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Australijoj Laimėjo
Darbo Partija

Nepriklausomiečiai orita 
ria MacDonaldui

Amsterdamo Internacio 
nalas užaugo iki 15,300, 

000 narių

Independent Labor 
konferencija pareiškia 
ištikimumo kaip Darbo 
ti.jos vadui

partijos 
jam 
Par-

LONDONAS, bal. 22. 
glijos \ Nepriklausomosios 
bo partijos konfeiencija, 
andais padarė sensacijos 
nutarimu nebenominuoti 
say

Britų Nepriklausomoji Darbo 
partija reiškia ištikimumą 

MacDonaldui

Darbo partijos laimėjimas Amsterdamiškio Interna 
Australijoj cionalo augimas

pn- 
dar- 

parla mente 
Dar-

Viktorijos 
darbiečiai 
f rakei j*

provincijos seime 
patapo didžiausia

Per vienus t k praeitus metus 
laimėjo 2,000,000 naujų 
rių; bendrai turi dabar 
15’/i miliono narių

•A

Penkios dešimtys tomų knygų apie pasaulini karą. Tos kny
gos tapo išteista tuo tikslu, idant užkirtus kelią melams, kurie 
yra skelbiama apie vokiečius.

Dar banditų užpuolimą 
traukinio Meksikoj

Meksikos katalikų epiško 
patas teisinasi

Prezidentas (’alles įsake me
džioti banditų gaujas ir be 
pardono jas naikinti

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
22. — Meksikos valdžia įsteigė 
cenzūrą visiems telegrafiniams 
pranešimams, siunčiamiems iš 
Meksikos j užsienį.

Bažnyčia esanti nekalta, jei 
baisiame užpuolime trauki
nio dalyvavę kunigai

. MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
22. — Arcivyskupas Buiz y 
Flores išleido katalikų episko
pato vardu pareiškimą, kuria
me jis sako, kad jei katalikų 
kunigai dalyvavę baisiame už
puolime Guadalajaros trauki
nio, tai katalikų bažnyčia nieko 
apie tai nežinanti ir jokio ryšio 
su tuo užpuolimu neturinti.

MEKSIKOS MIESTAS, bal.
22. — Sujaudintas biauriu ban
ditų užpuolimu G'uadalajarosi- 
Meksikos Miesto traukinio ir 
išskerdimu kareivių sargybos. 
ir pasažierių, prezidentas Gai
lės davą Įsakymų energingai 
medžioti ir be pardono naikinti 
banditų gaujas, kurių priviso 
centralinėse Meksikos va stijo-, i 
se. Prezidentas pasiryžęs pa
galiau tų gaujų banditų 
terorui padaryti galą.

Meksikos Miesto laikraš
čiams tapo užginta skelbti ži
nias apie banditų veikimą.

Banditų gaują, kuri sunaiki
no antradienio vakarą trauki
nį ir išskerdė daugybę kelei
vių, genasi gen. Joaųūin Ar- 
mo, karo ministeris, su kariuo
menės dalim. Jam padeda kele
tas aeroplanų, kurie lakiodami 
stengiasi surasti banditų lizdą

Amerikiečio pasakoji
mus apie baiSŲ banditu jj. miburu nutarė pradėti kam- 

užpuoiimą
MEKSIKOS MIESTAS, 

22. —j 
nierius 
daugiau kaip dvidešimt fnetų 
ir dabar buvo vienas banditų 
užpulta ir sunaikinto traukinio 
pasažierių, sako, baisesnio da
lyko. kaip šis banditų užpuoli- , 
mas, jis dar niekad pirmiau 
neregėjęs. Apie užpuolimą jis , 
pasakoja taip;

“Puolimas buvo padarytas be 
jokio įspėjimo. Kjęs mus;j 
traukinys staiga smarkiai su
krėtė, ėmė pamaži eiti, ir loko
motyvą su dvNnV pryšakiniais 
vagonais išėjo iš bėgių ir misi- i 
rito į griovį. Ir tą valandėlę I 
traukinys pradėta papliūpomis lis gaisras, kuris 
šaudyti.

. “Pullmano vagone, kuriame žuvę ugny 
ir tiš važiavau, visi pasažieriai 
sukrito ant grindų. Stiklai ėmė 
lakstyti ir vagone trukšmingai 
pabiro kulipkos. Vagonan su
bėgo keliolika sargybos karei
vių, pasigužę. užėmė 
palangėmis ir ėmė 
šaudyti į užpuolikus.

“šaudymas kartais 
ir tada mum* rodės, 
Hitai nuveikiami, ar 
ima pristigti amunicijos. Bet 
netrukus pragariškas šaudy
mas išnaujo prasideda.

“Tame Pullmano vagone mu- sėdėjo netoliese nuo jos, ant- 
sų buvo septyni amerikiečiai, roj vagopo pusėj, atsistojo ir 
ir visi manėme, kad jau atėjo ėmė protestuoti* Banditas pa- 
paskutinė musų valanda.

“Praslinko kiek laiko, ir mu
sų kareivių sargybos 
ėmė retėti, mažėti, 
narsių vyriukų musų 
krito negyvi, ir mes 
suprasti, kas dėjos kituose, an- banditui, 
tros .klasės vagonuose, kurių . “ ‘še, imk ir neškist o tos 
medinės sienelės negalėjo teik- mergaitės nejudink,’ tarė jis. 
ti jokios apsaugos nė karei-1 ^Dirže buvo 2,000 pesų ($1,- 
viams, nė pasažieriams. Riks- 000). *Banditų viršilos akyš 
mas ir klykimas, kurį mes sužibo, išvydusius tiek pinigų, 
karts nuo j<arto iš tų vagonų ir jis godžiai paėmė.

| “Po valandėlės Pullmano du- 
, ryse pasirodė, kitas banditų 

čen padarė protestą prieš sve-| “Pagaliau šaudymas iš Irau- viršila. Jis piktai suriko mums, 
timų kraštų laikymą savo ka- kinio visai sumažėjo, ir bandi- kad mes tuojau apleistume va
ro laivų Jangtse upėj ties tai ėmė artintis į vagonus. Dar goną, nes kitaip busime gyvi 
Hankovu. Konsulariniams a- keletas žuvusių, ir užpuolikai sudeginti. Mes išėjome. Mus 
gentams jis pranešė, kad jei jau buvo” ant platformų, rėk- ir kai kuriuos kitus nuvedė į 

temperatūros buvo svetimšaliai nepradėsią vėl biz-Į darni, keikdami ir piktžodžiau- netoliese buvusią kalvą ir ten, 
nacionalistų darni, šautuvais ir peiliais ap- pristatę sargybą, paliko. Iš ten i T • | • • T t • • • » • • * _ 4 w  | • t J * A *

Oro pašto aviatorius 
užsimušė

CLEVELAND, Ohio, bal. 22.
Praeitą naktį* nukrito že

mėn, netoli nuo Topeka, Ind., 
oro paš|to aeroplanas, lėkęs 
iš Chicagos į Clevelandą. Pilo
tas John Milatzo užsimušė. 
Nukritęs aeroplanas ekspįo- 
davo ir kilęs gaisras sunaikino 
ir mašiną ir pašto siuntinius.

Dar
ko r i 
savo 

Ham-
MacDonaldą kandidatu ’ į

Darbo Partijos ižč.inin’ us. va
kar išleido pareiškimą, kuria
me sako, kad tokiu s^vc nuta
rimu ji anaptol nemanius reik
šti MacDonaldui papeikimą. 

Į Nepriklausomoji Darbo par
tija. '■■akom?, pareiškime, 
kunti Bamsay MacDonaldą 
pažintu Darbo Partijos ir 
-bininkų atstovų
vadu. Nepriklausomoji 
bo partija turinti geriausios 
simpatijos MacDonaldo asme
niui ir esanti pasiryžus ištiki
mai ir su pilnu atsidavimu 

į-sekti paskui jį tiek parlamen
te, kur MacDonaldą^ yra vy
riausias darbiečių frakcijos 
vadas, tiek Darbo partijoje 
aplamai.

šis pareiškimas buvo išleis- 
konferencijos 

Susivienymas' nutarimą nebenominuoti Mac- » •
Amsterdamo Donaldą partijos iždininku 

per praeitus kai kas ėmė savotiškai aiškin- 
milionu mm-j ti n^t^une neprik^ įglgj^ arfĮ fflj- SaiimjUj PaSl^ta KM

na-.
arti i

BERLINAS, bal. 22. —Cen- 
tralinio Amsterdamo Interna- I 
cionalo biuro ką tik paskelbtu 
pranešimu Tarptautinis Profe-(tas dėl to, kad 
sinių Sąjungų 
(vadinamas dar

.... -j-----

MELBURNAS, Australija, 
bal. 22. — Per pastarus rinki
mus Viktorijos provincijoje 
Darbo partija buvo didžiausia 
laimėtoja. Ji laimėjo keletą 
naujų vietų ir dabar legislatu-
ros atstovų bute patapo stip- Internacionalu) 
riausia frakcija, noi’s absoliu- metus laimėjo du 
čios daugumos dar neturi.

Atstovų butas turi viso 65 
narius, o Darbo partijos atsto
vų dabar bus 28. Kad darbie
čiai turėtų absoliučią daugu* 
mą, jiems bereikia dar gauti 
devynias vietas.

šių rinkimų A?zultate kitos 
partijos atstovų bute turės: 
nacionalistai 19 vietų; County 
partija - - 10; County progre-- 
syvė partija — 4; liberalai — 
1 : nepriklausomieji — 3.

Prieš pastaruosius rinkimus 
valdžią kontroliavo nacionalis
tai susidėję su County parti
jomis. Dabar jų blokas yra 
iširęs.

jų narių.
Pranešimas sako, kad skai

čius gerai stovinčių (tai yra 
pilnai nario mokesnį susimokė
jusių) narių sąjungose, kurios 
yra prisidėjusios prie Amster
damo Profesinių Sąjungų 
tefnacionalo, per vienus 
praeitus metus padaugėjo 
200,000 (dviem milionais
dviem šimtais tūkstančių) nau
jų narių.

Bendrai 
Internacionalas dabar
15,300,000 (15 milionų i 
tuVcl:.r.čių) narių.

Pagal valstybes pirma vieta 
pagal narių skaičių priklauso 
Vokietijai, kuri turi 4’/$> milio 
no narių. Antrą vietą užima 
Anglija, su savo 4 milionais ii 
800 tūkstančių narių.

In- 
tik 
2,- 
ir

Profesinių Sąjungų 
turi

$5,000.,000 dėl potvynių 
nukentėjusiems šelpti
WASHINGTONAS, bal. 22.

