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Chicagos Lietuvių Protes
tas Prieš Terorą Lietuvoj 

i

Reikalauja Tuojau Sustabdyti Karo 
Lauko Teismų Veikimą 

ir Sušaudymus
—•» — — !■ ■ ... .

Praeitą sekmadienį laikytas Chicagos lietuvių masi
nis mitingas Mildos salėj kaip vienu balsu priėmė šitokią 
protesto rezoliuciją prieš smurtininkų valdžios sauvalę ir 
terorą Lietuvoje:

PROTESTO REZOLIUCIJA Halliday $500.000 vertes grudų elevatoriaus gaisras. Elevatorius randasi prie Ohio upės,

Hankovo komunistai 
staiga surimtėjo

Baisus sprogimas W, Va. 
anglies kasyklose

Kadangi po gruodžio 17 dienos perversmo tapo įves
tas Lietuvoje karo stovis, karo lauko teismai ir karo cen
zūra, kuriems nėra jokio pateisinimo Lietuvos respubli
kos konstitucijoje arba įstatymuose;

Kadangi apgaule ir smurtu įėjusieji į valdžią tauti
ninkai ir krikščionys demokratai panaikino žodžio, spau
dos, susirinkimų ir organizacijų laisvę ir buto bei asmens 
neliečiamybę;

Kadangi tie Lietuvos despotai dėl menkiausio įtari
mo areštuoja priešingų jiems partijų žmones, laiko juos 
kalėjime ir koncentracijos stovykloje arba atiduota ka
ro lauko teismams, kurių nuosprendžiai dažnai yra mir
ties bausmė,;

Kadangi ta smurtininkų-valdžia, begėdiškai sutremp
dama Seimo atstovo asmens neliečiamybę, suėmė atstovą 
Dr. J. Pajaujį ir .pasmerkė jį ir dvejetą armijos karinin
kų sušaudyti, ir visai eilei socialdemokratų ir liaudininkų 
grasinama tokiais pat nuosprendžiais;

Kadangi ta uzurpatorių ir budelių gauja rodo pasi
ryžimo ir toliaus, nesiskaitydama su konstitucija ir įsta
tymais, galabinti Lietuvos demokratijos vadus ir veikė
jus, nes Seimas jau yra paleistas ir krašte paskelbtas ap
gulos stovis, — tai

Tebūnie nutarta, kad šis Chicagos lietuvių masinis 
mitingas, susirinkęs Mildos svetainėje (3140 So. Halstecl 
St.), kelia griežčiausią protestą prieš Smetonos-Voldema
ro valdžios sauvaliavimą ir kruviną terorą; ir toliaus

Tebūnie nutarta, kad šis masinis mitingas reikalau
ja, kad Lietuvos smurtininkai tuojau sustabdytų neteisė
tus žmonių areštavimus, karo teismų veikimą ir sušaudy
mus. Kaipo jokiais įstatymais neparemtą, tą teroro poli
tiką šis susirinkimas laiko gryniausiu banditizmu; ir, pa
galiau, • .

Tebūnie nutarta, kad šis mitingas reikalauja be ati
dėliojimo atšaukti visus prieškonstitucinius Lietuvos pi- i" si taisyt i
liečiu laisvės suvaržymus ir paskelbti naujus rinkimus į ■ padargams įsigyti 
Seimą. Kol šitie peikalavimai nebus išpildyti, mes pasiža-lduonai ir 
dame skelbti kovą ant žūt būt Smetonai ir visai jo bude- daugybė prigėrė, 
lių gaujai. Užlietieji plotai,

i ver, jxisiliks po vandeniu gal 
per mėnesį ar daugiau

Tą patį vakarą j Kauną buvo pasiųsta šitokia masi-1 ’
nio mitingo pirmininko A. Žymonto parašu telegrama: PERKŪNAS UŽMUŠĖ

VETERANĄ
Antanui Smetonai 
Prezidento Rūmai 
Kaunas, Lithuania:

Chicagos lietuvių masinis mitingas griežtai reikalau
ja sustabdyti karo lauko teismų veikimą ir sušaudymus.

Hoover prašo pagalbos Kaip tu man, taip aš tau
tvano pabėgėliams

Šiiirtai tūkstančių žmonių pra-' 
rado visą savo mantą; 200 
milionų dolerių nuostolių

Maskva neįsileido J. 
ninko, nes J. V. 
sovietų valdininkų

V. valdi- 
neįsileido

Meksikos klerikalai bandė 
naudotis Gegužine

TELEGRAMA SMETONAI

Per neatsargumą nušo
vė vaiką

Kovo 20 Gi- 
Lazdijų vals-

KAUNAS. - 
raitelių kaime 

zčiuje Vaitkevičius kūlė vasa
rojų. Basisilsint Vaikekičius 
paėmė šautuvą, iš kariško per
dirbtą ir, bevartydamas, iššo
vė. Kulipka kliudė 5 metų am
žiaus vaiką Udsrluką Joną iš 
Agarinių kaimo, Seinų apskri
ties, kuris drauge su tėvais, 
buvo atvažiavęs Vaitkevičiui 
i talką. Vaikas atvežtas į Laz 
dijų ligoninę, tą pačią dieną 
mirė. Vaitkevičius šautuvui 
laikyti leidimo neturėjo ir pa
trauktas atsakomybėn.

MASKVA, geg:. 1. 
tŲ valdžia neleido

MEMPHIS, Tenn., geg. 1. — Valstijų kontradmirolui 
Apkeliavęs Mississippi klonio kui L. Bristoliui, kurs yra pa- 
potvynių sritis prekybos sek- skirtas Amerikos laivyno Kinų 
rotorius Hoover, ką tik pat- vandenyne komanduoto i u
vykęs į Memphis, sako, kad pa- toj 
dėtis visur esanti lakai rimta. 
Jis atsišaukia Į viso kraštu 
žmones dėl aukų nukentėju
sioms šelpti.

Svarbiausias dabar klausi
mas, sako Hoover, tai šelpimas 
pabėgėlių, kurių yra viso dau- Ameriką buvusio sovietų finan- 
giau kaip 200,000 žmonių, ir sų ministerio Sokolnikovo, tko- 
gelbėjimas kitų, pasilikusių už- nomijos komisaro Piatakovo 
lietose Vietose. Bendrai imant ir sovietų ambasadoriaus Meįt
ūži ieta yra daugiau kaip 6 mi- sikai ponios Kollantai. 
lionų akrų plotai ir padaryti 
materialiniai nuasitoliai siekia 
apie 200 milionų dolerių.

Pasak sekretoriaus Hpoverio 
tie šimtai, tūkstančių žmonių, 
tvano išvytų iš savo gyvenamų 

i ne tik dabar 
maisto, drabužių, • 

bet ka

vietų, reikalingi 
pašalpos
daktariškos pagalbos, 
dangį daugybė jų per potvy
nius neteko visos savo mantos, 
jie bus reikalingi piniginės pa
ramas, idant galėtų išnaujo 
gyvenimą pradėti: bus reika
lingi pinigų namams atsisteig- 

L rakandams, 
_ i sėkloms, 

gyvuliams, kurių

Jungtinių
M a r-

vie- 
\Villiamso, 
teritoriją

kontradmirolo 41
keliauti per Rusijos 
pakeliui į Kinus.X

Sovietui turėjo 
neduoti tokio leidimo Bristo
liui, kadangi WĮ,i.shjn<'f or.-u 
valdžia pirmiau neįsileido į

priežasties

I Ameriką už 90 litų

Norėjo per darbininkų 
mes paskleisti miniose
Stingą literatūra

iškil
niai-

MEKSIKOS MIESTAS 
1. — Organizuotiems 
kos Miesto 
raut paskutinių 
milžiniškoms 
Gegužinės šventei apvaikščioti, 
šeštadienį policija susekė kleri
kalų sąmokslą paskleisti tarp 
Gegužinę švenčiančių minių 
klerikalų išleistus atsišauki
mus, raginančius žmones su
kilti prieš dabartinę preziden
to Calleso valdžią. Policija, sa
ko, suėmus daugybę tam ty
čia atspausdintų Durango ar
kivyskupo išleisto ganytojiško 
laiško egzempliorių^ ir revoliu
cinių atsišaukimų, išleistų Mek
sikos katalikų jaunuomenės są
jungos pirmininko Rene Capi- 
strano Gurzos,

Į Arkivyskupas

> geg. 
Meksi- 

darbininkams da- 
prisi rengimų 

idamonstiacijoms

Mano, kad žuvo 90 angliaka
sių; vienuolika užmuštųjų 
kūnų surasta

“Raudonųjų” vadai nutarė 
remti generolą Čian Kaišeką 
ii“ užgynė piudymus prieš 
svetimšali uc.

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 1. 
— Ja|M>nų pranešimais iš Han
kovo, tenykštė kantoniečių ko
munistinė valdžia staiga pa
krypus nuosaikiųjų pusėn. Val
džios komiteto nariai 48 bai- i
sais prieš 22 nutarę remti ge
nerolą čian Keišteką,1 vyr'ausįji 
nacionalistų (kantoniečių) ka
ro vadą, įsteigusį Kuomintan- 
go (politinės kantoniečių par
tijos) nuosaikiųjų valdžią Nan- 
kinc, priešingą Hankovo ko
munistams.

Nutarę remti gen. čian Kal- 
šeką, hankoviečiai patys stoję 
prieš ekstremistus. Hankovo 
lyderiai paskeltą* naujas regm- 
lucijas, užgindami agitaciją 
prieš svetimšalius, kivirčus su 
svetimšaliais, trukdymą prista
tyti svetimšaliams prekes, |>er- 
brangiai plėšti iš svetimšalių, 
rengti masinius mitingus prieš 
svetimšalius, etc. Darbinin
kams taipjau užginta nešiotis 
ginklus.

Tokios staigios hankoviečių 
nusistatyme atmainos priežas 
tis nežinoma, bet Hankovo u- 
mai viskas nurimo ir kiniečiu 
darbininkai grįžta -į japonų i 
mones dirbti. Spėjama, kad 
vyliausia tos atmainos priežas
tis galėjus būt baimė, kad sve
timos valstybės rengiasi prt- 
fražinti Najikino valdžią,- o an
tra, baimė pablogėjusios s tu- 
ccijos Honano provincijoj, kur, 
kaip praneša, pasirodžius šiau
rės Kinų kariuomenė.

VIENAS ANTRAM TURI AT
LYGINTI UŽ “MEILĖS 

PAVOGIMĄ”

MINNEAPOLIS, Minu., geg. 
1. Distriklo teisinas pripaži
no realcstatininkų Charlesą Pe
tersoną kaltą dėl pavogimo 
Charleso B:nsono pačios mei
lės, ir •nuteisė jį sumokėti Ben- 
sonui $5,000 žalos atlyginimo.

Bet kartu teismas išsprendė, 
kad (Bnsonienė pavogus Peter
sono meilę, ir nuteisė jų sumo
kėti Petersonienei $2,500 atly
ginimo.

Meksikos ministeris rczigiun <
MEKSIKOS MIESTĄ, /gei. 

1. — Rezignavo žemės* ūkio 
ministeris Luis Leon, kuris 
skiriamas kitam svarbiam po3 
tui.

V

FAIRMONT, \V. Va., geg. 1.
New Eiigland Fuel arui 

T ran sportą tion k om pa n j i < *s
Everettsvillės anglies kabyklo
se šeštadienio vakarą įvyko 
baisus sprogimas, kurio, kaip 
menama., daugiau kaip devy
niasdešimt angliakasių buvo 
užmušta. Penkiolika pavojint ii 
sužeistu.

Kol kas iš kasyklų buvo su
rasta ir išimta vienuolika kū
nų. Apie likimą kitų aštuonių 
dešimčių žmonių, kurių pasi
gendama, niekas nežino. Gelbė
tojų kuopos, kurios buvo.prisi
griebusios giliau į sudraskytų 
kasyklų urvus, sako, kad ten 
jvadėtis esanti tokia, jogei nė 
vienas jų negalėjęs išlikti gy
vas.

I Sprogimhs buvo taip smar
kus, kad pro žiotis išsiveržęs 
oras nugriovė dalį kompanijos 
ofisų trobesio.

SPROGIMAS AEROPLANŲ 
GABENAMAJAME LAIVE

\ ASii’NGTONAS, geg; 1. 
— Juvč?e netoli nuo New Yor- 
ko vakar jvyko sprogimas 
aeroplanų gabenamajame laive 
Langley. žmonių, sako, niekas 
nenukentėjo.

AlHilJ^S UGNIaIkALNIS
ĖMĖ SMARKIAI VEIKTI

ST. DENIS, Vienybės sala, 
bnl. 29. — Neveikęs iki Šiol 
ugniakalnis ėmė smarkiai veik
ti. Išsiveržimai lydimi stiprių 
žemės supurtymų ir smarkių 
lietaus audrų.

4,000 NEW YORKO, ITALŲ 
KAUTYNĖS DEL PINEDOKAUNAS. Kazys Muizu, Arkivyskupas savo ganyto 

ir Jurgis Povilaitis, pasivadinę jiškame )aiske skelbia k.ul ka. 
“Hamburg American Lines” c 
migracijos biuro agentais, pą-> 
sisiulė emigruojančius iš Lie
tuvos piliečius vežti labai pi
giai, tik už 90 litų iki Ameri
kos, sutikdami likusios sumos 
palaukti iki emigrantas pasieks 
Ameriką, tuo tarpu kai visi 
emigracijos biurai veža dešim
teriopai sunkesnėmis sąlygo
mis. šie ag'entai jau suskubo 
iš visos eilės piliečių suimti 
po 90 litų žadėdami greit iŠ- 

, vežti. Emigrantai kasdien vis 
sako Hoo-' vHi-kščiiojo, reikiihuidarnių kad 

Įvežtų, o “agentai” atsikalbinė
jo, jog dar nesą 
skaičiaus. Sužinoję apie tai vy
riausybės organai 
padarę tardymą patyrė, kad 
minėti “agentai 
tai, tik žmones 
neatstovaudami 

; Suėmus juos,

e‘ talikų bažnyčios sūnus turį 
i teisės stvertis ginklo tikėjimo 
laisvei ginti.

[Prezidento Calleso valdžia 
tikėjimo laisvės nevaržo, ji tik 
paima kunigijos ir vienuolynų 
milžiniškas žemės nuosavybes 
ir dvarus valstybės nuosavy
bėn, išdidindama jas žmonėms, 
ir aprėžia kunigijos priyilegi- 
jas, kuriomis ji naudojos.]

laiko.

KARO

reikalingo

įsikišo ir,

Perkūnija nutrenkė hidro- 
aroplaną

Keturi laivyno aviatoriai žlugo, 
nukritę į jūres su suskaldyta 
mašina.

