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Masiniai Areštai Lietuvos Kariuomene;?
Sacco ir Vanzetti mirtiesNauji mirties nuospren- nu0Spren(jiS |jUS §jan(|je

džiai Lietuvoje paskelbtas
50 Seimo atstovų užprotesta
vo prieš karo lauko teismus

AGITACIJA ARMIJOJE IR MASINIAI 
AREŠTAI

“Naujienos” gavo sekantį pranešimą:
Ryga, balandžio 6 d. — Balandžio mėnesio 

pradžioje karo lauko teismas vėl padarė keliatą 
mirties nuosprendžių.

Eina revoliucinė agitacija armijoje.. Valdžia 
suėmė daugiaus kaip šimtą kariškių.

Balandžio 1 d. visa opozicija su tautinėmis' 
mažumomis, viso 50 atstovų, apleido Seimo posė-1 
dį, protestuodami prieš konstitucijos laužymą ir 
karo lauko teismus. \ ’

Balandžio 4 d. Kauno geležinkelio stoty su
imtas Seimo narys, daktaras Pajaujis. Sulaužy
tas 38 Respublikos Konstitucijos paragrafas (ga
rantuojantis Seimo nariams asmens neliečia
mybę).

Vai. diaudininkai reikalauja sušaukti Seimo 
ekstra posėdį. Įteikė interpeliaciją valdžiai.

TRYS PASMERKTI MIRTIES BAUSMEI 
VIENAS SUŠAUDYTAS

KAUNAS, balandžio mėn. 5 d. 1927 m. [Paš
tu iš Lietuvos Pasiuntinybės Washingtone]. — 
Eltos pranešimu, karo lauko teismo, dėl ruošia
mo ginkluoto perversmo ir agitacijos kariuome
nėje, pasmerkti mirti komunistai: Melamedas, 
Jasmontas ir Krupenis.

Jasmontui ir Krupeniui, kurie įteikė pasigai
lėjimo prašymą, bausmė pakeista kalėjimu.

Melamedas atsisakė įteikti pasigailėjimo 
prašymą — jam sprendimas įvykdytas.

BOSTONAS, Mass., bal. 8.— 
Norfolko kauntės Aukštesnis 
teismas bedhame rytoj [šian
die] paskelbs mirties nuospren
dį dviem darbininkam, Nicola 
Sacco ir Bai^oloineo Vanzetti, 
pasmerktiem už tariamai jų 

I papildytą žmogžudybę.
t Kadangi bijoma neramumų, 
tai Dedhame bus pastatyta 300 

•policijos Užbėgti už akių gali
moms radikalų demonstraci
joms.

Britų darbininkų pro
testas prieš Sacco ir
Vanzetti pasmer

kimą
| LONDONAS, bal. 8. — Del 
Massachusetts Aukščiausio I
teismo atsisakymo leisti iš 
naujo peržiūrėti Sacco ir VaĄ- 
zetti bylą, Anglijos darbinirį* 
kų laikraštis Daily Herald sa
ko:

“Aukščiausias Massachu- • • r *s<‘tts teismas sutepė savo gar
bę, vis dėlto tų dviejų vyrų 
gyvybės gali būt išgelbėtos ir 
valstijos garbė atitaisyta, jei 
gubernatorius duos pasmerk
tiems savo susimilimą^ Bet jei 
Sacco ir Vanzetti bus nužudy
ti, ne tik jis ir jo valstija, bet 
visos Jungtinės Valstijos bus 
pasaulio, akyse kaltos dėl vie
nos žiauriausių “teisingumo” 
istorijoje, šaltu krauju apgal
votos teisminės piktadarybės.”

P-iė KAMILIJA JOZEVSKAITĖ
i

Rytoj ji dainuos Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj Ramsay MacDonald atvyk 

sta j Ameriką
Penkiy valstybių bendras 

protestas Kinams

Angliakasiai nesileisią 
nuskelti algų

Indžonkšenas prieš 800 
pieno darbininkus

Unija atsisako eiti į derybas 
su savininkais, jei tieji ne
sutiks tartis pirmykščių al
gų pamatu

Teismas įsakė dar pieno 
bininkų unijai sumokėti 
no kompanijai $60,647 
stolių

dar-
pie-

nuo-

Sacco ir Vanzetti cgze- 
kucij’a butų pasiutimas

BERLINAS, bad. 8. — Vo
kietijos socialdemokratų orga
nas Vorvvąerts dėl Sacco ir 
Vanzetti pasmerkimo rašo:

“Tai butų tikras pasiutimas, 
jei tuodu žmonės butų nužu
dyti. Jau nekalbant apie tai, 
kad teismas buvo aiškiai ne
teisingas, arba dagi jei jie ir 
butų iš karto tokio nuospren
džio nusipelnę, tai jau jo įvy- 
kinimas po beveik aštuonerių 
metų netikrumo yra niekas 
daugiau, kaip sadizmo aktas.”

Lietuvos Operos Artistė
Rytį.;, balandžio 10 dieną, 8 vai. vakaro, ji duos 
k< Mcertą Chicagos Lietuvių Auditorijoj. P-le 
.hizeVskaitė, colornturo soprano, yra pirmaeilė 
artistė-dainininkė. Chicagos lietuvių publika, 
kuri girdėjo ją dainuojant pirmajame jos kon
certe keivo 2 dieną, buvo sužavėta jos balso gra
žumu, miklumu ir lankstumu. Rytoj i jos kon
certą, be abejo, atvyki pasiklausyti jau ne tik 
tie, kurie gėrėjosi jos dainavimu pirmiau, bet 
dar gausiai naujos publikos, kuri andais tos pro
gos neturėjo.

Koncerte dalyvauja dar dainininkai Justas 
Kudirka ir Povilas Stogis su Jonu Byansku prie 
piano.

SSSR protestuoja prieš Čilės prezidentas pašali 
kratij ambasadoj Pekine namas išvietes

Protestą padarė taipjau ir 
svetinių valstybių diploma
tinis korpusas

vadas 
darbiečių 

MacDonald 
garlaiviu 

į Jungti- 
juo kartu 
Ishbel. Pa-

LONIK^NAS, bal. 8. — An
glijos Darbo partijos 
parlamente, buvęff 
premjeras Bamsay 
rytoj [šiandie] 
Aqui tania išplaukiu 
nes Valstijas. Su 
keliauja ir jo duktė
viešėję tris dienas New Yorke 
jie išvyks į VVashingtoną, pa- 

. darys vizitą prezidentui Cool- 
| idge’ui, o paskui atlankys ki
tus rytų valstijų miestus. Ba
landžio 27 jie išplauks atgal į 
Angliją.

PARYŽIUS, bal. 8. - Fran- 
cijos užsienio reikalų ministe
rija sako, kad Franci jos, 
l)id. Britanijos, Jungtinių Val
stijų, Italijos ir Japonijos vy
riausybės instruktavusios savo 
ministerius Kinuose įteikti Pe
kino valdžiai bendrą protesto 
notą prieš jų kraštų piliečių 
maltretavimą Kinuose.

Nukovė 18 Meksikos ban 
dily; 26 suėmė

2 užmušti, 18 sužeistų 
traukiniui susikūlus

PARSOMS, Kas., bal. 8.
Netoli nuo čia susikūlė 
žierinis Missouri, Kansas and 
Texas traukinys No. 22. Ma
šinistas ir jo padėjėjas 
užmušti, o aštuoniolika 
žierių buvo sužeisti.

* Nelaimė atsitiko dėl 
nio gadinto geležinkelio.

EL PASO, Tex., bal. 8.
Gauti čia pranešimai iš Mek
sikos sako, kad ties Monovas, 
Chihuahua valstijoj, įvykęs 
aštrus susirėmimas valstijos 
milicijos su maištininkų ban-

pasa-da. Aštuoniolika banditų buvę 
nukauta, o dvidešimt šeši jų 
paimta į nelaisvę.

buvo
paša-

polvy-

Vidurinės mokyklos mo
kinys nusižudė

Siūlo, kad Kanada neįsi
leistu “riebių” žurnalų

0TTAWA, Ont., Kanada, 
bal. 8. — Kanados atstovų bu
to pirmininkas pasiūlė įstaty
mu užginti įvežti į Kanadą ne
švarių ir “riebių” žurnalų, ku
rių gausiai dabar ateina iš 
Jungtinių Valstijų.

BIRMINGHAM, Ala., bal. 8. 
— Del to, kad jam nesisekę 
mokytis, nusišovė vietos vidu
rius mokyklos mokinys \Vm.

Blunt. m< i am
žiaus. Jo tėvai yra žymus 
Hirminghamo piliečiai.

Tennessee valstija kon
troliuos kainas gazo

linui

Kautynės su svaigiųjų 
gėrimų kontrabanda
MIAMJ, Fla., bal. 8. —Kau

tynėse tarp pakraščių sargy
bos patrolės laivo ir svaigiųjų 

■ gėrimų kontrabandininkų jūrė
se, netoli nuo Miami, du kont
rabandininkui buvo užmlušti, 
trečias sužeistas.

NASHVILLE, Tenn., 
— Gubernatorius Peay 
rašė legislaturos priimtą 
kuriuo einant valstija 
liuos kainas gazolinui.

bal. 8. 
pasi- 
bilių, 
regu-

NUŽUDĖ NEGRĄ. UŽMU- 
ŠUSĮ DU ŽMONES

Oficialiai jam duodamos “ato- 1000 SVUKŲ velanas SU- 
stogos”; jo galią pasiima 
premjeras Ibanez

triuškino darbininkų

SANTJAGO, Čilė, bal. .8. —

SPBINGFIELD, 111.. bal. 8.
Illinois kasyklų darbininkui 

unijos prezidentas Ilarry Fish- 
wick pranešė Illinois kasyklų 
savininkų asociacijos pirminin
kui Kiče Milleriui, kad anglia
kasiai neisią j jokias derybas 
dėl naujo algų kontrakto, jei
gu kasyklų savininkai nesutiks 
tokių derybų
Jacksonvillės algų 
Unijos prezidentas 
kad angliakasiai 
nesutiks priimti 
gų, ne kad buvo 
prieš balandžio
yra prieš pasibaigimą Jackson- 
viliės sutarties laiko.

pamatan dėt’ 
kontraktų.

pareiškė, 
nieku budo

mažesnių al- 
mokamos 

1 dieną, tai

Nušovė podukrą, antrą 
pašovė ir pats nusižudė

BOSTON, Mass., bal. 8. — 
Aukštesnio teismo teisėjas 
Morton davė Aldeir Bros, pieno 
kompanijai indžionkšeną prieš 
pieno vežioto jų ir pieninės dar
bininkų unijos 380 lokalo na
rius kad jie netrukdytų kom
panijos pieno bizniui. Tam io- 
kalui priklauso apie 800 pieno 
darbininkų.

W. Va. įvedama priversty 
nas religijos, mokslas 

mokyklose
8.

CHARLESTON, W.
Atstovų butas

Va.
49 

įstatymą,

bal.
bal-

Be to dar teisėjas įsakė utii- 841 *s Pl*ie8 47 priėmė 
jai sumokėti kompanijai 60,- kuriuo biblijos skaityipaS vie- 
647 dolerius per streiką pada- 80se ^ost Virginijos mokyklo-
rytų jai nuostolių. se tampa priverstinas. Nuo

biblijos pamokų paliuosilojami 
tik toki mokiniai,- kurių tėvai 

i prašymą juosKrutamieji paveikslai lra?tu ite(ikia
i ipahuosuoti.padarę sūnų plėšiku

SIOUX CITY, Iowa, bal. 8.
— Policija nušovė jauną vai
kiną, Antonio Van Oosbree, 
kai jis bandė apiplėšt i vieną 
krautuvę. Nušautojo motina, 
raudodama sunaus, sako, kad 
jį ištvirkinę pigus kriminaliniai nėj Oklahomos valstijos daly 
krutamieji paveikslai, kur ro- siautė smarki audra ledais ir
doma, kaip plėšikai, revolve- lietum, kuri padarė didelės
riais apsiginklavę, puola ban- Žalos. Per audrą du žmonės

Smarki audra su ledais 
ir lietum Okloj

FREMONT, Ohio, bal. 8. — 
Jtužęs ant savo dviejų paduk- 
rų, kurios, berniukų lydimos 
vėlai grįžo namo iŠ šokių va
karo, Charles Brandell vieną 
savo podukrą nušovė, antrą 
pašovė, sumušė pačią, kuri užjkus ir krautuves. Sūnūs buvęs buvo užmušti, keliolika kitų 
dukteris užsistojo, pagaliau doras vaikas, bet prisižiūrėjęs sužeisti. Visi keliai buvo pa-
pats sau galą pasidarė, susiva-1 piktų paveikslų, pats bandęs tvinę taip, kad 
ręs kulipką į šibdj. būti plėšiku. buvo sutrukdytas.

OKLAHOMA CITY, Okla., 
bal. 8. tu Centralinėj ir pieti-

PEKINAS, Kiną; ... ...
Sovietų Rusijos ambasada Pe- Čilės ministeriu taryba vakar

šįaurės Kinų vy- (pasirašė dekretą, kuriuo res- 
kari- įpublikos prezidentas Figueroa- 

I Laralin “paleidžiamas dviem | 
mėnesiam vakącijų”, o jo pa
reigoms 'eiti paskiriamas 
ceprezidentu” padarytas 
nisteris pirmininkas gen. 
los Ibanez.

Sprendžiama betgi, kad 
gražiu budu Figueroa-Larain 
visai iš krašto prezidento vie
tos pašalinamas.

Kai vasario mėnesio pra
džioj gen. Ibanez pasičiupo 
valdžią į savo rankas, pasiskel-1 
bęs premjeru ir vidaus reikalų1 
ministeriu, prezidentas Larain 
pataipo vien figūra be reikš
mės, todėl buvo pranašauja
ma, kad jis arba turėsiąs pats 
a įsistatydinti, arba busiąs ato
stogas duotas.

Nesenai gen. Ibąnezo įsaky
mu buvo areštuotas preziden-’ 
to sunus, aukščiausio teismo 
pirmininkas Javier Figueroa.

kine įteikė 
riausylbei,' mdžurijos 
ninko čang Tsolino dominuoja
mai, aštrų protestą prieš Kinų 
kareivių ir ginkluotos polici
jos padarytą sovietų ambasa
doj kratą ir areštus.

Svetimų valstybių diploma
tinis korpusas Pekine taipjau 
padarė maršalo čang Tsolino 
štabui protestą, pareikšdamas, 
kad Kinų ,policija, kuri įsi- 
briovė į ambasados namus, 
peržengus ten savo galią.

ORĄ
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras: kartais 
gali būt lietaus; nedidelė tem
peratūros atmaina; stiprokas 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 38° ir 45° F. '.n r 

saulė teka 5:21, 
susisiekimas džiasi 6:23 valandą. Mėnuo 

džiasi 1:51 valandą ryto.

šiandie
lei-

vi- 
mi- 

Car-

MOTERIŠKĖ SUDEGĖ

QUINCY, 111., bal. 8. —Gar- 
dner Govemor kompanijos į- 
monėj nukritęs 1000 svarų 
velanas sutriuškino 64 metų 
darbininką Henry Budde.

MONTGOMERY, Ala., bal. 
8. — Kilby kalėjime tapo elek
tros kėdėj nužudytas vienas 
negras, Horace de Vatighn. 
Mirties bausmei jis buvo pa
smerktas už užmušimą dviejų 
asmenų apiplėšimo tikslais.

DV1EJV VAIKŲ MOTINA 
PASIPJOVĖ

į Oro pašto aeroplanas 
susikūlė

S1DNEY, Neb., bal.
Netoli nuo čia susikūlė, 
mušęs į kalno skardą, oro paš
to aeroplanas, skridęs iš Omą- 
hos į Cheyenne. Aeroplano pi

lotas R. Wagner susižeidė, bet 
nepavojingai^

8. - 
atsi

UŽMUŠĖ GYDYTOJĄ, KAM 
SUNAUS NEPAGYDĖ

NEW YORKAS, bal. 8. — 
Mirties bausmei tapo pasmerk
tas uosto darbininkas Fran- 
cesco Caruso, 35 m., penkių 
vaikų tėvus. Jis užmušė vieną 
daktarą, C, S. Pendolą, kurs 
gydė jo difterija sergantį jo 
6 metų sūnų, bet vaikas mirė.

- *
Banditai apiplėšė klubą

PITOSBURGH, Pa., bal. 8. 
— Penki ginkluoti banditai 
puolė 12-to wardo republikonų

MOUNT MORRIS, III., bal.
8. — Gaisre, kurs praeitą nak
tį čia sunaikino vienus namus, 
žuvo tų namų šeimininkė, Mrs.^klubą, kur apkraustę. svečius 
Mary McCoy. pabėgo su daugiau kaip $6,000.

GLINTON, Iowa, bal. 8. — 
Vakar vakarą čia peiliu pasi
plovė viena jauna, 26 metų 
amžiaus, moteriškė Mary Pet, 
dviejų mažų vaikų motina. 
Manoma, kad ji buvo gavus 
staigųi proto pamišimą.

. KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

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

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

!
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į
Nuo pleiskanų

1 Naudok

*'™Rujfles

G E R B. Naujienų įkai
ty tojo» ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eit) j Ihs sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Į KANADĄ

■a-. av iį 1.1.. i.

sakys

TAUTINES KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
(3501 So. (Union Avenue) 

Iškilmingos Verbų Nedėlioj Pamaldos 
Pradžia H valandą ryte

Dalinimas patinų, procesija ir šv. Mišios. Kun. Š. T. Tautas 
pamokslą temoje: “Kristus musų garbė”.

Velykų šventes: — Didžiosios Subatos vakare, Mišparai, pamokslas ir 
išpažintis. Kezurekcija 5 vai. ryte; Suma 11 vai. ryte.

Malonus: Velykų šventės sutrauks minias žmonių j bažnyčias, dėlto 
bukite liudininkais ko mokina Tautinė Katalikų Bažnyčia apie Kristaus 
mokslą, ir apturėkit Dievo maloniu. — KLEBONAS

I . ___________ _

Atitrauksiu jūsų gimines ir pa
žįstamus, kaip vyrus, taip ir mo
teris ar merginas iš Lietuvos j 
Kanadą. Mano patarnavimas yra 
sąžiningas, saugus ir greitas. Taip
gi tie, kurie jau per mane atsi
traukė savo gimines, yra man dė
kingi už mano rūpestingą patarna
vimą. Merginoms ir visiems ki
tiems keleiviams parūpinu genis ap
sistojimui vietas Kanadoje. Mano 
patarnavimas ir kainos laivakorčių 
yra pigesnės, negu kitų agentų. Mr. 
Lewis buvo 4 metus pas United 
States Lines prie valdžios laivų, 
taipgi Virė Prezidentu Boston Na
tional Banke, ekspertas imigraci
jos įstatymų ir patvarkymų.

Dėlei platesnių žinių ir 
inacijų visad kreipkitės pas 
šiuo adresu:
Alexander S. I.ewis, Tourist

•15 Windsor Street, Montreal, 
CANADA.

Sutiktuvės Lietuvos 
Seimo atstovo

(vykstu ateinanti trečiadieny
Lietuvių Auditorijoj

mXXIIXXXXgXXXXmxXXXXXXXXXXXXXlXžXXXXTTTTXXxxxxxxYTTTxxxxYTTYxxTrrmxxTXXYXX

H

Peoples Furniture Co. Krautuvėse
Dižiausis Pavasarinis Pianų ir Setų Išpardavimas

infor- 
manc

Agent

Dar Pirmu Kartu Chicągoj

4as Aktas Operos Faustas
Nedalioje, Balandžio 10, 1927

LIETUVIU AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted St.

Taipgi duetas iš Operos “Forze dėl Destino” ir kitos negirdėtos 
dainos. Operos dainuojamos lietuvių kalboj!

Atvažiavus į Chicagą Seimo 
nariui p. N. Budžiui, kurs yra 
asmeniškas Dr. K. Griniaus 
draugas, tapo nutarta surengti 
jam viešą priėmimą ateinantį 
trečiadienį, Lietuvių Auditori
joj.

čia turėsime gražių dainų, 
kurias išpildys p. S. Krasaus
kienė, žymi musų dainininkė ir 
muzikos, kurią grajins solistai 
ir ištisas orkestras.

Vienok mes neužmiršime ir 
savęs. Seimo atstovas p. N. Ru
dys buvo prašytas ir sutiko 
smulkiau pranešti apie perver
smą Lietuvoj, kurį jis matė 
savo akimis ir apie tolesnę 
kovą už apsaugojimą žmonių 
laisvės ir demokratijos.

Norintiems sužinoti daug į- 
domių dalykų apie Lietuvą, pa
tartina pasinaudoti šia proga 
ateinančiam trečiadieny.

— Kalpokas.

H

Štai yra didžiausia proga žmogaus gyvenime Įsigyti gerą Grojiklį 
Pianą už taip žemą kainą, kad kiekvienas busite nustebinti, kuo
met pamatysite atėję i Peoples Krautuves,* Subatoje, Panedelyje, 
arba Antradienyj Balandžio 9, 11 ir 12.
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DALYVAUJA:

K. JOZEVSKAITĖ

Tcl. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Rjchmond Street
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Nejieškokite ir nepirkite Vartotų Pianų niekur kitur, pakol Jus .nepamatysite 
šių nepaliginamų vertybių ant Grojiklių Pianų abiejose Peoples Krautuvėse 
$650.00 KIMBALL GROJIKLIS aržuolo medžio. Labai dailios iš* 1

vaizdos. Pertaisytas ir pilnai gvaranutotas ....... $375.00
$650.00 KIMBALL GROJIKLIS raudonmedžio, pertaisytas pilnai

gvarantuątas ..................... $395.00
x$695.00 KIMBALL GROJIKLIS riešuto medžio, Demonstratorius,

kaip naujas .............................. $495.00
$750.00 KIMBALL GROJIKLIS raudonmedžio, naujas (Užbaigtos

mados) ..............     $595.00
$500.00 KERZHEIM GROJIKLIS aržuolo medžio, pertaisytas ... $190.00 
$530.00 GULBRANSEN GROJIKLIS PIANAS, krautuvės sam-

pelis ............... t.................. .......(........................  $325.00
$700.00 Decker Bros. Grojiklis raudonmedžio, pertaisytas, kaip

naujas ................        $395.00
$750.00 Story and Clark Grojiklis riešuto medžio, labai dailus,

pertaisytas, kaip naujos ............   $400.00
$775.00 Marshal Grojiklis aržuolo medžio, didelio formato, Demon

stratorius ..................................... $475.00
$900.00 Bradford Grojiklis riešuto medžio, dailaus ir didelio forma

to, naujas ........... $550.00
Taipgi desėtkus kitokių pianų rasite atėję į musų krautuves už labai nuže
mintų kainą. —
Visi virš minėti pianai yra pilnai pertaisyti ir gvarantuoti duoti pilną užga- 
nedijimą. — Su Pianais duodame suolelį ir didį pasirinkimą volelių. —
Pirkite Jūsų seklyčiai setą tiesiog iš musų dirbtuvės, nes Jus įeisite geresnį, dailesnį 
ir tvirtesnį setą už mažiau pinigų!