Raudonojo" Kryžiaus virši
ninkai konferencijoj su kabine
to nariais Hooveru, Melionu, 
Daviau (karo departamento)

miečiu nebepasitikėjima juo ir
dagi rebeliją prieš Mae Donai- |jfi|10 d^fjy reVOllĮICijai

; j: ■ i • >* ' f ' r ”•! .*♦ •

Planuoja įsteigti degtinės 
monopolį

Valdžios priežiūroj ligoniam: 
butų parduodama “gera xk*g 
tinė ir nebrangiai*’

laiko padėtis
Kinuose

Buvo padarius planą 
gen. čian Kaišeką, 
k u komunistams

nuversti 
nepalan-

Eina kova su kraštiitiniaif. ki
niečių elementais; šeši komu
nistai sušaudyti

ŠANCHAJUS, • Kinai,

/Vienas am-rikietis 
, gyvenę? Meksikoj

bal.
biz-

paniją surinkti 5,000,000 dole
rių nukentėjusiems. per potvy
nius Mississippi klonio srityse 
žmonėms šelpti.

Goolidge nesikiš į Sacco 
. ir Vanzetti byla

bal.
asistentas
vyriausias 

vykdymo t

22.

PEKINAS, Kinai, bal. 22.— 22. — Del komunistų agitaci 
Iš suimtų Rusų ambasadoj so
vietu militarinib attaches raš
tinėj dokumentų vienas yra 
smulkmeningas Kinų komunis
tams 
Čian

\VASI11NGTONAS, bal.
— Prezidentas Goolidge parei
škęs, kad jis atsisakąs bet ku
riuo budu maišytis |>asmerktų- 
jų mirties bausmei Sacco ir 
Vanzetti bylon ir bandyti su
laikyti bausmės įvykinimą.

Tokia žinia gauta iš genera
linio prokuroro Sargento, kuris 
ta byla, turėjęs su prezidentu 
pasikalbėjimą.

22.

eina

19 pabėgėliiĮ prigėrė bar 
kai paskendus

MEMPIIIS, Tenn., bal. 
Praneša, kad ties Kno\vlton*. 
landing, Ark., paskendo vai 
džios tarka Pelican, 
tvano pabėgėlius, ir 
lika žmonių prigėrė, 
keturiolika baltųjų 
negrai.' Knovvlton’s
yra Mississippi upės krante, 
120 mylių į pietus nuo Mem- 
phiso.

22.—

gabenusi 
devynio- 

jų tarpe 
ir penki 
Landing

Trys asmenys žuvo au
tui nukritus į upę

PLANO, Ilk, bal. 22. - Pra
eitą naktį lėkęs automobilis 
nukrito nuo tilto į Plano upelį. 
Automobiliu važiavo trys žmo
nės ir manoma, kad visi jie 
prigėrė. Jų kūnų dar nepavyko

cirkuliacijos, pardavinė-1 surasti.

KONTESTAS
• “NAUJIENĮĮ”

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

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

Zaniboni nuteistas 30 
metų kalėjimo

galva, 
svar- 

nacio- 
kuris 
degtl-

iš lai- 
sandė- 
koi-po-

NEVV YORKAS, 
Iždo sekretoriaus 
Lincoln Andrews, 
irohibicijos

pareiškė, kad vyriausybė
stanti projektą įsteigti 
nalinį degtinės monopolį, 
aprūpintų ligonius “gera 
ne >r nebrangia kaina.”

Planas yra sudaryti 
duotų svaigiųjų gėrimų 
lių savininkų tam tikrą
raciją, supirkti visą esamą lai 
duotą degtinę ir koncentruoti 
ją į nedaugiau kaip šešius san 
dėlius, kurie operuotų valdžios 
priežiūroje. ♦

Daktarai turi pasirašyt 
.prižadėjimą nelaužyt 
prohibicijos įstatymo
Daktarai, vaistininkai ir kiti, 

kas pardavinėja alkoholį, turi 
pasirašyti tam tikrą prižadą 
klausyti prohibicijos įstatymo, 
vietoj iki šiol reikalauto liudi
jimo, kad norįs leidimą gauti 
aplikantas per praeitus metus 
nebuvo nusikaltęs nė valstijos 
nė fcderaliniams prohibicijos 
įstatymams.

Šitą 
veikiąs 
nierius

patvarkymą • 
prohibicijos

paskelbė 
komisio-

Nepamirškit nustatyt savo 
laikrodžius

Rytoj 
____ _ _____ mėnesio 

Buvusio socialistų atstovo par-'nuo šio 
lamente, Zaniboni, byla pasi
baigė ir jis šiandie buvo nu
baustas trimis dešimtines me
tų kalėjimo, 
kaltinamas dėl bandymo nužu
dyti diktatorių Mussolinj. *

ROMA, Italija, bal. 22.
pasKutinis balandžio 

sekmadienis, lodei 
vidurnakčio prasideda 

šviesos taupymo” lai-

Zaniboni buvo

“dienos 
kas.

Šią nakt, prieš eidami gulti, 
pasukite savo laikrodžių laik
rodėlių rodyklus priekin, vieną 
ištisą valandą.

planas nuversti generolą 
Kaišeką, vyriausi naciona- 
(kantoniečių) karo vadą, 
yra taipjau vadas visų

jos Šanchajaus kiniečių mies
te paskelbta karo laiko padėtis. 
Policija patruliuoja gatves ir 
įtariamus kiniečius krečia.

šeši korfninistų ’ vadai buvo 
LumH’va miesto daly sušaudy-

MeksiFOb vyskupai esą 
deportuoti

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
22. — Praneša, kad du arki
vyskupai ir keturi vyskupai, 
katalikų episkopato nariai, ta
pę deportuoti. Oficialinio val
džios pranešimo apie tai nėra.

n.
Nuosaikiųjų Kuomintanpo 

vadų slaptame susirinkime bu- 
vę' sako, nutarta . '>ąsti- ; 
Nankiną Čau-Lu, buvusi Sun 
Jat-Seno, pirmo Kinų respub
likos prezidento, patarėją va
dovauti kovai su r raštutiniais

JAPONŲ MIESTAS IŠDEGS
IX)NDONAS, bal. 22. — 

Pranešimas iš Tokio sako, kad 
Kąhaząvos mieste siautęs dide- 

i sunaikinęs 
apie 1,000 namų. Daug žmonių 

žalos 2 
jenų

kurs 
nuosaikiųjų elementų Kuomin- 
tange (politinėj kantoniečių 
partijoj).

Dokumentai parodo taipjau 
didelių pinigų sumų išmokėji
mus per pastarus šešis mėne
sius iki kovo 21 dienos. Subsi-'radikalais (komunistais), 
dijomis išmokėta 814,000 dole
rių, daugiausiai “krikščionių 
generolo” Fen-g Juhsiano armi
joms. Subsidijuojamos buvo 
taip pat partizanų bandos vi
durinėj Mongolijoj. 
Kantono ir Hankovo

Biudžetas 
valdžioms

Sovietų ambasadą saugoti, 
penkių valstybių legacijos pa
statė savo ginkluotų kareivių 
sargybą.

Rado naują būdą cukri
nei ligai gydyti

BERLINAS, bal. 22. — 
Frankfurto universiteto profe
sorius Carl von Noorden sako 
suradęs naują būdą cukrinei 
ligai (diabetes) gydyti.

čian Kaiščiui atnauji
na kovą su Šiaurę^ 

milltarifitais
ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 22.
Kadio pranešimas iš čian- 

kiango sako, kad daugelis ka
riuomenės daro prisirengimų 
puolimams šiaurinėje Jangtse 
upės pusėje.

Kadangi vakar buvo daug 
kariuomenės iš Nankino išso
dinta į šiaurinį upės krantą, 
tai tas tik patvirtina praneši
mus, joge! Vyriausias naciona
listų karo vadas iš naujo pra
deda kam; ’ ją prieš šiaurės 
militaristuą.

pozicijas 
atkakliai

mažėjo, 
kad ban- 

kad jie

*QRRS:
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu, bet vis šalto
ka; vidutinis mainąsis vėjas.

Vakar
tarp 31° ir 39° F. nio reikalų, tai

Šiandie saulė teka 4:58, loi- valdžia nebusianti 
džiasi -6:38. Mėnuo teka 12:14 už svetimšalių
valandą ryto. . jHankove.

Materialinės 
padaryta apie 5 milionus 
(21/j miliono dolerių).

Kanazavos miestas turi 
129,000 gyventojų.

apie

razbaininkas susižavėjo viena 
jauna mergina iš Meksikos 
Miesto. Jis ją pirma apiplėšė, 
o paskui įsakė eiti laukan iš 
vagono. Ranka parodė jai vie
tą, kur ji turinti jo laukti. 
Mergaitė išbalo, kaip popieris, 
bet atsisakė.«bandito klausyti.

“Vienas amerikietis, kurs

simojo į jį šautuvo drūtgaliu 
ir, keikdamas šlykščiausiais 
keiksmo žodžiais, liepė jam nu
tilti. Amerikietis, atsisegiojęs 
vestę ir marškinius, išsitraukė

ugnis
Trys tu 

vagone
galėjome saVo piniginį diržą ir atkišo jj

Protestuoja prieš sveti
mus karo laivus 

Rankove
HANKOVAS, Kinai, bal. _ _______ _ _______T

—Kantoniečių valdžios u žsie-'girdė j otn^ pakankamai aiškiai |
nio reikalų ministeris Eugene sakė mums, kas ten dejos.

22.

atsakominga, siginklavę jie suvirto į musų mes matėme, kaip banditai su- 
I laistė aliejum vagonus ir pas- 

išitroškęs ‘kui juos padegė.” '

’V J-- 
nuosavybes Pullmano vagoną.

“Vienas kraujo



NAUJIENOS, ChlcagO, UI šeštadienis, Bal. 23, 1927

METINIS PAVASARINIS ŠOKIS
Rengia

BRIGHTON PARK LITH. A. B. CLUB

Subatoj, Balandžio 23,1927
Meldažio Svetainėj
2244 W. 23rd Place

Jūsų buvęs sena;
Priedelis Patarėjas

senas Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dainininkas P. Stogis

Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga 50c

Muzika JOHN F. POCIAUS

BALIUS su SŪKIAIS
rengia

Draugystė Susivienijimo Brolių

Sukatoje, Lapkričio-April 24,1927
DIEVO APVE1ZDOS P AR AP. SVETAINĖJ

Ant 18-tos ir Union Avė., Chicago, 111.
Pradžia 7:00 vai. vakare įžanga 35c ypatai

Įstojimas veltui

H. LEIBOfflTZ
Porsikdlė j naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 7-tai valandai 
vakare, kasdien

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

UHKAGO, 1LL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužiui
* " 1 ... .................... .

Bridgeportas

• COLISEUM

SELLSFLOTO
CIRCUS

DABAR

Standard Pasaulinis Circus
Durys atsidarys 1 po pietų ir 7 vakaro 

PERSTATYMAI 
3:15 po pietų ir 8:15 vakare

IŠKILMINGAS BALIUS
Lietuvių Tautiška Parapija 

Rengia Iškilmingą Balių 
SAVO SVETAINĖJE 

3501 So. Union Avenue

Subatoj, Balandžio (April) 23 d., 1927
Pradžia 7 vai. vakare

Visi beskirtuino;/maloniai esate užkviesti linksmai 
laiką praleisti prie puikiausios muzikos.