NEW YORKAS, bal. 29. — 
Italų lakūnas Francisco de Pi- 
nedo vakar vos vos išliko ne
gavęs akmeniu į galvą, kai 3,- 
000 fašistų priešų atakavo sa
lę, kurioj daugiau kaip 1,000 
fašistų buvo susirinkę savo 
narsaus aviatorlaus sveikinti. 
De Pinedai nuėjus nuo pagrin
dų, lango stiklai žvangėdami 
išbiro ir ties aviatorium nukri
to didelis akmuo. Fašistai iš
bėgo laukan iš salės ir tarp 
jų ir jų priešų kilo kautynes. 
Policijai pavyko De Pincdo pa
sodinti į automobilį ir nuga
benti jį į viešbutį.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj —

.* Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jeina j patarnavimų.

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

• miestų
3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia

mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

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

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

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

yra aferls- 
apgaudinėja, 

jokiam biurui, 
pinigų berasta 

mobllį, perkūno buvo užmuštas dalis. Už Šį^ neteisėtą dar- 
karo veteranas \Vm. Goltz ' -
Nuo vienos kojos buvo nuplėš- Murzą ir Povilaitį po 300 litų 
tas batas ir kairei ausy, prade- pinigines pildos arba po 3 mO- 
ginta skylė

MARGLETTE. Iowa, 
— Laiku, kai jis lipo

6 BANKININKAI KALTINA
MI DEL IŠVOGIMO 

$1,000,000
KANSAS CITY, Mo.. ges-. 1. 

— Federalinis grand jury in
kriminavo šeši£ \Kansas City 
Joint Stock Lomi Banko virši
ninkus, kaltinaihus dėl pasl- 
glemžimo $1,000,000 to banko 
pinigų. Kaltinami ; 
prezidentas Cravens, viceprezi
dentas Street, sekretorius Miss ~ 
Todd ir trys direktoriai.

Meno studentas nusžudė
QUINCY, Mass., geg. 1.

Išgėręs nuodų mirė 
Hubbard, 21 m 
los studentas.

Aeroplanais šmugreliavo 
kiniečius į J. V.

Vienas aviatorius dėl to 
šautas, septyni suimti

bą karo komendantas nubaudė

nesiūs kalėjimo.

nu-
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra-
1 LOS ANGELES, Cal., geg. 1. našauja:

Šeštadienio rytą federali- Dalinai apsiniaukę; nedidelė
biai imigracijos agentai vieną temperatūros atmaina; viduti-
1 aviatorių, Arthurą Daughertj, nis mainąsis vėjas.
24 m., nušovė, o septynis ki
tus aviatorius suėmė. Suėmė

— taipjau tris jų aeroplanus. Vi-
Arthur si jie kaltinami dėl šmugelia- 

meno mokyk- vimo kiniečių iš Meksikos į
Jungtines Valstijas.

NORFOLK, Va., geg. 1.
Per, smarkią lietaus ir perkūni
jų audrą žaibas užgavo hidro-' 
aeroplanų, lėkusį viršum New 
Point Comlort, 1,200 pėdų/aukš- 
t urnoj, Skridę juo keturi lai
vyno aviatoriai, leitenantai Vic- 
tor F. Marinelli ir Geo. Lehman, 
vyriausias mašinistas L. Poy- 
ner ir jo padėjėjas George Mi- 
chaels buvo užmušti. Hidropla- 
uas, sudraskytas į šipulius, nu
krito į Che 
laimų matė 
kurs, kaip ir žuvusieji lakūnai, 
skrido iš Philadelphijos į Hamp- 
ton Roads. Žuvusiųjų kūnų, nė. 
suskaldyto jų hidroplano nebe
pavyko surasti. <

esapeake įlanka/ Ne- 
e aviatorius Byrne,

buvoVakar temperatūros 
vidutinjškai 64° F.

šiandie saulė teka 5:46, lei- 
džiasi 7:48. Mėnuo leidžiasi 
9; 10 vakaro.

DANVILLE, 111., geg. 1. - 
Inkriminuota dešimt asmenų, 
kaltinamų dėl netikrų popieri
nių pinigų dirbimo ir skleidi
mo. *
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N amai ir Žemė
Lieluviij Nukilnojaino Turlo Tarybn 

Incoip. 1925 m. bat. 12 <t.

L. N. T. Tarybos Valdyba:
K. J. MACKE, Pirmininkas ■— 2436 W. 59th Street
J. Y USK EVICIU S. Sekretorius —• 3647 Archer Avė., l«ufuyelte 4195
A. N. MASU14S. Iždininkas — G641 So. Western Avė., Kepublic 5550

į Moterų Kliubas Stato 
, “Skyscraperį”

Pakils 472 pėdus aukštyn °

Pirmadienis, Geg. 2, 1927

Josit
Priefelis

senas

Pavasariui Atėjus
Laika* apdailinti savo namus
Sužaliavus medžiams, galime 

Luti t’kri, jog žiema prasišalino, 
o jei vietų užėmė malonus pa
vasaris. ji.(Į

Pavasaiis yra tinkamiausias, 
laikas apžiūrėti visą savo ūkį 
ir pataisyti kas yra reikalinga. 
Daugelis žmonių valo ir kaldi
na namus, kad vasarai užėjus 
galėtų linksmiau gyventi.

Kaltais keletas valandų dar
bo pakeičia visą išorinę namo 
išveizdą ir prailgina jo gyveni
mų. v

Lietuviams patartina laikytis 
švarumo ir ugdyti savy grožio 
jausmus.-f-Jonas B.

Inkorporavimas Chica- 
gos Kovo 4, 1837 m.

Mar-
I mitas

Kietos Grindys Mažam
Np m c

Vienas statytojas spėja, jog 
neužilgo daug Jis namų turės 
kietas, cementines grindis. Tas 
sumažinsiąs ugnies pavojų ir 
busią lengviau užlaikyti švaru- 

• mn. c
Įtaisymas cementinių grindi? 

kainuotų 2% daugiau, liūgu pa
prastų. K

Trioba Kuri Apsaugos 
Nuo šalčio ir Šilumos
Kiekvienas norintis įsigyt na

mą privalo pasiskirt dvi dienas, 
kuriose jis apmąstytų rūšį ir 
kokybę.

Pirma diena turi bųįi t šil
čiausia, vidurvasary, kų^nipct 
kambarys panašus įkaitintatnr 
pečiui. Antra didžiausiam šal
ty, kuomet net viduj užima

Nuo šalčio dabar jau išgalim 
apsiginti. Nieko daugiau 
reikia tik Įpilti krosnin 
anglių ir visi kambariai 
pakenčiami.

Bet Vą daryti vasarą, 
met karštis neleidžia net 
got. \VeIl, mokslas ir čia 
Einasi į pagalbą. Yra jau iš
rastas nebrangus šaldytuvas 
“refrigirator”. Jo sudėtis ga
na paprasta. Statant namą, 
reikalinga įdėti į sieną ir sto
gą tam tikra medžiaga, kuri 
nrprak istų šilumos, žiemos lai
ku ji sulaikytų šalti. Tuo budu 
gautume m vienodą temperatū
rą visuose metų sezonuose.

—K. B is.
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‘ Valstijos Oaviniai Rodo 
Statytos Augimą

Kovo mėnuo pralenkė pereitus 
metus

Illinois Darbo Depai tamen- 
tas pianuša, jog kovo mėnesio 
statyba svarbesniuose valstijos 
miestuose buvo didešnė už va
sario ir 32 nuoš. pralenkė pra
eitus metus. Dvidešimts sep
tyniuose mic. '.uuse kovo mėne
sy išleista namams $59,519.931.

Viena Ohicaga tuo pat laiku 
laimėjo $13,049,135 palyginus 
su vasariu 1927 m. Iš kitų 
miestų daugiausia atsižymėjo 
Evanstonas, su mušęs $1,138,- 
950 arba 90 nuoš. už greitą 
mėnesį.

\f, ĖSTATE TARYBA 
LEIDŽIA SAVO LAIK

RAŠTĮ

Bendroji Cook 
kilnojamo Turto 
nai išleido savo 
yra oficialia šios 
mis

aj>skričio Ne- 
Tąryba nese-

įstaigos orga 
ir atrodo labai įdomiai.

Milijonierius, Pere 
<|iietU, buvo pirmas 
žmogus, kuris pastatė 
ant kranto Chicagos upės 1674 
metais. 1830 m. Chicago bu
vo kaimelis su mažiau kaip 100 
gyventojų. Pasekmingo piiesto 
pradžią suteikė Kongresas, kuo
met 1827 m. autorizavo Illinois 
ir Michigan kanalą. Statyba 
piadėta ir išlengvo imigracija 
didėjo. 1833 m. Kongresas pa
skyrė uosto aprūpinimą. 1837 
m. jau miestas turėjo 4,170 gy-1 
ve n to jų ir tais metais tapo in-1 
korporuotas kaipo miestas.

Gelžkelių konstrukcija, kuri 
atidarė valstijos vidurį stebėti
nai prisidėjo prie (’hieagos iš
sivystymo. 1850 m. Chicago tu- 

1860 
1870

Pagaliau ir moterys nutarė 
įsigyt bokštą, kurį kontro
liuotų nepriklausomai nuo vy
rų. J pietus nuo dabartinio 
Wrigley namo, jos statys 472 
pėdų aukštumo atletikos kliu- 
bą, kurs kainuos $9,000,000.

Namas bus napaprastos iš
vaizdos, nes turės tik šešios- 
desimta pėdų pločio ir 200 pėdų 
ilgumo. Vidujinis bei išorinis 
dekoravimas turės taipgi numa
tai originalumo.

C N Turto Taryba Ap
saugo Visuomenę

šios orgtinizacijps uždaviniai 
yra aprūpinti kiekvieną Chica
gos lietuvį ta nuosavybe, kuri 
užtikrina Jani ateitį ir sykiu 
apsaugo plačiąją visuomenę 
nuo nesąžiningo išnaudojimo.

Bet ar visi real estate agen- 
Uii priklauso minėtai organiza
cijai?

Town of Ūke

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8-tai valandai 
vakare, kasdien 

722 W. 35th St. 
Kam. Emerald Av. arti Haluted St. 

CHICAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

rėjo 28,2611 gyventojus 
m.—109,206 gyventojų ir 

m. -306,605.
Gaišias užpuolė, didelę

Su kftfjojo savo duris

dalj

Prie Bobey ir 
las lietuvis turi 
kuriame gyvena

46 gatvės tu- 
medinį namą, 
pats ir dar 
Toji šeimyna

geriausi cigaretai kokius esate rūkę

Jie yra malonus jūsų burnai
( hieagos 1871 m. Bet į dviejus viena šeimyna.
metus išnaikinta dalis buvo vėl buvo neužsimokėju^ per porą 
atstatyta ir 1880 m. Chicago mėnesiu.
turėjo 503,298 gyventojų. 1926
m. gyventojų buvo 3,(118,000.

$35,000,000 Žemės
Ūkio Centrui

Kadangi perspėjimai 
laikinai negelbėjo, tai šeiminin
kas nutarė pavartoti griežtes
nę priemonę. Nuėjo anksti ry
tą ir kirviu sukapojo išnomuo- 
to buto duris ir langus. “Da
bar tai šiur, turėsi iš mano na
mo kraustytis” —pasigyrė 

nuomininkui.
Narsus šeimininkas tapo nu-

Kodėl? Todėl, kad jie yra padaryti iš geriausio 
Turkiško ir naminio tabako, tinkamai pasen
dinto ir sumaišyto su didžiausiu patyrimu, ir 
dar yra dadėtas extra procesas prie to tabako.

Milžiniškas dvidešimts devy-' protestuojančiam 
nių aukštų namas, pašvęstas 
žemės ūkio reikalams, neužil- gabentas ligonbutin ištyrimui, 
go iškils Chicagoj. Jis kainuos 
apie $35,000,000 ir užims 100 
akrų plotą. Nors vieta galuti
nai dar nenuspręsta, bet spėja
ma jog bus nupirkta dabar 
tušti lotai prie Randolph ir 
Michigan bulvaro, netoli gelz- 
kelio.

— Vietinis.

Floridos Nekilnojamo 
Turto Apgavikai

Pastatymas šio namo įteil 
tų Chicagai neginčijamų 
menybę kaipo agrikultūros 
tro.

pir- 
cen-

“UŽDARYTI VIENIEMS 
TAMS” — PA

NAIKINTA

Al E-

Aukščiausias Suvienytų Val
stijų Teismas išnešė svarbų 
nuosprendį dėl užiiMltsl»iuduo- 
tų ištisiems metams įstaigų, 
prasižengusių su prohibici.įos 
įstatymais.

Iki šiam laikui savininkas 
negalėdamas išnuomuoti namo 
ar ko kito per dvyliką mėne
sių.
mas
ame,

Nelabai senai Suv. Valstijų 
Pašto Ik partajjientas išleido du 
apgavystes įsakymus prieš kom
panijas ir asmenis, kurie var
tojo paštą pardavinėti nekilno
jamų turtų Floridoj ir apgau
dinėjo visuomenę.

Didesnė tų dviejų kompanijų 
veikė po sekančias vardais 
Florida Lloyds Organization; 
International Lloyds Agencies, 
Ltd., International Lloyds, A. 
J. Josephs prezidentas ir L. L. 
Stern sekretorius.

Dabar Aukščiausias Teis- 
išaiškino įstatymą ta pra
kali jo nėpildymas utim >. 
nusikaltusiam naudoti e.

ta vieta per metus laiko, bst 
savininkas, gali skaityti kont
raktą sulaužytu ir vietą išno- 
muoti kitam.

RENGIAS KEISTI NAMU 
DEKSĄ

KO-

inžinierių i 
vienu balsu
kaiikurių istniy- 
triobesius. Trio- 

taipogi 
sumany- 

vi-

Architektai, 
kontraktoriai 
tarė keitimui 
mų, liečiančių
besiu komisionieriu” 
esąs prielankus šiam 
mui. Dabai linini įstatymai 
su i neatatinka šių dienų ąąij’- 
goms. Jie buvo išleisti 1911 ir 
1912 metais, o nuo to laiko 
statyboj įvyko daug permainų.

Vienas žinovas štai ką parei
škė:

“Chicagos triobesių kodek
sas yra taip neaiškus, jog žmo
nėm yra sunku suprasti ką jis 
ištikro reiškia. Be to, kaiku* 
rie naujausi išradimai yra tie
siog negalimi įvykinti 
anų įstatymų.”

Pakeitus minėtą kodeksą bus 
galima pigiau pastatyti namus 
ir tvirtumas nuo-to nenuken
tės.

dėlei

It*s toasted
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS s

JOS. F, BUORIK
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705
Chicago, III.

pinališkos vietas, užmokant $18. 
už akrą. Kilnojamoji lenta vėl 
vartojama kaip ir pirmų lotų 
“lilue prints-”: Nuo tų apgarsi
nimų buvo ^aįima tikėti, kad 
visa Florida Lloyds Organiza
tion žemė buvo pagerinta, kad 
namai jau pastatyti, gatvės pa
skirtos, ir vanduo !’- elektriką 
įvesta.