P. STOGIS

iPINIIIIIIIhlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

J. KUDIRKA

Lietuvis Kontraktorius

M
M 
M

J JI PmHRHRJIIRRFI

M

M

3-jų šmotų setas, vėliausios mados, rūmai kieto

Suvedain šviesas ir 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam- 
pas į senas; duodame 
ant lengvo išmokėji 
mo.

Metropolitan Electric , 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

iiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tai bus paskutinis Jovezskuitės Koncertas Chicagoje 
Nuoširdžiai kviečiame visus dailės rėmėjus atsilankyti.

RENGIMO KOMITETAS

' r- i

Šis dauliausis
medžio, dailiai išpiaustyti, pripildytas su springsais ir geriausia 
medega, pasirinkimas iš daug skirtingų spalvų, apdengimo 
(Coversj, geriausios rųšies Jacųuard, su liuosoms, apverčia
moms paduškaitems, pilnai yra verti $230.00, dabar pirkaite iš
musų kaipo tiesiog iš išdirbėjų wholesale kaina, šia savaitę 
visus 3 šmotus už ... ............    $155.00

Tie patįs setai apdengti su Chase Moliair arba Linu-Brioze, skirtingų spalvų ir išmargi- 
ni«nų $300.00 vertes, 3 šmotai už..................  ■7....$195.00
Taipgi galite užsisakyti sau setą, kuri mes savo dirbtuvėje skubiai padarysime, pritai
kinant Jūsų skonio kombinaciją už išdirbystės kainą (wholesale). 
Duokite Jūsų doleriui nuveikti didesnį darbą. Lankykite^ šias krautuves, 
Furniture Co., kaipo didžiausi lietuviai krautuvininkai Amerikoje, wholeseleninkai 
išdirbėjai. Pamatykite ir įsitemikite šios įstaigos vardą ir krautuvių adresus.

ČIA YRA VISKAS DEL NAMU

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Peoples
ir

Yards 4951

Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 
AKUŠEtlKA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universul

State Bank

M

i

4177-83 Archer Avė
M. KEŽAS, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROšlS, Vedėjas ^X
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Lekia Viršum 
Su Daug Atliekamos jėgos
Kalnai kurie yra priimti kaipo išban
dymas didžiausios spėkos Automobi
lių, bet Hudson Super-Six pralenkia 
juos su kilančiu speedometer.

Jautrumas ir umus griebimas paduodant 
gasą yra skaitomas bud u Naujojo Hudson

važiavimo progoj.

Nėra keblu-
inų prie mechanizmo. To pajautimo, kad 
randasi motoras o kampiikuoto mechaniz
mo visai nėra.

HUDSON SUPER-SIX
Standard ModcLs

C o ach ... >1285
Sedan • - • 1385

Custom Built Models
Roadster • • 
Phaeton • • • 
Brougham • • 
5-Pass. Sedan • 
7* Paša. Sedan *

Ali prlces t- o. b. Ditroit, 
plūs u>ar taM

91500 
1600 
1575 
1750 
1850

Ar tai važinėjimas miest? ar tai greitesnis 
važiavimas geru laukuose keliu veikimas ir 
Patogumas Hudsono yra pilnai malonus.

HUDSON Super~Six
Su Siųx?r-Six Principu Paliuosuotas iki Galutinumo

i I

CUlUSP

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

BANK

mVlftORATlHG 
oot> ro» cokymim**’* į 

MFBtSHlHO

NAUJIENOS, Chicago, UI.

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

Si
Sši

AR JUS DIRBATE DEL PRAGYVENIMO?
Galbūt. Tuomet jus žinote vertę dolerio. 
Jus žinote, kad reikia dirbti labai daug die
nų kad sutaupius $1,000.00.
Kaip yra svarbus dėl jūsų klausimas, kad 
tinkamai apsaugojus savo uždarbį.

ČIONAI
Ar vien tik laikant savo pinigus arba gau
nant gerus patarimus dėl investinimo, svar
biausia mintis yra SAUGUMAS jūsų 
pinigų. 4
Atsilankykite ir persitikrinkite kaip lengva 
yra būti absoliučiai saugiu.

SS
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SS

SS 
M

GOOD to. THl

f

Jonas čaikauskas

Lietuvių Skyriaus Vedėjas

SS
SS
SS

S

CENTRALTSTRANKi
K

1110 West 35th Street 
CHICAGO, ILLINOIS

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
onirinlrk tvncwrit>»rį

SS

MALT TONIC’O
t

arba

Eifra Pale Alaus
Jis yra rekomen 
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groseminko nrba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
f (

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

IŠTRAUKIAMOJI MOSTIS
Vienatinė ištraukia* 
moji mostis Ameriko
je: skaudulių, karbun
kulo. Ištrauks užsikrė
timų iš žaizdų, taipgi 
pulius iš jūsų kūno.

KRAUJO ir kitų užsikrėtimų. Nelaiky-UzMNODlJUSIO 
kit nuodų savo kūne.

Parduodamos visuose vaistinėse ir pas vertelgas

Paskutinė pro
ga nusipirkti 
‘close in’ žęmę

I Siųskit Naujienas
i Lietuvon — tai bus
• •'•••rurt dnvRniL

- - - - . - -- !><,■■ I — ,

I " ~

Kainos ’/z pige
snės negu apie- 

linkėj žemė

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė.

ei#

\ • /

Didelis Velykoms Išpardavimas

Pas Becks Dept. Store
3323-25 So. Halsted St., prie 33 Place

< »

Kasdiena šią savaitę dideli BARGENAI
Dykai!

Prie kiekvienos poros šilkinių pan- 
čiakų už $1 ar daugiau, mes duo
sime jums gražią spalvuotos rožės 
ar violet špilką importuotą iš Eu
ropos kuri jums patiks ir jos yra 
madoj.

Matrasų Užvalkalai
Jie yra $1.59 vertės, šiame išpar
davime parduodame (T i i Q 
tiktai už 1 ■ 1 w

Mazgojimui Audeklas
šiame išpardavime geras au- 
dėklas tiktai 4' C

Bučeriams Baltiniai
Pirkite šios žinomos rųšies, ji jums 
patiks. Paprastai 22c. 4 K f* 
dabar mastui 1 Ww

Šilkinės Dresės Del 
Mažų Mergaičių

Gražios baltos šilkinės dresės, 
mieros 8 ikj 14, Ą QQ
tiktai už

Moterų Šilkinės 
Pančiakos

Vienos iš geriausių savo rųšies. 
Mes duosime jums vienas dykai, 
jei nebusite užganėdintos |
Tiktai 1

' Visų spalvų

Vaikams Bliuskos
Velykoms bliuskos dėl jūsų berniu
ko, gerai mazgojasi ir dėvisi, spe
cialiai $1 vertės 
tiktai už ■ ■

Dykai
Gražus j rankogalius guzikai prie 

kiekvienų

Išeiginių Vyrų 
Marškinių

Kiekvieni marškiniai garantuoti, 
kad gerai mazgojasi ir neblunka. 
Labai specialiai šią savaitę, visi 
musų marškiniai CO
verti $3.75, tiktai

Staltiesių Oilcloth 
1U masto platumo ir 1’4 masto 
ilgumo, gražous patemo, geros 
rųšies, parduodamas OjE p
po 59 c., dabar tik po

DYKAI
Pirkite Siutą Del Sa

vo Berniuko
Mes duosime jūsų berniukui Boię 
ir Bat dykai kuomet jus pirksite 
S hitą dėl jo. Tiktai geros rųšies 
materijolas vartojamas. Pirmos pu
šies.

$8.50 $9.50
$10.50 (

Mieros 6 iki 18

Garsinkities “NAUJIENOSE”!

Didelis Išpardavimas
Nedėlio j, Balandžio 10 d.

Prie 51 St. ir Springfield Avė.
Aprubežiuoti Apartmentiniai ir Bungalow . lotai

t

0QQC $250 Cash 
yvvv $1O į Menesį

SUROS IR ŠALYGATVIAI APMOKĖTI 
DIDŽIAUSI PROGA DEL PELNO

Šimtai naujų flatinių namų ir bungalow dabar yra jau pastatytų apie šitą 
žemę. Randasi tiktai vienas blokas nuo Archer Avė., gatvekarių ir du blo
kai j vakarus nuo užsibaigimo 51st St. Linijos. — Netoli trijų mokyklų — 
netoli bažnyčių — blokas ar du nuo visokios rųšies krautuvių — 15 minu
čių važiavimo gatvekarių iki skerdyklų ir daugelį naujų dirbtuvių, kur 
šimtai tūkstančių žmonių dirba. Čia žemės kainos labai kyla.

ATVAŽIUOKIT NEDELIOJ
KAIP ATVAŽIUOTI: Važiuokit Archer Avė. iki Crawford ir paskiau 
viena bloką j pietus Cinder keliu, arba Archer Avė. gatvekarių iki CRAW- 
FORD ir eikit vieną bloką į pietus. Žiūrėkite musų ATSTOVŲ, KURIE 
DĖVĖS BALTUS ŽENKLUS.

Oliver Salinger & Co
650 - First National Bank Bldg.

Central 5870 '

2 gatvekarių 
linijos dabar 
čia važinėja

Viena mylia 
šiopus miesto 

rubežiaus
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Telepkone Rooeevelt AKIU
Subscription Rate* t 

|H.0d per year in Canada. 
17.00 per year outside nf Chtcaa*. 
SK.OO g>«r ynar in Ch!ca«ro 

8c. per copy.

Mataras .. ..... ........
1’us.i metu_____
rr«-i naSnealnuia 
Dviem m*ne«i»in« 
Vienam mineafol

tdetavon ir kitur cšslenluoM* 
< Atpiginta)

Metams_________—----- ------ 18.00
Pusei meta_______________ 4.D0
Trims mėnesiams-----------------iJKJ
Pinigus reikia siusti palto Money 

orderiu karta su aieakymu.

Eitered u 8wond CImi Mattel 
tfarch 7th, 1914. at th. Post Office 
>t Chica<o. Iii, wt <»f

Mircb 8rd 1871 ___________
Naujienos eina kasdien, IMkiriant 

•eMmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 17S9 S. Hslste4 St., Chkafo, 
>11. — Telef<>■*•< pRCfl

a a a e e a —   tJfsimokljimo kainai

NAUJIENOS* ___
l'hr Lltkeanieit DeUy Nr**» Pneei metų

I ri rus mėnesiams —u
Dtlaes mėnesiams ___
▼Ineam raBaaeiaj r Į

Cbicagoje per neėiotajeSt
Viena kopija-------------
Savaitei -------;-----------------------18c

• Mėnesiui-------------------------------7te

Suvienytose Valstijos* ne Chicagoje, jabai nusiminęs, 
paltui i .

|8J»

DUODAMEalandžio Menesio

PINIGUS

J7.M, 
S.W i 
1.76 | 
J .2* 

.74

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

Del(

LIETUVIŠKI VELYKŲ REKORDAI
10 Colių 75c.

E3S42

E4914

E4915

Avė Maria Olga Roiler, Soprano.
Sveika Maria. Marė Kąružiutė, Soprano.
Linksma Diena Mums Nušvito. Jonas Butėnas. Baritonas 
Pulkim Ant Kelių Jonas Butėnas, Baritonas.
Daržely Alyvų. Jonas Butėnas, Baritonas.
Jėzau Kristau Maloniausias Jonas Butėnas, Baritonas.

I4059F
(

16060F

10 Colių 75c.
Vienas Žodis Ne Šneka.
IŠ Rytų Šalalės.
Liepė Tėvelis.
Prapuoliau Matute.

16061F

16056F

16058F
/

16055F

16051F

16057F

16053F

Kosovo, Valcas.
Poeto Svajonės, Valcas.

SENIAUS IŠLEISTI IR GERAI 
PARSIDUODA.

10 Colių 75c.

Justas Kudirka, Tenoras.
Justas Kudirka, Tenoras. 

Kamila Jozevskaitė, Soprano. 
Kamila Jozevskaitė, Soprano ir 

Liuda Sipavičiūtė, Kontralto. 
Jgrajino Columbijos Orkestrą. 
Jgrajino Columbijos Orkestrą.

Balsiniai.
Kad Aš Buvau Neženots. Justas Kudirka, Tenoras,
Kad Galėčiau. Justas Kudirka, Tenoras.
Meile Tėvynės Nemari. Kamila Jozevskaitč, Soprano ir

Liuda Sipavičiūtė, Kontralto.
Oi, Oi, Oi. Liuda Sipavičiūtė, Kontralto.
Ne Bile Kieme Mergelė Auga. Justas Kudirka, Tenoras.
Tų Mergelių Dainavimas.
Šventa Naktis.
Kai Jau Kristus Gema.

Justas Kudirka, Tenoras.
Jonas Butėnas, Baritonas.
Jonas Butėnas, Baritonas.

Mirė K. J. Semaškos 
motina

Vakar K. Semaška gavo iš 
Lietuvos laišką, kuriame prane
šama, jog jo motina, 60 metų 
amžiaus senelė, sirguši gripo 
liga, pasimirė. Namiškiui esą

DZŪKAS LERMĄ KELIA

Ant PIRMŲ <lst) ir ANTRŲ MORTGECIŲ 
nuo 1000 dolerių ir aukščiau.
GAUSIT PINIGŲ KIEK NORĖSIT IR ANT 
PRIEINAMŲ IŠLYGŲ, tik turėkit vertės.

Su reikalais visados kreipiatės i

HAL8TCD ANO 3513 STRgCTS

Pastaba: ApkainaVimas (Appraisal) turto 
dykai; Egzaminavimas popierų tik 25 dol.

Semaška delei šios žinios yra
— Reporteris.

Rytoj 3 vai. po pietų Uni- 
versal klube (814 W. 33 St.) 
dzūkas bus gatavas stoti j ko
vą: jis žada Freimomtą į 10 
min. paguldyti 10 kaitų, o Jo
ną Kodį apsiima ištempti ant

.matraso j pusę valandos.
Į Tai bus fonių.

I Beje, dzūkas pastebėjo “Dir
voj”, kad Šimkus žada ristis 
turnamente už dyką. Jeigu jau 
taip, — sako dzūkas, — tai te
gul Šimkus atvažiuoja į Chi- 
cagą; aš jam parodysiu kaip 
ristis. - S.

CI /ie OPERA KOMI*ANUOS

“Aš labiau mėgstu Lucky 
Strikes, kaip ir daugelis dai
nininkų, nes jie nekenkia 
mano gerklei ir suteikia di
džiausio smagumo rūkyme. 
Lucky Strikes dar yra tin
kamai vadinami ‘Daininin
kų mėgiami’.”

It’s toasted
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS

Didelis Šventėms Išpardavimas
IIIIIIUIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia

DYKAI10 Colių 75c.
Pabučiuok Mane. Lietuviška Orkestrą.
Ragana. Polka. Lietuviška Orkestrą.
Linksmas Medžiotojas. Polka. Jgrajino Columbia Orkest.
Linksma Porelė. Polka.
kitayanka. Polka.
Kaimiečių Valcas.

DYKAI
Jgrajino Columbia Orkestrą.

Columbijos Orkestrą. 
Columbijos Orkestrą

PARSIDUODA PAS VISUS COLUMBIA PARDAVĖJUS.
COLUMBIA PHONOGRAPH CO., NEW YORK CITY.

C. P. SUROMSKIS & 00.
16O49F

Columbia
JV£W PROCESS RECORDS 

Made the Nerw Way ~ £iectr[caiiy 
totui Recorditųf • The Recorde withoat Scratch

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 Nedelio- 
mis visų dienų. Kas negali 
atvažiuoti, patelefonuokit, 
mes atvažiuosim į namus.

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

Tel. Hemlock 6151

UŽDANGALAS
ROLELIAI

PADUŠKAITĖ
SUOLIUKAS

* ŠEPUKAS
lllllllllllllllllllllllllllllllhllllllllllllN

ATDARA KAS
VAKARAS IKI

ŠVENČIU
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINII^

UŽDANGALAS
ROLELIAI

PADUŠKAITĖ
.SUOLIUKAS

ŠEPUKAS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiihiiiiiiiiiim

ATDARA KAS
VAKARAS IKI

ŠVENČIŲ
. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIH^

Taipgi Turime-Naujų Grojiklių Pianų po $375
r

Nusipirkit Sau tirojiklj Pianą Dabar, jmokėkit 10 ir mes dastatysime ji VELYKOMS

Phone Cicero 3901—J-H
DR. A. P. GURSKIS

DENTISTAS
1340 So. 4dth CU Cicero. III.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro 
Apart nedėldienių ir Seredų

Dabar mes gavome jų visą vagoną. Jei parduosime, tai fabrikan
tas pavelijo mums pridėti visai DYKAI uždangalą, 35 dol. Suoliu
ką, Paduškaitę ir 35 dolerių Šėpų ką dėl Rolelių.

Phones Humboldt 4532—0006

KAPLAN PIRTIS
Rusiškos, Turkiškos ir vanos visokios 

rųšies
Atdara dienų ir naktj. Moterų vanos 
atdaros iki 10 vakare.
1914-1916 W. Division St., arti Robey

Kimball Grojiklis biskj varto
tas ...................................
Johnson Grojiklis........
Gram Grojiklis..............
Branden Grojiklis........

ŠVENTĖMS
Didelis pasirinkimas visokių iš- 
dirbysęių Fonografų už pusę 
kainos. Kai kurie tik po $25

J. B. KUHLMANN
Maleva, alyvas, stiklai, įrankiai, ja- 
nitorių reikmenys, namų reikmenys, 
elektros reikmenys. Taisonro spynas' 
ir dirbam raktus.

321 So. Crawford Avė. I
Kedzie 9535 v

REICHARDT PIANO SOiMNY111 ; ' ' ' ; * 
1311 Milwaukee Avenue' e

Krautuvė Atdara Vakarais Iki Velykų



nis, Bala:;:!. C,

DIDELE ‘. 
EKSKURSIJA

LIETUVAc

išplauks iš New Yorko
(per Southampton)

GEGUŽIO 31 D.
Ekspresiniu Cunard- 

laivu-palociu

SVARBUS PRANEŠIMAS — SKAITYK

MID-WEST DRY GODOS STORE
Lietuvių įsteigta krautuvė. Galimu 
gauti geriausj pasirinkimą pava
sarinių aprėdaių dėl vyrų, mote
rų ir vaikų. Vyrams gražiausių 
marškinių, kepurių, šilkinių pan- 
čiakų ir apatinių. Mergaitėms šil
kinių dresių ir skrybėlių ir kito
kių įvairių dalykų.

Parduodam labai pigiai, 
čiam širdingai atsilankyti; 
vienas busit užganėdintas
tavorais, kaina ir patarnavimu. ■ ' 55^

MID-WEST DRY GODOS STORE
J. SAUDARGS ir J. PIKELIS, Savininkai

4172 Archer Avė. Chicago, III.

kvie- 
kiek-
musų

“AOUITANI A” 45,647 TONŲ

Po asmeniška vadovybe p-no C’. FRLT0N, prityrusio keliauninko iš 
Cunard štabo. Iš Southamptono keleiviai specialiu traukiniu bus 
nuvežti j Ix>ndoną, kur sės ant laivo tiesiai į Klaipėdą. Fruton 
prižiūrės keleivių bagažų ir aprūpins viską reikalingų kelionei: pri
dabot jų gerovę ir suteiks užtektinai polinksminimų, Tai puiki proga 
keliauti draugėje savo tautiečių. Privatiški kambariai trečioje kli
šoje ir švarus bei patogus vieši kambariai pasižmonėjimui. Nami
nis virimas. SOL ELLIS & SONS, Ine

Papigintos 3 klesos laivakortės į abu galu. 
Prieinamos kainos antroje klesoje.

Kad apsaugoti savo pinigus, pirkite

CUNARD TRAVELERS CHECKS.
Jei geri visur

Tolimesnių inf. klauskit pks vietos agentų ar pas:

25 Broadway 
New York, N. Y.

ar pas

CUNARD LINE
MEMBtR 

BANK

Vineent Milaszewkz, 
1723 West 47th St., 
(hieago, III.

Elta Commerce (o., 
3251 So. Holstcd St., 
( hieago, III.
V. M. Stulpinas, 
3255 So. Halsted St., 
( hieago, III.
Paul P. Baltutis, 
901 West 33rd St., 
( hieago, III.

M. Krultwich, 
1122 So. Halsted St., 
( hieago, III.
S. L. Fabionas 
809 West 35th St., 
( hieago, III.
John B. Budginas, 
♦549 So. Hermitage Avė., 
( hieago, III.
John Zolp, 
4559 So. Paulina St., 
('hieago, III.

Universal State Bank, 
3252 S'o. Halsted St., 

('hieago, III.

Skelbiame didžiausi plum- 
)ingo ir namų apšildymo iš
pardavimą visoje istorijoj. 
1927 metai bargenų. Pasi- 
Taudokit iš šios

DIDELĖS PROGOS
Mes pranešame savo draugams ir kos- f 
tumeriams, kad turime daug vagonų 

•dar neišluoduotų plumbingo ir namų 
apšildymo materiolo ir fikčerių iš vi- 
sos šalies, labai pigiomis kainomis ir V 
mes parduosime jums su dideliu jums j 
sutaupymu pinigų.
Tikrai pasinauduokit iš šios progos. Dabokite šia
me laikraštyje musų kaihas. Rašykit arba atsišau- 
kit dėl tolimesniu informacijų.

SOL ELLIS & SONS, Ine
2118-20-22 S. State St. 4600-06-08 W. 22nd St.
Phone Victory 2454 Phone Cicero 130

| Visus Depą r t mentus
Krautuvės atdaros iki 8 vai. vakaro. Nedėlioj iki 1 po pietų

Ponai Macikas, Grisius, Sedem- 
ka, Jagminas, Rymkiewicz ir 
Mickiewicz visuomet pasirengę 
patarnauti jums Bankoje.

Gali būti užmokėti musų banko
je laike balandžio mėnesio, šis 
patarnavimas iš musų pusės yra 
suteikiamas visiems dykai.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

JOS. F. BUDRIK
3J17-21 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705
Chicagro, III.

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

Geriausios Gyduolės Nuo 
Pražudymo Jėgų

Pražudyinaa nervų arba raumenų .tiprumo, 
abelno nuailpnėjlmo ir nusidėvėjimo »varbe»- 
nių kūno organų, tai prieiėati* dėl prasto 
kraujo arba nuo p«rsl<Urbinio, pbrdidelio ner
vų arba raumenų įtempimo, nvuttekUnai 
miego, permaina gyvenime arba senatvė. Tie 
visi nedateklini greit iigydomi su Nuga-Tone, 
tai puikios sveikatos ir stiprumo budavotojoa, 
kurios yra pagelbė J uslos keliems milionams 
žmonių atgauti savo sveikatą, stiprumą ir 
Vikrumą, kuomet kitos gyduolės nepagelbėjo.

Per 85 metus Nuga-Tone patvirtino savo 
neabejotina vertą nuo biie kokios ligos iė 
priežasties nusilpusio kūno. Visi aptiekoriai 
parduoda jas su tikra garantija, kad jos pa
gelbės arba nekainuos jurfls nei cento. Nusi- 
pirkit buteli ėlnndie pabandykit jas vėl dul 
savo ligos. Neimkit pavaduotojų tikrai gau
kite Nuga-Tone.