Kviečia KOMITETAS

Hlinojaus Liet. Pašelpos Kliu- 
bas užbaigiant žiemos sezoną 
rengia puikią pramogą va
karienę su šokiais sekmadienio 
vakare, balandžio 21 d., Liet. 
Auditorijos mažosiose svetainė
se.

Pasišokus, pasisvečiavus bus 
pakviesti ant skanios vakarie
nes, pagamintos gabių šeimi
ninkių. Po vakarienės ir vėl šo-' 
k i ai iki vėlybai nakčiai.

Kiek girdėjau rengėjai ketina 
patenkinti visus dalyvius mi
nėtos vakarienės. Dar prie to 
kliubo nutarta sveikus vyrus 
priimti j narius be jokio įsto
jimo. —Narys.

Per p. dozevskaitūs koncer
tą musų Stogis nusinešė su 
savim auditoriją. Mes jį my
lim ir negalim atsidžiaugti Jo 
dainavimu. Trūksta aiškesnės 
dikcijos* bet pradėjus dainuoti 
su ekspresija, viekas užsi
miršta. žmogus nejučiomis 
pakyli nuo sėdynės kada Sto
gis pradeda siausti su savo 
baisu. Mes lietuviai tik vie
ną tokį dainininką teturime.

Dainininkas Stogis buvo pir
masis birut ietis ir mielai su
tiko dalyvauti “Rirut&s” ju
biliejuj 24 balandžio. Buda-

i, nuummova 
“Birutės” ir jai visados pasi
tarnauja. šį kartą švenčiant 
tokią iškilmę gerb P. Stogis 
mokūs vėl sužavėti publiką sa
vo dainomis. Lauksime 

iikar/riai tos (diei.es.—N.

Pavarykite savo laik- 
rodžius

DABAR ATSIDARĖ
NAUJAS

IMIIIIIIIIHIIIIIIIIffllIlM pias geras lietuvis, neužmiršta

Extra
KIAUŠINIS BALIUS

Rengia
Atgimties Lietuvių Tautos 
Moterų ir Vyrų Draugija 

Ned., Bal. 24 d., 1927 *
Pradžia 7 vai. vakare

VILNIES SVETAINĖJE 
3116 So. Halsted St.

Kviečiame atsilankyti vi
sus, senus ir jaunus, nes tu
rėsite progą prie puikios 
muzikos pasilinksminti. Taip 
gi bus duodama po porą, 
kiaušinių kiekvienam atsi
lankiusiam. Kviečia

Rengimo Komitetas
1IIIIIIIIII0IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

ne-

prasideda “dienos 
todėl visi

Rytoj 
šviesos taupimas”, 
pavarykite rytoj ryte savo laik 
rodžius vienų valandų j priekį, 
jei nenorite visur pavėluoti. 
Priemiestiniai traukiniai taip
jau pavarys savo laikrodžius, 
bet toliau einantieji traukiniai 
laikysis tikrojo laiko.

Garsinkites Naujienose

BALIUS SU DOVANOMIS
Dvi Dpvani po $5.00 Auksu

— Rengia —
Dr-stė Šv. Jurgio Kareivio ir Kank. 

šv. Jurgio Dienoj
Subatoj, Balandžio (April) 23,1927

J. J. EŽERSKIO SVET. 
4600 So. Paulina Street 
Pradžia 7:30 vai. vak.

BELVIDERE 
VIEŠBUTIS
Naujos Mados — Nuo Ugnies Apsaugotas 

Visuose kambariuose yra maudynės 
Saulės apšviečiami kambariai 

Kainos prieinamos 
Čia galite gyventi maloniai

1148 Mtakee Avė.
Netoli Haddon Avciiue

Tel. Brunswick 7290

r^J f^ f^ f^ r~j r-J t^įr^ r=^ p^je

“BIRUTES”
JUBILEJUS

Balandžio-April 24,1927
• \1 * t * '

Lietuvių Auditorijoj
3133 So. Halsted Street

Pradžia 7:30 vakare, pagal naujuoju laiku

PR0GRAME

wi

M. PETRAUSKO LAIKAIS

• I DALIS

H J. Byanskas, A. Olis, M. Yozavitas, 
JĮ O. Biežienė, S. Cerienė, J. Romanas, 

JĮ J. Olšauskas, P Stogis, Ona Vilkiutė

K >

DALYVAUJA
II DALIS

“Birutės” Choras Jubiliejaus muzi
kalia vaizdas, senas kanklininkas 
ir gerosios “Birutės” vaidilytės, 
dvasios.

Priruošta Koinp. A. VANAGAIČIO ' :•

7| Po programai šokiai. Kviečia visus “BIRUTE” i
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NAUJIENOS, Chicago, m.

CHICAGOS 
ŽINIOS

tuoti. Jie visi bus kaitinami už 
kuinu n ai į puolimą merginos.

Suomį) 7 užpuolusius 
merginų

tėvo draugo namuose 1522 So. 
Paulina SI.

Mergina apiplėšė taksi 
.kabą — sugauta

Jauna mergina, kuri 
viena, be jokio vyriškio

veikia 
pagel- 
šoferj 
iš jo

A. VIDIKAS-IULEVIGH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tek Yards 1119

nukritus laike sniego audros jo 
aeroplanui ties Topeka, Ind. 
Ūkio darbininkas rado jo ae
roplaną degantį, o jį patį jau 
negyvą.

Pašto aviatorius 
užsimušė

John F. Milatzo, 27 m., iš 
Maywood, skridęs su paštu iŠ 
Chicago į Cleveland, užsimušė

Pasak Melinick, ji pasisam
džiusi kabą prie 47 ir Ashland 
gatvių ir liepusi vežti prie 45 
ir Paulina gt. Ten, vieton mo
kėti, ji išsitraukė revolverį ir 
privertė jį atiduoti $14. I f

Policija spėja, kad ji yra ir 
daugįau plėšimų papildžiusi ir 
todėl nukentėję nuo plėšikų 
žnymės bus pakviesti ją pama
tyti.

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
vusi Pennsyb 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pr 
gimdymo.

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Wylie, 4644 Sheridan Hoad, po
licija užtiko laukuose klaidžio-

1 jančią ir nuvežė į Archer ligo
ninę, Argo. Ji buvo tiek apglu- 
šus, kad per ilgą laiką negali
ma buvo išklausti kas atsitiko. 
Bet atsikvošėjus ji viską papa
sakojo ir po to sekė areštai.
Ją netik išgėdino, bet ir su- Į boa. apiplėšė taksikabo 
mušė ir, kaip ji pasakoja, jie Abe Murinick ir atėmė ...

$14. Bet neužilgo ji visgi pa
juos kliuvo policijai ir tapo Muri

nick identifikuota. Suimtoji
| mergina yra PearI Dorcey,

4821 Throop St. Ją suimta jos

tarėsi ją visai nužudyti, 
vienas puoliku atkalbinęs 
nuo tokio žingsnio.

Tarp Suimtųjų yra ir 
kus, ten ją visi išgėdino ir pas-'čiamos savininkus Anton 
kinu laukuose ją išmetė iš a u- splrup, kuris merginos 
tomobilio, tapo policijos arės- kojiniu, irgi dalyvavęs puoli- 
tuoti. Dar ieškoma ir aštun- nie. Jis ir išdavęs kilus septy- 
to. kuris irgi buk tame puoli- jiius irgi dalyvavusius tame 
me ant jaunos mergaitės da- puolime, kuriu šeši jau areš-

Septyni žmonės, kurie išvo
gė merginą Hillside Inn karčia- 
moj, Palos, kada josios vaiki
nas nusigėrė, išvežė ją į lau-

12th STREET
Te]. Kedzio 8912

kar-
Blin- 
pusa-;

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

PIRMIAU NEGU NUPIRKSI SAVO RAKANDUS, 
PEČIUS, DYVONĄ ARBA PIANUS 

PASIMATYKIT SU MUMIS

Mes tamstoms patarsime kur ir kaip galite nu
pirkti geriausia, už justi pinigus. Mes turime puik) 
tavorą store, o jvigu ko nerastumėt pas mus, mes 
turime susinėsimą su didžiausėmis firmomis mieste, 
kur galite pasirinkt ką jus reikalausite, už prieina
mą kainą.

Ateikite persitikrint musų teisingoms kainoms.

Z. Pietkiewicz
FURNITURE STORE

FURNITURE, CARPETS, RŪGS, STOVĖS, 
PHONOGRAPHS, ETC.

1721 W. 47th Street Tel, Boulevard 1336

Pavasarinis
Pasiūlymas

Pavasaris jau čia! Dabar yra laikas įsidėti į namus' 
phimbingą! Mes pasiūlome keletą bargenų plumbin- 
go materiolo labai pigiomis kainomis.t . -• J

PILNAS MAUDYNES OUTFITAS

Šis yra augštos rųšies outfitas, turi 5 pėdų vaną ir 
kloseto outfitą, ivory baltą tanką! ir golden oak ma- 
hogany sėdynę ir vitrebus augštos rųšies bowl. Mie- 
ra 18x21 lavatory su nikeliotais kraneliais dėl šilto 
ir šalto vandens. Mes pasiūlome šitą visą prirengtą 
outfitą labai pigia kaina tik $48.

SOL ELLIS & SONS, Ine
2118-20-22 S. State St 4600-06-08 W. 22nd St.