Bet ištikro buvo tik girios, 
apie 15 mylių nuo Gainesville. 
Pašto inspektųrius, kuris tyri
nėjo reikalą, turėjo keliauti per 
girias beveik vieną mylę kol 
rado lotus. Nebuvo jokių pa
gerinimų. Pirkėjams nebuvo 
pranešta, kad jų nupirkta žemė 
buvo permainyta nuo vienos 
vietos kiton. į

Interstate Hesorl Organiza
tion ir Interstate Resort Sub- 
divTders, kita .. mpanija, prieš 
kuriąsjsakymas išduotas, buvo 
bizniu vardai kilių Emil Levy ir 
T. II. Klappečįch. Jie pirmiaus 
turėjo ‘bucket shop” biznį pa 
vardu VVan.n, Lois ir Compa- 
ny, kurį biznį Pašto Departa
mentas taipgi tyrinėjo.

Klapperich nuteistas nuo vie
no iki dešųnts- metų Joliete.

Kaip IJovds organizacija, ji 
Florida net 5,(H)01vartojo appavingus paveikslus 

jie tos žemės ne
gavo

Antra kompanija gavo pašto 
siuntinius po vardu Interstate 
Bekert Organization; Interstate 
Besort Subdivider, ir E. Hjel- 
mer, ir apart Floridos dar par
davė lotus Wisconsine.

Abi kompanijos vartojo labai 
giežią literatūrą ir puikius ap- 
javingus paveikslus prigaudi
nėti lengvatikius, ir abidvi kom
panijos pardavinėjo lotus toli 
nuo vieškelių ir nebuvo leng
vai automobilių prienami: Bet 
visi apgarsinimai pranešė, kad 
les žemės buvo arti didžiausių 
gatvių ir pagerintose vietose.

Joseph ir Storm, prezidentas 
ii sekretorius, iš Uoyd Organi
zation pereitą iiepos mėn. pasi
rinko Alachui apskrityje netoli 
Gsincsville, 
•kui žeme'j 
nupirko tik
1 ucj pasamdė daugelį agentų 
pardavinėti lotus.

Daugelis tų lotų buvo parduo
ta, nors žemė kompanijos dar

py v 11 moiuo

i.a'davinėjau t žemės Floridoj, 
option“. Keturių puslapių apgarsinimas 

su gražiais paveikslais gražių 
namų, medžių, gatvių, buvo var
tojamas. Ant apgarsinimo bu
vo matyti miestai Jasper ir 
Genoa, Hamilton apskrityje, 
Floridoj, h šitą žemę inspeL 
torius rado labai toli nuo ap
gyventų vietų ir absoliutiškai be 
vertės žemdirbystei.

Lcvy ir Kiappirich irgi par
davė žemes Wisconsine.

šitos kompanijos vartojo ne
tik viršųiinėt\us apgarsinimus, 
bet ir lengvus “puzzlcs’- laik
raščiuose su pranešimu, kad 
žmogus, kuris pasiųs teisingus 
atsakymus gaus gražų 20x100 
pėdų lotą už (Jyką. Bet kuomet 
žmonės pasiuntė atsakymus at-

. “cption” užsibaigė, bet kompa- 
• pija žemės nepirko ir nedėjo 

jokių pastangų sugrąžinti pir
kėjams pinigus. Lik netekus 
Los žemes, kompanija pasirin
ko kitoj vietoj. Pastatė judo- 
mą lentą su vardu “Lloydsdale’,. 
Lenta buvo nešama iš vieno# 
vietos į kitą paveikslo tikslams 
pi įvilioti daugiau pirkėjų.

Bet vėl “option” išsibaigė, 
šitą sykį Stern ir draugai nu
pirko nuo 300 iki 100 akrų ž<‘- 
nks astuonias mylias nuo ori- gal gavo laišką pranešant, kad

jiems savasties dokumentas bus 
išduotas, jeigu tiek jie prisius 
$5.85 užmokėti už perdavimų. 
Laimėtojas tada buvo ragintas 
nupirkti kitų lota padidinti tą, 
kurį laimėjo, ir už šitą naują 
lotų buvo prašyta $49.50. Buvo

5 pranešta, kad titie lotai, į trum- 
, verti net dešimts 

syk tięk, kiek jie užmokėjo., 
Kadangi žemė buvo parduota 
už $2. už akrą, matyt kiek pelno 
šitos kompanijos apgavingai

25 METU PATYRIMO v
Pritaikinie akinių dėl visokių akių

skaudi-Jei 
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raitas išrodo dvigu
bas.

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

LIETUVIU NEKILNOJAMO TORTO TARYBOS NARIAI
Justin MacKiehvich, 

Leavitt St.,
George Lucas c/o V. 

pinas, 3255 S. Halsted
V. M. Stulpinas,

1 lalsted St.

2342 S.

M. Stul- 
St.

3255 S.

P. Gasi linas, 3251 S. llalsted 
St. 

I

W. Gritienas, 3241 S. Halsted

A. K. Masiulis, 1920 S. llal
sted St.

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETI^STAS •
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių 
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kam p. 18 St., 3 augitas 

Kambariai 14, 16, 16, 17 ir 18 
Pastebėki! mano iškabos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka-vaianuos nuo » ryto iki o.ou vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną t

A. Grigas, 3114 S. Halsted St.
John Kuchinska;, 2221 W.

22nd St.
l£dw*. W. Baka^, c/o W. Hay- 

den Bell, 433(j S. Kedzic Avė.
N. C. Krukonis, 

Ualsted St.
B. Kazanauskae, 

23rd Place.
b’rank

chinskas,

Lco. Švėgžda, 4917 W. 14th 
St., Cicero* III.

A. Visbaras, 6409 S. Kedzic 
Avė.

2247 w.
Young, c/o John Ku- 
*221 W. 22nd St.

Fdbian, 809 W. 35th

K. J. Mackc. 2536 W. 59th St.
John Rekash, 901 W. 33rd 

St., (Residence 3154 VVallaco 
St.).

Jchn Dcvidaitifl, 724 W. 35th

Suromskis, 
Avė.

Joseph Yu&nkevitz, 3647 
Areli, v Avė.

Peter Kazin er, 6641 S. Wcst-

P/Dul/čkAs, 807 W. 18tli St.
Frank Ptipin, 2136 W. 59th

6641 S. Wc\st-

3313 S. Hal-

6312 S. West-

August Saldukas, 
che r Avė. (

Jos. M. Judickas^
Leavitt S t.

Krank Savickas, 726

1031 Ar-

2342 S.

18th

Western
J. Namon, 2118 W. Marųuettų 

Boad.
A. N. Matulis, 

ern Avė.
Anton Kairys, 

sted St/
B. A. Lemonl, 

ern Avė.
M. Rozenski, 6312 S. Western 

Avė.
S. P. Kazvvell, 6312 

ern Avė.
Anton Berzinskis, 

\Vcskrn Avė.
J. Dargis, 6312 S.

Bruno Belunski, 809 \V. 35th
S. West-

Western

John Sinkus, 6959 S. Halsted

Anton Bružas

807 W. 18th

755 W. 32nd

John S. Czaikauskas, c/o 
Central Mt‘g., District Bmik, 
1110 W. 35th St.

Jerry II. Sidaras, 807 W. 
I8th St.

, 807 VV. 18lb

Anton M. Butchas, 216 \Vood- 
side Boad, Biverside, III.

M. J. Tananevicz, 736 \V.
18th St.

Kiek Lietuvių Gyvena 
Chicagoj?

Klaidingas skaičius
$4 V ? --------

Miesto knygyne yra surinktos 
šių metų žinios apie tai, kiek 
svetimtaučių esama Chicagoj. 
Jų priskaitonia arti miliono. 
Tas gali būti teisinga. Abejo
jimų sukelia, tik paskirstymas 
sulig tautų. Lietuviams pav. 
skuiiama vos 21,761, tuo tarpu, 
kaip žinome, jog lietuvių čia 
gyvena, atmetus priemiesčius, 
mažių mažiausia 50,000.

Statistikų rinkėjas nepažymi 
kokiu budu jam pasisekė nu
statyt anas skaitlines. Grei
čiausia’jis paėmė aplamą skait
linę ir paskirstė įvairiams ša
lims šiaip:

Lenki ja .. 
^N^okietija .

Rusija ....
Italija ....
Švedija . ..
Airiai ....

’ čekaj ....
Austri ja . .
Anglija . . .
Vengrija .

Lietuva . .. .
Graikija .. ..
Kanada ....

458.253
129.131
117.409
68.097

65,301

35.065
30.401
30,022

21,761
. . 12.298
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MUSŲ MOTERIMS
* i ■■ ■ i Veda Dora Vilkienė................../

SELERIŲ SRIUBA

puoduko ryžių
1 puoduko sukapotų selcrų
2 kiaušiniu
1 kvortų pieno
Va šaukštuko druskos
Vi šaukštuko pipirų.
Virk selerus ir ryžius sky

rium. Perkošk ir kartu supilk 
sunkas. Virk Į/a valandos kar
tu su viena kvorta pieno. Pri
dėk druskos ir pipirų. Prieš pa
duodant stalan sudėk 2 gerai 
išplaktus kiaušinius. Virk vieną 
minutę. . .

1 puodukas pieno.
Ištarpyk sviestą, sudėk mil

tus, druską ir supilk pieną, 
maišyk. Virk dvigubame puode 
pakol nesutirstės. Pridėk virtą 
žuvį ir pašildyk. Palik likusius 
pridėėkus apart sūrio ir duo
nos trupinių. Dėk eilėmis žuvį 
ir apiberk sūriu. Ant pat vir
šaus uždėk duonos trupinius. 
Kepk stikliniame inde pakol 
viršus gerai nepurus.

RYŽIŲ IR VIRTOS MfiSOS 
KOTLETAI

KIAU&INIŲ KEPALAS
t II» »H ■■■ • W— e ' •

3 puodukai bulvinės košės
2 šaukštai supiaustyto “pi 

mcntoT
1 šaukštukas sukapotų svo

gūnų . .
2 šaukštai sukapotų petruškų
2 šaukštai sukapotų žaliųjų 

pipirų *’:/ -t ..
6 kiaušiniai
4 šaukštai sutarkuoto sūrio.
Sumaišyk - viską, išskiriant 

kiaušinius ir sūrį. Sudėk ir 
plokšta Mėtį; padaryk šešias 
duobutes, kiekvienon duobutė!) 
įpilk po vieną kiaušinį. Apiberk 
sūri u ir kepk nekarštame pe-^ 
čiuje 20 minutų.. Bus gana 6 
ypatoms.

HAIJBUT RAMEKIN
• • »’ ■ • • I

♦ r ’ • \ * <

2 puoduku virtos žuvies
>4 puoduko sukapotų riešutų
Vi puoduko tarkuoto sūrio
V4 puoduko sviestu apipiltų 

Įkaltos duonos trupinių
2 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų
’/i šaukšto druskos

2 puoduku balto dažniu (iš 
pieno, sviesto ir miltų).

1 Šaukštukas sukapotų pet
ruškų.

l/2 puoduko baltos duonos 
trupiniui

1 kiaušinis
• l svaras sukapotų svogūnų

1 puodukas virtų ryžių
L šaukštukas druskos

f

2 puoduku virtos, sumaltos 
bet kokios šaltos mėsos.

Viską kartu sumaišyk. Suda
ryk bandutes, apibarstyk duo
nos trupiniais. Kepk karštuose 
taukuose 30 minutų. Paduok su 
bet kokiom virtom daržovėm ar 
bulvėm.

AUKSO PYRAGAS 
• """ti— 

ll4 puoduko cukraus 
1/jj puoduko taukų arba svies

to. *
8 kiaušinių tryniai
’/i šaukštuko druskos
•% puoduko vandens
2!4 puoduką persijotų miltų 
3 šaukštukai baking povvderio 
1 šaukštukas vanillos.
Ištrink cukrų ir taukus, pri

dėk išplaktus kiaušinius. Pas-

9EL1GHTFUI-LY CIRLISH jA
Ju«t ai praetical ai t ii daimyl

Eaiy to makt and eaiy to layrt- /i
der f Deiign No. 3010 contiata oi .
a two-pia»e skirt įhirred and ap | 
tathed tq a long-wai»ted body į 
cioaed at „enter-back. The cufl- t 1\
oing bolero hg< kimono steeve* Ir /I
and flat rautui coller. Sleevea 
and lower edge of bolero can be ■MIMĄ 
made in įtralght or scalloped owt- /Ų/ jfli\ 
line. Pongee,/ jeriey, Engllih ji I, I 
orinti, Crrpr šilk and cotton 
nroadcloth arę luitable for it>

< , • development. • rattern in aiaei 6,
8, 10. 12 and 14 yeln The 8-year fiU reqwirei 1U yardi of 

* 32 or 36-inch mattriaį with U yard of Jė-ineh contraiting. Prlee 
15 centi in įtampi or eoin (coin preferred). Our patterni are 
tnade by the le*dlng Faihion Deaigners of New York Citv and 
are guaranteed to Jh perfcctly, You’ll be delighted witn our 
Spring and Sumines raahioo Magaaine. Send 10 centi for
your coąv.

3010. Mažai panelei labai graži 
suknelė. Galima siūdinti ii šilko ar
ba Šiaip lengvos materijos. Sukirp
tos mibros 6, 8, 10, 12 ir 14 metaju ■■ 8 
metų mergaitei reikia 32 arba 36 co
lių materijos 1% yardų ir % yardų 
skirtingos materijos.

X 1 K . A *

w Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mięrą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavarde 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
U vantą. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasoe ženkleliais kartu ra už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

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

[Pacific and Atlantic Photo]

Aimee McPherson, paskilbusi 
Los Angeles “evangeliste,” ku
ri stebuklingai “pasinėrė” Pa- 
cifike, o atsirado Arizonoj. Sa
koma, kad jos biznis ima smuk
ti. Žmonės pamatė, kad ji yra 
tik humbugierė.

kui pilk vandenį ir dėk miltus 
persijotus kartu su druska ir 
baking pawderiu ir vanilla. 
Kepk ni -perkarstame pečiuje 
blctyj, iškloto} popierių.

SUNSHINE PYRAGAS

7 tryniai
1 1/2 puoduko smulkaus cuk

raus.
10 kiaušinių baltymų.
i/ž šaukštuko cream of tartar
1 šaukštukas orandžio eks-

trakto.
Trintos ękurelės nuo vieno 

orandžio.
1 puodukas labai gerų plonų 

miltų pyragams.
Truputį druskos.
Išplak trynius. Pridėk cuk

rų ir vėl plak. Išplak baltymus, 
pridėk' cream of tartar ir vėl- 
plak. Paskui pridėk prie pirmo
jo .mišinio. . Sudėk ekstraktą, 
skurelę. Persijok miltus sų 
druska du sykiu. Pridėk prife 
mišinio. Kepk siauroj bletyj ne
karštame pečiuje 35 minutes, 
paskui padaryk pečių karštes
nių ir dar kepk 25 minutes il
giau.