JŪSŲ
REAL ĖSTATE

TAKSAI

Garsinkities “ Naujienose”

I Temykit Visi I MEILĖ IŠBĖGA PER 
LANGtĄ

PAK3E Automobilius
TIKTAI $1,265 SU VISAIS'ĮTAISYMAIS

Kuomet atsiranda nevirš
kinimas, meile tankiausiai 
išbėga per langą. Moteris, 
kuri nuolat kenčia nuo vi
durių užkietėjimo, negali 
būt meili ir maloni. Štai ko
dėl tokiį sergančių moterų 
vis pamažu praranda savo 
vyrų meilę.

Jei jus turite silpną skilvį,

Nuo 11 dienos Balandžio iki 18 Balandžio bus didžiausia paroda po 
visų Chicagą ir apielinkę PAIGE COMPANIJOS 50 automobilių. 
Važinės gatvėmis. Kas pirks automobilių nuo manęs per tas 8 die
nas, šis apgarsinimas bus vertas 50 dolerių. Iškirpkit šj skelbimų 
ir atsineškit pas mane.

C. P. SUROMSKIS

tuojau pasigydykite, kad 
išrodytumėt. sveikas ir ma
lonus. Trinerio Kartusis 
Vynas yra natūralia skilvio 
tonikas. Jis pagelbsti virš
kinimui, stimuliuoja dėl at
siradimo daugiau syvų ir 
apsaugoja vidurių užkietėji
mą. Nusipirkite butelį nuo 
savo vaistininko arba ver
telgos šiandie! Sampeliai 
prisiunčiami gavus 15c per 
Joseph Triner Company, 
1333 So. "Ashland Avė., Chi
cago, III. Balandžio mėne
syj turėkit savo namuose: 
Trinerio Cold Tablets (paš
tu 35c) ir Trinerio Cough 
Sedative (paštu 35 ir 60c).
Jie pagelbsti greitai.

PAIGE & FRANKLIN MOTOR SALES 
5833-35 So. Western Avė. Phone Hemlock 6151

Res. Phone Falrfax 9258 
Central 8213—8214

Forest Garfield Smith
ADVOKATAS

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vr& naudingos.

Vaiky Siutai Speciali Vertės Del Velykų
Visi keturių šmotų siutai, naujausių stylių ir patentų. Mieros dėl 

jaunuolių ir jaunų vyrų.

Viena Savaitė iki Velykų
Atsilankyki! pas Turner Bros, ir apžiūrėkite didžiausios vartės ir puikiausius

SIUTUS IR VIRŠUTINIUS KAUTUS

Siutai Specialiai Del Velyky

$25-$30-$35--$45
Su dvejomis kelnėmis

Viršutiniai Kautai Specialiai Del Velykų

$30.00
Kiti $22.50 iki $58.50

DVI KRAUTUVES
Halsted ir Roosevęlt Madison ir Kedzie

Lietuviai vyrai kurie nori būti apsirengę puikiausiais rūbais Velykams ir nusi
pirkti juos pigiausiomis kainomis, lai nepraleidžia progos nepamatę Velykinių 
Specialų, čia yra parinkti geriausi Amerikoj padaryti ir Gerai žinomi rūbai ir 
tokiomis kainomis kur sutaupius jums nuo $10 iki $15. Atsilankykit šiandie! 
Del jūsų parankamo krautuvės bus atdaros subatoj iki 10 vai. vakaro. Nedėlioj 
iki 4 valandai po pietų.

TURNER BROS. CLOTHING CO
“WEST SIDES DIDŽIAUSI RUBU VERTELGOS”
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ARCHER FURNITURE

ARCHER FURNITURE
NAUJIENOSEGarsinkites

VIKTOR1S

Nemokėk rendos-kraustykis Įsavo namą

Kad apvertinti šias puikias bungalow reikia pamatyti pačiam

Boulevard ,4139

$435Grand
3307

$155

SUDRIK
KRAUTUVE

1271

Galima matyt nuo 10 vai. ryto iki 4:30 po pietų
Tel. Roosevelt 7532 2-ras namas nuo kampo. Klauskit Mrs. Paulina Bakševičienė

PAUL FRANK COMPANY
Telefonas Lafayette 9570

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

rupestin 
pilnai pa

mano 
užga-

Sonvenir kiekvienam atsilankiusiam
Velykų Išpardavimas
RAKANDU, PIANU, RAOIOS, PHONOGRAFU

3228 W. 38tb Street, Chicago, Ilk

Mildos Teatras 
3140’ So. Halsted St.

Nedėlioj, Balandžio lOtą
Evelyn Brent

LOVES GREATEST MISTAKE 
Komedija ir 4 aktų vodevilius

S. M. SKUDAS
‘ • . M. t

Graborius

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiai

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

lioi nuo 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA:

2226 Marškai! Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

Pirk greitai — nesigailėsi ir galėsi kraustytis tuojau.
\Ęandasi Brighton Parke ant Trumbull Avė. tarp 44th ir 45th St., ke 

turi blokai į vakarus nuo Kedzie Avė. ir prie Archer Avė.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

2425 W. Marųuette Rd., Chicago, III 
Telefonas Republic 8222

Nuliudimo valandoje suteikiam ge
riausi patarnavimą. 
Palaidojimą atliekame 
gal ir gražiai; busite 
tenkinti.

1911 Canalport 
Chicago

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
, naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRI8TA8 

Akiniai 14 Ir aegUiae

Laidotuvėse patarnauja graborius Kadžius, Telefonas 
Boulevard 4063.

Visi A. A. Kazimieros Gapšiutės giminės, draugai ii 
pažįstami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė 
se ir suteikti jai paskutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, Balandžio 11 dieną. 8 va
landą ryte iš namų j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą. q iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

senas žaizdas, ligas recta), 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Mikola Viisiliius 
draugai ir palįs 
nuoširdžiai kvie

Šitas gražus Registering Grojiklis Iranas 
su viskuo už..... ..... *..... .........................$495

$195

Kaina $8500
Įmokėti $500 ar daugiau ir balansas po $50 į mėnesį

iš ten bus nuly 
Kazimiero kapi

Bl’K LINKSMAS
Nemikčiok, nesustok

Aš galiu išgydyti jumis nuo mik
čiojimo. Aš galiu suteikti jums pa
liudymus nuo žinomų gydytojų ir 
daugelio studentų kaipo darodymą 
mano pasekmingos praktikos, šim
tai studentų nuo 3 iki 511 amžiaus 
liko išgydyti. Jie yra mano ge
riausi apgarsintoje!. Rašykit dėl 
tolimesnių informacijų.

CHAS. PFERDMENGES
Tel. State 8123 Su i te 914.

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois

Mes dirbam setus ant užsakymo, vartojam materitJą tvirtą ir ge
rą. turim didelį pasirinkimą. Tai meldžiame atsilankyt ir persitik
rini pas mus. Katrie čia yra pirkę visi džiaugiasi ir kas pirks, bus 
užganėdintas. Vieta gerai žinoma, Jokantų name. Archer, Ernncisco 
ir Richmond St.

Musų patarnavimas 
laidotųyėse ir kokia- 
.ne reikale, visuomet 
.esti nanžiningas ir 
'nebrangu^ todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių-

Kam reikalinga pirkti rakandų, tai lankydami kitas krautuves, at- 
silankykit ir j musų krautuvę ir dirbtuvę. Pas mus pirkdami sutau
pysit daug pinigų, nes įneš patys frontiniuiy setus išdirbom. Ptts mus 
pirkdami tikrai sutaupysit daug pinigų. Mes .agentų ir dykūnų ne- 

UŽlalkom. Mes patys sunkiai dirbame, tai ir draugu sunkiai uždirb
tus pinigus norim sutaupyti.

a. Viktoro Jurgelenio 
draugai ir pažjsta- 

nuoširdžiai kviečia- 
laidotuvčse ir 

jam paskutinį patar- 
atsisveikinimą. 

liekame
Brolis ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Budrikis. Tel. Yards 
1741.

LIETUVIŠKA APTIEKA
Balandžio 81a ir 91? dieną įvyks “GRAND OPENING" Belskio ir Rakščio Vaistinės

Atidarymo dienoje bus duodama Dovanų
Musų Pharmacistai yra registruoti ir turi mokslo laipsnius.
Receptai bus išpildomi atsargiai ir gerai. Mes užtikriname, kad kiekvienas atsilankęs, musų patarnavimu 
ir vaistais bus patenkinti.

Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 7 dieną, 6:20 va
landą ryte, 1927 m., sulaukusi 18 metų amžiaus, cimusi 
Chicagoj, paliko dideliame nubudime motiną Zofiją, tėvą 
Domininką, tris seseris: Viktoriją, Julijoną ir Aleųą, bro
lį Stanislovą, taipgi švogerį Edvardą Pigett. Kunas pašar
votas, randasi 3326 So. Halsted St.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvina akių įtempimų, kuri* 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, ak’ų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 
taisn trumparegystę ir toliregystų 
Prirengia tai Ringai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma- 
žhusiaa klaidas. Speciali atyda at
kreipiama 1 mokyklos vaikus. Vai. t 1Q 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boel«*vard 7589

subatoj, 
ryto iš 
parapi- 
atsibus 

gedulingos pamaldos už velio
nio sielą 
dėtas i 
nes.

Visi a. 
giminės, 
m i esat 
mi dalyvauti 
suteikti 
navima 

Nuliūdę

su šiuo pasau- 
8 d., I vai. ry- 
sulaukęs 54 m. 

: n žirnis, gimęs Vilniaus rėd., 
Švenčionių apskr., Dviračio 
pa ra p. ir kaimas. Paliko dide
liame nuliudime brolis Aleks
andra ir giminės, o Lietuvoj 
moteris Dirsė ir brolis Pra
tus.. Kūnas pašarvotas ran
tysi 10603 Edbrookr avė., 

D išeitimi, III.
Laidotuvės įvyks 

balandžio 9 d., 8 vai. 
namų j Visų šventų 
jos bažnyčią, kurioje

4140 Archer Avenue
Phone Lafayette 9733

MI KOLAS ADOLFIS 
VA8ILAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 8 d.. 5:01 vai. ryto, 
1927 m., sulaukęs 72 m. am
žiaus. Gimęs Kauno gub., Ra
seinių pav., Viduklės parapi
ja, Trepenu ,kaimo. Išgyveno 
Amerikoj 28 m. Paliko dide
liame nuliudime moteli Ka
zimierą, sūnų Franciškų ir 
dvi dukteris: Vincentą Petru- 
i'onicnę ir llellrn Prancinkie- 
no, ir du žentu: Juozapą ir 
Liudviką ir marčią Apidoni- 
ją VasilnuskleUę. Lietuvoj bro- 
vičiųlj Mikolą Ofortą ir pus
broli Norkevičlų. Kunas pa
šarvotus randasi 3436 Auburn 
avė.

Laidotuvės jvyks utai'ninke, 
bnlaiidžlt 
nitu ų j 
btįžnyčii) 
du I ingos 
nio sielą

ko gimines 
lami esate 
žiami dalyvauti laidotuvėse ii 
suteikti jam paskutinį patai* 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, Kimus, dukterys 

žentai ir marti.
Laidotuvėms patarnauja gra 

borius S. P. Mažeika.

Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

10 naujų muro Bungalow
Po 5-kius kambarius, miegojimui porčiai, karštu vandeniu apšildo

mas, viršus išgrįstas, inniurytos maudynės, “fire place”, cementuotas ir 
pleisteriuotas beizmentas, skalbyklos ir kiti parankumai ir įtaisymai su
lig vėliausios mados.

Naujas Brunswick Pho- 
nografas už .... $115 
Phonografas ir Radio 
krūvoje už $125 
Reproducing Electric 
Grand Pianas $295

■■^■Geresnis ir Pi- 
jįjBjĮgesiiis (Jz K i- 

tu Patarnavi- 
mas.

J, h Eudeikis Komp.
PAGRABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel, Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 48 Ct, Cicero
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blrd. 3201

S. D. LACHAVV1GZ
Lietuvis Graborius 

■ ir Balžamuotojas
2314 W. 23rd Place

Chicago, Iii.
lįĮ^j t® Patarnauja laido- 
T „ . W tuvėse kuopigiausia

Reikale meldžiu at- 
sišaukti, o 
darbu busite 
nėdinti.

| jsEDIm Tet. Canal 
1111 ir *211)9

12 d., 8 vai. ryto iš 
;v. Jurgio parapijos 
kurioje atsibus ge- 

pamaldns už velio- 
•o iš ten bus ntily- 
iv. Kazimiero kūpi-

J<W‘J

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tk 9t
Valandos nuo S Iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomia nuo

8 iki 2 vai. po pietų

JOHN T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1414

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare 
Tel. Randolph 4242

Res. 4624 So. Franclsco Avė 
Tel. Lafayette 9477 

Nuo 7 iki 9 vakare
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ryto K. Jozevskaites 
koncertas

I—
ATSKAITA

Baigiant Metus Sausio 31-mą, 1927

Punktualiai kaip 8:15 valan
dą vakaro, Lietuvių Auditori
joj, įvyksta paskutinis p-Iės 
K. Jozevskaitės koncertas, ku
ris pasižymės naujienybėmis, 
būtent visas programas nau
jas ir bus sudainuota pirmu 
kart musų koncertuose garsus 
trio iš “Fausto” operos, kurį 
išpildys Jozevskaitč, Stogis ir 
Kudirka. Taigi mes turėsime 
tikrai rimto meno puotą ir vi
si čia ras užganėdinimą savo 
sielai. Be abejo, mes visi nuei
sime pasigėrėti musų artiste, 
nes tai bus paskutinė proga.

— I). M.

SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA
Uždėta Vasario 9-tą, 1904. Inkorporuota Kovo 31-mą, 1904.

Kapitalas $1,000,000.00
PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.

VALDYBA:
ANTON TAMKEVICIA, Prez, 713 W. 17th Place, 
JOSEP1I SELENIS, Vice-Prez., 2026 So. Union Avė. 
ALEX DARGIS, Kasierius, 2123 W. Marquette Hoacl. 
JOHN P. EWALD, Sekretorius, 840 West 33rd Street, 
1!. F. MASTAUSKAS, Advokatas, 2201 West 22nd Street.

DIREKTORIAI:
ANTANAS TAMKEVIČIA, AI.EX DARGIS, JOS. SELENIS, 

ADOMAS SUBAIT1S, D. SHEM*A1TIS, JOHN P. EWALD 
FRANK MARGEVIČIA, ANTANAS GURSKIS

JOHN XVAl ANTINAS

TURTAS:
Paskolos ant namų .............................  $315,500.00
Poskolos ant akcijų ............................... 5,230.00
įnešimai nedamokėti ............................ 6,0-43.52
Apdrauda apmokėta .................................. 452.24
Rakandai ............... ............. 400.00
Pinigai bankoje ............ -..........?..... t * 40.76

VISAS TURTAS .................     $327,666.52

Ypač šiandien turime savo 
artistus remti, kada iš visų 
pusių pradėjo su visokiais 
purvais drabstyti kaip vyčiai, 
taip ir bolševikai, patys. daug 
nenusimanydami ir tikėdami 
savo fanatingiems lyderiams. 
Stebiuos iš vyčių lyderių, kad 
stvėrėsi tokių žygių. Juk vy
čių obalsis yra tautai dirbti, 
net jų himne sakoma:

“Mums viską davė Lietuva 
“Vaduosim galva ją savo”.
Nejaugi pežino, kad musų 

artistai vien tik ir dirba lietu
vių dailei ir nežiūri į jokias ten 
ypatybes, bei sroves.

Tad ir šitame koncerte bus X *
dainuojama didžiuma dainų 
lietuvių kalboj, nes musų kal
boj jos yra geriau supranta
mos ir mylimos.

Todėl chicagiečiai privalome 
gerbti savo artistus, nes pana
šių artistų labai mažai turime 
ir savo atsilankymu kartu 
juos paremkime. — Birutietė.

ATSAKOMYBĖS:
įnešimai įmokėti .......................................... ...... $172,735.73
Įnešimai permokėti ... .. .................... 3,896.57
Įnešimai nedamokėti .X.................... ........................ 6,048.52
Primokėtos akcijos .................................. 66,850.00
Bilos mokamos ....................................... .......  42,269.84
Skaitlinės mokamos ................................................... 280.51
NJvioAi m<*i**i ............ 5.500.00
Atsargus fondas HJIOO.OO

Pelnas išdalintas 21.650.55

Pelpas neišdalintas .................. ...................... 439.80

VISOS ATSAKOMYBES .......................... .................. $327,666.52

Bridgeportaa. — Ryloj Gyveni
nio Draugai rengia moksline lek
cijų, kurių skaitys Dr. Margelis te
moje: “Proto Hygiena”, Lietuvių 
Auditorijoj, 10 vai. ryto.

Įteikia priminti, kad Dr. Marge- 
'ri.s turi gerų iškalbų ir yra gerai 
susipažinęs su tuo dalyku, apie ku
rį kalbės. Atsilankę pasiklausyti 
šios mokslinės lekcijos galės ištik- 
rųjų daug ko naujo patirti.

() kaip žinia, Gyvenimo Draugai 
jau nepirnuj lekcija rengia ir alsi- 
lunkę žmones j Jų surcnHta.s lekci
jas įgija visuomet kų nors naujo ir 
pamokinančio. Patartina visiems 
mokslo mylėtojams nepraleisti nei 
šios lekcijos. —Lekcijų Lankytojas.

NAUJIENOS, Ufflcago, ūl.
■— n -i ■■ ■ i ■ ■' ■ " ——'

Announcements
___________Pranešimai __

Birutės choro vienų vyrų dainų 
pamoku atsibus bal. II d., pirma
dienio vakare, Raymond Chapel, 
816 XV. 31 st. Vyrai visi bukit pa
mokose. —Valdyba.

Perlonai
_____ Aarnenu laiko

PAIEŠKAU Stasio Eidinto, iš Lie
tuvos paeina Telšių apskričio, Na- 
rimdaicių kaimo, seniau girdėjau 
gyveno Gary, Ind. Turiu svarbų 
reikalų, meldžiu atsišauki.

Antanas Endreikis,
1311 So. 50th Ct., Cicero, III.

J IEŠKAU partnerio, cash reikia 
$4000 iki $15000. Hemlock 1006.

PAIEŠKAU draugo Jono Dovi- 
daičio, gyvena kur nors Chicagoj, 
iš Lietuvos paeinu iš Kauno rėdy* 
bos, Titavėnų parapijos, Pivaraičių 
kaimo, Raseinių apskr. Kas žinote, 
malonėkite pranešti, turiu svarbų 
reikalų. Zidorius Kataviče, 212 E. 
9th St., Georgetown, III.

PAIEŠKAI savo brolio Petro Če
po, paeina iš Bauske kaimo iš Pa
pilės, Šiaulių apskr. Turiu svarbų 
reikalų. Norėčiau pasimatyti.

Eva Kerienė
5922 S. La Šalie St. 

Chicago, III.

PAIEŠKAU apsivedimui mergi
nos ar našlės nuo 40 iki 50 m. be 
skirtumo tikėjimo. Su pirmu laiš
ku malonėkit prisiųsti savo pa
veikslų. Ant pareikalavimo bus grą
žintas. Aš esu 42 m, vaikinas. Kad 
turėtų pinigų, noriu biznį užsidėti; 
moku amatų. Atsišaukit į .1. P., 522 
Reedsdalle st., N. S. Pittsburgh, Pa.

PAIEŠKAU savo brolio Antano 
Podžiuno, paeina iš ‘Anykščių mies
to, Ukmergės apskr. Amerikoj gy
vena 17 metų. Turiu svarbių žinių 
iš Lietuvos. Jis pats ar kas apie jį 
vi no meldžiu pranešti šiuo adresu. 

Uršulė Cernauskicnč-Podžiunaitė 
1623 S. Marshfield avė., Chicago

For Rent
DEL išnuomavimo svetainės 

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

810 West 33rd St., 
Chicago, 111.

RENDAI garažas,* arba repairing 
šapai ar kokiai kitai šapai. 3200 S. 
Halsted st.

PIGI RENDA
Rendai didelis storas, tinka

mas bile kokiam bizniui, arba 
parsiduoda pigiai, 4940 Went- 
worth Avė. Kreipkitės pas 

.1. SINKUS, nnd CO. 
6959 So. Halsted įrt.

Help VVanted—Malė
Darbininku Reikia

REIKALINGAS darbininkas 
prie ūkio darbo. Turi mokėti 
milžti karves. Geram darbinin
kui gera alga. Kreipkitės

1008 E. 93 St.
XVm. Krikščiunas

RE1KALINGI agentai pardavinė
jimui naujai išrastų gyduolių. Agen
tams didelis pelnas. Platesnių in
formacijų klauskite laiškais.

DEKSNIS OINTMENT CO. 
518 Main Street, • 

HARTFORD, CONN.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris arba mergi
na ant burdo. '722 (E. 87th PI., 2-ros 
lubos iš užpakalio.

Help VVanted—Male-JEemale
DarbininkųReikia

AT YDA! Vyrai ir moterys,
Kurie dirbate dirbtuvėse, arba ofi
suose, kaipo knygvedžiai, mecha
nikai, karpenteriai arba paprasti 
darbininkai ir t. t. ir turite norų 
pasidaryti sau ekstra pinigų, dirb
dami tik tris vakarus savaitėj prie 
specialiu darbo musų biznyj, tiktai 
2 valandas į vakarų. Gera mokes
tis. Atsiųskite arba priduokite sa
vo adresų:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted st.

Box 9111

Automobiles
EXTBA BABGENAS

PARSIDUODA automobilis Stu- 
debaker, naujausios mados, custum 
sedan, su 4 durimis, 1927. Visai 
mažai vartotas. Turi būti parduo
tas į trumpų brikų, labai pigiai. 
Galima matyti dienomis arba va
karais ir nedėlioj iki pietų. Atsi
šaukite:

4172 Archer avė., Chicago, III.

Furnitdre & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

BARGENAI
Mes parduodame visokios rųšies 

geriausius rakandus pigiai. Atsilan- 
<ykit ir persitikrinkit patys.

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

PARDAVIMUI rakandai ir 2 Si?i- 
ger siuvamos mašinos, 2 lubos, 822 
W. 37 PI.

Musical Instruments
* Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo Columbia 
gražų mahogany išmarginimo, 
su rekordais už $37. Reikalau
kite Columbia palikto sandė- 
lyj, 1538 W. Chicago Avė.

1 lubos,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI meat market ir 
groHemė. Pilna stako, didelis biznis, 
apgyventa svetimtaučiais ir lietu
viais; biznio daroma nuo 6 iki 8 šim
tų dolerių į savaitę, šis biznis yra 
Šautose. Parduosiu cash arba išmo
kėjimais. Yra dideli ruimai gyveni
mui. Kreipkitės dėl platesnių žinių.

Šaukit
Wentworth 6597

A. EWALT

PARDAVIMUI 2 kėdžių harber- 
nė. Gera viela, nevedusiam, vyrui, 
2 pagyvenimui kambariai. 2409 So. 
Hoyne avė.

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

PARDAVIMUI groserne ir 
bučernė kartu su namu. Geras 
cash biznis, cash arba mainy
siu ant hungalow ar kitokios 
prapertes.