Phone^Victory 2454 Phone Cicero 130

Visi Departmentai

Geriaus kaip Auction Pirkt
išpardavimas

Sučcdysi nuo 40' . iki 70' ■ procentų ant Deimantų, žiedų, I„aikro<i<*lių, Sidabrinių ir Auksinių daiktų, Britvų, 

Kliperiy, Knygų, Victrolų. Turi Būti Išparduota, Kad Padaryti Vietos Del Rakandų

Elgin Laikrodėlis, 7 akmenų pa

auksuotas keisas už..... ..... $6.95
Elgin 15 akmenų už..... $12.00
Elgin 17 akmenų už ......  $16.00
Elgin 21 akmenų už ........$20.00

R. C. Radiola, 6 tūbų, nereikia
nei dratų, nieko, už ............$75.00
Lietuviškos Knygos, Sapninin
kas $1.00 vertės už............... 35c
Valgių gaminimo už ............45c
Aritmetikos už....,................. 25c

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių {tempimą, ir galvos 

skaudėjimu

I)K. G. SERNER 
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Phonografas ir Radio krūvoje, 
vertės $200, su visu įrengimu 
už...................................... $96.00
Kiti Victor, Brunswick, Colum- ’ 
bia gramafonai, kainos

$15, $20, $25, $30, $50

Zenith 6 tūbų radio, su viskuo, 
su įrengimu, tiktai už .... $39.00 
6 tūbų su cabinetu prijungiama 
prie elektros už ......  $99.00
Freshman 6 tūbų už ........ $49.50 
-!•------------ -------------- ——r—
Freshman 5 tūbų už...... $39.50
Angliškas žodynėlis, vertės $1.00 
už..... .................................   45c
Enciclopedia, vertės $10 už $3.95 
Biblija, skuros apd. už ........ 90c
Biblija paveiksluose už .... $1.95

Player Pianas, biskį vartotas
už....................................$95.00
Grojiklis Pianas, naujas
už ..................................  $125.00
Wurlitzer Grojiklis už $130.00 •
Gražus Gulbransen Registering
Grojiklis už..................   $450.00
-------------- - ------ . ■ ■ ■’ " ---------

B. Batterijos, 45V po...... $1.35
A. Radio Batterijos 100 am.
už........................................$9.00
Radio tubes po......................45c
Barberiškos žirklės po .•....  95c
Kliperiai po .......  90c

NAUJAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI 
Kaina Po 75c Vienas — Ant Abiejų Pusių

Indainavo Jonas Butėnas
* •

16048 Išgėriau septynias ir Lopšinė
16044 Kalinio daina ir Mano gimtinė
16041 Mes be Vilniaus nenurimsim 

ir Girtuoklio daina
16040 Oi kai aš pas močiutę buvau 

ir Eina Garsas nuo Rubežiaus
16038 Lakštingalėlė ir Aguonėlė
16037 Kada noriu verkiu ir Ant 

ežerelio Rymavo
16023 Vai varge, varge ir Aš išėjau

j girelę
16016 Litai ir Leiskit į Tėvynę
16012 Vilniaus kalneliai ir Kur Ba

kūžė samanota

Indainavo Juozas Babravičius
16036 Bernuželi nesvoliok ir Ne 

margi sakalėli
16035 Visur tyla ir Tykiai Nemunė

lis teka '
16034 Kur bakūžė samanota ir 

Aguonėlės
16045 Gale sodo rymavo ir Švint 

Aušrelė

Indainavo Justas Kudirka
16.059 Iš rytų šalelės ir Vienas žodis 

nešneka \
16055 Tų mergelių dainavimas ir Ne 

bile kieme mergelė auga
16054 Dzingeliukai ir Dul dul dūdele 

Indainavo J. Siuldauskas
16031 Žalioj lankoj ir Kur josi
16029 Oi motule mano ir Atneša de

das kukulių viedrą

Dainos Kitų Artistų
16032 Vai močiute mano ir Ne Del 

tavęs aš mergelė
16046 Muzika, Muzika ir Dainuok 

sesute lapunelę
16060 Prauliau matušę ir Liepė 

Tėvelis
16058 Oi, Oi, Oi ir Meilė Tėvynės 

nemarf
Ingrajino Columbijos Orkestrą

16057 Ragana polka ir Pabučiuok 
mane

16053 Linksma porelė ir Linksmas 
medžiotojas polka

16052 Ištikimas draugas polka ir 
Regina valcas \

16043 Katrytė polka ir Marytė polka

įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621

Ką tik grjžo iš Europos
Dr. Lcwis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

NedSlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarty

■ i . ■ ■—s
Telephone Yarda 0904

DR. MIURIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 3260V - J

HERZMAN ■»'
— IS RUSUOS-

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaiką pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas Ir Laboratorija: 1026 W. 

18th SU netoli Morgan St.
VALANDOS1 Nuo 10-12 pietą 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

) Dienomis i Canal 
8110. Nak*ji 

South 'bore 2288 
Boulevard 4186

3235 So. Halsted S t.
Val.s 9—10 iiryto ir po 3 ▼. ▼.

PR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880 

k .   ——■
Ofiso Tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Jos. F
I

Sudrik
INC.

MUSIG RADIO & FURNITURE
3417-21 So. Halsted Street Chicago, Illinois

Tel. Boulevard 4705

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą. 

Ofisas 8102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 1—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien. 
/11............ """■ *..................

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterą Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfas 6858
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IJisimoklJtmo kalnai
Čhicagoje — paltui

Metama .... ...... .......... ..........
Pusei metu------- - ----------

1.M
.71

suimtas “in flagranti”. Taigi, 
reziumuodamas savo ilgą aiški
nimą, ponas ministeris pareiš
kia:

j ienų” rašymo 
Bostono škaplierninkų

apie lenkus su 
organo

Kdltof P, 1BIGAJTIS

17M Soath Habted Street 
Oicaffo, III.

Valepkone Rooaevelt 8*Ot

Subacription Ratai i
18.80 per year in Canada.
17.00 par yaar outsida of Chiaaga.
$8.00 par yaar in Chicago, 

8c. per copy.
Eatered aa Sacond Claaa Kattar 

March 7th, 1914, at tha PMt Office

Chicagoje per Mttotojvai
Viena kopija--------- ------------  te
Savaitei 18c
Mtneaiui ....______      76c

Suvienytose Valstijos^ na Chicagoja, 
paltui

Katama |7.H
Pasai matą--------------_------ 8.W
Trims minėdama -...........  1.76
Dviem niineaiama 1.26
Vienam mtaaaiul  .76

Llatavon ir kitar uiaianiaoaai 
(Atpiginta)

Katama
Maujianog aiaa kasdien, fiekiriant 

feekmadianiua. Vaidila ■aajianv Ben
drove, 1719 S. Halated St. Oicago, 
I1L — Telefoaaai Reoeevait SKt,

18.90

Trims minėdama  2JW 
Pinigua taikia ai«ati palto Konay 

orderiu karta au aiaakyma.

SĄMOKSLININKAI SMERKIA SĄMOKSLUS

“Kad keliamas atstovui Pa
jaujui kaltinimas tėra tęsia
mas dariais, negali būt ne 
mažiausios abejones. Juk vie
nas iš pamatinių jį kaltinti 
straipsnių — tai Baudžiamo
jo Statuto 102 str., kuris kal
ba apie sąmokslą. O kiek lai
ko tęsiasi sąmokslas, suėmi
mas bus visada in flagranti. 
Taigi negali būt nū mažiau
sios abejonės, jog atstovas 
Pajaujis suimtas visai teisė
tai, neprasižengiant nei kon
stitucijai, nei jokiam kitam 
Lietuvos įstatymui.”
Tai yra taip kreiva įstatymo 

interpretacija, kaip smetoninio

pabrėžė
atstovai

Kauno “Lietuvyje” įdėtas vidaus reikalų ministeri
jos pareiškimas apie atidengimą menamo “sąmokslo” 
prieš valdžią ir paskui sakoma:

“Trampas lakoniškas pranešimas,, bet jis pasako 
labai daug. Jis pasako, kad Lietuvoje konspiruojama 
prieš teisėtą (? “N.” Red.) valdžią. Iki šiol sąmokslai 
prieš teisėtą tvarką ir valdžfą ėjo tik iš vienos pu
sės: iš komunistų (o kaip su tais, ką gruodžio 17 d. 
įvykino perversmą? “N.” Red.). Šituo negalima bu
vo labai stebėtis, nes komunistai visur ir visuomet 
skelbia, kad jų tikslas — revoliucija ir visiškas esan
čios santvarkos išgriovimas. Tačiau šį kart, kaip 
tvirtina oficialus pranešimas, sąmokslas einąs jau ne
be iš komunistinių sferų. Kas čia yra kaltas? Galu-Į 
tinai šį klausimą turės išaiškinti tardymas ir teis- Lietuvos konstitucija 
mas. Bet ir dabar jau negalima nesusirupinti šituo tegali būt suimtas . be Seimo 
faktu. (sutikimo tiktai tuomet, kuomet

“Lietuva norima paversti Meksika, Portugalija ar N,sai bus sl,i>autas kurį 
. .v,. t i.......................... tų darbu atliekant, liktai tuo-kinais, kur kuone kasmet ištinka revoliucijos ir vi-1 *>t reM kud jo su6mimas 

daus kovos. įvyko "in flagranti”.
“Jeigu Meksika, Portugalija ar Kinai ir gali sau Bet ar Dr. Pajaujis buvo su- 

šitai leisti, nerizikuojant nepriklausomybe, tai apie kautas atliekant kokį nors nu- 
Lietuvą taip pasakyti negalima. • Likalstumą darbą, kuriuo butų

“Lietuvos padėtis visai kita. Lietuvos priešai tik rallnia |)a™mtl kaltinimąi dėl 
laukia, kada joje kils anarchija, kad tuojau galėtų I kokiani slaptam 8Qmoksli. 
uždėti ant jos savo leteną. ninku susirinkime?

“() mums juk rupi ne vien tik musų nepriklauso- čiupo jį begaminarft 
mybės išlaikymas. Mes dar privalome atgauti Vilnių, į latinant kurstančią prie suki
mės privalome labiau suvienyti Klaipėdą su visa Lie
tuva.

“Argi mes galime svajoti apie šitų tikslų pasieki
mą, jeigu pas mus bus ruošiami sąmokslai. Sąmokslų 
politika nuves mus ne prie Klaipėdos suvienijimo, ne

Sąmokslas yra nusikalstamas 
darbas ne diį to, kad sąmoksli
ninkas galvoja apie valdžios nu
vertimą aba nori valdžią nu
versti, bet dėl to, kad jisai at
lieka tam tikrus darbus, vedan
čius prie valdžios nuvertimo. 
Tie darbai gali būt plano da
rymas, agitacinių raštų gami
nimas, žmonių kalbinimas dė
tis prie sąmokslo, dalyvavimas 
sąmokslininkų ąusirinkime, gink
lavimąsi su tikslu nuversti val
džią, ir t. t. Taigi ir “tęsiamas 
nusikaltimas” susideda iš eiles 
nusikalstamų darbų. Einant 

atstovas

Ar ji su
ari k» be-

jisai buvo1 mo literatūrą? Ar
suimtas besinešiojant ginklą?.. .

Nieko panašaus. Atstovas Pa
jaujis buvo suareštuotas anksti 
lytą Kauno stotyje, kai jisai 
buvo tik-ką pagrįžęs iš Šiaulių,

“Naujienos” dėl to 
■ tą faktą, jogei lenkų 
• Seime einą su smetoninkais, 

kad smetoninkai mėgino apgau
ti visuomenę ir pateisinti savo 
“pučą“, skelbdami, jogei jie 
“išgelbėjo” Lietuvą nuo lenki
ninkų. Tuoj po perversmo kai 
kurie neprotaujantys žmonės 
(tarp jų ir “Dirvos” “vyris”) 
buvo šituo smetoninrnkų hum- 
bugu patikėję. Jie manė, kad 
socialdemokratas Cepinskas su 
premjero Sleževičiaus pritari
mu, iš tiesų, “lenkinę’’ Lietu
vą ir statę į pavojų lietuvių 
tautą.