ORANDŽIO ICE BAKSO
PYRAGAS

3 kiaušiniai
V* puoduko smulkaus cukro 
1 šaukštas komų krakmolo 
l/i. puoduko pieno
’/i puoduko Grandžių sunkos 
Skurelių* nuo orandžio 
•/ž puoduko saldaus sviesto 
Vieną puoduką labai smul

kaus cukraus.
“Lady l’ingers’’ (pailgų py

ragaičių).
[ 1 puodukas tirštos, saldžios
Smetonos (vvhipping cream).

Atskirk trynius nuo baltymų. 
Sudėk gerai išplaktus trynius 
ir cukrų dviguban puodai), kar
tu su komų krakmolu ir pienu. 
Virk iš lengvo, maišyk pakol 
nesutir.štės. Nuimk nuo ugnies, 
pridėk orandžio sunką, tarkuo
tą skurelę nuo orandžio, tegul 
atšala. Ištrink sviestą su cuk-, 
rum ir pridėk prie pirmojo mi
šinio. Paskui sudėk tirštai iš
plaktus baltymus. Padėk į ble- 
tį eilę per pus perlaužtų “lady 
fingers”. Užpilk tešlą ant “lady 
l’ingers’’ ir padėk į ice boksį 
ant 12 arba 11 valandų sukie
tėjimui. Paduok stalan su iš
plakta smctona.

GRANDŽIŲ PIENO
GftRYMAS

2 puoduku orandžių sunkos
2 šaukštu citrinų sunkos
1 puodukas vandens
2 puoduku cukraus
2 puoduku saldžios Smetonos 

arba atšaldyto milko.
Virk vandenį su druska pa

kol paliks du puoduku. Atšil- 
dyk, pridėk orandžių ir citrinų 
sunkos. Pilk iš lengvo į milką 
arba saldžią smetoną. Maišyk. 
Sušaldyk. Bus gana 12 ypatų.

GYVENIMAS
Mėnesiniu žvmalas

Antanas Žymontas
Rcdaktortas-Leidtja*

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boalevard 866S

GEGUŽINIS
“GYVENIMO” NUM.

JAU ATSPAUSDINTAS

Prenamerata metama   >2
Pašei metą..................... II
Kopija _________ -.............. 20c [

■ - - . . -u_į4

Atėjo Kultūra No. 3- 
Galima gauti Naujienose. 
Kaina 45c.

-

XXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PV0 i

1922-32 So. Halsted St,
J. NA K RŪŠIS, Vadėjaa

4177-83 Archer Avė 
M. KEZES, Vedėjas

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti geriausį pianą už tęisingą 
kainą.
Kimball planus vartoja pasaulyje 
didžiausiai 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, 
laibai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

Grojikliai Pianai 
PEOPLE^ KRAUTUVĖSE ’

aixiixxiiiiixnnixmixiixixixxnxxmxxuxxxxxiix

G. P. SUROMSKIS & 60
NEJUDINAMO TURTO 

IR AUTOMOBILIŲ 
' FIRMA

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

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

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

Tel. Hemlock 6151

W. I. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS 
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

skumas.

3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

S. BALICKAS
SIUVA VYRIŠKUS IR
MOTERIŠKUS KUBUS

Prieinama kaina 
2305 So. I.eavitt Street

Chicago, 1)1.

jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri
\--------------------------------- :----------

/ .......................

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
i Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kau«hil!as

AKUŠEREA 
3252 So. Halsted St.

Viršuje Unlversal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai-, 

ku pagal sutarti.

/... " ............................... .

Wiertclak’s Pharmący
Albert P. VViertelak, R. Ph. 

4501 Archer Avė.
Phone Virginia 0488 

Chicago
, .---------------------------------------------- -------------------------

/".......... .
Tel. Cicero 2962 

Res.: Rockvvell 6363 
DR. S. ASHER 

DENT1STAS 
4901 W. 14th St.

Cicero 
Viršui National Tea Co.

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.
*

Lietuvis Koutraktorius
Suvedam šviesas ir 
elektros jiegą į nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodam
ant lengvo išmokoji 
mo-

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Lietuviai Advokatai
i - « • •

A A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas Tidurmiestyji 
Boom 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington SL 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8896 
v —

A. VIOIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-moa gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika 
rusi Pennsyl* 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se1 ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių Įtempimą, ir galvos 

skaudėjimu

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
/ 1

Phone Pullman 0621
Ką tik grįžo iŠ Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedalioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedelioj pagal sutartj

K.JURGELIONIS 
ad vok A i A Q 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

Tel. Yards D141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktui. — Ingaliojimai. — Pra
tarta pinigą 1 ir 2 mergišiams.

JOHN B. BOROEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Kandolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
♦ TeL Pullman 5950 
Specialistas Abstraktą 

Vedžjas visų teisią

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 
Chicago, Illinois

) Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Hd 
.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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St

arti Leavitt SL
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OL1S
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SL, Room 2061
Te. Randolph 1984—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halstad St. Tel. Yards 0062

7--9 ▼. ▼. apart PanedSlio ir 
Pltnyčiog.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St„ Room 536 
Tel. Central 6890

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

Garsinkitūs Naujienose

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 ligą.

Ofisas 3102 So. Halsted Stn Chicago 
arti 31st Street

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

- DR. M. J. SHERMAN ’ 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tol. Fairfas 6858
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SPIAUDe — DABAR GERIA

Sovietų valdžia nutarė siųsti delegacijų į Tautų Są
jungos šaukiamą ekonominę konferenciją, kuri šiomis die
nomis prasidės Genevoje. Kaip praneša iš Maskvos Ame
rikos laikraščių korespondentas Junius B. Wood, sovie
tų delegacijai vadovauti paskirta komisaras Osinskis ir 
aukštas valdininkas užsienių reikalų komisariate Boris 
štein.

Į Gėnevą siųsti delegatus bolševikai dabar sutiko, 
mat, dėl to, kad Šveicarijos valdžia nesenai “atsiprašė” 

^sovietų valdžios dėl jos pasiuntihio Vorovskio užmušimo 
1023 metais. Pasirodo tuo būdu, kad bolševikus sulaiky-

kokie nors principai, bet tiktai formalio pobūdžio kliu-' 
tlS. ‘ -V < J’O

Seniaus, beje, Rusijos komunistai ir jų valdžia buvo 
ir principialiai nusistačiusi prieš Tautų Sąjungą. Ji vadi
no ją “plėšikiškų imperialistų” padaru, su kuriuo revoliu
cinis proletariatas neprivaląs turėti nieko bendra. Socia
listus, kurie Tautų Sąjungą ęėmė, bolševikai keikdavo 
“imperialistui bernais”, “kapitalizmo klapčiukais” ir t. t. 
Sekdami Maskvą, ir visų šalių komunistai tokiu pat bu
du niekino Tautų Sąjungą ir burnojo jos rėmėjus.

Laikui bėgant tečiaus, Rusijos komunistai šito savo 
principo atsižadėjo ir tik, kad nediskreditavus savo “ne
klaidingumo” viernųjų Maskvos davatkų akyse, jie dar 
putė kvailą burbulą apie savo “valstybės garbę”, kurią 
buk įžeidusi Šveicarija. Na, o dabar, pašalinę diplomati
nį nesusipratimą su šveicarais, bolševikai jau ir j Genevą 
važiuoja.

Aukščiaus minėtajai korespondentas sako, kad sovie
tų valdžia dabar jau galvojanti ir apie tai, kad gal reikė
sią pasiųsti delegatus ir į Tautų Sąjungos nusiginklavimo 
konferenciją.

Musų skaitytojai atsimena, kad “Naujienos” jau se
nai pranašavo šitą evoliuciją bolševikų užsienių politiko
je, kuomet nė gudriausioms “susipratusių” komunistų gal
voms dar nesisapnavo tokia baisi “herezija”, kad Mask
va galėtų kada nors sėdėti už vieno stalo su “imperialis
tiniais banditais” iš Tautų Sąjungos.

Dumdami akis savo pasekėjams, bolševikai, žinoma, 
dar kurį laiką aiškinsis, kad Tautų Sąjungon jie neside
du, o tik taip sau, kaip pašaliečiai, dalyvaują jos konfe
rencijose. Bet praeis, be abejonės, ir šitas “kamuflažo” 
laikas, ir sovietai, pagalios, pataps pilnateisiu to “plėši
kiškų imperialistų padaro” nariu. Ir, matysite, jie tuomet 
lieps savo buriutėms didžiuotis tuo, kad buržuazinės val
stybės jau jų taip “nusigando”, jogei yra priverstos skai
tytis su sovietais, kaip lygus su lygiu!

Rusijos komunistų protavimas, .kaip matome, yra ne 
revoliucinis, o tiktai atsilikęs. Jie visą laiką eina paskui 
gyvenimo progresą, todėl ir Tautų Sąjungos klausime, 
kaip ir kituose stambiuose klausimuose, jie priima teisin
gą nusistatymą visuomet keliais metais vėliaus už kitus, 
— jeigu prie teisingo nusistatymo jie iš viso prieina. Šis 
atsilikimas yra dalinai bendro Rusijos žmonių protinio 
nerangumo pasekmė. Juk patys rusai labai vaizdžiai cha
rakterizuoja save tokiomis patarlėmis, kaip: “Kriepok 
zadnim urnom russkij Čeloviek” (stiprus užpakaliniu pro
tu, t. y. pavėlintu protavimu, rusų žmogus), arba: “Tise 
jiedcš, dalše budės” (pamažinu važiuosi, toliau nuva
žiuosi). , /

Dalinai tečiaus tas bolševikų protinis atsilikimas pa
reina nuo jų dogmatiško mokslo. Jie visus dalykus ima ne 
evoliucijos, vystymosi eigoje, bet kaipo sustingusius ir ne
sikeičiančius. Jeigu kas jiems išrodo bloga, tai — abso
liučiai ir amžinai bloga; jeigu kas gera, tai visuomet ir 
visais atžvilgiais gera. Šitaip žiūrėdami, Rusijos komu
nistai, pavyzdžiui, prakeikė demokratiją ir parlamenta
rizmą. Kodėl prakeikė demokratiją? Todėl, kad, būdami 
mažumoje, jie negali valdyt kraštą demokratiniu budu! 
Jeigu demokratija negera jiems, tai ji negera visiems, — 
“buržuazijos išmislas”, “supuvus” ir t. t. O kodėl jie pra
keikė visuotiną balsavimą ir parlamentus? Todėl, kad vi
suotinu balsavimu pravestus rinkimus į Rusijos steigia
mąjį seimą (1918 m.) jie pralaimėjo!

Šitokiu pat žlibių, dogmatišku budu Rusijos bolševi
kai (o paskui juos ir jų uodegos, Kominterno sekcijos, ki
tose šalyse) buvo “išsprendę” ir Tautų Sąjungos klausi-

or
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mą. Kadangi Tautų Sąjungą sukurė valdžios, kurios yra 
bolševikams priešingos, tai, reiškia, Tautų Sąjunga yra 
netikus. Plėšikų sąjunga — ir atliktas kriukis!

Tuo gi tarpu socialistai pažvelgė į tą klausimą visai 
kitaip. Jie pasakė: tiesa, kad Tautų Sąjungos kūrėjai bu
vo- netikę ir kad ji turi daug stambių ydų ir kad ją labai 
dažnai panaudoja savo tikslams darbininkų išnaudotojai 
ir žmonių laisvės priešai — bet ji nebus tokia visuvmet 
Ji gali ir ji privalo keistis, kaip keičiasi viskas gyvenime, 
— kaip, pavyzdžiui, pasikeitė-istorijos eigoje valstybė.

Valstybė pradžioje juk buvo išimtinai visuomenės iš
naudotojų ir parazitų įrankis darbo žmonių slėgimui ir 
priespaudai. Bet atėjo laikas, kad darbo žmonės ėmė ko
voti už savo reikalus, įgijo šiokių tokių teisių valstybėje, 
toliaus daugiaus tų teisių, ir, pagalios, įsitvirtino taip, kad 
šiandie jau sugeba tą valstybę panaudot kai kurių savo 
reikalų apgynimui (pav. įstatymai, apdraudžiantys dar
bininkus nuo ligos; aštuonių valandų darbo dienos įsta
tymas ir t. t.). Dabar tose šalyse, kur darbininkai yra ge
rai susiorganizavę, pas juos jau yra ir pasiryžimas paim
ti į savo rankas visą valstybės galią!

Taigi, jei šitdkia evoliucija įvyko su valstybe, tai ko
dėl gi negali panašiai būt pakeista ir Tautų Sąjunga?

Socialistai todėl ne pasmerkė Tautų Sąjungą, kaipo 
amžinai netikusį daiktą, bet stojo kovon už tai, kad ją pa
taisius ir paskui pavertus darbo žmonių įrankiu. Tai yra 
toks protavimo būdas, kokį vartodavo Karolis Marksas, 
rišdamas visuomenės ir darbininkų judėjimo klausimus.

Ir šis socialistų nusistatymas pilniausia išlaikė gyve
nimo kritiką. Šiandie jau ir patys “neklaidingieji” leni
nizmo apaštalai šliaužia į tą Tautą Sąjungą, kurią jie per 

eilę metų purvais drapste. Spjaudė i šulinį, o dabar eina 
iš jo gerti!

Taip esti dažnai su tais, kurie laiku nesusipranta — 
kurie, anot tos rusų patarlės, yra stiprus “užpakaliniu 
protu”.

Vislmokijlmo kalnai 
Chicagoje — paltu l

Matam* ....................... ...........

U*
Ji

Chicagoja per uatiAtojasi
’ Viena kopija ------------ --

Savaitei--------------------
Minėsiu! __  _______ _

Suvienytose Valstijos^ m Chicagoje, 
paltui

Metams|7.M
Pusei metų 8.H
Trims minėsiant* ................... 1.75
Dviem minėsiant* ........... 1.25
Vienam minėsiu! .71 

lirtavon ir kitur sialanlaosei 
.(Atpiginta)

Matams----------------------- ------- |8.M
Pusei metų-------------------------- 4 Jfl
Trims minesiams  BJO

Apžvalga
AMERIKOS SOCIALISTAI 

PROTESTUOJA PRIEŠ 
TERORĄ LIETUVOJE

“Keleivis“ rašo:
Ne\v Yorko Socialistų Parti

jos konferencija nusiuntė pre
zidentui Coolidge’ui ir valsty
bės sekretoriui Kellogg u i pro
testą prieš Lietuvos- barbarišką 
valdžią, kuri įvedė karo lauko 
teismus ir varo jų skerdyklon 
tavo politinius oponentus.