1141 XV. 99th St.

CICEROJE PARDAVIMUI 
bučernė ir groserne, cash biz
nis. Biznis išdirbtas per 12 me
tų. Parduosiu už $1800, 3 me
tų lysas. •

1325 S. 50 Ct.

PARDAVIMUI grosernė ir vaisių 
krautuvė, lietuvių apgyvento] apie- 
linkėj. 1801 S. Peoria str.

PARDAVIMUI krautuvė ir trys 
kambariai iš užpakalio, 5 kamba
riai ant antro augšto. Atsišaukite. 
2546 XV. 69tli St. Phone Rcpublic 
8599.

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

PARŲAVIMUI delikatesen ir gro- 
sernės krautuvė pigiai. 2022 South 
Leavitt si.

PARDAVIMUI buėernė ir gro
sernė; apielinkė apgyventa visokių 
tautų, lietuvių daugiau kaip kitų. 
4218 S. Artesiai) avė.

PAIUJAV1MU1 M • t&rink 
Parlor Su saliuno fikčeriais, 
kampiniam name, renda pigi, 
parduosiu pigiai arba priimsiu 
partnerį. Greitai atsišaukite. 
434 W. 31 St. įėjimas iš šono.

Tel. Michigan 0611.

PARDAVIMUI cigarų ir kendžių 
štoras. Daro gerų biznį. Pigi ren
da. Pai-dtio<h> dėl Hffos. 5255 Wcnt- 
vvortli avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI labai pigiai maža 
l'armukė, arti prie Chicagos. Yru 
karvė, kiaulių ir apie 50 vištų, na
mas 7 kambarių ir kitoki {rengi
mai. Labai puiki vieta.

DIDELIS bargenas. Grosernė ir 
buČęrnė, senai išdirbta vieta, biz
nis cash, vieta aut didelės gatvės. 
Už pirmų pasiūlymą parduosiu.

7118 S. XVe8tern avė.

Exęhange—Mainai

PROGA MAINININKAMS 
Išsimaino puikus Furniture 
štoras j namą, nepaisant 
apielinkės. štoras geroj biz
nio vietoj. Savininko prie
žastis, nesveikata. Norinti 
padaryti gerą mainą pasi
skubinkite.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

PARDAVIMUI ar mainymui 4 fla- 
tu medinis namas, 18 ir Rublc St. 
Mainysiu į lotų arba biznį. Alsl- 
šaukit pas savininkų. Tel. Ganai 
5947.

RARGENAI
Pardavimui arba mainymui 3 fl. 

namas, 5 ir 0 kambariai. luotas 
37’Zz y 125. Kaina tik $9,500.

PARDAVIMUI arba mainymui 
100 pėdų kampas ant Archer ir 79 
St. Tinkama vieta gesolino stočiai, 
ši vieta per porų metų pakils kelis 
kartus tiek. Atsišaukit į

Aušros Knygyną,
3210 S. Halsted st., box 218.

NAMAS išsimaino ant fanuos, 3 
pagyvenimų, mūrinis, priežastis — 
senatvė. Atsišaukit. K. Valaitis, 3401 
S. Morgan st.

PARDUODU bizniavą natpų ant 
Canalport avenue arba mainysiu 
bile į kokį biznį arba į 2 flatų re
zidencijų, nepaisant apielinkės. At
sišaukit prie savininko.

Tol. Canal 5947.

PARD|U()į>IU bizniavą namą Ro- 
ą,ęląn$U‘. ^'ba mainysiu į bungalow 

Hera proga. Atsišauki
te 4559 S. Paulina st. H. XX’. Rim
kevičius. Tel. Yards 0145.

MAINYSIU muro namą, štoras su 
(i kambarių pagyvenimu, dabar yra 
grosernė; mainysiu į 2 pagyveni
mų, arba cottage. Prospcct 2559.

įplaukos baigiant metus Sausio 31-mą, 1927
Pinigai bankojc pradžioje motų ................................... $ l,09K.12
įnešimų įplaukė    82,278.39
Nuošimčių įplaukė ............................................................... 18,329.88
Premijų įplaukė ......................................................................  1,584.41
įstojimų įplaukė ...................................................................... 340.75
Pervedimui įplaukė    41.25
Bausmių ..................................................r........................... 245.78
Paskolos atmokėtos ..............................................................  75,150.00
Apdraudos mokesčiai   824.87
Bilos mokamos ............. K....................................................  65,228.61
Skaitlinės mokamos ................................................................... 70.14
įtaisymai ....................................................................... 415.22
Primokėtos akcįos ............................................................... 46,400.00
Atsargos fondas ....................................................................... 2,200.00

VISOS ĮPLAUKOS .................................................  $294,207.42

CLASSIFIED APS.
PASIRENDAVOJA bite krautuvei 

tinkama vieta; sykiu ruimai gyve
nimui. Nėra arti kito jokio biznio. 
Norinti gali šitų namų ir pirkti. 
1815 So. 52 Avė., Cicero, III.

Furnished Rooms
Announcements

Pranešimai

Kas,* ką, kur, kaip ir kada 
rengia, veikia ar kvięčia

Išmokėjimai baigiant metus Sausio 31-mą, 1927
Paskolos ont namų ..........   $75,300<00
Paskolos ant akcijų ...................................  8,360.00
Įnešimai užsibaigę .................................... ............................... 74,470.06
Nuošimčiai už įnešimus ...............................................  8,651.72
Apdrauda užmokėta ................................................................ 746.37
Bilos mokamos ....................................................................... 63,456.29
Skaitlinės mokamos ............................................................ 187.75
Primokėtos akcijos ................................................................ 52,250.00
Nuošimčiai ............................................................................ 5,948.18
Iškaščiai ......................................................................... 1,629.44
Alga Sekretoriaus ................................................................... 520.00
Spauda .................................................................................. 61.16
Atsargos fondas ........................-....................................... 2,585.69
Pinigai bankoje ............................ ..................................... .. 40.76

VISI IŠMOKĖJIMAI ..............  $294,207.42

PAMOKINANTI LEKCIJA
DR. MARGER1S .skaitys labai žin

geidžią ir pamokinančia lekcijų temo
je, “PROTO HYGIENA”. Lekcija 
įvyks nedėliij, balandžio 10, 10 vai. 
ryto, Lietuvių Auditorijoj. Malonėki
te visi mokslo mylėtojai atsilankyti, 
širdingai kviečia

GYVENIMO DRAUGAI

LIETUVIŲ MOTELIS
Pigiausia vieta dėl darbininkų 

žmonių dėl gyvenimo, su valgiu 
88 į savaitę, be valgio $3 ir aukš
čiau už ruimų. Gera vieta dėl at
važiavusių iš kitų miestų.

PETER GADEIKO,
1606 S. Halsted St., Chicago.

ROSELANDE kambarys ant ren- 
dos, turi turėti savo rakandus. Nau
jas namas, garu apšildomas. V. Ma
telis,* 10230 S. Wentworth avė.

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

GROJIKUS pianas tiktai bi- 
skį vartotas, kainavo $700, par
duosiu už $90. Reneius, eabi- 
net ir voleliai. Išmokėjimais pa
gal sutartį. MR. RUDAITIS, 
6512 So. Halsted St., 1 f k

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, ra«h arba mainysiu į auto- 
inobilių. Priverstas esu greit ir pi
giai parduoti. Turiu 2 bizniu.. 1727 
S. Union avė.

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

5626 So. Racine Avė.

KONCERTAS IR BALIUS 
sušelpimui Rusijos kalinių 

Nedėlioj, balandžio 10, Schoen- 
hofen svetainėje 

Ashland ir Milvvaukee 
Pradžia 4 vai. įžanga 65c.

RENDAI frontinis kambarys, švie
sus, patogus vedusiai porai arba 
vaikinui su ar be. valgio; ant ant
rų lubų. 1223 S. Artesian avė.

of Directors, having made an cxamination of the books and accounts 
of the Lithuanian Building Loan and Homestead Association, hereby 
certify that the foregoing statement is true in all particulars to the 
best of my knowledge and belief.

JOSEPH T. KIEPURA.
Dated at Chicago, I1J.
March lOth, 1927.

Akcijos kainuoja IŽj/įc., 25c. ir 50c. dėl taupininio.
Skoliname pinigus dėl pirkimo ir statymo namų 
Klausk apie lengvą būdą kaip sutaupyti pinigus šioje 

saugioje vietoje.

ši d r-j a yra po priežiūra Illinois valstijos valdžios
Dr-jos rastinė atdara Antradieniais nuo 8 iki 9 vai. vak.

713 West 18th Street.
Naujos Serijos prasideda kas pirmą Antradienį 

Vasario, Gegužio. Rugpjūčio ir Lapkričio.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašalpos susirinkimas 
atsiims nedėlioj, balandžio 10 d., 
Masonic Temple svetainėj, 1547 N. 
Leavitt st., prie North avė., 2 vai. 
po pieių. Nariai malonėkite susi
rinkti laiku, bus išduotas knygų 
aprokavimo komisijos raportas, 
taipgi kurie persikėlėte į kitas vie
tas, būtinai priduokit savo antrašus.

X. Saikus, rast.
Z 1521 N. Irving avė.

Situation Wanted
________ Darbo Ieško__________
J IEŠKAU darbo į barbernę, 

esu patyręs savo darbą.
AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Halsted St.

Box 217 _

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

1721 So. Halsted St.

Extra. — North Sidės Pirmyn 
Mišraus choro extru dainų pamo
kos įvyks subatoj, balandžio 9, 7:30 
vai. vakare, Liuosybčs svet. Visi 
nariai dainininkai-ės malonėkit pri
būti laiku, nes reikia pridengti prie 

I spvo koncerto bal. 10 d.j Liuosybės 
svet. —Čepaitis, pirm.

Help VVanted-Malė
DarbininlcųReikia

REIKIA kriaučiaus prie taisymo 
senų ir suylino naujų drabužių.

0629 Sp. • Ashland avė. 
Prdspect 6453

Prakalbos temoje “Karalius ir, Jo 
karalystė” įvyks nedėlioję, balan
džio 10 d., kaip 8 vai. vak., Ray- 
mond Chapel, 816 XV. 31 St. Kal
bės kun. Jonus Budinus. Prie to 
bus gražus muzikališkas progra
mas. Maloniai kviečiame visus at
eiti. —Komitetas.

d“ - T r‘r ----- -- ■ -L u- -I. ■
REIKIA agentų j Real Estate ofi

sų pardavinėti namus ir lotus. Gera 
vieta dėl uždirbimo pinigų, gražus 
ofisas ir ant inteligentišku pamatu, 
organizuotas sistemas. Galima dirbti 
pilnų laikų arba vakarais. Patyrimas 
nereikalingjis. Atsišaukite;

5097 Archer Avonue

TURIU pardavimui labai senų ir 
gerų smuikų. Nainau mažas į di
deles, o dideles j mažas. 3404 So. 
Halsted st.

PARDAVIMUI 8 arba 4 tū
bų radio setas, pigiai, matykit 
nedėlioj nuo 9 iki 1 ir nuo 6 
iki 8 vakare, 1 fl. rear.

1215 N. Macedonia Avė.’ 
netoli XVood ir Division St.

Humboldt 7539

PARDAVIMUI pigiai pekarnė. Ge
ra didelė virta. Biznis išdirbtas, pi
gi renda. Norintieji sužinoti kreip
kitės: A. Zaleckis, 32(i5 S. Halsted 
str.

PARDAVIMUI pigiai groser
nė. Geroje apielinkčje, tarp 
dviejų mokyklų ir arti bažny
čios. Priežastį pardavimo pa
tirsi! ant vietos.

919 W. 33 St.

MAINAI. Mūrinis namas, 3 štorai 
ant 2 lotų, 3939 So. Kedzie, išsimai- 
no unt namo. 1 ruimų medi-
ne cottajęe ir 2 lotai, 4588 So. SprinR- 
field% Avė., išsimaino ant lotų arba 
biznio. 2 flatų medinis namas, 4-5 rui
mai, 628 W. 46 PL, mainys ant bile 
ko. Agentams komišinas. Stanko- 
Nestor, 5097 Archer Avė., Lafayette 
6036.

MAINX'SIU savo kampinį lo
tą North Sidčj ant automobi
lio, Chrysler.

J. M., Box 907 
Naujienos.

3 DIDELI garažui parsiduoda ar
ba išsimaino ant namų arba lol". 
Kam reikalingas toksai biznis, 
kreipkitės pus

C. P. SUROMSKIS & CO 
Real Esi ate

5833—35 S. XX’estern avė.
Phone Hemlock 6151

PARDAVIMUI
Aš parduosiu savo grojiklį 

pianą už ?125, šis grojiklis 
pianus du melai atgal kamavo 
$675. Yra taiip geras kaip nau
jas. Mes taipgi turim trijų 
šmotų parloro setų, kurį par
duosime labai pigiai. Jei jus 
norite tikro pirkinio atsišau
kite šiandie iki 9 vakaro, o 
nedelioj iki 6 vakaro. Stęrage 
House, 2216 W. Madison St. 
klauskite Mrs. Youmplonski 
piano.

' Business Chances
Pardavimui    , 

PARDAVIMUI cigarų Storas su 
namu ar be namo, parduosiu pi
giai. Pardavimo priežastis — vie
nu moteris, turiu du bizniu ir duo
siu lysų ant ilgų metų. 

1622 So. Halsted St. 
Chicago, W.

PARDAVIMUI restaurantas arba 
mainysiu į bile ką. Biznis eina ge
rai. Pardavimo priežastis — liga.

540 XY 18 St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
saldainių štoras, gera vieta ap
gyventa. Pigiai nupirksite.

Kreipkitės
3222 So. Auburn Avenue

PARDAVIMUI grosernė, cigarų, 
kendžių ir šiaip visokiu dalykų; 
yra daromas didelis biznis. Parda
vimo priežastis — išvažiuoju į Lie
tuvą. Jeigu kas norės, galės ir fur- 
ničius sykiu pirkti, arba atskirai.

Kreipkitės Nelly Miksunas, 
3423 S. Halsted St.

PARDAVIMUI mažas štorukas, 
tinkamas barberini, šiaučiui arba 
kriuučiui. 6909 S. Rockvvell St.

PARDUODU mažų grosernę, ken- 
džįų ir. ice creain krautuvę ir du 
iptus. Važiuoju Lietuvon- parduo
siu pigiai. 710 XV. 14th PI.

^isceiiaiieous for Sale
ĮyairuH Pardavimai

PARDAVIMUI Gerinau Police ka
lė u>. *35. Virnų metų sena. Krank 
Biunza, 923 XX’. 33rd st.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI namas, medinis, 2 
flatai po 6 kambarius. Turi pirkė
jas nusimufinti arba nusigriauti šį 
namą. Už tai gaus stebėtiną bar- 
geną. Tuojaus pasiskubinkit.

Iz. Pupauskas 
840 XX’. 33 St.

Tel. Yards 2790

PARDAVIMUI per savininką 
nauja, modemiška 5 kambarių 
mūrine bungalow, karštu van
deniu šildoma, lietaus lašų va- 
na, ugniavietė, knygynas, aržuo- 
k> trimas, miegojimui porčiai, 
augšti viškai.

6914 S. Claremont Avė.
Prospcct 1345

PARDAVIMUI 2 flatų, 6-6 
kambarių, karštu vand. šildo
mas namas, 2 boileriai, aržuolo 
trimas, papel durys, moderniš
ka, 2 karų 'garažas. Del smulk
menų matykit savininką.

šaukit Cicero 2133-R

JEFRERSON PARK
Niiinų biuluvotojas parduos 2- t 

kiimhtirių naują mimą už 889(10, 
'>628 X’. Park avė. SavininKa
5446 Agitite uvc. Palisade 1118.
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Namai-Žemė Pardavimui
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Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

ČIA RASI TIK 
BARGENUS

Real Estate For Sale
Numai-žeinė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Miscellaneous

ir 5

PRIEŽASTIS MIRTIES
Verta $12,(XX) parsiduoda 

$8500. Mūrinė rezidencija, 
kambariai, karšto vandenio 
šildoma, aržuolinis medis,
pėdų pločio lotas ir garažius. 
įmokėti tiktai $2,000.
NAUJAS KAMPINIS NAMAS 

2 pagyvenimai po 6 didelius 
kambarius, visi įtaisymai, pe
čiai, ledų skrynios ir karpe- 
tuoti laiptai dėl greito parda
vimo parsiduoda su $3,000, Į- 
mokėjimo.

BIZNIO LOTAI
2 lotai ant Archer Ave. 

Kedzie. Priimsime bučernę 
ba kitą biznį.

NAUJAS GARAŽIUS
Stogas jau uždėtas, bus 

baigtas trumpam laike;

arti
ar-

už- 
ran- 

dasi ant 35-os prie Lowe Avė., 
platumo 60 pėdų, 125 pėdų il
gio,
parduotas 
platesnių

busPasiskubinkite, nes 
į trumpai laiką. Del 

žinių kreipkitės pas 
Bagdžiunas and Co. 
W. 35th Street,736

t atdaras nedėliomis iki
4 vai. po pietų.

PARDUODA—MAINO

Jei nori pirkti ar parduoti na
mą, lota, farmą ar biznį, tai pir- 
miaus kreipkis pas mane. Turiu 
daugybę bargenų ir esmu visados 
prisirengęs teikti greitai sąžiningą 
ir gerą patarnavimą visuose Real 
Estate reikaluose. Parduodu pir
mus morgičius, skolinu pinigus <it*l 
antrų morgičių ir egzaminuoju ab
straktus atsakančiai.

Peter M. Krauczunas
Heal Estate Broker

2201 W. 22 St., Bank building
4 Ant antrų lubų 

Tel. Canal 6699.
Rez. tel. Hemlock 0276 

Rytą iki 9 vai., vakare 8 iki tu.

NAMŲ BARGENAI 
PARDAVIMUI prie vienuolyno 

flatų po 4 kambarius medipis 
mus ir lotas šalę. Kaina

4 KAMBARIŲ meilinis 
83500.

5 KAMBARIŲ medinis 
$ 1200.

BRIGHTON Parko apielinkėj par
davimui mūrinis namas po 6 kam
barius. kaina .*9(MlO.

4 LOTAI antram bloke 
Archer avė. Kaina $1200.

Del platesnių žinių kreipkitės po 
šiuo antrašu: \Vestem Avė. Realt.v 
(io., 6953 So. Western avė.

•<>600. 
namas

namas

2 
na-

UŽ

už

uun

PARDAVIMUI namas ir gro- 
sernė. Parduosiu arba mainy
siu ant farmos. Turi būti par
duota j trumpą laiką. Savinin
kas randasi ant vietos.

4523 S. Donore st.

PARDAVIMUI beveik naujas mo
derniškas 6 kambarių mūrinis bun- 
galow, yra geriausios rųšies piuni- 
bingas, įmūrytas ice bos, didelis 
augštas. galima padaryti į du ekst
ra kambarius. (Juakers filmas, 2 
karų garažas, nebrangi kaina, bis- 
kį įmokėti. Mainysiu į lotą ir bls- 
kį cash. Savininkas. 6815 S. Rock- 
svell st. Hemlock 6753.

PARDAVIMUI 5 kambarių cottage, 
dviejų karų garažas. Gali pirkti 
kas nori karvę ir vištas. Puiki vie
la gyventi. Pigiai. 6816 S. Craw-

VYKSTAME Europon.
parduoti 2 augštų 4 ir 4 kamh me
ilini namą tirštai apgyventoj biz
nio vietoj. Maudynė, gazas ir elekt
ra. 2 karų garažas. Visi assesmen- 
tai užmokėti; įmokėti $3000, liku
sius ant pirmo morgičio.

2543 W. 47th St.

Turime

PAŠINAI'DUOKIT biznieriai, par
duodu namą su bučerne ir groser- 
nč, biznis daroma virš $100 die
nai; parduosiu pigiai, nes rengiuos 
teatrą statyti. Matykite savininką 
pčtnyčioj, subatoj ar nedėlioj visą 
dieną. Agentam komišinas. 2553 
W. 69 st. A. Siratavich.

PARDAVIMUI 2 flatų namas ant 
6641 So. Washtenaw avė., 5 ir 5, 
miegojimui porčiai, beržo ir aržuo
lo baigta, vanos. Naujoi lietuvių 
apielinkėj, arti parko ir bulvaro.

Pirmas aukštas arba pašauk 
Vlncennes 6020

CASH $500
3 pagyevnimų mūrinis namas pd
4 kambarius, prie 34 St. ir Auburn 
ave. — 2 FI^ATŲ

IŠSIMAINO ant 
bučemės

4 RUIMŲ
Kaina $2,900.
2 FLATŲ po fi ruimus, 

namas. 50 pėdų pločio lotas, kai
na $12,500, randasi ant »3 St. ir 
Artesian.

K. VALAITIS,
3404 S. Morgan St. Yards 1571

NAMAS, 
grosernės

COTTAGE
arba

muro

Naujas muro namas, 5 
dideli kamb., karštu vandeniu 
apšildomas, ledaunės, prosijimo 
lentos,t stikliniai porčiai, 
kos. lotas 33x125.
Marąuette parko
Kaina tik $13,700, įmokėt tik 
$3,000.

• * 
V1S-

Randasi 
apielinkėj.

Naujas muro namas, 5 ir 5 
kamb., su trimis miegrumiais, 
apšildomas, ledaunės, stikliniai 
porčiai, viškos ir lotas 30x125. 
Randasi arti vienuolyno. Kaina 
tik $12,700.

arba

TEMYKIT!
BRIDGEPORTE DAR NE
BUVO TOKIOS PROGOS 

IR NEBUS
Tiktai dveji namai beliko 

ir tuos, parduosiu 2000 ar 
3000 žemiau kainos. Ateik 
pas M. J. KIRAS ir sužinok 
visas smulkmenas ne iš ko
kio pašalinio žmogaus ar 
agento, bet iš paties savi
ninko, o pamatysi, kad ge
resnės progos nebuvo ir ne
bus, pigiai ir prieinamai įsi
gyti naujus gražius namus 
vienoj geriausiu lietuvių ko
lonijų Chicagoj.

Dviejų augštų mūriniai 
namai, dviem pagyvenimais 
po 6 kambarius, aržuolu iš
taisytas vidus, kąrštu van
deniu apšildomi, marmuri
nės aslos maudynėse, bufe
tai, franeuziškos durys, ga- 
ziniai pečiai, aisbaksiai ir vi
si kiti vėliausios mados įtai
symai. Randasi 3205, 3211 
So. Auburn Avė.

M. J. KIRAS 
3335 So. Halsted St.

BRIGHTON PARK

Real Estate For'Sale
Namai-Žemė Pardavimui

TfiMYKITE

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui 

?5.00 ĮMOKĖTI

2 AUGŠTŲ medinis namas, ce
mentiniu pamatu, .1—I ir 1—6 kam
barių, 30 pėdų lotas, geroj vietoj, 
cash reikia $1000.* Specialia barge- 
nas

$5800
2 AUGŠTŲ naujas mūrinis na

mas, 2—l kambarių flatai, moder
niškas, aržuolo trimas svečių kam
barys, cash reikia $1800. 
bargenas

Ekstra

$9700 •
2 AUGŠTŲ medinis, 2—5 

rių fialai, su 3 miegamais
kainba- 
kamba- 

rlois, platus lotus, geroj vietoj. Di
delis bargenas

$8850
2 AUGŠTŲ mūrinis, 2—5 kam

barių flatai, platus lotas, moderniš
kus, cash reikia $1000. Speeialis 
bargenas

Pirmas geriausis šių metų bar
genas. Aš turiu dabar statomą 
kampinį muro namą, kuris randasi 
labai puikioj vietoj prie Marąuette 
parko ir gatvekarių. Tai bus 5 fia
lai po labai didelius 4 kambarius 
ir 3 mašinų mūrinis garažas. Na
mas daromas sekančiai: bungalovv 
slogas, varinės vandens paipos, ap
linkui stogo visas ąžuolo trimas, 
tailų florai toileluose ir priekiniam 
porčiuky, įdirbtos prosinimui len
tos, aisbaksiai, gyduolių šėputčs, 
bufetai paslepiamos lovos ir Mė
siniai pečiai kiekvienam flate. Vi
sas namas štymu šildomas, geriau
sis pliimbingas, kaip Apron sinkus, 
įmūrytos vanos ir kiti 
plumbingo įrengimui.
namas bus vienas iš gražiausių toj 
apielinkėj.