Bet kai atėjo žinia iš Kauno, 
kad trys lenkų atstovai Seime 
(beveik visa lenkų frakcija) 
balsavo už Smetoną, kuomet 
pastarasis buvo renkamas pre
zidentu vieton nuverstojo Gri
niaus, tai tie, kuriuos buvo su
klaidinęs smurtininkų melas, 
ėmė atsipeikėti. O vėliaus, kai 
patys tautininkai savo organe 
(“Lietuvy”) viešai pasigyrė, 
kad lenkų frakcija greičiaus 
balsuosianti už Voldemaro ka
binetą, negu prieš jį, tai išsi
sklaidė ir paskutinės to sme- 
tonininkų bumbugo miglos.

Tuo budu veidmainingas 
smurtininkų riksmas apie “len
kinimo pavojų’-’, nuo kurio jie 
buk išgelbėję Lietuvą, tapo 
žmonių teisingai įvertintas, kai
po mėginimas apgauti visuo
menę. Ir tai yra labai sveika, ir 
mes ne tik nesisarmatijamc, 
kad prisidėjome prie iškėlimo 
aikštėn tos smetonininkų ap
gavystės, bet jaučiamės atlikę 
savo visuomeninę pareigą!

Kas kita šv. Juozapo organas 
So. Bostone ir jo bendradarbis 
Bomanas, kurie dar ir šiandie 
tebeprikaišioja lenkus vai. liau-/ 
dininkams ir socialdemokratams. 
Tas laikraštis kartu su smeto- 
nininkais stengėsi apgauti ame
rikiečius pirma ir stengiasi 
apgauti dabar. Nors jisai pui
kiai žino, kad tik ačiū lenkams 
Smetona surinko 38 balsus, ren
kant jį prezidentu neteisėtam 
Seimo posėdyje, tečiaus jisai

CHICAGOS 
ŽINIOS

Kerenskis jau Chicagoj
Kalbės rytoj 2 vai. po pietų

Vakar ryto metą atvyko 
Chicagon Aleksandras Kerqq- 
skis, buvusia laikinosios rusų 
revoliucinės valdžios galva. 
Jo pasitikti susirinko pusėti
nai didelis žmonių būrys. Iš 
stoties Kerenskis nuvyko ‘ į 
Drake viešbutį.

Bytoj 2 vai. po pietų Kerens
kis kalbės Ashland Auditorijoj 
(Van Buren ir Ashland Bvd.). 
Kalbės jis apie Rusijos revoliu
ciją. Jis išaškins, kaip ta revo
liucija įvyko ir kaip bolševi
kai padarė perversmą, ginklo 
pagalba pasigrobdami valdžią 
į savo rankas. ,

Kerenskis yra nepaprastai 
gabus kalbėtojas. Jis tiesiog 
žavėta žavėja klausytojus. To
dėl kiekvienam bus įdomu jį 
rytoj išgirsti. Kas supranta ru
sų kalbą, tegul nepraleidžia 
tos progos.

Tikietai Kerenskio prakau
lioms galifna gauti “Naujieno
se” ir “Aušroj.” — N.

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

PERLINES'

OUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

S. BALICKAS
SIUVA VYRIŠKUS IR
MOTERIŠKUS KUBUS

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt Street*

Chicago, III.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIiPIIOIIIIIIIIili
Atėjo Kultūra No. *3. 

Galima gauti Naujienose. 
Kaina 45c. ,
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

PINIGAI PASIUNČIAMI GREITAI Į LIETUVĄ 
IR KITAS EUROPOS ŠALIS

3% Mokamas Ant Taupimo Atskaitų 
Komerciajės Atskaitos Pageidaujamos 

Parsiduoda Augštos Rųšies Pirmi Morgičiai Ir 
Gold Bondsai, Nešanti 6% 

Pasirenduokite Apsaugos Dėžutę Musų Sau
giuose Vaultupse. Kainos $3.00 Ir Augščiau. 
Atviras nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. (Jtarninko vakarais nuo 

6 iki 8 valandos
J. J. KRASOWSKAS

f Vedėjas naujo biznio departmento

South West Trust and Savings Bank
35th Street, Archer and Hoyne Avenues

Chicago z
Valstijos Bankas po Chicagos Clearing H o ilsc 

Priežiūra
TURTAS VIRŠ $5,750,000.00

3 ŠMOTU PLIENINES LOVOS OUTFITAS

$15.00

prie Vilniaus atvadavimo, bet prie nepriklausomybės 
praradimo.

“Sąmokslai visai susilpnina net dideles stiprias 
valstybes, o musų nedidelę, turinčią aršių priešų val
stybę sąmokslai greit gali privesti prie katastro
fos....”
Tai matote, kaip šiandie rašo tie, ką gruodžio 17 d. 

įvykino sąmokslą ir nuo to laiko iki dabar, per keturis mė
nesius, tą įvykintąjį sąmokslą ir jo vadus garbino.

Gal manote, kad smetoniniai sąmokslininkai jau pra
regėjo, jeigu jie dabat jau smerkia “sąmokslų politiką?”

Tai butų klaida. Jie smerkia tiktai kitų partijų są
mokslus, bet ne savo! Savo iš anksto suplanuotąjį ir gruo
džio nakties tamsoje pravestąjį sąmokslą jie dar ir šian
die tebelaiko “didvyrišku tautos gelbėjimo žygiu”. Ir ši
tame punkte jų manymas nepasikeis — iki kokia nors fy- 
ziška pajėga neišmuš jiems “durnumo” iš galvų.

Lietuvos smurtininkai, kaip matome, vadovaujasi 
gryniausių hotentotų logika; jeigu aš tavo pačią pavagiu, 
tai gerai, bet jeigu tu mano pačią pavagi, tai — nusidė
jimas. Ir nesvarbu, kad toje smurtininkų šaikoje maišosi 
ir universiteto profesorių, ir inteligentų profesionalų, ir 
kunigų ir senų visuomenės‘darbuotojų. Mokslus jie, tie
sa, yra ėję ir “inteligentiškai” pašnekėt moka. Bet savo 
sielos kultūra jie vistiek yra puslaukiniai, kaip hotento- 
tai, zulusai ar kiti kokie atsilikusių padermių nariai.

Vargas kraštui, kuris patenka po tokių gaivalų jun
gu. Nusikratyti jų Lietuvos liaudis tur-but negalės ki
taip, kaip tik paėmus gerą pagalį.

1 tir jisai dalyvavo legalėje sa- 
vo partijos konferencijoje;

Todėl apie tai, kad vai. liau- 
i i ninku atstovo suėmimas bu
tų įvykęs “in flagranti’’ (nusi
kaltimo vietoje), negali būt jo
kios kalbos, ir tik paskutinis* 
begėdis gali drįst taip kraipyt 
1 (institucijos paragrafo pras
mę, kaip ‘tai daro Voldemaras.

Voldemaro interpretaciją pri
ėmus, Seimo narių neliečiamy- 
l.ė butų visai panaikinta. Nes 
juk užtektų tiktai policijai su
galvot prieš tą arba kitą at
stovą kaltinimą dėl kokio nors 
“tęsiamo nusikaltimo”, ir ji tu- 
lėtų teisę jį suimti. Sakysime, 
policija iškeltų kaltinimą bent 
kuriam opozicinės frakcijos na
riui, kad jisai rengiąsis nužu
dyti kokį nors ministerį arba 
šiaip kurį žmogų; ir jau ji ga
lėtų jį suareštuot *ir įmest į 
kalėjimą. Rengimasis nužudyt 
irgi yra “tęsiamas nusikalti
mas”.

Bet konstitucijon dėl to ir 
yra įrašytas paragrafas* apie 
itstovų neliečiamybę, kad val- 
Ižia arba policija negalėtų ši
aip sauvaliaut ir žmonių iš
laktuosius atstovus terorizuoti

**** —-* ....  1 ■■L— -

PLEPERIS

drįsta da ir šiandie kaltinti 
opozicijos partijas, kad jos ei
nančios išvien su lenkais. Tai 
yra humbugierio darbas!

Jeigu “Dirvos” Karpavičius 
nori pasirodyti esąs vyras,- tai 
jisai turi mokėt atskarti bent 
juodą nuo balto.

Padarytos iš 76 ir 102 raktų oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie
niniais “reeds”. Dailus užbaigimas ir 
;gražiai išmargintos.

Neapsigaukit, žiūrėkit, kad ant 
.oncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Katalogus siunčiame dykai

VITAK-ELSNIK CO. 
4639 So. Ashland Avė.

' CHICAGO, ILL. v

Plieninė lova, riešutinio medžio užbaigimo, reed 
efekto frontas ir galai. Stiprus ir geri springsai. 
Matrasas 50 svarų sunkumo ir labai gerai prikim
štas. Visi trys šmotai šiame išpardavime tiktai $15.

Peter Barskis
FURNITURE HOUSE 
1748W.47thSt.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRBUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedfi-
lio» nuo 2:30 iki 4:30 po pietą

REZIDENCIJA;
2226 Mnrsball BJvd.

TELEFONAS CRAWFGRD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

M
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Naujas Trust Departmentas

PROFESORIŠKA GUDRYBĖ

Ministeris pirmininkas Vol
demaras ilgam pąreiškime spau
dai mėgina įrodyti, kad valdžia, 
suimdama atstovą Pajaujį, ne
sulaužiusi respublikos konsti
tucijos.

Lietuvos konstitucija garan
tuoja Seimo nariams asmens 
neliečiamybę. Konstitucijos 38 
paragrafe pasakyta, kad “at

stovą suimti galima tiktai Sei
mui sutikus’’, išimant tuos at
sitikimus, kad suėmimas įvyks
ta “nusikaltimo vietoje” (in 
flagranti).

Šitą konstitucijos patvarky
mą prof. Voldemaras mėgina 
apeiti sekančiu budu. Jisai sa
ko, kad nusikaltimą esama dve
jopų: taip sakant, vienkartinių 
ir tęsiamų. Atstovas Pajaujis 
esąs kaltinamas dėl sąmokslo 
darymo, lai esąs “tęsiamas” 
nusikalstamas darbas, ir per 
visą laiką, kol kaltinamasai tuo 
darbu užsiėmė, jisai galėjo būt

Karpavičius savo “Dirvoje” 
užsimanė pamokint “vyrišku
mo” visus tuos redaktorius, 
kurie tai arba kitai Lietuvos 
partijai prikaišioja lenkų at
stovus.

Girdi, nesenai “Naujienos*” 
rėkė, kad smetonininkai einą 
su lenkais, o dabar So. Bosto
no “Darbininkas” šaukia, kad 
vai. liaudininkai ir socialde
mokratai, susidėję su lenkais, 
ruošę sukilimą.

Jeigu f asistuojantis “Dirvos*’ 
gaidukas pats turėtų bent kiek 
vyriško proto, tai jisai taip ne
si skeryčiotų ir nemaišytų “Nau-

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

LIETU S AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
, Houlevard 7589

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

Dabar mes esame autorizuoti per Illinois-Valstiją 
priimti “Trusts” •
Ką tas reiškia?