Protestas skamba taip:
“Susirinkę savo konvencijon, 

mes, New Yorko Socialistų Par
tija, gavome šiandien telegra
mą, kad Lietuvos valdžia Kau
re areštavo 60 socialistų. Dabar 
jie yra atiduoti karo lauko teis
mui, kur jiems gręsia mirties 
I ausinė. xMes griežtai prieš tai 
protestuojame ir kreipiamės j 
valstybės departamentą, reika
laudami, kad jis įteiktų musų 
protestą Lietuvos valdžios at
stovui Jungtinėse Valstijose ir 
paragintų jį nusiųsti šį protes
tą jo valdžiai Lietuvoje.M

Valstybės departamentas te- 
(iaus atsisakė šitą protestą Lie- 
I ivos atstovui įteikti. Jisai pra
vežė New Yorko socialistams, 
I ad tarptautiniai įstatymai jam 
i eleidžia j kitos valstybės vidu
jinius reikalus maišytis.

Socialistų Partijos įgaliotinis. 
< rg. Norman l'homas, tuomet 

f Pacific and Atlantic Photo J
Amerikos lakūnų kapitono VVoolsey ir Įeit. Bentono laidotuves, Jiedu žuvo Argentinoj.

parašė ponui Kelloggui laišką, 
kur tarp kita ko sakoma:

“Jūsų valstybės departamen
tas teisinasi negalįs maišytis j 
svetimos valstybės vidujinius 
reikalus. Bet mes ir neprašėm 
maišytis į Lietuvos vidujinius- 
reikalus. Mes lik prašėm per
duoti musų protesto laišką.

įdomus dalykas, kad valsty
bės departamentas, kuris taip 
nenori maišytis į vidujinius 
svetimos valstybės unikalus, tū
li visai kitokį veidą Nikaraguos, 
Meksikos ir Kynų žmonėms. 
Vos tik šįryt mes skaitom ži
nias, kad musų kontr-admirolas 
Letimer užėmė jau antrą mies
tą Nikaraguoj, kad neleidus jo 
revoliucionieriams paimti. Ar
gi Nikarągua nėra svetima val
stybė, ir ar musų įsimaišymas 
į vidujinius jos reikalus nėra 
daug griežtesnis žingsnis kaip 
persiuntimas protesto laiško? 
Šitokia politika, kur nesikiši
mo teorija maišoma su kišimo
si praktika, paprastam žmdgui 
yra visai nesuprantama.“

Nubaudė netikrų litų 
skleidėją

ROKIŠKIS. — Kovo 18 d. 
apygardos teismas nagrinėjo 
bylą Subačiaus gyvenusio Lat
vijos piliečio N., kaltinamo 
skleidimu falšyvų 5(1 lįtų bank
notų. N. pripažintas kaltu ir 
nuteistas šešiems metams sun
kiųjų darbų kalėj iman.

Taip pat gavo pusantrų me
lų vienas senis iš Panevėžio 
už aferystes, vaginoj imtis.

Karpavičius “Dirvoj“ sako, 
jog Lietuvoj nėra jau taip blo
gai. Esą jis netikįs tomis alar- 
mingomis žiniomis, kurias sklei
džia apie Lietuvą kai kurie 
Amerikos laikraščiai.

Tikėjimas, žinoma, yra toks 
dalykas, • kuris jokiems argu
mentams nepasiduoda. Sakoma, 
ka<f kartą j zoologinį sodą at
vykęs kaimietis. Kaimietis su
stojo' ties* ilgakakle girafa ir pa
reiškė: “Aš netikiu, kad butų 
toks gyvulys!“

Su žmonėmis, kurie protau
ja, kaip anas kaimietis, jokios 
rodos negalima gauti. Jie vis
ką remia žodžiu “tikiu“. Prie 
tos rųšics priklauso ir p. Kar
pavičius. Jis netiki, kad Lie
tuvoj yra bloga, nežiūrint net 
į tai, kad ir smetonininkų “Lie
tuvis“ dejuoja, Jog valstybiniai 
nusistačiusių valdomoj tėvynėj 
rūkalai visai “no good“.

♦ » ♦
Spėkite, kodėl Lietuvoj blo

ga •gyventi ir siaučia ekonomiš
kas krizis?
, Guliu duoti galvą maišu nu

kirsti, kad neįspėsite.
O ji-iprvi iioi-itc- sužinoti visų 

blogumų priežastį, tai paskai

tykite “tautos vado” organą 
“Lietuvį”. Ten juodu ant balto 
parašyta, jog visų blogumų 
priežasti yra ta, kad lietuviai 
per daug ir per gierai valgo. 
Danai ir mažiau ir blogiau 
valgo, todėl jie nejaučiu ir eko
nomiško krizio.

Išvada: reikia Lietuvą sutvar
kyti taij), kad jos gyventojai 
kuomažiausiai valgytų. Tąsyk 
Lietuva bus turtinga ir laimin
ga.

Tai nėra anekdotas, bet gry
niausias faktas, kurį randame 
“Lietuvio“ redakcijos straips
ny j. Greit ex-klerikas Liudas
Noreika, “Lietuvio“ redaktorius, 
pradės rašyti, jog Lietuvos žmo
nės bus laimingesni ir turtin
gesni, jeigu jie visiškai maisto 
nevartos, o gyvens “dvasia 
šventa’’. 

♦ ♦ ♦
Dr. Morsli, iš Kocbcster uni

versiteto, priėjo išvados, kad 
verkimas yra sunkus darbas 
vaikui. Verkiantis vaikas iš
eikvojus daug energijos. Vel
kantys vaikai daug daugiau ir 
maisto suvartoją. Jeigu vai
kas verktų visą laiką, tai jis 
esą suvartotų du kartu dau
giau maisto ir išaikvotų du 
kartu daugiau energijos, negu 
būdamas ramus.

Prileiskime, kad atsirastų 
toks verksnys ir kad vieną 
l enktąją išeikvojamos energi
jos butų galima paversti į rau
menų darbą. Tokiame atvėjyj, 
sako Dr. Marsh, vaikas galėtų 
te jokio vargo pasikelti keletą 
ccsėtkų pėdų. 

>:< s;: *
Vieno Brazilijos miesto bur

mistras išleido patvarkymą, ku
lis numato pinigišką pabaudą 
barzdaskučiams už kirpimą 
plaukų toms moterims, kurios

kerpasi plaukus be vyro, tėvo’ąmžių laikus, kuomet apkaltin- 
Įjems buvo sakoma: “Kišk ran
ką į ugnį—jeigu ištrauksi svei
ką ranką, tai tu nekaltas, o 
jeigu ranka nudegs, tai tu kal
tas.— K. Sėjikas.

ar giminaičio sutikimo.
Jeigu toks patvarkymas butų 

išleistas Chicagoj, tai nebūtų 
reikalo nei miesto mokesnius 
kolektuoti.

♦ * ♦ 
i

“Pravdoj“ Preobrazenskis 
rimtai įspėja visuomenę prieš 
antisemitizmo pavojų. Sklei- 
mas neapykantos prieš žydus 
pirma buvo primetamas vien 
tik kontr-revoliucionieriams. 
šiandie, girdi, to negalima pa- 
sakti. Anti-semitizmas prade
dąs pasireikšti. ir tarp darbi
ninkų. Esą toleruoti to nega
lima. Keikia stvertis griežtų 
priemonių, atmetant migdolines 
frazes.

Įdomu pastebėti dar ir tai, 
kad Preobraženskis pripažįsta 
tą faktą, jog kurstytojai naudo
jasi žmonių nepasitenkinimu. 
Jie kabą taip: mums sunku gy
venti todėl, kad valdžia žydų 
rankose. Vadinasi, žmonės da
bartine valdžia nėra patenkinti. 
Kitokios išvados iš Preobražens- 
kio dejavimų negalima padaryti.

* ♦ ♦

Žmonės visokiais budais tar
nauja Dievui, štai nesenai bu
vo pranešta viename laikraštyj, 
kad kažkoks fanatikas Kansas 
City. Kans., viešajame knygyne 
pradėjęs plėšyti puslapius iš 

I)ar\vino raštų, (ii ant likusių 
puslapių jis užrašęs ištraukas 
iš biblijos.

Už tokį savo pasidarbavimą 
Dievo garbei, tas fanatikas, be 
abejones, tikisi užsipelnyti dan
gaus karalystę.

♦ ♦ ♦

Prieš kiek laiko* Sinclair I^e- 
\vis, paskillręs Amerikos rašy
tojas, viešai pareiškė, kad jis 
yra bedievis. Tai, žinoma, su
kėlė didžiausią audrą. Atsirado 
žmonių, kurie pasiryžo įrodyti 
Lewis’o klaidingumą. Vienaas 
tokių ponų padarė rašytojui štai 
kokį iššaukimą: Jeigu Dievo ne- 
ia, tai tegul Lewis nesumirksė
jęs žiuri į veidrodį 200 sekun
dų ir užgina Vis’agalinčio buvi
mą.

Jei Lewis įstengsiąs tai pa
daryti, tąsyk Dievo gynėjas pa
sižada jam sumokėti po penkis 
dolerius už kiekvieną sekundą.

Pats iššaukimas yra tiesiog 
idiotiškas. Jis’ primena vidur-

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Kės. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 
pietų Ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. Wallaee Street
> ... i . .i ..

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

8303 S. Morgan St.
Chicago. III.

Tol. Boulevard 2160
— Valand s —

Nuo 9 iki Į? va). dienos b
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

H i — i ■ "i .............

t............................  1.................  >■' ' 1 u
Ą. M0NTVII), M, P-

1579 Milnaekec Avė., Rooin 209
Kampas North Avė. ir Jloboy S|. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunwwick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8638 

UltraviolėtinO iviesa ir diatharmia 
\ ------

Trupiniai
Vienas Londono gyventojas 

turi papūgą, kuri buvo sugauta 
Indijoj 1801 m. Ta papūga daug 
kalba ir yra labai vėikli.

Ugniakalnio Vezuvijaus kra- 
teryj senovėj slėpdavosi pabėgę 
vergai. Tai buvo prieš Pompejos 
sunaikinimą.

Bambukas auga greičiau, ne
gu bile vienas kitas medis: kas 
dieną jis išauga apie 9 colius.

Amerikoj yra 1,304,200 Smi- 
th’ų; 1,024,200 Johnson’ų; 730,- 
500 Brown’ų; 625,800 Miller’ų; 
537,900 Davis’ų; 477,800 Ander- 
son’ų; 422,300 Wilson’ų; 363,400 
Moore’ų. Tai populiariškiausios

Utah valstijoj yra tiek ang
lies, kad jos užtektų Jungtinėms 
Valstijoms bėgiu 250 metų.

Amerika nupirko Alaską iš 

Rusijos 1867 m. Per paskuti
nius 60 metų Amerika gavo iš 
Alaskos tiek aukso, vario, žu
vies ir kt., kurių vertė yra 183 
kartus didesnė, negu visa už r vi*
Alaska sumokėta suma.

Possum Trot, Indiana, turi 
14 gyventojų ir 28 šunis. Tuo 
budu kiekvienam žmogui išpuo
la po du šuniu.

Brazilijoj tapo atrasti tokie 
dideli vorai, kurie maitinasi 
paukščiais. — K.

Pasiūliau žinai, viršininkui 
kyšį, o jis mąn duris parodė.

—Nejaugi išvijo?
Nėė... Davė suprasti, kad 

už durų gali kas nors išgirsti.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
<«ip Nauiienoft.

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chestorfield 0578 
V—......................... ......... .... ...... ............

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

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

Res. 6000 So. Camnhell Avė. 
Vincennes 6987 arba Henilock 5524

A. K. Rutkauskas, M J). I
4442 So. Western Are.

Tel. Ufayette 4146 
Valandos t nUO 9 iki 11 I
Valaiiuus I nuo 6 įjū 9 vai. tak. I

, , . ■ -_________ Į

DK. M. T STRIKO!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4641 fcįo. Ashland. Tel. Boalveard 
,7820. Res., .6641 So. Albany Avė.
Tel. I’rosped 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. NedėUoj 10 iki d.

f1 ....------------------------------ X
Office Boulevard 7042

... Dr. C. Z. Verdis-
tLIETUVIS DANTISTAS

46|5 So. Ashland Avė.
Aht Zaleskio Aptiek o* 

CH1CAGO, 1LU 
------------------ ----------------------------- >

0|l fĮJUĮI'll'P1 R.
Rea. 6600 So. Arteaian Avė. 

EhtyįK) Proapect 6659 
Ofiso Tel. Canal Q2jp"

DR. P. Z. ZALA8FOR1B
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1921 So. Halated St.
Chlcago, III
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Gyvenimo Prailginimo 
Klausimas
Rašo Dr. A. J. Karalius

CHICAGOS 
ŽINIOS

8 VALANDŲ DIENOJE DAR
BO BILIUS LEGISLATU- 

ROJE.

Ift “BIRUTĖS” PADANGĖS

(Tęsinys) Smulkios Žinios

gegu- 
atslo-

Žmonių sveikata 
valstybė, bet 
dar daugiau 
pintis.

Periodinis

rūpinasi 
patsai asmuo turi 
savo sveikata ru-

ekzaminavimas 
daktaras DobeU 

1860 m. pirmu kartu pradėjo 
raginti žmones eiti išsiekzami- 
nuoti bent porą kartų kas me
tai. Jisai ir pradėjo vartoti ši
tuos žodžius “periodinis ekza
minavimas”. Dabar jau visur 
apie tai daug kalbama ir ra
šoma.

faktų suteikė Dr. 
metų darbas prie 
Life Insurance, 
asistentais bėgyje

i vą, pasišauk daktarą ir gydy- 
i kis, bet jei nenori susirgti, tai 

pasimatyk su daktaru tada, ka
da dar ne sergi.

Mums- lietuviams reikėtų su
kurti toksai sveikų ekzamina- 
vimo biuras, kuris žmonėms 
paaiškintų kaip užsilaikyti, kaip 
gyventi, kad išvengus ligų. La
bai dažnai apsimokėtų brangiai 
užmokėti už patarimus. Juk ge
riau užmokėti šimtas dolerių už 
patarimą, kad išvengus apen
dicito, negu už operaciją... Bet 
tai. žinoma, gan sunku žmonės 
pertikrinti: visi laukia, laukia 

“gal pereis”, o kaip jau ries
tai, tai bėga nuo daktaro prie 
daktaro. Kol neskauda, tai kam 
čia tau daktaro reikia. Vienok 
šimtai ligų kaip tik ir praside
da be skausmo; kada jau skau
da, tai jau sunku kas nors pa
daryti, sunku pagelbėti...