Kitus lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, mes pastatysime ant jūsų loto 
namą, mūrinį arba medinį, garažą, 
bungalovv su uždarytais porčiais. Įde
dame porčius, nertaisome namus, įve
dame elektrą, plumbingą, apšildymą, 
malevojame ir dekoruojame. Taipgi 
teikiame paskolas namų savininkams. 
STANTON CONSTRUCTION

COMPANY
6347 So. VVestern Avenue 

Phone Hemlock 2636

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Buėer- 
nių, Delikatessen, 
Reataurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHE1MS, 1912 So. State St.
vėliausi 

žodžiu, šis

$10500
MARQl'ETTE MANOH

5 kambarių jnedinis bungalow, 
apšildomas, garažas, vienas ekstra 
lotas, geroj vietoj, cash 
$1(19(1. Didelis bargenas 

$6400
2 AUGŠTŲ naujas mūrinis, z—•> 

kambarių flatai, moderniškas, ge
roj virtoj, cash reikia $3000. Spė
ria lis bargenas

$11500
GASOLINO stotis, labai 

vietoj, savininkas’ nori riti į

reikia

Muro namas, 5 ir 6 kamb., 
aržuolo trimiugai, 2 atskiri boi
leriai, 2 karų garažas. Randasi 
arti parko ir 55 bulvaro. Kaina 
tik $12,750, įmokėt $3,000, Mai
nysime ant lotų arba mažesnio 
namo.

Gražus kampinis namas, 2 po 
5 ir 2 po 4 kamb., aržuolo tri- 
mingai, garu apšildomas, 2 ka
rų muro garažas. Randasi arti 
Marqu ette parko. Parduosime 
už teisingą pasiūlymą,
mainysime ant išmokėto namo.

Naujos modemiškos 
lows, 5 arba 6 kamb., aržuolo 
trimingai ir kiti moderniški į- 
rengimai. Lotas 30x125. Ran
dasi Mar<|uoette parko apielin
kėj. Kaina $9,300, jmokct tik 
$1,500.

Muro namas, 6 ir 6 kamb., 
cementuotas beismontas, va- 
nios, skalbinės ir kiti paranka
mai. Randasi Brighton parke, 
arti Archer Avė. Kaina tik 
$10,500, įmokėt $3,000.

Muro namas, trijų metų se
numo, 4 ir 4 kamb., viškos, 
lotas 31x125 ir kiti paranku- 
mai. Randami Brighton parke 
arti Archer Avė. Kaina tik 
$10,300, įmokėt $3,000.

Muro namas, 3 po 6 kamb., 
vanios ir kiti
Randasi Bridgeporte ant Lovve 
Avė. ir 34 St. Kaina tik $10,- 
500.

Turime keletą gerų bargenų 
ir mainų, kurių Čia sunku su
talpinti.

bunga

parankamai.

Kreipkitės pas,

K. J. MACKE & CO.
(Machiukas)

2436 W. 59th St.
(kampas .Artesian)
Tel. Prospect 3140

BARGENAI
ze-1. Pardavimui 160 akrų 

mes ant 79 gatvės, prie įtar
iem Avė. apie pusė mylios ant 
79 st. Ši žemė į metus bus 
daugiau kaip dvigulbai verta.

2. Taipgi ant 111 ir 
Avė. 160 akrų, parsiduoda 
prieinama kaina.

Kreipkitės tuojaus pas
ne; nepraleiskite didelio uždar
bio.

Kin
gan

ma-

3. Parsiduoda garažius ant 
Kedzie Avė. 100x125, 
prieinama kaina.

A. VISBARAS
6409 Kedzie Avė.

Hemlock 3825

labai

BARGENAS^ Kampanis 8 
flatų muro namas. Visi flatai 
po 4 kamb. Pečiais šildomi. Nė 
janitoriaus, nė anglių. 10 metų 
senas, blokas nuo Robey ir 
63 gat. Rendų mėn. $310. šią 
savaitę $30,000, cash $6500. 
Priimsiu mažą mainą.

S. Paszkevvicz 
6345 S. California Avė.

Hemlock 4555.

PARDAVIMUI kampinis namas, 
7 flatai ir 2 štorai, su pečiumi ap
šildomas, labai gražioj vietoj ant 
N. W. Side. Mainysiu ant mažes
nio arba lotus priimsiu už 
įmokėjimą.

Kreipkitės
7013

pirmą

Tel.

pas savininkų
S. Rockwcll st.
2 floor.

Republic 5697

PARDAVIMUI
Biznio kampas, du lotai, 
58x125 ant 69th ir Rockvvell 
St., N. W. kampas. Vienas 
tas kampas paliktas dėl biz
nio. Kaina labai žema. Ne
praleiskite progos.

ROZENSKI-LEMONT ) 
& COMPANY

6312 So. Western Avė. 
Prospect 2102

geroj 
kitokį 

biznį, mainys į 2 arba 4 flatų na
mą. Veikit greit, labai gera proga 
įsigyti gerą kampą ir uždirbti daug 
pinigų.

Mes turime daug farmų, mainy- 
sim j C.hicagoM 'namus. Mes turime 
visokie mainų.

15 KAMBARIŲ rooming house ir 
biznis, mainysime į Chicagos namą, 
randasi C.rown Point, Ind.

B. R. PIETK1EWICZ

2608 w.

apielinkėj. Jei tamstos norite di
desnį namą su gerom įplaukom, ne
praleiskite progos, nes šis namas 
yra parduodamas per savininką 
$5,000 pigiau, negu kiti nori už 
prastesnius namus; jnešt reikia $7,000 ------ -- -
apie i 
0367 arba matykite 
(Pakeli, generalis 
6949 S. Rocksvell st.

Taipgi jei tamsta 
arba statyti 2 flatų 
ba storą, matykite mane. Aš turiu 
keletą lotų puikioj vietoj prie par
kų, kur pastatysiu dėl tamstų na
mą kokį tiktai nerėsite; įnešt rei
kia nuo $2500 ir daugiau, kitus pa
darysiu lengvais išmokėjimais. Del 
paliudijimo duosiu mano kostume- 
rius, kur galėsite pasiteirauti apie 
mano darbą ir teisingumą. Bile 
kokiam namų reikale šaukite Hcm- 
lock 0367. John Pakalnis (Pakel), 
generalis kontraktorius, 6919 South 
Roekwell st.

Taipgi turiu vieną namą 2 Ha
lu po 5 kamb., 3 bedruimiai, karš
tu vandeniu apšildomi, abu flatai 
ant vien > boilerio, arti parkų, bar
genas.

John Pakalnis (Pakel)
6919 So. ' Rockvvell st.

Hemlock 0367

$2,000
įmokėjęs nupirksi 6 kambarių ant 
mūrinio pamato, su beismentu, fur- 
nasu šildoma cottage ir 4 kamba
rių cottage ant užpakalio loto. Ran
dasi 452‘J So. Kedzie avė. Kaina la
bai pigi.

MŪRINIS
Rendos 
mainyti 
ba lotų 
$14,000. 
ninku.
Maplewood avė.

6 flatų namas. 
$100 į mėnesį. Nonų 
ant mažos farmos ar- 
netoli vandenų. Kaina 
Atsišaukit pas savi- 

.1, Welicką, 6634 So.

DIDŽIAUSIS bargenas, 10 apt. 
namas, gražus moderniški pp 4 
kambarius apt., bloko į vaka
rus nuo Garfield Parko, 10 minu
čių važiavimo iki miesto “L”, bu- 
sai ir 3 karų linijos, 4000 sėdynių 
teatras už 2 blokų. Gerai pastaty
tas ir įrengtas, pedcstral lavatories, 
įmūrytos vanos, ąlumimun elektri
niai fikčeriai, apartmentai su dra- 
tais dėl radiOy pigiAi greitam pir
kėjui, tiktai $15,090 cash, kitus iš
mokėjimais.

Matykit janitorių ant vietos 
3842—4 Maypole avė.

GRAŽI 5 kambarių medinė cottage, 
karštu vandeniu šildoma, aržuolo me
džio, didelis augštas, mūrinis skiepas, 
1 karo garažas, South Englewood. 
šis namas turi būt parduotas tuo
jau. Nupiginta, kaina nuo $6l>00 iki 
$5750, cash $1500.

Stewart 1771

2 FIaATŲ mūrinis namas, 5-6 kam
barių, 2 f urnas, aržuolo trimas, gra
žus namas pirmos klesos stovy j, 2 
karų garažas, netoli 71st St. ir 
Loomis. Našlė turi greit parduoti už 
$13,000, cash $2,000.

Stevvart 1771

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

6223 So. Carpenter St.

TIKTAI $<000 cash, 5 kambarių 
cottage, 2 karų garažas, cementuota 
elė, moderniška, netoli 65th & 
tinę St., kaina $5750.

T. J. CAMPBELL & CO. 
6241 So. Ashland Avė. 

Prospect 8431

Jus-

DIDELIS bargenas, 3 aukštų mū
rinis namas, 2932 W. Pershing Rd., 
2-ros lubos.

BARGENAS, naujas 4 flatų na
mas, tilo sienos vanoj, aržuolo ir 
beržo trimas, W. Marųuette Blvd., 
pusė 
avė.

bloko j vakarus nuo \Vcstrrn

Savininkas ir budavotojas 
6004 So. Artesian avė.

Republic 1145

IMOKftK $500

Nupirksi 4 kambarių narni) ir 
garažą. Kas turi biznį arba lotus, 
savininkas priims į mainus. Kaina 
$4,500. Randasi Brighton Parke 
46

ant
ir California avė.

C. P. SUROMSKIS & CO 
Real Estate 

5833—35 S. Western avė. 
Phone Heinlock 6151

$1000 PIGIAU, JEI PIRKSI DABAR 
Parduodu mano paties budavotą 

5 kambarių mūrinį bungalow, 
$7,200 — tiek kiek man pačiam kai
navo, viskas įtaisyta pagal vėliau
sios mados; du blokai iki Marųuette 
Parko.

. 3024 W. 65 Place
PARDUOSIU 5 kambarių medinį 

namą, cementiniu immatu, moder
niškas, karštu vandeniu .šildomas, 
2 karų garažas, lotas 90y 125, kai
na $8200, pusė cash. 6049 South 
Kildare. Prospect 6340.

PARDAVIMUI 2 flatų po 6 kam
barius namas. Elektra, maudynė, 
gazas. Pigiai. 4250 S. Campbell avė.

PARDAVIMUI1 2 pagyvenimų biz
niavus namas su kendžiu krautuve. 
Agentai tegul neatsišaukia. 665 W. 
18 St.

PARDUOSIU bizniavą kampą, 
58y 125, ant 79 ’ St., gatVč yra iš
taisyta ir išltiokėta, kaina $8,700, 
reikia įmokėti $3000, likusius gali
ma mokėti kas inčnosj arba kas 6 
mėnes'ius.

pai parsiduoda 
State Road, ar-

2 BIZN1AVI kampai 
už vieną kainą ant 1 
ti 79 St. Trikampis 100y 123 y25, 
antras trikampis 100y77y66. .Kai
na $8,500, įmokėti $2,500.

ŠITIE kampai labai geri dėl ga- 
solino stočių arba hot dog stand. 
Parduosiu arba mainysiu 2 flatų 
namą ir bungalow. Namas randasi 
Marųuette Park.

PARDUOSIU arba mainysiu 4 lo
tus po 30 pėdų per 125 į 4 arba 6 
flatų namą. Lotai randasi labai ge
roj vietoj.

Kas norite pirkti arba mainyti 
yra gera proga uždirbti pinigų į 
trumpą laiką. Del informacijų kreip
kitės pas

Mr. V. J. Lėkis, Div. Mgr. 
OFISAS

6243 S. Western avė. 
Tol. Republic 3200

Rez. Tel. Commodore 1079

LIETUVIAI nepraleiskit šios pro
gos. Bankas parduoda šią Žemę nuo 
$600 ir augščiau už akrą, tik£ai 46 
skyriai po 5 akrus skyrius, keletas 
jau yra parduotų. Aš esu pardavinė
tojas šios mažų farmų žemės, jos tin
ka dėl “truck” farmų, prie ežero Zu- 
rich, 34 mylios nuo Chicagos 
Armitage 3251. Arba rašykit 

. C. ZAIaECKAS
2502 W. Chicago Avė. 

Chicago, III.

. Phone

KOOM1NG house pardavimui, 
31 ir 23 kambarių, randasi ge
riausioj vietoj mieste, visuomet 
išrenduota, • įplaukų $1200 į 
mėnesį, 31 St. ir Indiana avė. 
Kenwood 9196. Kaina $6750 ir 
$2000, dalį pinigais.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
mūrinis kampinis bungalow. 
Naujos mados įtaisymai, 2 ka
rų garažas. Prieinama kaina. 
Važiuoju Lietuvon.

7201 S. Talman avė.

2 pag. už $4,500
2 AUGŠTŲ po 6 kambarius, su 

maudynėmis, elektra ir gasu, me
dinis ant mūrinių stulpų namas, 
randasi ant Wallace S|., su kampi
niu lotu. Tik $1000 įmokėti, o 
kusiirs rendos išmokės.rendos išmokės.

Sinkus and Co.
6959 S. Halsted St.

li-

nes 
parduodamas per 

negu kiti 
namus;

I. Norėdami daugiau sužinoti 
šį namą, pašaukite Hemlock 

John Pakalnis 
kontraktorius, 

norite pirkti 
l)ungalow ar-'

7036 S. Artesian avė., (i—6 kam
barių naujas niuro namas, pirmos 
klesos įrengtas. Kaina pigi, įmo- 
kėt tiktai $4,000.

4014 S. Brighton Place 5—5 kam
barių naujas muro namas, puikiai 
įrengtas, sir 3 miegamais kamba
riais, geroj vietoj prie Archer avė. 
Kaina labai žema, pnokėt lik $3000.

Atsišaukit pas savininką

Juozas Vilimas 
•1105 So. Fairfield avė. 
Phone Lafavelte 5918

Sutaupyk $$8, budavok ant savo 
loto. Mes pastatysim modernišką 
nurinę bungalovv, su knygynu, ug- 
lavietc, bufetu, įmūrytu plombin
iu, vandeniu šildoma, vėliausios 
nados fikčeriai už $5,500. Nereikia 
linigų, 15 metų išmokėjimui, mes 
finansuosime, išmokėjimai lengves
ni kaip renda. Apžiurėkit pastaty
tus namus. Atdara vakarais ir ne- 
lėlioj. Cook County Bldg. & Impvt. 
Co., 1358 W. 79 St. Triangle 6090.

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

rezi- 
kaina 
Krik,

PARDAVIMUI 6 kambarių 
dencija, 2 karų karažas, 
$6000, biskį įmokėti. \Vm. 
6321 S. Laflin St. Prospect 3109.

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

LAIKAS užsisakyti pavasa
rinius

Financial
Finansai-Paskolos

2-RI MORGICIAI
• ,3-TI MORGIČIAI

ir vasarinius drabužius.
gerų patyrimą šiame 

ir didelį pasirinkimą v>- 
audinių. Darbą atlieku 

pagal vėliausios

LOTAI $750 — 36 y 123
Ant lengvų išmokėjimų, tre

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

Z. S. Mickeviče 
2505 W. 63 St.

Hemlock 0800.

6% Nuošimčiai 
Paskola • suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

larbe
šokių
kuogeriausiai
mados. Kainos prieinamos vi-
Jems, Taipgi sutaisau, valau ir 
prosinu senus drabužius.

F. MICKAS 
4146 Archer avė.

Tel. Lafayette 0057

Atnaujinam namus ir budavojam. 
Pleisteriuojam, malevojam greitai ir 
pigiai.

Patarimas veltui.

S. A. ZOLP,
927 W. 34th PI.

Tel. Boulevard 0527

$150 IMOKfiT, ]$7 I MfiNESI 
NEPIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, gražus namai 

aplink šį namą, tiktai 4 blokai nuo 
stoties ir 35 minutės važiavimo iš 
vidurmiesčio. Nereikia mokėti nuo
šimčių už finansavimą. Pirkit tie
siai nuo manęs, gausite tikrą bar- 
geną. Atsiųsk savo vardą ir adre
są. Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 905.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Phone Austin 4255 
STANDARD HDWE. & 

SUPPLY CO.
4319 W. Madiaon St.

įrankiai, Peiliai. Stiklai, Maleva, 
Elektros ir Plumbingo reikmenys. 

Visas ta voras garantuotas.

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

GERAS medinis namas 3 ir 4 ar
ba 7 kambariai, pečiu šildomas, 
tuščias lotas prie šalies, 4>arnė, 
nauji porčiai iš fronto ir užpaka
lio, naujai maliavota iš lauko ir 
viduj; galima turėti daržas ir lai
kyti gyvulių. Aplinkui puikus me
džiai; randasi pusė bloko nuo 
Archer avė. ir 6 blokai nuo Kedzie. 
Gera vieta dėl darbo žmonių. Kai
na $5,500, įmokėti $50(1 ar daugiau, 
o likusia kaip renda — mokėk sau!

W. HAYDEN BELL 
Klausk Ed. BakševiČiaus

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

GERIAUSIS bargenas South Sidčj, 
6 kambarių muro bungalow, pusė 
bloko nuo strytkario, nauja kalo- 
nija. Gatvė cementuota ir išmokė
ta. Priežastis — mirtis šeimynoj. 
Atiduosiu tiktai už $8,000. 
įmokėjimo susitaikysim.

Kreipkitės:

Tel. Pullman 7994 
Vakare nuo 5 iki 7:30.

Dėlei

EXTRA BARGENAS
Brighton Parke parsiduoda 

bizniavus mūrinis namas, au
gančioj kolonijoj prie Archer 
avė., 1 Storas ir 5 dideli kam
bariai ant 2 aukšto, štymu ap
šildoma. Turi būt parduotas 
iki 15 dienos šio mėnesio.

Kreipkitės:
Savininkas Bruno Šimkus, 

5097 Archer avė., ant 2 aukšto

MURO namas, 2 flatų po 5 
kambarius, stikliniai porčiai, 
lietaus lašų vana, metaliniai 
prie langų stripsai, 2 karų ga
ražas, cementuota ėlė.

6010 So. Francisco Avė.
Republic 7334

Miscellaneous
Įvairus

Tel. Yards 7282
Res. Tėl. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

Educational
Mokyklos

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

Internationa) Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomai- 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ii 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia- stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę

ŠOKIŲ MOKYKLA
Mokina visokius šokius. Valandos 

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

2128 SOUTH HALSTED ST. 
(Pirmos lubos)

MOKINAME

unijos darbininkai samdomi.
J. J DUNNE ROOFING CO. 

3411-13 Ogden Ave., 
Phone Lavvndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisai 
senus namus ir darau bile reika tingus pribudavojimus prie namų 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karponterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą j namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1789 South Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

Sol Ellis & Sons, Ine
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130. ,

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4JL55 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8700

Chicagę

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
lldesnj užmokesnj, geresnės darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
sti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums Kalę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokės
im. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
nokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOCL
1M7 W. Madison Street

ANGLŲ KALBA

yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioje šalyje. Kurie, kal
ba gerai angliškai visur turi pasise
kimą ir pirmybę. Anglų kalbos ,arit
metikos, knygvedystės, pilietybės ir 
daug kitų dalykų gali lengvai ir grei
tai išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje per laiškus 
(correspondence). Platesnių paaiški

nimų klausk laiškų.

G. LEVESKIS 
1318 W. 12 St. 

Los Angeles, Calif.



Parį lwo
<** y w

NAUJIENOS Antra Dalis
bb1 ■̂■■■■■■■■MMaaaMmMaaM*■*■■■■*■■Mas■ ■■ ■■ • • ■ «—■■■ . ■» • ■ - n ■■■■■ , » -. »■■■ » ■■■■ i—

VOL. XIII Chicago, III., šeštadienis, Balandis-April, 8,1927
MBMMW—■■■— ______________ ________ WW»— - - . - T~. .' - -________________________ —*•

Sulig' Plano
(Dabartinių Rusijos laikų 

vaizdelis)

Jurgis Gaidys, rimtas ukinin\ 
kas, pavasari nutarė:

Parduosiu rudenį derlių— 
visą savo ūkį pataisysiu. Pas 
mužiką juk metuose vienus pi- 
iiijtų gavimas—vadinasi— veik

palauk, 
visoms 
užkišti

taisykis, kas ne taip 
Jei su protu gyventi, 
svarbesnėms skylėms 
pinigų užteks.

O tų svarbesnių skylių susi
kaupė gana daug. ..

Pirma skylė sulūžo arklas.
—(ierai tarė (laidys.- Taip 

ir užrašysim! Pajamose derlius, 
išlaidose gi—naujas arklas ir 
nebilekoks: su pagražinimais, 
visas išmargintas.

Paskui visai netikėtai pra
plyšo vienintelės kelnės.

—Oi tu, varge mano! Na, 
niekis—juk aš planą turiu. 
Derlių parduosiu -naujas įsitai
sysiu irgi neprastas.

Paskui dar prakiuro bakūžė.

pat'žiuri... į tą planą. Užra
šysim: skardinis stogas su pa
gražinimais.

Laikas bėgo, o sąrašas vis 
augo ir augo. Ūkininkas Gai
dys švenčių metu įnėjro sėdėti 
ant zavolinės. šildytis prieš 
saulutę ir džiaugtis:

—Štai kaip aš savo gyvenimą 
pataisysiu. Paimk tada mane 
už rublį dvidešimt. • Gyvenu, 
taip sakant, kaip atskira res
publika: su biudžetu.—-Kas 
svarbiausia— taisausi, kas ne 
taip reikalinga -palauksiu.\ O 
jei kartais kokia dvidešimt gra
šių ir Virš liks, tar-tr į banką 
'.<'< priaugti galima bug padėti.

Taip džiaugėsi ir trynė del
nus musų Jurgis (laidys lygiai 
lig tam laikui, pakol neprisiėjo 
laimingasai derlius parduoti. 
Bet čia tai ir atsitiko pirmas 
mažas nesusipratimas, o kartu 
ir nesmagumas.

Gaidys dvidešimt rublių ant- 
tyje pasislėpęs nuėjo į krautu
vę arklo pažiūrėti, o pardavė
jas jam ir sako;

Arklų kol kas nebėra,—už 
savaitės parveš. O štai “kar
čiosios’’ ir i* tiesų yra: va
kar tik parvežė.