■
Tai reiškia, kad yra suteikta didžiausia apsauga pagal Valstijos 
Įstatymus. Jus galite čionai atlikti reikalus apie savastis būda
mas gyvas ir aprūpintas po mirčiai.
Reiškia, kad jūsų reikalai su pagelba musų Trust Departmento 
yra rankose visų musų Direktorių. Jus turėsite progą pasinau- 
duoti iš didelio bankinio biznio patyrimo, o jūsų pinigai ir nuosa
vybė bus dvigubai apsaugota.
Praktiškai bile kokis nurodymas ant savo palikimo gali būti at
liktas daug geriau ir saugiau su pagelba musų Trust Departmen
to, negu palikti rankose draugų arba giminių.
Atsilankykite ir leiskite jums išaiškinti kaip musų Trust Patar
navimas gali jmns pagelbėti.

John Czaikowski
Manager Foreign Department
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CENTRAL “H"1" BANK
1110 West 35th Street 
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Jubiliejus, Jubiliejus!
ko

Susidrumstusi

Boulevard 4139Tol.

už

j

Violet Normai

valsrijons > Kisuha

. nuliūdime
Vladislovų,

dienų, 1927 
sulaukęs G

UNIVERSAL KLIUBAS

Laidotuvėse patarnauja 
borius Eudeikis Tdl. 
1741.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

k

JONAS USTAITIS

Mirė Balandžio 20 d., 1927 
m., 1:30 valandų ryte, sulaukęs 
48 metų amžiaus. Kilo iš Kau
no rėdybos, Tauragės apskričio, 
Gaurės parapijoj. Dargaičių kai
mo. Išgyveno Amerikoj 30 me
tų.

Paliko dideliame nuiiudime 
moterį Agniešką, po tėvais At- 
araitę iš Šilalės parapijos, Bal
sių miesto, dukterį Bronislavą 
Amerikoj, gi Lietuvoje motinė
lę ir seserį.

Kūnas pašarvotas 1609 South 
Halsted St. Laidotuvės įvyks 
Subatoj, Balandžio 23 d. iš na
mų 8:30 vai. ryte bus atlydė
tas j Dievo Agveizdos parapi
jos bažnyčių, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už vėlionio 
sielą.

Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Moteria ir Duktė

Laidotuvėms patarnauja gra
borius S. 51. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

Simpatiška# — 
Mandagus -- 
Geresnis ir Pi- 

yT J £esr‘is Už Ki- 
tų Patarnavi- 
mas.

J, F. Eudeikis Komp 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage /Vv 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avvnue, 
Tel. Lafayettc 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8091 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Bivd. 3201

l'EODORAS S. W1TKAUSKAS

Mirė Balandžio 22 
m., 2 valandų ryte, 
mėnesių amžiaus.

Paliko dideliame 
motinų Varnių, tėvų
brolį Vladislovų ir seseris An
gelų ir Dorotų.

Kūnas pašarvotas, randasi 
4415 So. Talman Avė.

laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Balandžio 25 dienų. Iš namų 9 
valandų ryte, ^bus nulydėtas j
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiaifae visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu-

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Brolis ir Seserys

l4ii<|otuvčms patarnauja gra
binius I. J. Zolp, Tel. Blvd 5203

3307

A.‘MASALSKIS 
GRABORIUS.

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

Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Baizamuotojas 

2314 W. 23rd Piace 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopiglausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

pasauliu Balandžio 20 dieną, 5:30 valandą 
iš ryto, 1927 m., sulaukusi 15 mėnesių amžiaus, gimusi Chičagoje, 
paliko dideliame nuiiudime motiną Zuzaną, tėvą Antaną, seserį Ele- 
norą, brolį Kasparą ir senuką Tadeušą šliauteris. Kūnas pašarvotas, 
landasi Mažeikio koplyčioj, 3319 S). Aubuin Avė.

laidotuvės įvyks Subato'je, Bal indžio 23 dieną, 2 valandą po pie
tų iš koplyčios į 'Pauliškas kapines.

Visi A. A. Violet Normai giminės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. Nubudę liekame,

Motina, Tėvas, Brolis, Sesuo ir Senukių^ 
laidotuvėse patarnauja grabo, ius Mažeika, Tel. Yards 1138.

------------ ,------
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Announcements

Pranešimai
For Rent Autoihobiles Business Chances

Pardavimui Bizniai

Visi laukia, nežinodami 
sulauks. Per jubiliejų puošiasi 
miestai, namai, auditorijos, va
dai ir visi kiti. Ar per Biru
tes jubiliejų pasipuošime kuo 
nors? Birute visados mus su
jungia į vieną kūną, subend
rina musų tautinius jausmus 
ir jos parengime mes suda
rom Vieną lietuvių šeimyną. Gal 
šita šventė mus suartins ir 
priduos , daugiau energijos 
darbuotis dėl savęs —savo ge
rovės,
turbūt išsiblaivys ir 
busim lietuviais kaip

Bridgeport. — Sv. Mataušo Apaš
talo dr-jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadieny, balandžio 25 d., 
7:30 vai. vakaro. Chicagos Liet. Au
ditorijos salėj, 3133 S. Halsted st. 
Visi nariai laiku priimkit, nes ran
dasi daug svarbių reikalų aptarti.

A. Bugailiškis, rašt.

Draugystė šv. Kazimiero Kara
laičio laikys mėnesinį susirinkimą 
balandžio 24 d., 12 vai. diena. Ma
lonėkit visi laiku susirinkti i Chi
cagos Lietuvių Auditoriją, 3133 So. 
Halsted St. Yra daug svarbių rei
kalų. —Valdyba.

Chi-

politika 
mes vėl 
buvome.

TIKIETAI KERENSKIO 
PRAKALBOMS

Balandžio 24 d., Ashland Auditori
joj, 2 vai. po pietų, kalbės Aleksan
dras Kerenskis. Kadangi manoma, 
jog bus daugį žmonių, tai pasirūpin
kite tikietus gauti iš kalno. Tikietai 
pardavinėjama “Naujienose” ir “Auš
ros” knygyne.

d i tori joj 
laiku).

Birutės jubiliejinis 
bus rytoj, Liet. Au- 

7:39 v. v. (naujuoju

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų 
savininkų ir draugijų atstovų vi
suotinas susirinkimas įvyks nedč- 
lioj, balandžio 24 d., 1927 nu Mil
dos svetainėj, 3142 S. Halsted St., 
1 vai. po pietų, ant 3 lubų. Jūsų 
atsilankymas būtinai reikalingas, 
nes randasi daug svarbių reikalų 
<lel apsvarstymo kas link 30 d. ge
gužės apvaikščiojimo.

Kapinių Valdyba.

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

RENDAI 6 ruimų fintas, ren
dos j mėnesį $25, gera vieta 
gyvenimui, 2 lubos.

3703 S. Halsted st.
Savininkas

Tel. Republic 10565

BENDAI 3 ir 4 kambarių fialai, 
šviesus ruimai, renda pigi. Kreip
kitės 4958 Wentworth avė.

IŠSIBENDAVOJA flatas 6 kamb., 
šiltu vandeniu šildomas; kambariai 
dideli ir šviesus, geriausioj vietoj, 
prie pat parko. Transportacija ge
ra. Honda pigi. V. Sakalas, 5533 So. 
Claremont avė. 1 bl. į rytus nuo 
VVestern avė. ,

Tel. Republic ’ 9059

RENDON Storas tinkantis kriau
šiui, restoranui arba soft drink par- 
lor. Renda $40.00 j menes}. Morkus, 
7442 Archer Avė., Summit, III. Pros- 
pect 2559.-

Furnished Rooms

EKSTRA AUTOMOBILIŲ 
PIRKĖJAMS

PARDAVIMUI bačernė ir grosernė, 
priežasti patirsit ant vietos. Naujie
nos, 1739 So., Halsted St., Box 914.

Rytoj, 3 vai. po pietų Uni- 
versal klinbe treniruosis kelios 
Ikiros gerų ristikų.

Beje, Bagdonas nori praneš
ti, kad ristis su ristike Merce- 
reau jis visuomet sutinkąs. S.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bo Amerikoj susirinkimas įvyks 
nedėlioj, balandžio 24 d., Mildos 
svetainėj, 1 vai. po pietų. Visi bu
kite ląiku ir naujų narių atsives
kite. įstojimas veltui. —Valdyba.

RENDON apšildomas kambarys 
prie mažos/šeimynos. 6107 South 
Rockwell st.

čia turite greit pamatyt šiuos 
automobilių bargenus. Kurie ma
not šįmet pirkti automobilių, jums 
nereikalinga mokėt ' tūkstantį do
lerių arba daugiau už karą, kadan
gi Čia gausit- 
llupmobile, 5 pasažieriu, už $350 

$275 
$350 
$200 
$185 

$85 
čia dei to taip pigiai parsiduo

da, kad cash, o ne išmokėjimais, 
o pinigai reikalingi investuot į 
tą stabą. Atminkit, kad nusipirkęs 
tą karą važinėsit taip, kaip ir tie, 
kurie užmoka $1000 ir daugiau.. Jie 
yra visi jiertaisyti; eina kaip nau
ji. Tiems bus parduoti, kurie pa
matę paliks depozitą. Kreipkitės:

ROYĄL MOTOR CO. 
4406—08 S. Western avė.

Tel. Virginia 0818

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Geras cash biznis, lietuvių ko
lonijoj. Pigiai, nes išvažiuoju kiton 
valstijon. 2837 W. 39th St.

Esscx, 5 pasažieriu, sedan .. 
Jewett, 5 pasaž. Caiif. viršum 
Buick, 5 pasažieriu ............
Ford/ 5 pasažieriu sedan .. 
Coupe Ford už ............. .

PARDAVIMUI ar mainymui gro- 
sernė ir bučernė. Biznio daroma 
apie $3,000 į mėnesį. Kreipkitės į 
Naujienas, box 918.

DELIKATESEN, saldainių, cigarų 
ir tabako krautuvė, 4 kambariai, 
rendos $40. 1010 W. 69 St.

ki-

PARDAVIMUI 1 tono Ford 
trobas, tinkąs dėl bučernės ar 
kitokio biznio. •

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted st.

PABDAVIMUI restaurantas ge
roj biznio vietoj, ypatingai gera 
vieta lietuviui. Nupirksit pigiai. 
3457 S. Halsted st.

PABDAVIMUI arba rcndon lunch 
room, pilnai įrengtas, nauji fikče- 
riai, garu šildomas, naujas namas, 
ilgas lysas, pradžiai reikia biskj 
pinigų, biznis dabar eina.

Atsišaukit:
Herrmann’s Lunch, 
3107 VVallace St.

JUOZAPAS MICKEWICZ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 22 d., 3:30 vai. po 
pietų, 1927 m., sulaukęs 50 
metų amžiaus. Gimęs Suval
kų apskr., Punsko parap., 
Mockavos kaimo. Paliko di
deliame nuiiudime moterį 
Kotryną po levais Sakalaus
kaitę, 2 sunu: Jurgį ir Kos- 
tantą, dukterį Veronika, žen
tą Izidorių Daunį ir gimines, 
Lietuvoj brolį Boleslovą. Kū
nas pašarvotas randasi .626 N. 
Albany avė.