Sunku pakeisti žmonių 
papročiai

lllinois valstijos gubernato
rius Small rengiasi įteikti val
stijos h gislaturai bilių, kuris, 
jei taps įstatymu, privers auto
mobilių važinėtojus mokėti po 
du centu taksų ant kiekvieno 
perkamo važinėjimui galiono ga
zolino. Perkamas kitokęani tiks
lui gazolinas, sulig kalbamu bi- 
lium, taksuojamas nebus. Ti
kimasi, kad iš šitaip sumokėtų 
taksų metuose susidarys suma 
*5,000,000, kuri busianti panau
dota Illinois valstijos kelių pa
gerinimui.

Ateinantį antradienį, 
žės 3 dieną Springifielde, 
vų bute bus patiektas priėmi
mui aštuonių valandų darbo 
dienos bilius Illinois valstijai. 
(IJllinoijs darbdavių asociacija 
jau iš įkąlno išsiuntinėjo vi
siems samdytojams perspėji
mus, kad jie atsilankytų į 
Springfieldą juo didesniu skai
čium, idant padarius spaudi
mą į atstovus ir neleidus 
tam biliui tapti įstatymu. Gi 
darbininkai rūpinasi tuo reika
lu mažai. O turėtų rūpintis.

“Birutės” vedėjas, komp. 
A. Vanagaitis, išvažiuoja gas
troliuoti kartu su dainininku 
J. Babravičium. Jiedu gastro
liuos įvairiose lietuvių koloni
jose.

Gegužės 5 dienos (ketvirta
dienio) vakare Lietuvių Audi
torijoj “Birutė” rengia drau
gišką vakarą pagerbimui cho
ro narių ir savo mokytojaus. 
Visi choro nariai ir “Birutės” 
rėmėjai; yra kviečiami dalyvau
ti.

Gegužės 12 dieną “Birutė” 
laikys savo metinį susirinkimą 
Raymond Chapel svetainėje, 
kuriame bus išrinkta nauja 
valdyba. — Žinąs.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų, 

Dr. J. W. Beaudetto 
VIRIUI ASHLAND 8TATE 

. BANKO •
1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedi- 

lio< nuo 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA:

2226 Marškai] Bivd.
TELEFONAS ORAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

naujoj vietoj
DR. VAITUSH

OPTOMETR1STAS

AKIŲ SPECIALISTASLI .
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi _ galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregyste 
Prirengia teisingai akinius. .Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Tarp Chicagos 
Lietuvių

CHICAGOS PAŠTO PERSPĖ
JIMAS

Daugiausia 
Dublino šešių 
Metropolitan 
Jisai su savo
šešių metų išleido sveikų (dar 
nesergančių) tas kompanijos kli
entų ekzaminavimams $60,000, 
bet kompanija sutaupė daugiau, 
negu dvigubai. Žmonių gyveni- ’ 
mas tapo prailgintas, ir kom- 
nijai liko pelno, nes nereikėjo 
pomirtinių mokėti. Bizniškai 
imant, kompanija uždirbo virš 
100%.

Dr. Dublin savo darbą iš vi-1 
so tęsė 9 metus. Aplamai, jo 
darbas (periodiniai ekzaminavi- 
mai nesergančių) prailgino žmo
nių gyvenimą 18%. Jo darbo 
vaisiai atidarė akis ir kitoms 
apdraudoe kompanijoms; ‘dabar 
jos visos įvedė periodinį ekza-' 
minavimą savo klientų (14 
kompanijos). Aiškus* dalykas, 
kad čionai, kaip sakoma, valios 
darbas: nori—gali gauti dakta- 1 - 
ro patarnavimą, nenori — tai - ■ 
jau tavo dalykas. Ir, žinoma,' . . . . . .mumsne visi nori, ir nevisi paiso... 1 

Life Extenti(>n institutas ek- 
zamųiavo arti miliono žmonių 
visokio amžiaus. Tapo surasta' - .. . ................ . ivo spąstuose. Mes kalbame apietūkstančiai įvairių, *', anot Dr. 1. 1 ? ,tx._____ , A _
Fisko, tylių ligų—tokių, kurios 
žmogui pradžioje jokių nesma
gumų nesuteikia. Kiekivenas 
žmogus, kuris ekzaminuotas 
buvo “sveikas” k. 
bet surasta, jogei 
jo kūno dalis reikalauja taisy
mo arba stiprinimo. Ir,__  ,
žmonėms paaiškinta kaip gy
venti, kaip užsilaikyti, kad ne-

Tikrai, labai sunku pakeisti 
įsigyvenę papročiai. Labai sun
ku pakeisti visoki musų blogi 
papročiai. Mes pasiklausome 
gerų patarimų, bet namo parė
ję užmirštame^ir vėl gyvename, 
kaip gyvenę. Susirgę džiova mes 
galime mesti gėrimą ir rūkymą, 
bet vidutinis žmogus to pada
ryti nenori. Labai lengvu rašy
ti apie kenksmingumą įvairių 
papročių, bet labai sunku Inos 
papročius pakeisti. O tų blogų 

. papročių surasime tūkstančius.
; Kartais tie mokytojai, kurie 

aiškina kenksmingumą 
j įvairių papročių, patys nekaip 
gyvena...

Blogi papročiai mus laiko sa-

Pastarosiomis dienomis su- 
bankrutijuki stambi apdraudoS 
nuo ugnies kompanija Chica- 
goje sukėlė miesto ir Illinois 
valstijos valdininkų tarpe tikrą 
sujudimą. Visi šaukia, visi rė
kia, kad reikia atidžiau prižiū
rėt apdraudos kompanijų biz
nį. Bei tas riksmas veikiausia 
riksmu ir pasiliks, kaip atsiti
ko su daug panašių bankrotų 
praeityje.

LIETUVIŲ DAILĖS PARODA

Lietuvių Dailės Paroda, ku
ri šiuo laiku yra laikoma Lie
tuvių Auditorijoje, pasibaigs 
gegužės 3-čią dieną. Tą va
karą grieš 1). L. K. Vytauto 
benas. P*as Conradas nutrauks 
visų parodos dalyvių paveiks
lus. Dar dalyvaus ristikų 
kliubas su savo garsiais lietu
viais čempionais. Tai bus šau
nus parodos užbaigimas.

—Svečias.

Ir i>askutiniu laiku visi rim
tesni tyrinėtojai surado, kad 

ckzaminavimas nesergančių žmo-

įų pragaištingumą, bet ant ry- 
| tojaus ir vėl nepaisome. Tur 
būt tokia musų prigimtis. O be 
pakeitimo blogų papročių var- 

. sakoma, I «iai «!»1Csin,e savo S^nim, 
kokia . s ... . ,Musų blogi papročiai nyksta, 

’J“......   ) Lc-t labai lėtai, labai lėtai. Or, žinoma, I, . , ... ..kai išnyks diduma blogų pa
pročių, tai mes galėsime gyven
ti 100 metų ar daugiau.

(3us daugiau)

šiemet’ iki pastarųjų dienų 
Chicagoje ir jos apielinkėse/ au
tomobiliai jau spėjo užmušti 281 
ypatą. šiemet i tą patį laiką už
mušta daug daugiau žmonių, 
negu pernai.

Mayoro Thompsono' įsakymu 
tapo sustabdytas išmokėjimas 
bilų, kurias Chicagai pridera 
mokėti už visokį materiolą, rei
kalingų miestui. Bilų miestas 
nemokėsiąs kurį laiką, kad ga
lėtų apmokėti miesto tarnauto
jams algas. Miestui, sakoma, 
stoka apie penki milionai dole
rių, kad jo gąspądorystė galė
tų verstis.

šiandien Chicagos miesto val
dininkai ir šiaip piliečiai lanky
sis Springfieldc tikslu įrodyti 
valstijos legislaturos atstovams, 
idant šie priimtų bilių, kuris, 
tapęs įstatymu, suteiktų Chica
gai savivaldybės teisies.

šeštadjenio programas.

nių tikrai apsaugoja nuo ligų. E R B. Naujienų ikal
Tai yra geriausias būdas prail- tytojos ir skaitytojai
ginti gyvenimas. Juk, kaip sa
koma, ne laikas šuo lakinti kai 
jau reikia eiti medžioti. Jei jau j 
susirgai, lai, žinoma, gulk į lo-j

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose*

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

Nauja šluota gerai šluoja. 
Naujas Chicagos policijos vir
šininkas, pranešama, rengiasi 
perkelti kokius 5,000 policistų 
naujoms vietoms. Ar pastebės 
Chicagą iš to šuruiii-burum ko
kią permainą, parodys ateitis.

Naujienų Spaustuvė 
rr* flnninA SmiHtiivl

Praeito šeštadienio vakare į 
Lietuvių Dailės Parodą susi
rinko žmonių pilnutėlė svetai
nė. Po aštuntos vai. prasidėjo 
programas. Vadovaujant fau
nai mergaitei P-lei B. Pavra- 
zaitei, jaunuolių orkestras su
grojo Lietuvos Himną. Publika 
atsistojo. Paskui orkestras su
grojo keletą muzikos gabalėlių. 
Kalbėjo dail. Mikas Šileikis. 
Jisai paaiškino, kas yra dailė 
ir kaip mes į ją reaguojam. 
Kalbėjo kun. . Geniotis. Jisai 
gražiai ir jausmingai nupasa
kojo, kad pati gamta yra vy
riausias dailės šaltinis, iš ku
rio mes semiame ir formuoja
me tą dailę pridėdami savo pa
tyrimus, mokslą ir sukuriame 
dailę.

Po kun. Gėriiocio kalbos bu
vo pristatytas buvęs Romos ku
nigas p. Hallenberg. P-as Ilall- 
enberg aiškino paveikslus, ku
rie buvo rodomi per stereopti- 
nį aparatą. Paveikslai nutrauk
to jam pačiam keliaujant po 
įvairias pasaiulio dalis.

Reikia reikšti pagarbos "pa-, 
rodos rengėjui Lietuvių Pilie
čių Brolijos Kliubui. šis kliubas 
surengdamas šią dailės parodą 
atliko tą, ką iki šiol kitos mu
sų organizacijos nepadarė.

—Rep.

Chicagos pašto viršininkas, 
p-as Arthur C. Lueder, dar 
karią kreipiasi į tuos, kurie 
siuntinėja laiškus ir kitokius 
siuntinius paštu. Jis pareiškia, 
kad paštas nei nemano kištis j 
privatinius gyventojų reikalus, 
bet visgi skaito savo pareigu 
pranešti gyventojams, kaip pa
štas gaJi jiems juo tiksliau 
patarnauti. Chicagos pašto ve
dėjas pataria parašytus laiš
kus arba prirengtus paštui 
siuntinius įdėti į pašto dėžu
tes tuoj, kaip tifc jie būva pri
rengti. Ypač pataria neatidė
lioti siuntinių arba laiškų, jei 
jie esti gatavi 
Mat tuo laiku 
kai yra netaip 
ir todėl jie gali
čiamą krasą lengviau ir grei
čiau išsiųsti ją sulig pažymė
tais’ adresais.

vidurdienyje, 
pašto darbinin- 
užversti darbu, 
susorluoti siun-

SYLVESTRAS NORVAIŠAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 28 dieną, 6 valandą 
vakare, 1927 m., sulaukęs 63 
mętų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kauno gubernijoj, Šiaulių pa
vieto, Radviliškio parapijos, 
Aukštelkų kaimas. Amerikoj 
išgyveno 36 metus, paliko dide
liame nubudime brolius Cypri- 
joną ir Tadeušą. Brolienę Liu
ciją ir Saliomiją. Lietuvoj du 
broliu Kazimierą ir Vincentą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 2331 
W. 22nd Place. . ’

Laidotuvės įvyks Gegužio 3 
dieną, 8 valandą ryto iš namų 
į šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionio sielą, 
o iš ten biis nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A’. A. Sylvestras Nor
vaišas giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai ir Brolienės

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. I>achawicz, Telefo
nas Canal 2199.

ANTANAS AVELIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 30 dieną, 1:0d valan
dą ryto, 1927 m., sulaukęs 40 
metų amžiaus, gimęs Suvalkų 
rėdytos, Kalvarijos apskričio, 
Liudvinavo parapijos ir miesto, 
paliko dideliame nubudime bro
lį Vincentų, 3 pusbrolius P. 
Avulj, Adolfą, Piušą Kazakevi
čius, o Lietuvoj seserį Marijo
ną Kardokienę. Kūnas pašarvo
tas, randasi 4605 S. Hermitage 
Avė.

Laidotuvės jvyks Utarninke, 
Gegužio 3 dieną, 1:30 valandą 
po pietų iš Ęudeikio koplyčios 
bus nulydėtas j Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Antano Avulio gi-, 
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Brolis ir Pusbroliai

VM>
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Nca Madrid, Mo., kuris tapo vandens apsemtas. Beveik visi gyventojai (2,000 žmonių) turėjo miestelį apleisti.

North Side
Svarbi paskaita

šeštadieny^ gegužės 7 dieną 
kaip 7 vai. va k., Schoenhofen 
svetainėje skaitys lekciją pa
garsėjęs ukrtnniečių publicistas 
iir visuomenės veikėjas ir Uk
rainos socialistų revoliucionie
rių vadus, M. J. Šapoval, te
moje: Tautinis klausimas Rytų 
Europoje.

‘Paskaitoj jis gvildens šiuos 
opius ir svarbius dalykus: 1. 
atgimimas pavergtųjų tautų; 
2. supratimas ir laipsniai to 
atgimimo; 3. supratimas tarp
tautinės priespaudos ir išnau- 
dpjimo formų; 4. tauta ir vals
tybė, kaip tautų atgimimo vai
siai; 5. atgimimas Ukrainos. 
Baltgudijos, Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Suomijos, Kaukazo
tautų, Čekoslovakijos ir kitų 
tautų.

Antroji paskaitos dalis susi
dės iš gvildenimo sekamų 
klausimų: 1, įtaka uienų tautų 
į kitas, kaip sąlyga jų vysty
mosi; 2, savistovybė arba fede
racija; 3, laisva lygiateisių tau
tų sąjunga ir tautų lyga; 4, 
tautybė ir internacionalizmas; 
5, socializmas ir pergalėjimas
šovinizmo.

Paskaita bus rusų kalboj. 
Atsilankykite visi, kas tik su
pranta rusų kalbą. — Koresg..

Tel Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas, 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 

, neturime išlaidų už
laikymu skyrių-

3307 Aubyrn Avė 
CHICAGO, 1LL.

S. D. LACHAVVICZ
Lietuvis Grabnrius 
ir Balzaniuotojas 

2314 W, 23rd Place 
Chicago, UI.

Patarnauju laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikalo meldžiu at
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

Tel. Canal 
ir 2199

mano 
užga-

1271

Laidotuvėfce' patarnauja gra
lius lįptfdeikis, Tel. Yds 1741

A + A
VLADISLOVAS ALEL1UNAS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Gegužio 1 dieną, 6:20 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 41 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskričio, Remygalos parapijos, 
Aržuolyčių vienkiemio, paliko 
dideliame nuliudime moterį 
Barborą, po tėvais Baltrunaitė, 
5 (lukteria: Oną, Marijoną, Ag
niešką, Kotryną ir Prancišką, 
brolį Antaną ir gimine#, o Lie
tuvoj seserį Kazimierą. Kūnas 
pašarvotas, randasi 1313 S. 48th 
Ct., Cicero, III.