Derliaus progai atsitikus į-1 
sakysite paduoti?!.. Ką?

Oi koks žmonių papiktini
mas ta kurčioji!— pagalvojo 
Gaidys. Visas mano planas 
maišosi. Bet ne, juokauji mie
lasai: aš tvirto nusistatymo 
mužikas, nelyginant atskira res
publika. Pirmiau arklas, po 
arklo keliifės eina, —‘Viskas juk 
turi oratorių sąrašo eilėje eiti! 
O ne taip sau... štai tuoj va
žiuoju pas save į kaimą ir ten 
visą savaitę sėdėsiu, iki arklų 
parveš. Vieta pas mus užkam
pis, penkgrašio ir to neturi 
kam išleisti. Nuo savo plano 
nė truputį nenustosiu!..

Ir nuvažiavo namolei.
'Hk parvažiavo - žmona 

sako jam:
O tavęs, Jurgeli, net

tuoni žmonės- klausinėjo. Ir mi
licija ir mokytojas.

Tik kumelpalaikę iškinkė ir 
vos spėjo į bakūžę įeiti, žiuri— 
milicija eina, naganas 
no kadaruojasi. Gaidį 
tas prakaitas išpylė.

taš visai neturiu, o pelkes jei ir 
metus važiuotum -nedavažiuo- 

I si ir nepasieksi!
Aha, atsisakai? Pelkių nė

ra? O kieme kas per liugynas? 
Užkrečiamųjų ligų lizdas?!..

—Aš... aš neatsisakau. Iki 
šalčių, žinoma. galima ir be 

I kelinių “pavandravoti”. Ne po
nas gi koks, ne buržujus.

Gaidys loterijos • bilietą pa
ėmė. iš pajamų-išlaidų plano 
vieną kelnių kišką išbraukė. Ir 
tik spėjo išbraukti, žiuri — ko- 
peracijos valdybos narys at
slenka. Ir koks tai pundas ta
da jam po pažasčia.

į
—O aš.^sako pas jus . Jur

geli. Laimingai pardavus der
lių sveikinu jus ir kreipiuosi į 
ius kaip į ^susipratusių susipra
tusį pilietį. Iš gubernijos, 
žiopliai, gramafonų plokštelių 

[atsiuntę, kad jie padvėstų, 
reikalauja, kad jas išplatinti 
pardavusių savo derlius piliečių ' 
tarpe. Tai jau aš jums visų 1 
tuzinėlį...

Bet man reikia juk stogas 
skarda dengti, pratarė Gaidys.

-O tu stogo nedenk, ne po
nas. Iš dangaus juk tyras van
denėlis krinta!

Bot juk aš ir gramafono 
neturiu.

<x tfMI

Sir Harry Landei’, garsus škotų komedijMntu». duoda patarnautojui “ant arbatos”. Tai įvyko 
Nashville, Tenn.

narna piktoji, skruzdė. Koj^ą gi 
lyg pati savaimi truput) su
krutėjo.

Dabar pilietis Blažys, laikas 
nuo laiko ir labai dažnai — lyg 
dideliais Elijaus ratais per visą 
kiemą triukšmingai nudardėda
mas kuoramiausiai knarkė 
ir smarkiai pūtavo, kraipyda
mas prie rūgusio pieno kaip ir 
nevisiškai esantį patogų savo 
rudą ir gražiai auklėjamą — 
ypatingai vienos puses —- ūsą.

Ant gegninių stogo kryžavo
nių sus6<tl,sbi kreg’ždučių kal
ba dalNir, rodos, kaip tiktai 
šio kiemo šeimyninką lietė, o 
prie garadų augusios smilgos 
vis sniprkiau ir smarkiau savo 
lingavime įsibėgėdamos siūba
vo ir už garadų tvoros vis taip 
pat zirzė įkyrioji musė...

(Iš vienkartinio juoko, pir
šlybų, literatūros ir kito ko 
leidinio “šakar-Makar”.)
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V. S. Safonovas, Čaikovskis, 
Ąnėnskis, Buzoni, o taip pat ir 
kompozitoriai, išėję iš tos pa
čios konservatorijos — Tane- 
jevas, Rachmaninovas, Skria
binas ir daug kitų.

Dabar konservatorijoj mo
kosi 823 žmpnės.

Motorinės rogės

ir

_ v as-

prie šo-

A, sako—Jurgeli! Su der
liaus pardavimo švente sveiki
nu! () aš pas tave tarp ko ki
ta su reikalu. Čebatus pelki
nius savo loterijon leidžiu. Der
liaus pardavojimo proga pasi
naudojęs mesk šen trirublę. Ga
li juk laimėti!

—Bet man kelinės labiau 
reikalingos, sako Gaidys.— Aš 
tokios nuomonės: kas svarbiau 

taisykis, su visu kuo kitu — 
lukterk! Kelinių tai ir ištiesi)

Leonas Vitkauskas.
ir!

i Vasaros Šventadienio 
Nuotaika

Iš kaimo motyvų. -

Petras Blažys atsigėrė pieno 
nuorugų, susikėlė augštyn ke
lines ir užsimetęs ant vieno pe
ties švarką išėjo per duris lau
kan.

Birželio saulė buvo gerokai 
{šildžiusi aplinkinį orą, ir pa
stogių kregždės, susistiepusios 
ant gegninių stogo kryžiavo- 
nių, snausdamos čiauškėjo sa
vo retą, rimtą kalbą. *

Blažys rimtai pasižiurėjo į 
saulę, bet jos nesimatė, nes 
danguje buvo vien tiktai skais
čios liepsnos visur pripilta, ir 
jame kilo tingus ir ilgesingas 
noras primerkti akis ir ilgai 

i jas primerkus laikyti. Prd akis

Neturi, tai turėsi. Parduok 
I karvę. Karvė, brolyti, nepa
linksmins tavęs, o čia ir muzi
ka, ir dainos ir revoliuciniai 
pašnekesiai. *

Ką tik atsikratė Gaidys. Tu-, 
žiną nepaėmė, bet vieną plokš
telę. ir turi tik dėlto, kad jis 
susipratęs ūkininkas, paėmė ir 
sienoje pakabino. Ir tik spėjo 
pakabinti—į hutą kuliais ver
žiasi vie?. “kompanija". j

Denius pardavimo progą i praėjo svaiginantis kvaitulys ir 
išnaudok ir laikra: ’j - užsipre-1 nušiltojo j visą kūną labai švle- 
numeruok! Į siu noru saldž'ai ir tučtuojau

... .... . pamiegoti.—As du net issirasau.
Ik traicės ir namas nesi- Kiemely kvepėjo vakarykščiu 

stato. Na, tada davovėlį pirk— ratų degutu, nes jo buvo ant 
kaip vynuogių įsiveisti. - švelnaus ir minkšto, trumpo, 

Pas mus gi vynuoges ne- žolynėlio vidury kiemelio nuo 
auga. , . . .

O tu įdomumo dėlei pirk, varvėjusio pasilikę. Saulė kaį- 
kur įkaitino tą ž’buntį, juodą 
ir tirštą, skystimą, kuris buvo 
kur-ne-kur sutepęs arba nu
varvėjęs į švelnią žolę, ir nuo 
jo dabar kilo malonus taip 
su kitais — sodno ir artimos 
lankos — grasiais kvapęis gra
žiai ir įdomiai susiderinąs kva- 

perskaityti, i pas. Jis storžievišku malonumu

mių nebūtų —. pasirengė sun
kiai gulti.

Akinus tokią vietą susiradęs 
ir mintyje ją su savo ištysiniu 
dydžiu trumpai sulyginęs, jis 
dar kartą pažvelgė į saulę, ir
— jau antru kartu — jos be-’ 
kraštines ir be galo skaisčias, 
tiesiog ugninės, šviesos — iš 
visų pusių gausiai trykštančios
— visiškai apkurtintas ir nie- 

prieš save nebematydamas, 
kad tą valandą kur tai gi- 
grimsdamas — pirma, ne

atsargiai ir .staigiai, lyg koks 
senas drimba arklys — priklau
pė ant vieno kelio, o paskui taip 
užvirto ir ant kito, ir galop 
sunkiai, ir net'garsiai posikrkA 
ksėdainas, kaip koks labai dide
lis pelų maišas, ant žolynėlio 
visas išsitiesė.

susiaš ir snaudžiančias akis.
Balnelio pagalvėlis aitriai 

mišo su traukiamu į pono Bla
žio galingas šnerves storžieviš
kai maloniu deguto • kvapu, ir 
nuo to Blažys apsvaigo, bet 
kartu -saulei smarkiai kaitinant 
jo dideles žemėtas kojas — 
jam iš to pasidąrė tiktai ypa
tingai druktai saldus ir malo
nus linksmas į miegą, ir ponas 
Blažys — nieko toliau nebe
laukdamas — visai “kaip po- 

ir Iplp tikras lietuvis 
gailiai, it kalvio dumplė- 
pusti išrugusio pieno sun- 
ganėtinai prisiragavusios

ko

liai

—Aha-hal... — bukai' nusi
gerėjo Blažys* atvirtęs ant žo
lynėlio, ir net tingu pasidarė 
jam tuojau pat pasitaisyti - - 
kaip butų patogiau išsitiesus 
ant žemės gulėti, nors ir visiš
kai neskaniai jis buvo atsigu- 

vakar dienos ratų tepimo prl-||ę3t jr j0 gU|Va kaip tiktai bu-

Pas tave neauga, bet kitose 
vietose auga gi. Derlių/parda
vęs gali ir knygų 
laikyti.

Galų gale įeina 
nežinomas pilietis,

dar vienas 
koja kaip

—Leiskite, sako, 
Rusiškai amerikoniško sandėlio pakuteno Blažio nosį, 
igcnta žinodamas, kad par-, gerklėj tebestovėje irgi 
iavėt savo derlių, siūlau jums malonus . rūgusio pieno skysti- 
įsigyti viščiukams perėti gari
nę mašiną, švarumas, patogu
mas neišpasakytas. F 
išsimokėtinąjį Makinon jus de
date, pavyzdžiui, du šifntu kiau
šinių ir—200 viščiukų jums iš
peri. ■ '

Tiktai vjlai naktį paliko vie- jaučiasi! ■ 
nui vienas Gaidys. Kambaryje v°j tingi,

mo skanių nuorugų — visą 
jo gomurį kutenantis kvapas, 

Ir isitrvti *r Blažys .dabar jautėsi esąs vi- 
. ‘ \ siškai “|X)nu" —tai yra žmo- kr* 1110 nn_ 1

gum “nė kam ko", gyvenan
čiu visiškai “ant/gavęs” ir vis
ko pilnu.

Tegul tik visi taip Lietuvoj 
šmėsterėjo jo gal- 

irgi storžieviška, 
vienoje krūvoje gulėjo: vado- mintis,. labai linkusi į išdidu- 

bu_ mą, ir Blažys — užsikišęs nu- 
pernvkštis kalendo- degusią nuo saulės, juodą ir il

gais plaukais apaugusią ranką, 
dideliais, storais ir kumpais na
gais su pilnomis, juodomis, pa
nagėmis, už ant krutinės atsi
segusių storų drobinių marški
nių — tenai savo plačiu delnu 
kaip kokia letena, su tikru 
rrieškišku pasigerėjimu į visas 
puses stipriai pasitrynė ir ge
roką valandą pasikasė.

—0-o-au!... — paskui gar
siai jis nusižiovavo, augštai at
metė galvą ir garsiai, lyg dide
liais grėbliais po sausą žagary- 
ną, ėmė dralyti savo sutaršy
tus ir tirštus, storus galvos 

i plaukus.
—O-o-o!... Taip gera... Numi

gsiu truputį. Visai šiltais — 
liurbiškon pusėn pamanė Bla
žys ir pasidairęs kiemelio 
žolynėly, kame dar deguto dė-

vėlis, be rodiklių sulūžęs 
dilninkas",
rius, gramafono plokštelė...

•Et,- pamęstė Gaidys. 
Klausyk mano ‘prisiega’’, užda
ryk tu tuoj vartus ir paslėpk 
nane skiepe. £ei kas ateis ry- 
-oj— visiems sakyk: prapuolė 
Gaidys, nakčia plėšikai turbut 
papiovė! Ir grįš gal ne anks
čiau, kąip už savaitės. Uždaryk,

Jei ir toliau taip eis, tai ir 
pąts* nepajusiu, kaip visus ma
no' kišenius “išvalys". Visi 
žmonės dabar p* tyrę yra—mo
ka prišnekėti. Įkiš tau vieton 
arklo gramafoną ir ką tu, žmo
gus, padarysi, o paskui ir mai
tinkis visą metą dainomis. - 
Iš Al. Grigovič’iaus vertė 

f“š. B.’,l/ Kaziurka.

vo papuolusi ant pat saulės, 
kuri savo karštumu nedavė 
Blažiui ramiai ilsėtis. Bet Bla
žys iš drybsojo taip geroką va
landėlę, tingėdamas ir pasiju
dinti, o tuo labiau keltis, — te- 
jausdamas tiktai malonų ir sa
vo gelmėje vėsų žemės prie 
viso jo ištysusio ant jos kūno 
prisilietimą.

—Ė-ė -cl:!... Gulėtum taip sau 
žmogus visą gyvenimą ir nesi
judintum...

Bet jau po gerokos valandė
lės saulės kaltinimas jo galvos 
visgi pasidarė nebepakenčia
mas, ir Blažys noromis 'nenoro
mis turėjo sukrutėti įr pasiju
dinti, pakelti visiškai tą valan
dą kvailą savo galvą ir kitos 
patogesnės — jai vietos paieš
koti.

Tingiai, kaip koks senas ir 
laliai jau kažkodėl išbrinkęs 
arklys, pasijudino jis visu savo 
maišo pavidalo ir labai jau 
neberangiu kunu, atsisuko į tą 
pusę, kur nuo sodno krito gai
vus šešėlis, padėjo ten galvą 
ant daug šaltesnės žolės ir vėl 
tingiai ir su visišku pasitenkk 
nimu nukrito. Paskui, pamatęs 
ant žolės prie garadų, tebety- 
santį iš vakar dienos pamestą 
seną arkliui po balneliu dedamą 
pagalvėlį, kuris savo reikalui 
jau nebetiko, tingiai pasiekė jį 
viena ranka, palkėlė — lyg se
nas vilkas vieno kaulo — savo 
sutingusį kaklą, paaigrudo ark
lio plaukų kvapu ir aitriu jo 
prakaitu perdvokusį pagalvėlį 
sau po galva ir su kokiu tai 
nepaprastai tikru, didžiausiu 
nuo ko tai didelio palengvėjimu 
per visą jo taip sustingusią dū
šią sunkiai užmerkė apsiblau-

n na 
ėmė 
mis, 
kos 
burnelės kvapą — taip, kad net
drebančiai sulingavo rungusios 
prie garadų ne taip jau laibos 
smilgos, o rudi—į burną linkę 

ūsai, stipraus putavimo išr 
pučiami, atrodė kaip aikėjant 
spyruoklinių akėčių vadinami 
dantys.

Putė ponas Blažys, gerai ži
nodamas, kad nuo to greičiau 
ateina miegas. O miego tas lie
meningas ir diržingas vyras 
dabar taip norėjo...

Ir smagu gi tokioj puikioj 
nuotaikoj miegoti! —Rytoj vėl 
darbas,' karštis, bobos su pavė
luotais pusryčiais, o šiandie... 
nėra net ir bobų namie, ir mie
gok sau sveikas, kiek tiktai 
nori ,ir kiek tiktai telpa!

Už garadų skambėdama zir
zė kokia tai musė ir atkakliai 
didino ir be to jau visiškai nuo
širdų pono Blažio staigų snudu- 
lin grimzdimą. Iš anos/ pusės 
gatvės girdėjosi namie paliku
sių žąsų ir ančių snapų purvi
name griovyje pliurškimo gar
sas.

—Pliuršku-pliuršku-pliuršku! 
— labai greitai ir visai rimtai 
rūšiavo griovio purvyną an
tys, perlefšdamos jį per savo 
dideliai revizoriškus snapus 
kiekvieną, 
malonaus 
vis didesnis kilo ponui Blažiui 
gyvenimo malonumas ir jis — 
vyras “viso ko pilnas" ir visiš
kai “sau ponas" ir kaip rei
kiant pilietis be jokio rupes
nio grimzdo į tokį pat malonų, 
kaip ir girdimas žąsų ir ančių 
sparnu pliurškimas po purviną 
griovį, miegą.

Atnešė dar, pažemiais nulė
kdamas, vėjelis grasų laukinių 
kmynų ir baltųjų dobilų kvapą 
ir juos pono Blažio šnervės dar 
spėjo pagauti, bet tuojau po to 
tiktai vienos prie garadų augu- 
sios . diktokos smilgos smarkiai 
nuo jo didvyriško putavimo 
belingavo. Gyvenąs “kaip po
nas" vienas tikras musų tautie
tis saldžiai nugrimzdo į maloni) 
poilsį...

Nebejautė jis dabar nė to, 
kad arklius piautaanti kraujagč- 
rė musė stipriai įsisiurbė į jo 
tirštai dulkėtą koją, i)' jis 
veik nė nekrustelėjo O 
tai lyg ir truputį smarkiau 
putė vienu savo rudu usu, 
ant jo krutinės susiriėtusi 
liko skaudamą darbą iš 
tai atsiradusi juoda, taip vadi

revizoriškus
, ir nuo to —- irgi

— pliurškimo garso

I
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Jvairenybės
Del L. Tolstojaus gimi
mo šimto metu sukak

tuvių
Sąryšy su 1928 m. rugpiučio 

28 d. sueinančiu nuo L. Tolsto
jaus gimimo dienos šimtmečiu, 
Glavnauka organizuoja bendrą 
komitetą didžiojo rašytojo su
kaktuvėms švęsti. į komitetą, 
be Mokslo Akademijos atstovų, 
įeis Leningrado literatūrinių, 
mokslinių 4r kultūrinių bei švie
timo organizacijų atstovai.

Pilnojo pilno, tiksliai patik
rinto su originalais, L. Tolsto
jaus raštų rinkinio, 9ti tomuose, 
spausdinimas prasidės vasario 
tnėnesį. šis grandiozinis leidi
nys bus pabaigtas per trejus 
metus. / » ■

L. Tolstojaus raštai bus spau
sdinami griežtai chronologine 
tvarka. 
* • z '

Spaudai jau paruošti 8 to
mai. [ pirmąjį tomą įeis dar ne
spausdintieji kuriniai iš 50-jų 
metų, tame skaičiuje “Vaka
rykštės dienos istorija". Be to, 
artimiausiu laiku bus išleisti 
'Tolstojaus dienoraščiai 50-jų 

ir 80-jų metų, jų tarpe daug 
užrašų, pirmą kartą pasirodan
čių spaudoje.

Paroda iš dekabristų 
sitorijos

SSSR revoliucijos muziejuj 
suruošta paroda, skiriama jubi
liejinei literatūrai iš dekabris
tų istorijos. Parodoj išstatyti 
sovietų leidiniai, pasirodę sąry
šy su 1825 m. sukilimo šimt
metinėmis sukaktuvėmis: me
džiaga ir tyrinėjimai atskiruo
se leidiniuose ir rinkiniuose, 
mokslo populiarinę literatūra, 
meno kuriniai, žurnalų ir laik
raščių straipsniai, bibliografi
nės žinios. Atskirą skyrių su
daro ukrainiečių ir svetimomis 
kalbomis literatūra. Kaipo prie
dais prie knygų parodos yra 
jubiliejiniai gaidų leidimai iš 
Didžiojo bei Meno teatrų vai
dinimų fotografijos.

Maskvos konservatori
jos šešių dešimtų metų 

sukaktuvės
š. m. kovo m. 1 ir 2 d. įvyko 

Maskvos valstybinės konserva
torijos šešiasdešimt metų su
kaktuvių iškilmės. Lygiai- 60 
metų suėjo 1926 mt. rugsėjo 
mėn.

Maskvos konservatoriją įs
teigė M. G. Rubinšteinas prie 
Rusijos Mujpik&linės draugijos. 
Jis buvo ir pirmuoju konserva
torijos direktorium.

Konservatorija sutraukė pas 
save geriausias krašto muzika
lines jėgas. Joje dirbo M. N. 
A. Gilbertas, K. K. Albrechtas,

Geru keliu vasarą tobula ir 
greita susisiekimo priemone 
vra automobilis, tačiau žiemos v T

metu, kai kely sniegas neįva- 
žinėtas, automobilis nustojo sa
vo gerumo ir pats reikalingas 
vežti. Del tos priežasties žmo
nės senai galvoja išrasti žiemos 
keliams tinkamą susisiekimo 
priemonę. įvairiai buvo taiko
mos šiam tikslui rogės ir de
rinami jose benzininiai varik
liai, bet didelio pasisekimo ne
buvo pasiekta. Nepasisekdavo 
sugalvoti prietaisą, kuris arba 
stumtų, arba trauktų roges. Ir 
tik šią žiemą Anglijoj pasise
kė šį klausimą teigiamai iš
spręsti. Prie tam tikrų rogių 
pritaikytas prietaisas, kuris 
veikia nedidelio benzininio mo
torėlio sukamas ir varo pagei
daujamu greitumu roges. Mo
torinės rogės tinka važiuoti ne 
tik įvažinėtu keliu, bet ir šiaip 
sniegu. Tuo tarpu ;šios rogės 
vartojamos vien sporto ir susi
siekimo tikslams, tačiau ma
noma pritaikyti ir sunkumams 
vežioti.

Iš alavo dirba sidabrą
- - «

Viduramžių alchemikų nevai
singos pastangos pasidirbti iš 
pigių naugių (metalų) bran
gesnės, iš istorijos archyvo pe- 
Ifidų velkamos švieson ir bat
siuvio žodžiais tariant, mėgi
namos ant šių laikų moksliš
kojo kurpalio. Daug kas šian
dien įš rimtesnių žmonių, kaip 
ir anuomet, pluša to paties 
siekdami. Teoriškai šis daly
tasi atrodo galimas. Reikia tik 
iš kurios nors pigios naugės 
atomo irandinės atskelti tokį 
atomų skaičių,, kad likusieji 
atatiktų norimai brangiosios 
naugės atominei sudėčiai. A(ė- 
ginta iš karto dirbti branges
nės naugės, kaip auksas. Tuo . 
tikslu buvo pasirinktas gyvsi
dabris, kuris stipria elektros 
srove spirgintas ligi tol, kol 
turėjo pavirsti auksu. Mėgini
mai kai kam pasisekė. Vis tik 
buvo rasta dulkelė aukso, kuri 
bizniškai skaičiuojant atsiejo 
milijoną kartų brangiau, kaip 
tikrasai auksas. Tačiau loks 
praktiškas mažmožis nenustel
bia noro kitiems panašius mė
ginimus daryli. Nesiseka auk
so pasidirbti, kodėl nepamė
ginus sidabrą dirbti. Sidabras 
taip pat brangi naugė. Pasak 
norvegų laikraščio “Afterupo- 
sten" norvegų chemikas Elstad 
jau radęs būdą, kad iš vienodo 
alavo kiekio galima gauti tiek 
pat sidabro. Tasai chemikas po 
kokios poros .mėnesių savo iš
radimą tiek ištobulinsiąs,’ jog 
per dieną galėsiąs dvi tonas 
alavo paversti sidabru.