Laidotuvės įvyks scredoje, 
bal. 27 d., 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Mikolo parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines. '•

Visi a. a. J. Mickewięz gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Duktė, 

Žentas ir Giminės.

KUNIGAS L. L. Brodavviczia pir
ko šmotą žemės nuo Dr. Kian prie
šais 'Lietuviškų Tautiškų kapinių; 
budavos Tautišką Bažnyčią ir mo
kyklą po vardu Jėzaus Kristaus 
Rojaus Daržas. Broliui lietuviai, gy
venantieji Chicagoj ir apielinkėj 
turės puikią progą su pagrabais, 
labai bus patogu privažiuoti prie 
pat kapinių ir t. t.

O dabar pakol pasibudavos baž
nyčia, galiu atlikti 
bus, įpravodas, laidotuves, 
bus pagal senų Bymo katalikų 
noną. Reikale galite kreiptis 
kunigą L. L. Brodawiczią. Jis 
dingai jums patarnaus kožnam 
kale. Jį galit užprašyti į namus 
krikštų, šliubų,

R E V. L.
83 Kean avė., Jųstice Purk, 

Chicago Lowri, 
Phone Willow Springs 46.

krikštus, šliu- 
pagrą- 

ka- 
pas 
šir- 
rei- 
del 

pagrabų ir t. t. 
L. BBODAVVICZ,

Pranešimas

LIETUVIŲ HQTELIS
Pigiausia vieta dėl darbininkų 

žmonių dėl gyvenimo, su valgiu 
$8 į savaitę, be valgio $3 ir aukš
čiau už ruimų. Gera vieta dėl at
važiavusių iš kitų miestų.

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

PARDAVIMUI Chevrolet se
dan, *4 durų, naujutėlis, visai 
mažai važinėtas. Norintis pirk
ti, matykite. Parduosiu už tei
singą pasiūlymą. 1357 S. Wash- 
tenaw avė. Lafayettc 1329.

PARDAVIMUI “Dry Goods” krau
tuvė. Krautuvė vyriškų viršutinių 
ir apatinių aprėdalų, kaip tai marš
kinių, skribelių, pančiakų kakia- 

.raišcių ir kitų smulkių daiktų vy
rams prie apsirėdymo. Parduosiu 
apie už $2000, nors vertė yra veik 
du sykiu didesnė. Parduosiu tik
tai už cash. Krautuvo randasi 
Rrighton Parko apielinkčje. Del 
informacijų kreipkitės į “Naujie
nas”. Klauskite Mickevičių. 1739 S. 
Halsted st. Tel. Roosevelt 8500.

RUIMAS rendai vyrui be valgio. 
3243 S. Emerald avė.

RENDAI ruimas dėl dviejų ar vie
no vaikino; su valgiu arba be valgio. 
Kdrštu vandeniu apšildomas. 1 fl. 
822 W. 55 Blvd.

• PARENDAVOJIMUI 4 mebliuoti 
kambariai ženotai porai su maža šei
myna. 10508 S. Wabash Avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo į restaurantą mo
kintis už kukorių. Kam yra 
lingu, atsišaukit į

veika-

CHEVROLET automobilius, 1923 
metų, vasarinis, gerame stovyje, 
atiduosiu už teisingų pasiūlymų, 2 
flatas. 2910 W. 39 St.

KAS NORIT puikiai pasiva- 
žinėt, štai proga. Pardavimui 
Moon short modiel automobi
lius visai už dyką.

Atsišaukit: ,
6436 S. California avė.

’ PARDAVIMUI Ford. Touring 1924 
modelis. Pigiai,tik $70.00. Geram sto: 
vyj. šeši tajerai, 416 Art St. Peter 
Šebliauskas.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

BUČERNĖ, grosernė, parduodu 
arba mainysiu ant loto ar nedide
lio namo. 2018 W. 21 Piace.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
krautuvė. Pigiai. Laisnis ir 4 pa
gyvenimui kambariai. 2702 W. 47

PARDAVIMUI pigiai grosernė. 
3512 S,4 Lowe avė. 
------- a-------------------------------------------

PARDUODU pool room; likau 
viena moteris, nemoku to biznio, 
esu priversta parduoti šią savaitę 
pigiai. 2119 S. Halsted st.

PARDAVIMUI arba mainymui 
bučernė ir grosernė su namu arba 
vienų biznį smarkiai augančioje 
apielinkėje. Storai ir 2 po 6 kam
barius, karštu vandeniu apšildomi. 
Priimsiu lotus, privatinį namų.

Savininkas bučernėje.
2553 W. 69 St.

lel. Roosevelt 7532

«e-

J.F.RADZIUS
PigiaaviAB Lietavh 

Graboriza CMcagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
ne!, kad priklausau 
prie grabų ijdirby- 
•tė«.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 21 dienią, 6:30 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 62 metų amžiaus, gimęs Sados miestelio, Ma
žeikių apskričio, paliko dideliame 'hhliudime du broliu l.eonardą ir 
Konstantiną ir 3 seseris: Emiliją, Petronėlę ir Zuzaną; o Lietuvoj 
seserį Kleofą. Kūnas pašarvotas, .andasi 4432 So. 'Sawyer Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoje, Balandžio 23 dieną, 2 valandą pę pie
tų iš namų bus nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Valerijono Klaubas giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
t 

Broliai, Brolienė ir Seserys
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telefonas 

Boulevard 4139.

Padėkavone
A. A. Giegorowicz, skuris mirė Balandžio 13 dienų, 1927, ir pa

laidotas tapo Bal. 18, o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilus ir negalėdama atsidėkavot tiems, kurie suteikė jai paskuti
nį patarnavimą ir palydėjo ją j tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iŠ musų tąrpo, 
reiškiame giliau.iią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir su- 
teikusiems vainikus (Iruugums. DSkavojame muKų <lva.Hiškuru tėvui, 
Kun. Martinkui, kurs atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą; de- 
kavojame graboriui Ežerskiui kurs savu geru, ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo Jį j amžinastį, o mums palengvino perkąsti 
nubudimą ir rūpesčius, dėkavojame grabnešiams, gėlių nešėjams ir 
už rūpestingą ir malonų patarnavimą, ir pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau musų mylimas vyre ir 
tėveli sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

O kaip mirtis yra žiauri ir negailestinga. Išplėšė iš musų tar- • 
po mylimą moterį ir motinėlę, paguldė kapuose, šaltoj žemeliai, ku
ri ilsisi amžinai. Tegul būna lengva šios šalies šaltoj žemeliai, o mu
sų širdyse paliko žaizdas, kurios niekados neišgydys.

Nuliūdę liekame,
ŠEIMA GREG()R()WIČIU

S. M. SKUDAS
Graborius

Nubudimo valandoje suteikiam 
riausį patarnavimą.
Palaidojimą atliekame rūpestin
gai ir gražiai; busite pilnai pa
tenkinti.

£ 1911 Canalport Avė,
Chicago
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Announcements
Pranešimai

■M

Pranešu visiems savo pa
žįstamiems ir buvusiems 
kostumeriams, kad nuo 13 
balandžio mes vėl atperkom 
NATIONAL RESTAU- 
RANT, 1841 So. Halsted St. 
ir dėsim visas pastangas 
mandagiai patarnaudami už 
prieinamu kainą duoti ge
riausius kaip galima valgius 

Broliai ALEKSANDRAI

Reikaluose R. J. Bischoffo 
Bankroto

Bischoffo kreditoriai, kurie dar nė
ra gavę savo dividendų 2-1%, turi 
reikalauti jų tuojau. Po august 1, 
1927t jau bus pervėlu.

Kreditoriai, kurie yra reikalavę sa
vo dividendų, lai daugiau nereika
lauja.

Kreditoriai tegul atsišaukia arba 
rašo man, suteikiant sumą pinigų 
duotą Bischoffui, tuomlaikinj adresą 
ir dabartinį savo adresą.

James W. Davis, Referee.
903 Monadnock Block, Chicago '

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo žmonos Onos 
Bųšin.skienčs, po tėvais Delkaitės. 
Paliko mane. Parėjęs iš darbo' ra
dau tuščią namą, nei pačios, nei ra- 

| kandų. Pirmiau buvo ženota du 
.kartu, aš esu trečias. Po pirmu vy
ru vadinosi Gavėnas, po antru 

: tulienė; ir tuos abu paliko ji, 
1 mane.

Meldžiu pranešti kas žinote 
raudasi, šiuomi antrašu: 

A. ilUšiNSKAS 
72i) W. 34th Street 

Chicago, III.

Ma- 
kaip

kur

, IIEŠKAU g<rų žmonių, kurie gy
vena Micitigan ar Wisconsin, pri
imti Ir prižiūrėti 10 metų vaiką, 
per vakacijas. Už gerą priežiūrą 
|iitlyginsiu gerai.

George Čižinauskas
1458 W. 15 St., Chicago, III.

Aš Vincentus Andriekus paieškai! 
savo brolio Jono Andrieko, paeina 
iš Vizbarų kaimo. Žvilgių parap., 
Kauno red. Apie 18 įlietų atgul tįy- 
veno 110 E. 95 st., Chicago, III. Jei 
kas žino, ar pats praneškit savo 
antrašą.

Vincentas Andrickus, ’
4217 S. Artesian avė. Chicago, Iii. 

Tel,’ La f ay et te 7168.

z • v ' t ■ > ‘ - i i
1 North Siete. — Margučių kontes- 

tą rengia A. L. T. Sandaros ,23-čia 
kuopa, septintadienio. vakaro, bal. 
21 d.. 6:30 vai., Liuosybčs salėj, 
1822 Waban.sia avė. Bus linksmas 
balius su šokiais. Ateidami atsineš
kite gražiai margintų margučių. 
Yra aštųęni prizai ir bus išmokė-! na Chicagoj. Prašau atsišau— . .. 
ta $10 pinigais. Nuoširdžiai visus riu svarbų reikalą. Povilas Milon- 
kviečia BENUĖJAI. čius, Box 63, Bujpelts, III.

IEŠKAU Juozo Mickevičiaus ir Jur
gio Marcinkevičiaus; abudu gyve-

.........................................liti. Tu-

■ ■

Naujienų Skrių
3210 So. Halsted St. 

Box 220 •

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

LIETUVIAI be šeimynos, vaiki
nai arba moterys, kurie norite už
dirbti daug pinigų ir Jjkti turtin
gais, yra gera proga prie Tautiškų 
kapinių atidaryt biznį su mažai 
kapitalo. Žinot gerai katrie gyvena 
prie tautiškų kapinių paliko tur
tingi. Pasiskubinkit, bo jau pava
sario laikas, pradėkit pirm Deco- 
ration dienos. Kas pirmesnis, tas 
geresnis. Del pilnų informacijų 
kreipkitės pas

Kun. L. L. Brodawicz,
83 Kean. Avė., Justice Park, 

Chicago Lown.
’ Phone yVillovv Spriug 48.