Laidotuvės jvyks Ketverge, 
Gegužio 5 dieną, 8:00 valandą 
ryto iš namų j šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, ,kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už vė
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vladislovo Aleliu- 
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esat*1 nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą' 
ir atsisveikinimą.

4

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Brolis 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

J
A t a.

PETRONĖLĖ USELAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 30 dieną, 10:45 va
landą naktį, 1927 m., sulaukusi 
15 metų amžiaus, gimusi Balan
džio 16, 1912, Chicago, III. pa
liko dideliame nuliudime moti
ną Petronėlę, po tėvais Zubric- 
kaitę, tėvą Domininką, seserį 
Marijoną, brolį Domininką ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, ran
dąs! 102! G So. State St.

Laidotuvės jvyks Ųtuininke, 
Gegužio 3 dieną, 8:00 valandą 
ryto iš namų į Šv. Petro ir Po
vilo parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petronėlės Uselai- 
tės giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuošir<iž:ai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

' Nuliūdę liekame,

'rvyai, Sesuo, Brolis ir (Ūminės

Laidotuvėse patai nau ja gra
belius Ėudeihis, Tok Yds 1741.

WETZEL & PETERSON 
GRAHOK1A1 

Privatiški Ambulansai 
408 N. Sheridan Rd. 

^Vnukegan, III.
Phone 95

J.F.RADZIUS
Pigiąsias Lieta via 

Graboriaa Ckicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
•Ma.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

TeL Bivd. 4068

Simpatiškas — 
Mandagus —• 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

H . Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayelte 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct, Ciceru 
Tel. Cicero 8794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auhurn Ava., Tel. Bivd. 3201

FLIT
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses ir kitus 

stubos vabalus.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Ką reporteris nugirdo

Masinis Protesto Mitingas 
ir Gegužės Dienos 

Prakalbos
šeštadienvj. balandžio 

įvyko ant greitųjų 
prakaltos protestui 
tavos valdžios žiaurius darius 
ir paminėjimui Gegužės Die
nos šventės. Kalbėjo “Nau'\'- 
nų” redaktorius, drg. P. Grig.li
tis, Ukrainos socialistų revo
liucionierių partijos cc.itri.i - 
nio komiteto narys, dnv. M. J. 
šapt val, ir Dr. Montvidas.

Pirmas kalbėjo drg. P. Gri
gaitis. Jis pačioje kalbos pra
džioje pranešė susirinkusiems, 
kad Lietuvoje prasidėjęs ar
šiausias teroras, grūmojąs ne
kaltų žmonių gyvastims. Kalbė
tojas pasiūlė susirinkimui pa
siųsti Smetonos vardu sekamą 
telegramą:

Antanui 
to Rūmai, 
—(hieagos
tingas griežtai reikalauja su
stabdyti karo lauko teismų 
veikimą ir sušaudymus.

Pasiūlytos telegramos teks- į 
tas priimta kaip vienu balsu 
ir tą pačią naktį telegrama bu
vo pasiųsta Kaunan.

Smlrinkimui priėmus 'tele
gramos tekstą, drg. Grigaitis 
tęsė kalbą. Svarbesnieji klau
simai, kuriuos kalbėtojas aiš-'mu netoU tįs laikas,'kai Lie- 

tuvos motinos ims gųzdinti sa
vo kūdikius Smetonos ir Volde
maro vardais, kaip kad moti
nos gąsdindavo mus pačius mu
sų kūdikystės dienosie ubagais 
ir čigonais, daktaras nusiskubi- Kiekvieno tėvo ir motinos pa- 
no savais keliais.

36 d., 
surengtos 

prieš L»e

“Naujienų” korespondentai 
žinių gaudyme yra pusėtinai ap-i*IH' 
sukri. Vienų tečiaus įdomia ži- 

’nių jie praleido nepastebėję, | 
, būtent? kad žinomo' lietuvių ra- 
iteliuose daktaro Karaliaus au- 
' tomobilius sudegė. Tas įvykis 
atsitiko kur ten ant Western 
avė., netoli 35-tos gatvės. Re
porteris, kuris niekuomet anto- 
mobiliaus neturėjo ir nesitiki 
turėti, o atlieka savo vizitus 
taip, Jiaip kadaise apaštalai da
rydavo, t. y. pėsčias, daktaro 
nuostolių nei biskį neatjaučia. 
Atpenč, jis yra linkęs džiaug
tis, kad sudegęs automobilius 
jau nehesmardins guzclimi pia- 
c’vių pnnosiais. Tik 
gai? Už dienos-kitos 
veikiausia važinės jau

ar 11- 
daktaras 
nauju.

Sme^OiUZ, Preziden- 
Kaunas, Lithuania. 

lietuvių masinis mi

Ir klebonas nepatenkintas
Savaitė laiko atgal ftv. Jur

gio parapijos klebonas išbarė 
[visokius siurprizų partijų ren
gėjus. Jis sakė: jus, esu, ren
giate įvairias pures, girtuokliau- 

e‘ per naktis, (/'sekmadienyje 
iš ryto, užuot ėjus bažnyčion, 
dribsote lovose kaip kaladės. 
Partijoms,* girdi, turite penki
nes, o bažnyčiai, tai nieko ne
reikia.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Announcements

Praneiimal

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

—i------ ;-----------------------------
13 VVardo Booster Kliubiis laikys 

mėnesini susirinkimą pnnedėly, ge
gužės 2 d., 7:30 vai. vakare. .1. J. 
Ežersklo svet., 4600 S. Paulina st.

K. Bartkus.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia ______

REIKALAUJAMI^ agentų vyrų ir 
moterų, labai lengva yra dirbti mu
sų laine. Mokame gerą komišiną, 
darbas be sustojimo. Galite pasi
matyti nuo 8 ryto iki 6 po pietų.

Kreipkitės:
720 W. 35 si., Chicago.

Automohiles

Real Estate For Sale
Namai.žemė Pardavimui_____

PARDAVIMUI pigini, 2 lotai su 
2 unkštų mediniu miniu, 5—6 knm- 
harių, 2 karų garažas, 36 1’1. ne
toli California avė. Yra vanos, 
elektra, gasas, $5560.

E. Kohh •owicz, 
2601 , W. 55th st.

PARDAVIMUI 2 unkštų biznia
vus namas su restoranu. Pigiai. Ge
ras biznis. 2138 S. Halsted st.

Financial
FinHnNui-l’aNkoloM

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
lj>5 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

Kitas ('.hieagos lietuvių dak
taras. būtent Dr. Graičiunas, 
liuosą nuo praktikos laikų su
vartoja, Reporterio manymu, 
piakliškesniam tikslui.

Eina užvakar jis- Halstričiu 
ir mato: skubinasi jo linkui Dr. 
Graičiunas. t

Kur bėgi, daktare?
—Aukas pradėjau rinkti Sme-

Dar surprise party, bet kitokia
si parė bus viena įdomesnių

jų. Ji rengiama me kokiam pa
prastam parūpi jonui, bet, kaip 
girdėjau pačiam pralotu i Kai
šui. Jūsų reporteris, Ja-pu-.lak-. 
Ilis turėjo “intervievv” (pasi- I „ Birutės, draugiškus vakaras^ jvyks 
kuli ėjimų) su rengėjais. Gavo 
tokių paaiškinimų: kadangi, 
girdi, pralotas pradeda pykti 
ant palių, tai kitokio išėjima 
nėra, kaip tik surengti parę jam 
pačiam.

Reporteris pasižadėjo piekšm 
nepasakoti apie šia parę, jis pil
do savo žodį. Repoiitms tik pa
rašo apie jų “Naujienoms”: ra
šymas juk nėra kalbėjimas.

Reporteris Ja-pa-Jaknis

North Side. — Amerikos Lietu
vių Politikos Kliubo ant North 
VVest Side mėnesinis susirinkimas 
neįvyks kaip paprastai 2 d. gegu
žio, bet bus laikomas pirmadieny, 
gegužės 9 d., vietinės parapijos sve
tainėj, 1614 \Vnbansi:i avė., 8 vai. 
vakaro. —Valdyba.

Gegužio-May 5 d., Lietuvių Audito
rijoj Mažojoj svcV Pradžia 8 valandą 
vakare. Vakaras pawrbimui Cho1 o 
narių ir jųjų mokytojaus Komp. A. 
Vanagaičio. Visi Choro nariai ir Bi
rutės dėmėjai esate kviečiami daly
vauti šiame vakare.

— Valdyba

1 tono Eord 
ar

PARDAVIMUI
trekas. tinkąs dėl bučernes 
kitokio biznio.

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted st.

PARDAVIMUI namftH 5 kambarių 
medinis, cemeptiniu skiepu, 2 kaiti 
garažas, kaina $6500.

3515 W. 601h Place

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

Privatiškas Fondas ant gerų pirmų 
ir antrų morgečių ant lotų ir namų. 
Žemos komiso ir nuošimčių kaino*.

MILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. Dcarborn 4406PARDAVIMUI muro ir me
džio namas, 6 ii I kambariai, 
maudynės, ejuktra, gražiai vi
dus ištaisytas. Namas gerame 
stovyje. Rendos* $50 j mėnesį. 
Kaina $3,600. 3717 S. Parnell 
avė.

Furniture & Fixtures
_________ Rakandai-Jtahai_______

STORAGE SALE
Naujų rakandų ir kaurų suban

krutavusių ir palikių pas mus san
dely]. Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarais iki 10. nedaliomis iki 6. 
Dykai sandėlis. Dykai dastatvmas.

STORAGE WAREHOUSES,
4025 \V. Madison St.,
3531 N. Clark St.,

Misccllaneous 
(vairų*

ELECTRIC KONTRAK1 ORIUS
Seniavrias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Ivedam elektros drū
tus, motorus, talsom elektros reik

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

Phone Victory 7462
Roseland. — Gegužio 3 d., 7:30 

vai. vakare, Aušros Knygyne, 10901h 
So. Michigan Avė. įvyks Lietuvių Im- 
provement and Benefit Kliubo mėne
sinis susirinkimas. Bus jame rapor
tai apie ligonj, valdybos ir jvairių ko
misijų. Beto bus svarstoma svarbus 

! reikalai. Visi kliubo nariai būtinai 
atsilankykite paskirtu laiku. Kurie 

I persikėlėte gyventi kitur, permainy
kite savo antrašus, reikalui esant, 
kad butų žinoma kur kreiptis.

— J. Tamašauskas, Sekr.

PARDUODU Ice Cream Parlor 
fistures, geram stovyje; verta $1000. 
Parduosiu pigiai. 5654 W. 641 h PI.

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
glaus informacijų šauk telefo
nu arba matyk ypatiškai

Z. S. Mickeviče 
250o W. 63 St. 

Hemlock 0800.

KRAUTUVIŲ F1KČERIA!
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St

Hen- 
sto- 
Va- 

dau-

4 KAMBARIŲ rakandai, tikras 
bargenas, vertas $1600, už $385, ar
ba parduosiu atskirai. Mohair setas, 
riešutinis valgomo kambario setas, 
kaurai, virtuvės rakandai, liampos, 
indai, verta pamatyti. Tel. Seeley 
8216. 338 So. Ashland Blvd.

Jaunoji Birutė

Pereitą ketvergi) įvyko 
zikos ir dainų repeticijos Mark 
Whito Square svetainėje. Nors 
vakaras ir buvo lietingas, bet ;

mu-ltiniai paminklą statyti.
Aukas... Smetonos 

minklui?
—Tokiam pat paminklui, ko

kį savo laiku užsitarnavo nela
bos atminties Muravjovas Kori
kas ■ paaiškino reporteriui 

1 daktarus.

pa-

• pareiškęs, kad, jo many-

vaiky prisirinko kokios penkios' Vai. vaki

kino, man rodosi, buvo tokie: 
kodėl teisėtoji demokratinė 
Griniaus-šleževičiaus valdžia 
neparodė pasipriešinimo bandi
tams. nuvertusiems jų? Ką 
reiškia siaučiąs gyvenamuoju 
momentu teroras Lietuvoje? 
Kokiu pavojumi grumoja Lie
tuvai dabartinių valdovų vieš
patavimas? Ko galima tikėtis 
ateity ?

Drg. Grigaičio aiškinimas 
buvo nepaprastai įdomus. L..

dešimtys.•r •

Pastaruoju laiku į šią orkest
rų spiečiasi vis didesnės spėkos-, 
suaugesni vaikai. Matyti, kad 
p-nui Sarpaliui paėmus tvarky
ti orkestrą, pastaroji gali tikė
tis gerų pasekmių.

Ateinantį ketvergi) įvyks 
priklausančių orkestrai jaunuo
lių tėvų ir motinų susirinkimas.

Bridgeport. —Saldžiausios Širdies 
Viešpaties Jėzaus mėnesinis susirin
kimas jvyks Anti'adienj, Gegužio 3 
<1., 1927 m., Chicagos Liet. Auditori

uj, 3133 So. Halsted St., 7:30 
vakaro. Bukit visi nariai, daug 

yra svarbių reikalų dėl svarstymo.
— A. Bugailiškis, Rašt.

Personai
Asmenų Ieško

JIEŠKAU barberio j partnerio biz
nį. Biznis labai gerai išdirbtas per il
gus metus. Malonėkite atsišaukti 
greitai, labai sunku man vienam; ži
nomas dalykas su darbininkais sun
ku.

3704 Deodor Street 
Indiana thiriior, Ind.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI Hamilton grojiklis 
pianas, riešuto medžio, su suoliu
ku, lempa ir rolehais, kaina $275. 
Mrs. Smith, 2715 W. 18 St., 1 fl.

GROJIKLIS pianas tiktai 
biskį vartotas, kainavo $700, 
parduosiu už $90. Benčius, ca- 
binet iu voleliai. Išmokėjimais 
pagal sutartį. MR. RUDAITIS, 
6512 So. Halsted St., 1 fl.

PARDAVIMUI NAMAI

Už $5 PERMANENT WAVE 
Pasakyk ,savo moterei.
Naujas metodas, ICkspcrtų darbas. 

Garantuojame. Tel. State 1887 dėl 
susitarimo.

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

Pirm keleto dienų tūloj lie- 
. tuvių grosernej ant Morgan St. 
'atsitiko štai kas: atbėga krau- 

s'(1Jtuvėn moteriškė duonos pirkti, 
atrinkusieji klausėsi su didžiau- Kaip tik tuo laiku duonkepis 
šia atida.