Statomas didžiausias

Vokietijoje ' Fridichshafeno 
mieste cepelinų dirbtuvėj sta
tomas didžiausias pasauly ce
pelinas, kuris turės 150 tukst. 
kub. metrų įtalpos, galėsiąs pa
kelt! 69 tonų krovinių ir lak
siąs 130 kilom, per valandą 
greitumu. OpHinas statomas 
ekspedicijai j šiaurė* ašigalį, 
kuri įvyksianti 1928 mt\ pava
sarį.
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FOTOGRAFIJA
Fotografija užima gana sku

bią vietą ne vien todėl, kad jos 
pagalba nuimama paveikslai at
skirų asmenų l>ei šeimynų, bet 
taip pat ji yra panaudojama 
moksliškėms tyrinėjimams.
' Visiems yra žinoma kokią 
įžymią \ ietą užima X-spindu- 
lių fotografija chirurgijos ty
rinėtojui, ir kiek laimės ir pa- 
gelbos suteikia sergančiam, ka
da jojo kimo dalys yra nufo
tografuojamos su pagalba 
spindulių. Paskui gydytojas, 
turėdamas reikalingus davadtis 
rankoje, visai nrspėl lodamas 
gali atlikti tinkamą operaciją.

šiandien visos didesnes dirb
tuvės, kurios va’toja metalus 
savo išdirbystėje, turi vieną ar
ba keletą metalografijos tyri
nėtojų, kurie su pagalba mik
roskopo ir per mikroskopą nu
fotografuotu paveikslu gali pa
sakyti metalo tinkamumą ir jo 
negeistinus priemaiŠus.

Astronomijos mokslas, tyri
nėjantis toliniiau: ius skraidan
čius žvaigždynus, panaudoja fo
tografiją kur tiktai galimu.

Per žiūronus nužiūrėtus dan
giškus kilnus nufotografuoja. 
Neagna to. kad nufotografuo
ja su akimis matomus kunus, 
bet betyrinėjant fotografijas 
paskui yra susekama daug nau
jų, su akia neįžiūrimų, bet ant 
paveikslo nufotografuotų kil
nu. Paskui su pagalba spektros- 
kopo ir nufotografuotų spektro 
spindulių astronomas gali pa
sakyti, iš kokios medžiagos su
sideda tas dangiškas kūnas, ku
rio spinduliai yra nufotogra
fuoti.

Pastaba: — Kiekvienas che
miškas elementas turi visai 
skirtingus spektro spindulius, 
todėl astronomas' bt klaidos ga
li tuo pasiremdamas pasakyti, 
iš kokiu elementu arba medžia
gų susideda tyrinėjamasai dan
giškas kūnas. —J. Lazdauskis.

Lapaičių vakaras

ant kurio skambėjo garsių lie< 
tuviškų bei kitataučių dainorių 
daines bei artistų muzika. Kiti 
svečiai lošė kortomis. Taip sve
čiams besilinksminant, tuo tar
pu pone Lapaitįenė užtiesė di
delį stalą, prinešdama visokių 
valgių ir gėrimų. Apsodinusi 
svečiais stalą, vaišingai ragino 
kiekvieną (langiaus valgyti ir 
gerti. Bevalgydami ir begerda
mi svečiai vienas paskui kito 
atsistoję išreiškė geriausius ve
lijimus Lapaičiams.

Paskui, pavalgę ir atsigėrę, 
svečiai vėl pradėjo linksmintis, 
kaip kuris sumanė: vieni lošė 
kortomis, kiti šnekučiavosi, 
dainavo, žaidė, spėjo mįsles, 
taip kad nė vienam neprailgo 
laikas.’ Ant galo pasijuto, kac 
jau 5 valanda sekmadienio ry
to. Nuo to laiko svečiai ir iš
siskirstė.

LMSA kuopos korespondentas.
šeštadieny, balandžio 2 die

ną, Lapaičiai surengė puikų 
vakarą, kuriame susirinko skait
lingas būrelis svečių, seni La
paičių draugai. Susirinkusieji 
linksmai tarp savęs šnekučia
vosi, klausėsi garsaus viktrolo,

Stebėtinai geri vaistai 
sutaisyti specialiai 

nuo kosulio, 
paeinančio nuo 

peršalimų

ANCHORBRAND 
COUGH SYRUP

Iškirpk ir parodyk 
savo vaistininkui.

A l

& 2® įs^upj

PUOKŠTĖS IR PLAŠTAKĖS

Ar suskaitysi kiek plaštakių 
Kripoja ir nardos ore?
Taip lekiančiu linksmų narsakių, 
Žiedus glamonėti nori?

iš salos j krantų. Bet jie buvo 
taip alkani ir silpni, kad j fran
tą išplaukti neįstengė 41‘ kelyje 
visi prilakė. O prilakė jie to
dėl, kad protavo iš užpakalio. 
Jeigu jie butų protavę iš 
priekio, tai jie nebūtų laukę, 
kol visiškai nusilpę, o butų 
plaukę iš pirmos dienos. Tada, 
nėra abejonės, jie butų išplau
kę ir išsigelbėję nuo mirties. 
Suprato šuneliai padarę klaidą, 
bet jau buvo per vėlu.

♦ ♦

Kitas užpakalinio protavimo 
pavyzdis yra toks:

Vienas rusų kaimietis, užsi
degęs pypkę, nuėjo į daržinę 
ant šieno gult. Begulėdamas ji
sai užmigo, jo pypkė iš dantų 
iškrito ir uždegė daržinę.. Ru
sas tik spėjo sveiką išnešt sa
vo kailį, o daržinė taip ir sude
gė. lik |M> to, kai iš daržinės 
liko vien tik pelenai, rusas su
prato negerai padaręs eidamas 
su dej&nčia pypke gult, bet jau 
buvo per vėlu ką nors daryti, 
lai matot, koki yra užpakaŲ- 
nio protavimo vaisiai. 

* >t< $
Trecias užpakalinio protavi

mo pavyzdis yra šit koks:
Vienas “Tėvynės” korespon

dentas pranešė, kad ant ryto
jaus po nuvertimo vai. liaudi
ninkų ir socialdemokratų val
džios fašistiniai strielčiai verk
dami bučiavo p. Sleževičiui ran
kas ir atsiklaupę ant kelių pta- 
šė jo, kad jis prikalbintų Stau
gaitį atidaryti seimą ir leisti 
išrinkti prezidentą. Sirvydas iš 
to daro išvadą, kad fašistinis 
pervartas Lietuvoje įvyko ne 
su pištelėto pagalba, bet su 
ašaromis. Užpakalinio protavi
mo Sirvydas nesuprato, kad 
prieš seimo posėdžio sušauki
mą fašistų strielčiai senąją vy
riausybę jau buvo nuverto. Ir 
nuvertė jie ne su ašaromis, bet 
su pištelėto pagalba.

❖ M*
Dabar, kada mes davėme tris 

užpakalinio protavimo pavyz
džius, pasakykite mums, ger
biamieji, kuris iš jų geresnis?

Gydytojas M. — Mes turime 
labai daug priešų šiam pasauly.

Gydytojas K. — Taip, 
aname pasauly turime dar 
iriau.

Bei 
dau-

jūsųKaip lamstai patinka 
kiaušiniai? darydama sąskaitą 
užklausė valgyklos tarnautoja.

—O kągi aš žinau. Jau valan
da kaip čia sėdžiu, o kiaušinių 
vis nesulaukiu.....'

Geros naujienos, širdele, — 
tarė linksmas vyras. Mano, 
dėdė mirė ir paliko man $50,- 
000.

Na, tai tu gauk pinigus, o 
aš sugalvosiu, ką mes galėsime 
pirkt ant išmokėjimo, — atsa
kė žmona.

KAS YRA MEILĖ?

pa-Meilė yra kaip obuolių 
jus kiek biskj paspaudus, 
tuoj pasidaro “apple souce”.

PROTESTAS

Saugiai ir greitai pagelbsti. Vyrams, 
moterims ir vaikams. Kaina 60c. jūsų 
vaistinėje už didelę bonką arba parsisiųs
dinant stačiai iš

Protestai dabar madoj vi
si protestuoja ar reikia, ar ne. 
Bet aš protestuoju todėl, kad 
reikia. Kai perskaitysite šį pro
testą, tai jus galėsite jį priimti 
tylėjimu (kaip ir bolševikai 
daro).

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts. Brooklyn, N. Y.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Te). Kedzie 89*2

1514-16 Kooaevelt Rd. 
Arti St. Louis Av«. 

CHICAGO, ILL.

xxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxx.

^Reoples Fumiture Co

Jos mato ž*dinčiij daugumą, 
Jauni) grakščių puokštelių; 
Nč ji) dangišką skaistumą 
Ncsutcrš, nė ji) veidelių.
Jos žiuri j jas taip gedulingai — 
Akimi; prarys puokšlytę, 
Tik dirstelėjusi nuodingai, 
Visą negali užmatyli.
Dar nuo vienos nenuskrido,
Jau antra, trečia žuvėja, 
ir žiuri, kur dešimtą žydi, 
Kaip dvylikta ten kvepia...
Pakilus ore greitai skrenda, 
Antį kitos lupus perbėga;
Nuo tos pakilu, sparnais brenda 
Per rasas prislėgtą puokštę...

Žioplys.

PROTAUJA Iš UŽPAKALIO

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS
Vefituvių, Gru
pių ir šeimyną 
Musų Speciali 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Be veri y 2300 ,

1 r ” 1 1 ■' "■
Akių, Ausų, Nosies

ir Gerklės Ligos
Gydomos Eksperto 1

27 metai prie State St.

V. M. STULPINAS
. ; & CO.

Atstovauja visas I.aivų Linijas 
hSĮA Sa'Į.lCOf RAIBĮ BponpjVJ 

laivų, ir ant visų laivų plau
kiančių tiesiog

Į KLAIPĖDĄ
Žemos kainos, geriausias patar

navimas. Parūpina pasportus, 
pagryžimo permitus, ir far- 
merių affidavitus, bei kitus 
dokumentus.

Rašykit arba kreipkitės pas:

V. M. STULPINAS
& CO.

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

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

3255 So. Halsted Street 
Chicago, III. 
Yards 6062

— Notary Public —

STEBETINOS kortos

Baltike Amerikos Linija
OFICIALĖ LINIJA

LIETUVOS VYČIU ORGANIZACIJOS
PRANEŠA KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ I 

—ĮVYKS—

Laivu “Lituania” iš New Yorko Birželio 14

Tiesiai į Klaipėdą į
TIE KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON j 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu "LITUANIA” Gegužės 3 d.
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

VAŽIUOKIT šį PAVASARĮ Į LIETU
VĄ SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, 
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN 
SMAGUMAS.

1ŠPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
MUS, PAMATYKIT SAVO TĖVYNĘ, BRO
LIUS, SESERIS IR GIMINES.
Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti

Kainos stačiai į Klaipėdą: 
Trečia kliasa .... $107

Turistine trečia .... $117

Kainos į Klaipėdą ir atgal 
Trečia kliasa ..... $181

Turistine................ $196

Revenue Tax ir Head Tax Atskiram

Magiškos arba ženklintos kazy
ros, kūrins variojo geriausi magikai 
arba kazirninkai. Jos turi sekretnus 
ženklelius ant užpakalio ir lengvai 
galėsite pasakyt kokia kazyra tik 
pažiūrėję į užpakali. Tai yra ge
riausios ženklintos kazyros, kokios 
tik buvo kada nors padarytos, ge
resnių niekur nerasite.
_ No. 1. Geirausios rųšies ženklin
tos kazyros, visa kaladė su paaiš
kinimais tik už $2.25. Už tvis ka
lades $6.00.

No. 2. Geros rųšies ženklintos 
kazyros, visa kaladė su paaiškini
mais tik $1.50. Už tris kalades $3.50.

Užsišokant šitas kazyras, mel
džiame prisiųsti 35c. persiuntimo 
lėšoms ir pažymėkite, katro nume
ri (a kazyrų norite, taipgi kiek ka
ladžių. Už kazyras jus užmokėsite, 
kaip aplankysite jas savo namuose. Pasitenkinimas garantuotas arba pi
nigai bus sugrąžinti. Adresas:

Practical Sales Co., 
1219 N. Irving Avė., Depl. 210 

Chicagc, III.
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Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 
setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

rasitešiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet
{datų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio- 
ų, Rakandų, Kaurų, I’ečių ir visų kitų namams reikmenų už priei

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai
L ARGE s*0*0

4177-83 Archer Avė
Lafayette 31
M. KEZES. Vedčja*

1922-32 So. Halsted St. 
fanui 6982 

j. nakrošis; vylėjas
M
X 
M

Pagal vii no gydytojo teori
jos, šunys ir kai kurie rusų 
kaimiečiai protauja iš užpakalio. 
Ta' teorija yra maždaug toki.

Labai senai viename Euro
pos mieste buvo įstatymas, kurs 
draudė žudyti šunis. Po kiek 
laiko tame mieste šunų priviso 
liek daug, kad jie miestui pa-1 
sidarė didele sunkenybe. Visi 
dt javo ir stenėjo, kad negali 
pereiti per šunis, o juos- žudyti 
draudžia įstatymai. Miesto at
sirado vienas gudruolis, 
apsiėmė 
liuosuoli 
laužymo.
ir išvežė juos į tam tikrą salą. 
Maisto šunims tyčia nebuvo 
palikta, kad po kiek laiko jie 
išdvėstų. Po kelių dienų šunys 
beK maisto labui persiko ir nu
silpo. * \

Vieną gražią dienų šunys pa
darė milinga ir nutarė plaukti

Kadangi lai p sakant vadina
mi, zulina žmogaus sprandą vi
sokį kūno ir “dūšios” parazi
tai, reiškia: utelės, blakės, mu
sės, uodai, bolševikai ir kuni
gai, o aršiausi, tai fašistai, tai 

Ką jus turite daryt? Priva
lot gintis uiuo jų visom ketu
riom. Kitaip gali jums kraują 
išgeri;

Kadangi žmogus neturi uode
gos, su kuria alėtų gintis nuo 
suuodtgių ir beuodegių parazi
tų, tai tegul “juzina” savo gal
vą;

Kadangi niekas kitas taip ne
lipa žmonėm ant sprando, kaip 
kunigai ir bolševikai, tai jau 
laikas butų visiem proletaram 
vienytis ir gintis;

Kadangi, taip sakdpt, jus ži
note, kad nė vienas kitas pro
fesionalas nelenda į jūsų pri
vatinius reikalus, kaip kuni
gas, tai jus galite paklaust 
ligą šitaip: 
namie?”

Sckanti laivai plauks tiesiai į Klaipėdą:

LITUANIA May 3-čią 1927
ESTONIA May 24-tą 1927

LITUANIA June 14-tą 1927
LITUANIA July 19-tą 1927

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietinj agentą: 

Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Dist. Bank 
J no P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Milaslewicz 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
J no F. Zolp

BALTIC AMERICA LINE, 120 N. LaSalle St., Chicago, III

901 West 33rd St., Chicago, III.
1112 West 35th St., Chicago, III.
841 West 33rd St., Chicago, III.
809 VVest 35th St., Chicagif, III.
1723 Wcst 47th St., Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
726 Wcst 18th St., Chicago, III.
3255 So. Halsted St., Chicago, III, .
3252 So. Halsted St., Chicago, III.
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugel} metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos, Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolj patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gų gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy
riškumą silpniems
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervui yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508:

OR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St, 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto.

specialistas

visi pas tau

minėtiK pata
isoj i mo nėra 
ziliot...

kad nė vienas R

kuris 
miesto gyventojus pa
ti no šunų be įstatymo 

Jisįii sugaudė šunis

rimai, tai k i lokio 
kaip tiktai reikia

Jus žinote, 
minėtas šiam proteste beuode-!^ 
gis arba suuodegis jums nieko $ 
nedavė. " , J
atėmė, ima ir, jeigu. jųs\ nepa 
sišiaušite, ims ir toliau, 
ima gyvastis, ima dolerius, ima

Visi jie iš Jūsų tiktai | 
*
GJie H 
I

ĮĮtAČO OMAUOS KUNIGAIKŠTIS g
Moteriške, kuri nušovė savo 2 

vylą, eidama j teismo rumus 
apsipylė ašaromis ir sako:

Pakars mane, pakars...
/Nesibijok, lamstu. Tamsta 

gyveni Chicagoj, -—'atsakė jos 
palydovas.

••

net

Pirmiau

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgą laiką aš sirgau ir tik buvau suvargęs, nuslabęs, kad 
ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau tai visą daktarams 

Mane kankino viduriu nedirbi- 
mas pilvelio nuslabnėjimas, skil- 
vio nemalimas ir nervai; skaudė- 

"11 ’ davo galva, po krutinę, strėnas
ii- t. t. neturėjau apetito ir ne
skanius atsiruginius; abclnai bu
vau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur negau
nu pagelbės, ėmiau tyrinėti pats. 
Ir man tiek pasisekė su rasti vai
stus, vardu SALUTES BITPER- 
1S VYNAS ir L 6 mėnesius pali
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar 
ir išmokėdavau, ir buvau pristy- 
gęs vilties, kad bepasveiksiu.

Čionai aš pasirodau visuomenei; taipgi yra tūkstančiai žmonių pa
sveikę nuo SALUTES B1TTERIO VYNO ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 
naudokite SALUTES BITTERJ ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinos ir strėnų skaudėjimą ir abel- 
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 
enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jj gali visur laikyt ir pardavinėti, (taip 
aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonkų 
$9.00. Siunčiant j kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bon
kų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tani panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norė
dami greit aplalkyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi
mo dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.
PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit taip:

SALUTES MANUFACTURING CO.
616 W. 3lst Street, ( hieago, III., Tel. Boulnard 7351 *

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.

r '7
Turkiškos, Rusiškos 

Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Trcatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliau^, su elektriniais prie
taisais. »

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi gulima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyr; 3 atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai de) pergulėjimo.

A. F, CZESNA
1657 W. 45th St.
Kumpas Paulina Street

Atdara dieną ir naktį 
Pitone Buulevard 4552
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: THE STUDENTS’ CORNER •
May it be a Joy and an Inspiration and a forum for student- 

opinions, ideas and activitiea.

The origin of this day is 
disputed, but it is knovvn that 
it vvas a Spring holyday and 
novv it most freųuently falls in 
April. A t present it is celebrated

This issue of The Studens’ Comer is dedicated to 
APRIL, the month of April and all its power, glory, 
beauty. There is no month that has more unique charact- 
eristies than those of April. There is no month in which 
we may stop and reflect'vvith greater advantage 
amidst the inspiring, guiding, teaching- days of

than

In America and England it 
is April-fool; in France it is 
Poisson d’Avril or April-fish; in 
Scotland it is Gowk or cuckoo, 
būt vvhatever it is, it means: a 
subject for fun and laughter. |aš a Holy-day, būt it seems to 
Today the first of April is not 
so seriously taken as All Fools’ 
Day. True, pranks and trieks 
are štili played, būt not with 
the sincere spirit \>f long-ago.

It is not knovvn vvhen or wl\y 
April-fool Day vvas first cel
ebrated, but there is record of 
such a day far back in anciertt[^ 
times.

APRIL.

“Maktį me over, Mother April, 
VVhen the sap begins to stir! 
When thy flowery hand delivers 
Ali the mountain — prisoned rivers, 
And thy great heart beats and (privers 
To revive the days that were.

* — Richard Hovey — “April”.

have a pagan origin.

The Asjįyrians, Babylonlans, 
Phoenicians and most ancient 

Į nations of the East vvorsliipped 
Astarte, a goddess of the moon. 
From this is- supposed to have 
come Eostre
shipjied as a goddess., by the 
Saxons. The Teutonic peoples 
also vvorshiped Eostre vvho 

In India there vvas a customlyvas for them the goddess “of 
to send people on errands and the Spring, 
expeditions that ended in dis- of all things nevv 
appointment, or to send letters|and full of hope”. 
making 
name of 
at their 
time. • • *

As to

appointments in the 
persons who were ,not 
komes at the fixed

vvho vvas vvor-

of the rising sun, 
and fresh

VVith the coming of April 
tliere come Spring, Life, Youth, 
Hope and Prayer, Deeds and 
Actions, and a fresh supply of 
all the gifts of life. April is 
Life.

The very name, April, is said 
to have been given to this 
month because April, from 
“aperio” means “to open”. For 
‘tis at this time of the year 
tbat the buds begin to 
that the earth opens its 
elosed doors and lets 
plant-life.

‘Tis in April, that the del- 
icate bloodroot appears.' The 
irailing arbutus - open»- its 
>‘chalices of perfume”. «The 
saxifrage, the shadbush, and 
adder’s tongues are all com- 
panions to April. Trees 
filled vvith blossoms, or 
opening their leaves.

The birds too hearken
April. Many an* passing north- 
vvards. Many are coming^ to re
main vvith us: the Southern 
sparrovv, tl>e swallovvs, the 
svvifts, the phoebe-bird. The 
cat-bird, the vvrens, the vireos, 
the humming-bird, the king- 
bird, the thrashcr, the htiiry 
woodpecker are in April’s re
tinu?. ‘ The vvarblers and 
thrushes are also here practis- 
ing their nevv-season-songs.

Insects, moths, and bees are 
beginning their year’s labor. 
There are also the bat, the mole- 
cricket, snakes, snails, earth- 
vvorms, and beetles.

Everyting is astir. Everything 
has an atm<xsphere of fresh- 
ness. strength, and vigor.

OĮH‘11, 
long- 
forth

are
are

to

trimdress'd in all his 
Hat h put a spirit of youth

in everything.”
tliat is

life”, “bird-songs,” “vvind- 
prayers.” Vai n desires, fruitless 
attempts, t foolish deeds, sovvn

the vivifying influence of April 
vvill raiše to realizations, 
achievements, noble attain- 
ments. Such are the moods 
vve get in April. Thus April 
inspires us, thus, leads and

“Novv the noisy vvinds are 
štili;

April’s coming up the hill!
All tjie Spring is in her train, 
Led by shinįng ranka of rain; 
Pjt, pa|, patter, clatter, 
Sudden sun and clatter patter!

♦ ♦ ♦ •
All thinks ready vvith a will, 
April’s coming up the hill!”

—Mary M a peš Dodge.
“Up the hill” ir April’s motto. 

l’p the hill” is ApHl’s doetrine

and April x is “tlie maiden- 
teacher of earth’s svveetest 
doetrines”. Do vve follovv her 
“Up the 11111’’?

April comes up the hill to 
revive and rejuvenate the old 
vvorthvvhile, and to sovv and 
raiše nevv hope, life, beauty, 
glory. Are vve %too not un- 
earthing our desirabte cliai4- 
acteristics vvhich have been hid- 
den in oblivion for some time? 
If vve vvould only think hard, 
we might remember some lošt 
traits, some forgotten povvers 
of vvhich we are in nced and 
vvhich only neglect made seem- 
ingly-extinct. We mušt just cul- 
tivate them anevv. \Ve mušt buti

the reason for these 
“bootless” errands and the em- 
barassing surprises, there is no 
record. Someone has supposed 
it to be “a tranesty of the send- 
ing hither and thither of the 
Sayiour from Aunas to Cai- 
aphas and from Pilate to Her- 
od”, but this cannot be because 
this holiday vvas in existence 
long before Christianity vvas in-„ 
troduced.

reached 
natūrai

acųuainted vvith

We have nevv hopes, dreams. 
visons. \Vhy not make them 
come to pass? April vvisely 
sovvs and raises. Wbat more 
have vve to do? Follovv April!