Prakalbai pasibaigus 
aukos. Aukų surinkta $47.00. j

Aukavo: po $5 A. I^alis ir 
Dr.' Montvidas; P. Grįj 
$3; A. Žymontas $1.15;
$1.00 aukavo: Vladas Žongai- 
la, Jurgis Radis, K. Olšauskas, 
Karolis Kručas, Juozas Kru
čas, 1_____ __________ _ _
liūs Švitra, V. Poška, J. Lukas jn<m 
ir kai kurie kiti, kurių vardai 
nesuspėta užrašyti arba kurie 
nenorėjo, kad jie butų minėti.

Antras kalbėjo drg. M. J. 
šaroval. Jis pasveikino lietu
vius darbininkus Ukrainos dar
bininkų varde. Tarpe kiita ko 
drg. šapoval pareiškė, kad 
pirm kokios dešimties jam pa
čiam teko dalyvauti viename 
suvažiavime, kur dabartinis 
Lietuvos smurtininkų premje
ras, Voldemaras, lakštingalės 
balsu giedojo garbę demokra
tijai, dėjos 
šalininku. Voldemaras 
nusispiovęs į tai, ką 
Ukrainos ir, abelnai 
lių darbininkams 
kalbos ir jo darbai 
Išmoka apie buržpazijos veid
mainystę.

Trečias kalbėjo Dr. Montvi
das. Jis ypač pabrėžė tą mintį, 
kad daugelyje šalių viena rim
čiausių kliūčių progresui, vie
na svarbiauusių tų šalių skurdo 
priežasčių yra įsigalėjimas jo
se katalikiškos dvasiškijos, kle
rikalų. — Korespondentas.

P. S. Po pirmos, t. y. drg. 
Grigaičio kalbos susirinkimas 
priėmė kaip vienu balsu pro
testo rezoli uuciją, kuri "'telpa 
šiame “Naujienų“ numeryje, 
ant pirmo puslapio. —K.

i įnešė krautuvėn šviežios, ką tik 
rinkta iškeptos, duonos.

•A, tai tu imi duona iš to 
duonkepio, kų su korpunistais 
sėbrauja,
<

1 ninką. -
nės duonos! Rsk jų pats! •

reiga dalyvauti tame susirinki
me. Susirinkimo pradžia 
7:30 v. v. —Sekretorius. 

f} « 7 ir 'i
____ - — - J

Furnished Rooms

PARDAVIMUI Pianas, Victrola, 
Singer siuvama mašina, dreseris, li- 
noleum ir kaurai.

1658 So. Throop Street
kaip

Babravičius įsimylėjo.,.

PASIRENDAV()jįA kambarys dėl 
vieno vaikino, yra patogi vieta dėl 
gyvenimo, švariai užlaikoma, vai- 

ų mažų nėra, 0614 S. Artesinn avė. 
Tel. Hemlock 3679. 1Jį

r For kent

Business Chanccs
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kcndžių ir cigarų 
krautuvė. Greitam pardavimui j 
tris dienas. Labai pigiai. 2979 Archer 
avė?

RENDON flatas 7 dideli kamba
riai ant 3 lubų, tinkami profesio
nalams arba šiaip šeimynoms. 3259 
S. Halsted st. Tel. Boulcvard 6974.

igiai pusę 
hieagos ru- 

biz-

Visi kalba apie meilę ir pava
sariui užėjus niekas negal be 
jos nei valandėlės apseiti. Visi 
paukščiai, gyvuliai, žvėrys, va
nagai, krokodiliai, padaužos,

— sušuko moteris ro- net ir paprasčiausi vabalai k. t. 
dydama pirštu j krautuvės savi-1 muses, blusos, tarakonai, šim- 

— Nenoriu komunisti- takojai ir kiti nematomai-ma- 
tomi sutvėrimai, su pavasariu

Karolis Jasudavičius, Ju-I nu,netus paduotų jai duo- tur romantiškus “deitus” pasky- 
..... 1 ........... * “kaunterio”, rę. Na, o ką jau kalbėti apie 
smarkioji šeimininkė išl>ėgo iš artistus, kurie gi ne iš cemen- 
krautuvės.

ištikimiausiu jos 
dabar 

garbino, 
visų šo-

Voldemaro 
yra gera

ANT RENDOS 6 kambarių Da
tas. Atsišaukit 2505 W. 691h St., 
Chicago.

PARDAV1MUI labai niL 
soft (trink užeigos, arti Chi “~ 
bežiaus. Labai tinkama tokiam 
niui vieta. Biznis išdirbtas.

Atsišaukit:
12318 S. Halsted st.

GALUMET PARK, ILL. 
(West Pullman)

«

Reporteris žino senai, 
daugelis šeimininkių neperka 
duonos, keptos skebinėse ke
pyklose, skebų keptos duonos. 
Chicagoje jam pirmą kartą jo 
gyvenime teko patirti, kad tu- 

1 los šeimininkės neperka duo- 
[nos, kurių kepa komunistų pri
tarėjai arba kurie garsinasi 
raudonųjų biznierių lapuose.

Reporteris.
< u

“Surprise parties*’

Bridgeportą liesitranky-

to nulieti. Kalbant apie artis- 
kad tus’ ne^a^ma užmiršti ir musų 

Babravičiaus. Jis yra musų vie
nintelis artistas, kuris įsimy
lėjo šį pavasarį ir va}gu bau 
ištvers uesivedęs su... žydin
čia tėvynės daina. Vakar jis 
taip pasakė: “Dainuoju visokias 
dainas, bet gražesnės^ už lietu
viškų dainą nerandu..

Kalba žmonės butus ir nebū
tus daiktus. Aš pasakysiu štai 
kų: tegul Babravičius daro kų 
nori ir kalba kaip jis išmano, 
bet mes neturim paisyti jo kal
bų. Jeigu jis sako, kad lietu- 

daina gražiausia, tai
Po 

damas nieko daugiau neužtinki, viška 
kaip kolektorkas, kolektuojan- mums užtenka. Esu tikras, kad v?_ — • •__  41____ •_ __ • ’ .. _ - .... -čias pinigus “surprise parių” 
tikslui. Žmogus turi nemažai 
vargo, kol išsiteisini, kad esi be 
dolerio. O jau krautuvninkama, komp. 
tai nėra jokio išsisukimo: duok, “Naktis svajonėms papuošta’’ 
ir atliktas kriukis! O kitaip,!taine konterte sudainuoti. No- 
girdi, nepirksime šioj krautuvėj rėj0 ir “Maišą” užtraukti. Kas- 
reiknienų, da ir kitoms “I 
dėms” pasakysime, kad nepirk
tų. “Surprise*’ kolektorkų dik
tatūra įsigalėjo taip, kad ir 
Voldemaras jau turėtų pavydė
ti: kiekvienas krautuvninkas 
turi atlankyti bent keturias-pen- 
kias tokias “pares” savaitėje, 
nors jam ir strėnos geltų, ir ne
miegojęs butų visą savaitę, 
nors ir savo šeimynoj norėtų ( 
atliekamų nuo darbo laiką pra- Į 
leisti. Kad , oi kada tų kolek- Į 
torkų diktatūrai galas ateis? 
— klausinėja kits kito krautuv- 
ninkai ir šiaip nelaimingi sutvė
rimai, kurie patenka ir kolekto
rių nagus. 1

8 gegužės koncerte jis dainuos 
tik savo tėvynės dainas.

Net pasiruošė naujai išleistą
A. Vanagaičio duetą

------------------ ------.......................................

RENDAI 5804 So. Union Avė., 6 
ir 5 kambarių flatai, stiklo porčiai.

Phone Stewart 1402

Help SVanted- Malė 
Darbininkų Reikia

LIETUVIŲ SALESMENŲ
Patarimas Dageidauianias, bet ne 

būtinai reikalingas. Jei jus turite 
pardavinėjimo ypatybes, Stako, Bo
nų, Apdraudos arba Real Estate — 
jus surasite, kad musų pasiūlymas 
yra tinkamas. Reikės pardavinėti 
augštos rųšies namus r įrengtus 
lotus, puikiausi prie III nois Cent
ral Elektrinio geležinkelio, važia
vimo tiktai 28 minutes nuo vidur- 
miesčlo, su visais įrengimais ce
mentuotomis gatvėmis, gražiais par
kais, apšviestomis gatvėmis, golfo 
lauku, Forest Preserve Ir Cahimet 
upės — jums nebūtinai reikia būti 
žymiu pardavinėtoju, musų žemė 
parsiduoda pati per save — musų 
pasiūlymas patiks kad ir skeptiš- 
kiausiatn pirkėjui. Jus gausite tik
rą kooperavimą, prospektus, skel
bimus, privati automobilių ir už
baigsime jūsų pardavimą. Didelis 
KOMISAS ir bonusai. Tikra proga 
dėl jūsų. Atsllankykit ir pasimaty- 
kit su manim, jus džiaugsitės tai 
padarę. Atsišaukite nuo 9 iki 12 
dieną, 160 N. La Salio St. Room 
922, matykit

MR. LANGLEY,
Arba į musų skyrių 3400 W. 26 

St., nuo 5 iki 8 vakare, 2 fl.

PARSIDUODA bučernč-grosernė; 
parduosim arba mainysim ar pusę 
galit pirkti. Biznio daroma nuo 80 
iki 100 dol. | dienų. Atsišaukit 
jau. Išeinu iš biznio.

1967 Cunaiport avė. 
Phone Rooscvelt 4395

tuo-

UŽ $2000 cash nupirksite 1 krau
tuvę ir kambarius užpakalyj, turi būt 
parduota pigiai arba išmainyta. 3616 
So. Halsted St. šaukit

Van Biiren 4208

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

. PARDAVIMUI arba mainymui 160 
akrų | Flnley, Wis. 6 kambarių 
namas ir kiti budinkai. Gera žemė, 
upė bėga per farmą. Išmokėta far- 
ma, 40 akru išdirbtos, 60 akrų miš
ko, 60 akrų ganyklos. Kaina ne
brangi, tik biskį įmokėti, 5454 South 
Shore Drive, Chicago.

Naujas nUirinis namas, 4 pa
gyvenimų kampas, tik užbaig
tas budavoti. Namas įtaisytas 
pagal vėliausios mados. 6601 S. 
Rock\vell st. 1

NAUJAS mūrinis namas, 2 
pagyvenimų po 5 ir5 kamba
rius, karštu vandeniu apšildo
mas 1 Datas, graži vieta prie 
karų linijos. 1637 S. Washte- 
naw avė.

NAUJAS namas, 6 ir 6 kam
barių, mūrinis garažas dėl 2 
karų, lotas 37x125 ft., karštu 
vandeniu apšildomas 1 flatas. 
4024 S. Rockwell st.

PARDAVIMUI 1 pagyveni
mo 5 kambarių cottage, medi
ne, aukštas beismentas, f urnas 
apšildoma, įtaisyta pagal vė
liausios mados, lotas 30X125, 
taipgi yra ir lotas šalę to na
mo. 6222 S.. Kilder avė.

PARDAVIMUI namas, medi
nis, 5 ir 5 kambariai; parduo
sim pigiai ar mainysim. 1119 W. 
47 St.

2 NAUJI namai tik baigiami 
būdavot, po 4 ir 4 kambarius, 
bus greit užbaigti. Randasi 70 
ir Talman avė. Graži vieta.

TAIPGI turim ir daugiau na
mų; dėl pasirinkimo atvažiuo
kit pamatyti. Mes šituos visus 
namus mainysim ant kitų 
mų,

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir 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 Ave„

Phone Lawndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojlmus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted SL 
Tel. Roosevelt 8500

na-

l®i’iŽin ar suskubs? Įsimylėjo ir MAN REIKIA PENKIŲ VYRŲ

tiek — kaip urėdas... —Rep.

BABRAVICIAUS-VANAGAICIO
KONCERTŲ MARŠRUTAS

Gegužės mėn.
11. Detroit, Mich.
13. Gleveland, Ohio
18
29.

Kurie yra susipažinę su dirb
tuvėmis, mašinšapiais arba me
chanikų darbu dėl atlikimo 
cialio darbo didelėj įstaigoj 
tai tris vakarus į savaitę,
ra mokestis. Tiktai atsiųskite 
savo vardą ir adresą.

1739 So. Halsted St. 
Box 928

spe- 
tik-

Real Estate For Sale
_____ Namai-žcmg Pardavimui

BARGENAS
PARDAVIMUI — 3730 Parnell 

avė., — 2 aukštų mūrinis namas — 
kaina tik $4000 — išmokėjimais — 
$500 cash, o kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Savininkaš ap
leidžia miestą, turi parduoti tuo
jau.

TAIPGI — 5921 S. Keeler avė. — 
5 kambarių bungalow, kaina tik 
$4200 — išmokėjimais — $600 cash, 
kitus mažais mėnesiniais išmokėji
mais.

3236—3238 S. 49 Avė., Havvthorne, 
Cicero, III. 2 aukštų medinis namas 
su cottage iš užpakalio. Taipgi 1 
aukšto 8 kambarių namas, kaina 
už viską tik $6500 — išmokėjimais 
— $1000 cash, kitus išmokėjimais.

BANK J. PETRU
1443 W. 18tb St., Chicago, III. ' 

Tel. Canal 0806

4.

10.

Amsterdam, N. Y. 
Boston, Mass. 
Worcester, Mass.

Birželio mėn.
Brooklyn, N. Y. 
Scranton, Pa. 
Philadielphia, Pa. 
Baltimore, Md. 
Pittsburg, Pa.

$5.00 ĮMOKĖTI

lotų ar biznių. •
JOKANTAS 'BROS., 
4138 Archer avė. ‘ 

Lafayette 7674.

Financial
Finansai-Paskoios

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVES'f’MENT 
CORPORATION 

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

REIKIA augštos rųšies lietuvių 
salesmenų, algos $30 į savaitę ir 4% 
komiso. Patyrimas nereikalingas, mes 
jumis išmokinsime. Atsišaukit nųp 
12 dienų iki 5 vakaro.

JOHN BARTKUS 
Suite 707 

182 W. Madison St.

Kitus lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, mes > pastatysime ant jūsų loto namą, murinj arba medini, &araž<, 
bungalow su uždarytais porėtais. įde
dame porČius, nertaisome namus, įve
dame elektrą, phimbingą, apšildymą, 
malevojame ir dekoruojame. Taipgi 
teikiame paskolas namų savininkams. 
STANTON CONSTRUCTION

COMPANY
6347 So. Western Avenue 

Phone Hemlock 2636

Tiktai 3/2% nuošimčiu
Be Komiso.........

Mes paskolinsime jums $100—$200 i) 
$300 dėl ažsimpkejimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolini mi 
j 12 valandų.

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

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

Sol pilis & Sons. Ine.
Jobbers In 

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

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

Jei. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

’ 4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago>

Educational
Mokyklos_

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

MOKINAME-

Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

AR JUS NORITE
didesnj užmokėsiu, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiau*.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCDOOL
15t7 V. Madiao* StrMt