April s^tands for Youth; vve 
havę it. April brings Hope, 
our comfort. April gives In- 
spiration to slart us. April in- 
vigorates Life, our Povver. 
April—just let April be our 
teacher!

“Make me over, Mother April, 
VVhen the sap begins to stir! 
VVhen thy flovvery hand 

delivers
All the mountain-prisoned

’ rivers,
And thy great heart beats 

and quivers
To rivive the days that 

vvere.”

sayRight novv, I ha ve to 
“Pm through!” just likę M.M. 
said ,‘cause I have an “important 
engagement”—likę Willie said 
(only VVillie’s vvas a happy one, 
but mine is rather hapless and 
hopeless and damn it! one-sided) 
—and so I remain vvaitrng for 
contributions and looking ana 
searching and listening for 
nevvs and nonsense.

—NEW SENSE.

S. A. A. MEMBERS

There vvill be a very im
portant business meeting of 

this Sunday, 
the McKinley

the L. S. A. A.
April 10, 1927, in
Park Hali, at 2:30 P. M.

All members are reųuested to 
be present as there is some- 
thing of the greatest importance 
that mušt be decided upon and 
it concerns ALL members, not 
a

Also vvill all members please 
be punctual because the meet- 
ing mušt start at exactly 2:30 
P. M., for there are many prob
lemų to be solved.

Hovvever, it may be that 
April-fool Day vvas coincident 
vvith the feast of the Vernol 
E(|uinox period, or the New 
Year’si Day of the Persians, but 
this cannot bt proved.

Plutarch mentions a Feast of 
Fools among the Romans, the 
f esti vai of the Querinalia vvhich 
vvas given to those vvho vvere 
ignorant of their tribe and 
vvhich offered opportunity to 
those “vvho had not sacrificed 
likę the ręst on account of busi- 
ness, traveling, or ignorance to 
recover their festival on thi^ 
occasion”.

Thus for time immemorial 
there has been A day sėt aside 
for “fools”. We do not knovv 
vvhy nor do vve knovv vvhy on 
the first of April, but vve do 
knovv that there is an All Fools’ 
Day and all try to catch some- 
one unavvaros and eagerly dub 
him “April-fool”.

The little “tot” is all laugh
ter and excitement vvhen he 
gaily shouts “Apul-foo, Apul- 
foo!” to his mother after he 
has told her that her face vvas 
dirty. What great suspense 
holds the ohildren vviiiting for 
their school-teacher to come in 
and find her desk turned ąround 
so that they could cry, “April- 
fool !”

What secret joy the lover has 
‘in vvhispering, “You little April- 
fool” to his svveetheart when he 
comes, unexpected, to see her 
after having pretended he vvas 
angry and vvas never, never 
going to see her again. And she 
is thrillcd to think that he vvas 
so clever as thus- to make her 
Uis April-fool.

Dear old Daddy cannot help 
but “chuckle” when he is bring- 
ing a gift home to mother and 
cannot vvait until he April-fools 
her. She too has some sweet 
vvąy in mind to surprise him.

So, vve knovv not vvhy and 
care not vvhy there is an All 
Fools’ Day. It’s fun! And that’s 
enough.

And I hope 1 fooled you vvith 
this artiele for maybe you 
thought it vvas-goihg to be 
serious, vvhich it did not turn 
oūt to be. So April-fool! For I 
too vvas called that and there 
is a little “kiek” in being An

April-fool.

When Christianity 
these pagaus, Jt vvas 
for them to unite the 
liefs. Eostrė had ahvays been 
for them a Spring festivaf 
celebrating tlie sun’s rising in 
the direct FLast and the rebirth 
or the re-avvakening “of nature 
from her long, cold, death-like 
sleep.”

Becoming
Christianity and beginning to 
hold festival in honor of the ris
ing of the sun of “Rightousness”, 
the resurrection of Christ from 
the grave, they just made one 
Holy-day and united the beliefs 
and cus’toms of the pagaus and 
the Christians and celebrated 
them together on Easter."

rl'he French call Easter, 
Pačiuos; the Italians, Pasqua; 
and the Spanish, Pasiua, vvhich 
come from Pesach or Passover, 
the Hebrevv name. “Pesach” 
meansi “be passed over” and 
commemorates the night w]ien 
“the Lord passed through the 
land of Egypt and šmote all 
the firstborn of fthe Egyptians, 
but passed over the houses of 
the children of Isracl”, for 
the blood of a sacrified paschal 
lamb vvas “struck on the tvvo 
side posts and the upper door 
post of the houses” oi! the 
Hebrcvvs as a token vvhere they 
vvere.

In ąpostolic times Passover, 
the resurrection of the Lamb 
o f God, vvas štili celebrated, 
only there vvas tlie nevv idea 
of Christ, as the real Paschal 
Lamb, and the Hebrevv name, 
Passover, vvas dropped for 
Easter, the Christian name 
deri ved from, the Tcutonfc 
Spring festival of Eostre.

The date for Easter vvas then 
sėt for the first Sunday after 
the first full moon vvhich 
pens on or next after 
tvventy-first of March.

Easter Eggs

hap-
the

the

After Christianity vvas introduc- 
ed, Easter eggs werc usually 
colored red to Commemorate 
the blood of Christ, shed when 
he vvas crucified. But they 
vvere also tinged different colors 
and many* people color them 
elaborately, vying for origi- 
nality in color schemes and 
designs. %

The colored eggs are passed 
about and exchangcd at Easter. 
Some families interchange 
colored eggs as Easter presents 
for the cliildnen. Some places 
make it a sport to carry eggs 
at Easter and to strike them 
jone against another. The 
ovvner of the egg vvhich broke 
first surrenders it to the vvin- 
ner. Thus in the end, he is 
vietor vvho has won most eggs. 
w In some homes the tables 
remain beautifully sėt all Easter 
vveek or, at least, Easter Sun- 
day, Monday and Tuesday, and 
an Easter egg is given to all 
vvho visit the house during that 
time.

In Russia, when two friends 
met on Easter day, one said, 
“Jesus Christ ir risen”, to 
vvhich the other responded, 
“Ycs, He is risen”. Thcn they 
embraced or kissed and ex- 
changed eggs.

LITHUANIAN STUDENTS

We have received sevcral 
lettcrs from students living 
outside of Chicago vvho are in- 
terested in becoming members 
of the L. S. A. A. Right novv, 
vve have not completed in detail 
our provisions for outside-city 
members Mhd chapters. Aš soon 
as’vve shall have finished re- 
vising our* constitution, vve 
shall make knovvn tlie rcqui«e- 
ments for membership/in the

In the meantime, correspond- 
ence of all vvill be welcomed 
and given due attention.

Indecd, correspondence is 
actually invited. Why not let 
the ręst knovv vvhat the fellow- 
students in your tovvn or City 
are doing? Even if they are 
doing nolhing let us knovv. The 
L. S. A. A. is interested i n 
students!

6H--IX STUDENTS’ COK.
CHICAGO’S LITHUAN1ANS

all
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NEWS AND NONSENSE
NEVVS AND NONSENSE

> ( ----------------

In the lašt rendezvous that 
we had together, dear public, 
I talked to you about Spring 
and Love and Lovers*— sub- 
jects that are of the most vitąl 
interest to all, yes, all, myself 
included. You asked me, as I 
remember, vvhether I, too, vvąs 
affected by Spring andj Love or 
if I just noticed the affairs of 
others and vvas myself immune 
to, Love. Ah! 
Spring — —
heart------- my heart just —
------oh! I cannot say more------

And don’t look at me likę 
that! You might 
springfever! here are some «on- 
tributions instead:

Love — —
- Love! my

- oh!

The Star of My Life
Lošt i n the tangled vvreckage 

of mistakes,
Caring little for the great un- 

found,
What ūse to search among such 

fakes z
Where pain and mirth abound?

Yet here, indeed, the great un- 
found x

Appeared as a star to me
And vvith her beauty, there un^ 

vvound
The image of my rosary.

t i
And so the gleam of this one 
^bright star

Gavę impulse to a dream for the 
future. $

Althbugh the Vision came from 
afar,*' ~

It’s presfcnce gavę vvarmth and 
nurture.

> *

Thought in the early morning,
Solace i n time of vvoes,
Peace in the hush oi the tvvi- 

light,
Balm ‘ere my eyelids elose.

But at times there vvould come 
a-creeping

The Demon of vvrong and mis- 
trust •

To tear at the tiny threads of 
our love,

Cover the melai of our Soute 
vvith rust.

I don’t knovv hovv maqy other 
lessons, but, strange to say, he 
does not take harp lessons. For 
a long time, I vvas puzzlcd 
about this. One day, hovvever, 
my euriosity, inspite of my 
great self-control and restraint, 
got the better of me and I asked 
Frank J., oi I should say Diek 
for consistency’a sake, vvhy he 
does not take harp lessons.

Quick as auink, came the 
response: “See here, don’t lalk 
harp to me. And lessons!? I 
don’t vvant fhem! Harp! harp! 
I knovv I’ll go erazy from play- 
ing the harp dąy in, day out, 
all day long just playing the 
harp, vvhen I get to Heaven 
amidst all the angels. Uh-h, 
I’m siek and tired of it already 
—just just thinking about 
hovv it’s gonna be. And— les
sons!? Go ’*way, I say!”

And I vvent, but I soon stop- 
ped, for I savv Willie coming 
tovvard me. I had to discuss 
some important business vvith 
him. Or, I mean I had to ask 
him a ųuestion. ‘

Sinee fiie lašt issue of thisK 
column vvhen I told you that 
Willie vvas “deep in love”, so 
many have been asking and 
vvanting to knovv this and that 
and vvho She vvas, that I 
decided Fd have to quizz Willie 
and sce i f he’d care i f I told 
you more. j.

So I slarted by talking about 
Spring (no I could not ask him 
outright, for I mušt not re- 
veal vvho Nevv Sense is). Then 
from Spripg vve began to drift 
hither and thither and just as 
I vvas successfully turning to 
Love, Willie rushes avvay vvith 
some such excuse as “important 
engagement”.

I just cannot repeal here 
vvhat tlien said there! But 
I vvas' consoled a fevv moments 
later vvhen I found him talking 
to Her, for then I vvas more 
confirmckl than ever that Willie 
is neally deep in love— and 
honesty 1’11 tel^uou more the , 
next time, mebbee.

Many and varied are 
customs’and and rites of Easter 
and most have pagan origins. 
The most common and uni- 
versal custom is the one of the 
Easter egg and the Easter rab- 
bit. This vvas taken over from 
tlie pagan idea of the festival 
of Eostre, the festival of the 
“season of nevv birth” and the 
egg- and rabbit are symbols of 
this nėvv birth as “prolifie re- 
producers of species’’ and “of 
the germinating fertility of 
Spring”. With the teachingof 
Cliristianity, the egg became 
a symbol of the resurrection of 
life and an emblem of the 
ResuiTeėtion.. į '

The coloring of Eaįjtėr eggs 
is also a pagan idea. It re- 
•presents the brightness and 
coloring of the nevv Eastern- 
rising sun or as some say, tho 
colored rays of tlie Aurora 
borealis, the northern lights.

Lately in Chicago there have 
been put on quile a number of 
performances by this or thąt 
Lithuanian organization. Be- 
fore I comment on the per
formances, let me say a word 
about the audiences.

They are large but, what 
puzzles me a little, they are 
not made up of a goodly crovvd 
of the /Lithuanian-American 
young people who are there are 
mostly girls. Aren’t there any 
Lithuanian-Americam young 
men?

The performances, *0r tlte 
programa and acting, are at 
least passe if not laudable and 
clever. At thisunoment, I have 
in mind tvvo concerts, the re- 
cent. “Naujienos” concert and 
the latest' “Birute” concert.»

Mr. Vanagaitis arranged both 
of these and ęertainly merits a 
laudatio. There vvąs good 
sense and plenty of vvit beside 
originality and eleverness.

M r. Vanagaitis and these 
tvvo concerts are not the only 
ones deserving faborablc com
ment. Most of the 
performances are 
cess.

But, 1 don’t see
of the younger sėt are not part 
of the audience.

—A “Younger”' Booster.

Lithuanian 
great suc-

vvhy more

Moments of anger and anguish 
Vlingled vvith joy unforetold 
Gavb strenght to those tiny 

threads
Till they rung as true as gold.

And novv vvith tlie ’davvn of 
adventure

It is good tozview tins past;
To make the brave conjecture 
That vve’ve foupdcd a love thąt 
mušt lašt

With blinded eyelids elosed, 
your head

Bent back beneąth my kiss, • 
If Love is on our side, ‘tis sajd, 
Wo neėd no mono than this.

For novv* 1 have some more 
contribs: >

Nobody should read this.
Somebody may

Nobody met Somebody 
Novvherc, one day. 
Said Nobody to Somebody, 
“Get oui of my way!” 
Asked Sombebody of Nobody, 
“What reason, I pray?” 
Said Nobody to Somebody, 
“Ask not, būt obey.”

Novv turning our eyes to the 
future

Seeing Peace vvithTts emblema, 
the Dovc,

We can say vvithout hesitation:\
“The World

Love’’.
is vvelf lošt for

entcr through theSo novv vvc
gate

With hearts
To triumph over fear and fate
For the dreams of our one '

Dėsi re,
.. t

and |ips afire

—Charles.

Foresight

Diek takes vocal lessons, 
violin lessons, |>iano lessons, and

So Somebody stepped out of 
\ Nobody’s wuy,
And allovved Nobody to get by 

that day.
Now, this continued for many 

a day,
Somebody giving Nobody tlic 

right, o’way.
And fdr years, centuriefc,' ages 

to the present day, •
Somcl>ody’s been getting out of 

Nobody’s vvay.
—Irenes litelis.

PROSPECTIVE MEMBERS

Applications for mcinbership 
in the L. S. A. A. mušt be niadd 
to the Chairman of the Member- 
ship Commiltee, M r. \Villiarrt 
Mack, Ji., S. Talman A v., 
Chirago, III.
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ILGO LAIKO PATYRIMAS

Norėdami įsigyti naujausios rų- 
šies gAiausio padarymo seklyčios se
tų, turite eiti prie paties dirbėjo, o 
šitas, tai yra amatas per dau
gelį metų ir labai žinomas. Mes at
liekam darbą geriausiai, duodam ge- 
riausj materiolą. Parduodam visokius 
rakandus žemomis kainomis iv patar
navimas geriausia.

Lietuvos kunigų himnas 
(1920-1925 metams paminėti)

šeštadienis, Baland. 9, 1927 --...-R*..-.... —.... r .

Kunigu choras:

Užtrauksim ’naują dainą, po
nai,

Kurios tamsuoliai
Vailokaitis:

Daųuiosim, kaip
meilu

Pripildyti tuščias
Tėvas Zidhofas:

nesupras ’

gerai, kaip

mašnas I

GLOBĖ FURNITURE &
UPHOLSTERING GO.
6637 So. Halsted St.

Pakils skvernai
Sutanos gelumbinės!
Pradžiugs tarnai
Musų bernai
Ir riebios gaspadinės!

Visi choru:
Ilgai tarnavome mos carui
Ir buvome jo prastais šnipais, 
Buvom ir Kaizerio žandarais; 
Dabar mes busime žvalgais! 
Seni, jauni—
Ištikimi,
Vierni privalo būti!/
Kas priešas mus
Tam riesta bus

O kad “krainolą” numalšint, 
Ir drąsiai mitinguoti, 
Kulkasvaidj ir brauningą 
Reik su savim vežioti!

Visi choru: t /
Kas neklausys«
Tam kailis plyš
No šompolų ir koltų.
Kam bus mažai

KRAUSTYK

AR NORI GRAŽIAI 
DAINUOTI?

Beelhoveno Konservatorija pakvie
tė naujų dainavimo žinovą ir pe
dagogą p. Stuart Barker.
Pamokos ant smuiko^ piano, teo
rijos ir stygų instrumentu. 
Užbaigusiems diplomai.

3259 So. Halsted St.,
CHICAGO. ILL.

4847 W. 14 St.,
CICERO, ILL.

Tek Boulevard 9244.

Šmulkštys:
Užmirškit ponai kvaila mintį—:
Bijot tamsuolių ir vergų;
Jie dreba peklos įbauginti,

Tėvas Zidhofas:
Aštriai drąsiai
Išlįs nagai

XXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Reumatizmas sausgėla
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmų, Sausgžle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau- 
lėjimai naikina kūno gyvybę ir 
lažnai ant patalo paguldo.

CAPS1CO COMPAUN'D mo- 
itis lengvai prašalina viršmi- 
lėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
zoues pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už .*1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydytiem 
taina 50 centų.

■JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

Ir bus smagu,
Su botagu,
kvailas avis ganyti!

Vilimas:
Tas ne Lietuvis, kurs “šei

minės”
Ant karto bonkos neišgers.
Kuris $>tikliuką pamėginęs, 
Kaip senas grybas nusivers!..

Visi choru:
(i era i išgerk,
Kietai nutverk
Valdžios vadžias į Tanką!
Pasižabok

Elektros šimtą voltų!..
Keinys:

Mes Lietuvos profanų sūnus. 
Anūkai sukčių ir vagių!— 
Paimsim kryžių ir bizūną 
Ir eisim išnaudot žmonių!

Visi choru::
Palaidok—imk!—
Palaiduok imk!—
Tai vis už kryžių gausim!.
Kur kryžius jau
Neveiks daugiau—
Su bizunu išgausimi..

Vailokaitis:
Ir griebkim kas po ranka 

klius, *
Ar duodu, ar neduoda!

Krupavičius:
Parduok i m girias ir miškus^
Visiems, kas auksą, duoda!

Visi choru:
Kas tik paklius.
Javus, linus,
I užsienius gabensimi
O dolerius
Ir auksinius *

f
) bankus sudėkim!

Purickis:
O jeigu kartais gali kilt 
Pavojus, mes nesnauskim; 
Sugriebkim, kas lengviau

Iš Lietuvos 'keliaukim!..
Visi chorui

Kur kam gerinus—
Aukso dauginus,
Paryžiuj ar Berline 
Mes kaip namie 
Gyvensime!
Tai bus aukso gadyne!!* 
“sake” Darbininkas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akiniu dėl visokiu akiu

Jei kenčiate nuo galvos skaudi* 
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik-

Ant darbininkų sprando!
Vailokaitis: »

Tas ne Lietuvis, kursjiemoka 
Valstybės iždo išnaudot, 
Kurs bijo driskio ir prasčioko/
Kad atskaitos nereiktų

Purickis:
Ilgai nelauk—
Vagonus krauk
Saldžiausio sacabrino!
Tik netingėk
Ir dar pridėk
Tris tonus kokaino!

Krupavičius:
Tas ne Lietuvis, kurs nemoka

Klausimai atsakymai
K 1 a u s. 

pasakoja, kad 
teisybė?

duot!;

Pas mus kademai 
litai nukrito. Ar 
-Susirūpinęs.

Ne visai teisybė, 
ne tik nukrito,

Jei spaudos raitas išrodo dvigu
bas.

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

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

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

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

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

Didžioji dalis
bet ir sukrito į Kademų kiŠe- 
nius, o kita dalis liko pas žmo
nes. Sukritusiems’ į kademų 
kišenių* litams iš kademų kiše
nių išpliumpuoti išrašomos tam 
tikros mašinos. Bet atsižvel
giant į tų kišenių gilumą, nėr 
ko tikėtis, kad greitai litai bu
tų iš ten išpliumpuoti.

K I a u s. Esu 50 metų davatr 
Per paskutinius metus uo- 

klerikalų valdžią. Ar 
gauti pensijos?

Davatka.
Kreipkis į Krupavi-

ka.
liai rėmiau 
negalėčiau

su ponu!

draugas, kurs

nemokės, 
vieno, kito

LI5TERINE 
THRDAT 
TABLETS j

antisep
tikas

Apsaugoja 
ir Praiali- 
na Gerk
lė Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Korijimft' z

Tarp dvarponio ir darbininko 
Nemoka žemės padalint. 
Balas, raistus 
Ir smiltinus
Duok Jurgiui, Petrui, Jonui, 
Pievas, miškus 
Ir laukelius 
Ant upės imk

Vailokaitis:
Tas mums ne 

to viso
Sau sunaudoti
Kurs milijono
| “ūkio ba'nką” neįdės!

Visi coru:
Tas vr’ bailys 
IT bus kvailys, 
Visad tuščia kišene. 
Tokiam tarp mus 
Vietos nebus, 
Šventoj Lietuvos žemėj!

Krupavičius:
Išgerk, lėbauk, 
kvailius apgauk—• 
Žadėk jiems žemės duotj; 
O kaip paklaus, 
Kada jos gaus, t 
Mokėk jiems pameluoti!

Karvelis:
Parduok ir pirk— 
plikai nukirpk 
Kvailių avelių vilnas: 
Netruks ilgai— 
Platus maišai 
Ir mašnos greit bus pilnos!

Dagilis:

A t s a k. 
čių ar Šmulkštį. Mes pensijų 
neduodam. x

Klaus. Esu neženotas. Pa
čios turėt nenoriu, o vaiką tu
rėt noriu. Kas daryt.

—Bevaikis.
A t s a k. Jei dar nesenas esi, 

eik j kunigus.
K 1 a u s. Pati išbėgo. Kas 

daryt? ♦
- Susimąrkatnijęs.

A t s a k. Paprastai pabėgu
sios pačios pagrįžta. Bet, jeigu 
pabėgo į davatkyną, tai jau ka
put, ten ji geresnių už T-tą ras.

Mokytojas. Kiek jutimų 
turi arklys?

Mokinys. Penkis.
Mokytojas. Kokius?
Mokį n y s. Keturias kojas 

ir vienų uodegų.

Dėkingas

Išteisintasai j savo advokatų. 
I^aibai ačiū tamstai už tokj pui
kų gynimą. Aš nė pats nieka
dos nemaniau, kad esu toks ne
kaltas. \ •

, Į SAVO NAMA
» c, , / ‘ * V J . . ' ' ' 4 • ■ , , *

Ir rinK rendas nuo Kitu
Mažas įmokėsimas--Lengvi išmokėjimai

Pasirink sau vieną iš šią namų, įmokėk dalį ir kraustykis tuojaus ar nuo Gegužio pirmos. 
Čia viskas puiku, nauja, ekonomiška ir tvirta. Namai mokasi patys už save.

Į . __________ - __________ , ■ •

4336

Haujc

Čia rasi yisus patogumus, reikalingus laimingam gy
venimui ir jūsų, šeimininkė jausis kaip palociuje.

Nematęs šių namų negali įsaivaizduoti jų puikumo 
ir patogumo. /

Norintiems didelio pelno ant savo investuotų pinigų, 
patariama pirkti šiuos 4-rių flatų muro namus. Ge
resnių namų už tokiaš žemas kainas jus nerasit nie- 

• kur visoj Chicagoj.

W. HAYDEN BELL
Ed. W. Bakševičius .;y— |

V edėjas
i

Tel. Lafayette 8600

CHICAGO, ILL.

<5 v -. ’ *

So. Kedzie Avė.