Help Wanted—Mak
Darbininkų Reikia

MAN KEIKIA PENKIŲ VYKŲ

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

1739 S.'Halsted st.
Box 919.

REIKALINGI AGENTAI

• Reikalinga keletas gabių vy
rų virš 25 m. seniūno, kurie 
turi liuosų valandų laiko vaka
rais ir nedėliomis, būtinai at- 
silankykit* ateinantį ketverge 
vakarą nuo 6 iki 9-tos vai. ant 
žemiaus nurodyto antrašo. O 
mes parodysim kaip galit už
dirbti $35 iki $50 | savaitę ju- 
sų liuosoms valandoms, visiš
kai ‘nekliudant jūsų dabartinio 
užsižmimo. Patyrimas ne Bū
tinai reikalingas, mes išmokin
sime. Gera proga išsidirbti pa
stovus darbas ant visados iki 
$100 ir daugiau į savaitę, kurie 
noriai pildys musų pamokini
mus. Klauskit J. Zacker, Ma- 
nager.

P. s. kazwi<:ll & co.

(1312 S. VVcstorn avė., Chicago

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dai, visi kartu ar pavieniui. Galima 
rakandus ir flatas renduoti. »

4550 So. TurneriAve. 
Tel. Virginia 0209

PABDAVIMUI ėigaru, saldainių 
krautuvė. Einu į kitų biznį. Pigiai. 
3551 S. Halsted st.

IŠ PBIEŽASTIES ligos turiu par
duoti savo 4 
dus už $375 
tiems, kurie 
house biznį.

Šaukit:
Węntworth 595(K

ir 6 kambarių rakan- 
cash, didelis bargenas 
nori eiti į rooming

PARDAVIMUI bučernę jr groser
nė su namu ar be namo, labai geroj, 
maišytų tautų apgyventoj vietoj. At
sišaukite Naujienos, Box 917 arba 
Tel. Palisade 4633.

PABDAVIMUI pekarnė juodos 
duonos. Biznis išdirbtas per 10 me
tų. Su namu ar be namo ir 2 nau
ji trokai. Taipgi galiu mainyti ant 
bungalosv arba kitokio namo. 

3518 Emerald avė. 
lel. Boulevard 3198.

PABDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Biznis išdirbtas per 10 fhetų. 
Parduosiu vienų biznį arba ir su 
namu. Priimsiu namų kaipo pirmų 
įmokėjimų. Pereitų metų įplaukų 
buvo $95,150. Kas turite vertės 
apie $60,000, atsišaukite per laiš
kus. John Danncl, 7643 S. Donore 
str.

STOBAGE SALE
Naujų rakandų ir kaurų suban

krutavusių ir paliktų pas mus san- 
delyj. Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarais iki 10, nedėliomis iki 6. 
Dykai sandėlis. Dykai dastatymas.

STOBAGE VVABEHOUSES,
4025 W. Madison St., 
3531 N. Clark St.,

____________________
PARDAVIMUI aiskriminės ra

kandai, labai pigiai. 2244 W. 23rd 
Piace.

PABDAVIMUI rakandai, Hvi siu
vamos Singer mašinos. 2 fl. 822 W. 
37 Piace.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GROJIKUS pianas tiktai bis- 
kį vartotas, kainavo $700, par
duosiu užT $90. Benčius, cabi- 
net ir rokeliai. Išmokėjimais pa
gal sutartį. MR. RUDAITIS, 
6&12 So. Halsted st., 1 fl.

PABDAVIMUI kostantinka, pigiai.
929 W. 33rd PI. 1 fl. fr.
—--------- ,------- j------------------ ------------

PABDAVIMUI. $125 nupirks $700 
88 rolių playcr pianų. Aš irgi turiu 
pilnų radio setų; parduosiu už $75. 
Ateik šiandie ar rytoj, nedalioj iki 

vakare.
2216 W. Madison str.

1 augštas arba
telefunųok West 8402

6

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA-labai pigiai ir la
jai gera bučerne ir gfosėrnė. Ge
nis biznis ir visi nauji rakandai. 
Bučernė veria apie $3966, galima 
nupirkti už $lį(MI cash. Ieškantis 
okio biznio kreipkitės 1151 South 

\Vestern avė. Klauski- W. Bisku- 
paitis.

PARDAVIMUI kendžių storas; 
parduosiu pigiai. 3528 S. Halsted st.

' PABDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, .senas išdirbtas biznis, lietu
vių apgyventa apielinkė, 4 kamba
riai pagyvenimui, garažas 3 karams. 
Rendos $55 j mėnesį. Parduosiu pi
giai, tik $1500. Priežastis — liga.

Atsišaukit:
4218 S. Artesian avė.

PARDAVIMUI mažas groscris. La
bai pigiai. Apleidžiu miestų. 5626 
S. Barine avė.

PABDAVIMUI grosernė ir bučer
nė. Pigiai. Apleidžiu miestų. 2306 
Blue Island avė.

PARDAVIMUI geriausis biznis 
Blue Islande — soft drink parloris. 
P. Burba, 189 S. Western avė., 
Blue Island III.

PABDAVIMUI aiskriminės ra
kandai, lakai pigiai, 2244 W. 23rd 
Piace.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių, 
cigarų ir taip visokių dalyku biznis. 
Biznis geras. Parsiduoda pigiai. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vietos.

Phone Boulevard 8829.

’ NORIU parduoti groserne. nes 
man nusibodo dirbti store. 1554 S. 
Paulina St.

PABDAVIMUI cigarų, tabako, 
kendžių ir karČiama. Geroj vietoj, 
.fljras biznis. Ilgas lysas, I pagyve- 
uiimii Ictitiiburiai. Atsilankykite nc- clėNoj. 11942 S. Micliigan avė.

PARDAVIMUI restaurnntas ir 12 
ruimų. Pigi renda, biznis išdirbtus 
per ilga laikų, nebrangiai. Išvažiuo
ju Lietuvon. Tel. Canal 2555.

PABDAVIMUI 12 kambarių rrom- 
ing house. Pelningas biznis. Viskas 
Įrengta. Pigiai. Pardavimo priežas- 

liga. Savininkai lietuviai. 4116 
VVashinglon Blvd.

lel. Haymarket 0433 
(Continued on page G)

\v.
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C L A S S I F I E D A D V E R T I S E M E N T S
Business Chanccs

Pardavimui Bizniai
Real Estate For Sale

Namuį-ŽemS Pardavimui

(Continued from paga 6)

MAINOS, AUKSO MAINOSI 
KENOSHA. WISCONSIN | 

Ice Cream parloi* biznis Ir na
mas, pirmas floras krautuvė ir 4 
ruimai pagyvenimui, 6 ruimai ant 
2-ro aukšto, 4 ruimai ant 3-Čio aukš
to ir 2 karų garažas, lotas 25yl46. 
Randas labai* geroj vietoj prie pat 
NASH MOTOR dirbtuvės ir marš
kinių ir pančiakų dirbtuvių, t.atiai 
gera vieta ir parduosiu už labai 
prieinamą kainą Viską — biznį ir 
narna tik už $16,500 Pusę įmokėti, 
kitą ant morgičių. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos. Kreipkitės:'^ 
2125 — 60th St. arba prie mano Į 
agento MARTIN’S REA1.TY CO., L 
Kenoshn, \Vis. 1601 — 7th Avė. j 4

BRIGHTON PARK 
t

Ekstra bargenas. čeverykų 
vertas $4500, atiduosiu už

Real Estate For Sale 
Namubžemė Pardavimui 

15.00 IMOKftTI

Real Katate For Sale
Namabiemt Pardavimui

Real Estato For Sale
NamabŽemi Pardavimui

Real Estate For Sale
> Namai-Žemi Pardavimui

Miscellaneous

irBarine, XVis. 2 muro krautuvės 
v'i .uj oagyveniniai, labai geroj vie- 
loi vidurmieslvįe; važiu >ju į Lie
tuvi. Parduosiu lebai ingiai lik už 
si >.509, $7500 įmpkėti. Kreipkis 
prie mano agento:

MARTINS BF.ALTY CO., 
I6U4 — 7th Avė., 
KENOSHA, WIS.

Exchange—Mainai

biznh
$2500.

$2500 CASH, kitus taip kaip ren- 
dą, nupliksite 2 aukštų mūrinį na
mų, (i—6 kambarių.

$1000 ('ASU, kitus išmokėjimais, 
nupliksite 2 aukštų medinį namą, 
5—6 kambarių, cementiniu pamątu, 
3 kambarių cottage ir garažas iš 
užpakalio loto, mėnesinių įplaukų 
$85, kaina tiktai $7300. .

Kitus lengvais mėnesiniais limokljl- 
mais, mes pastatykime ant jūsų loto 
namą, mūrinį arba medinį, garažą, 
bungalow su uždarytais porčlais. Įde
dame porčiuR, uertaiaome namus, įve
dame elektrą, plumbingą, apšildymą, 
malevojame ir dekoruojame. Taipgi 
teikiame paskolas namų savininkams. 
STANTON CONSTRUCTION

COMPANY
(>.347 So. Western Avenue 

Phone Hemlock 2636

NAUJAS 2 aukštų mūrinis namas, 
4 kambarių, skiepas ir viškai, 

liiM:*l<>w ♦2i»O<> <-iish rei
klu kitus taip kaip rcn<h).

KRAUTUVAS prie Archer Avė., 
bile kokiam bizniui, 

prie!- 
biznio 
kaino-

t tinkama vieta 
galilc užimti tifojau, 
narnos. Taipgi turime 
lotų prie Archer avė. 
mis.

kainos 
keletą 
biznio

$150 IMOKRT, $7 | MENESI 
NUPIRKSI’!’ NUOSAVĄ NAMĄ
Yni visi Irongi 111:1 i, H’U.žųs ■ nmnnl 

aplink šį nam.ą, tikini I blokui nuo 
stoties ir 35 minulės važiavimo iš 
vidurmiesčio. Nereikia mokėti nuo
šimčiu už finansavimą. Pirkit tie
siai nuo manęs, gausite tikrą bar
beną. Atsiųsk savo vardą ir adre
są. Naujienos, 1739 6. Halsted St. 
Bos 905. ‘

GERI MAINAI, I ir 5 kambarini ’ 
ir 4 kambarių medinis cottage už- , 
pakaly. Savininkas mainys ant biz
nio.

I FLA'I’U mūrinis namas ant 2 
lotu do 6 kambarius. Pečium šildo
mas, arti bulvaro, mainysiu ant 2 
I1 'tu karštu vandeniu arba guru 
šJdpmn.

3 STORAI ant dviejų lotų 3919 
Kedzie avė. Mainys
namo.

Taipgi turime visokios 
m i. b'zniu ir lotų mainymui. K- s 
norit greit išmainyti savo nuosavs- 
bę, atsišaukite pas

80 AKRŲ farma j Paw 1 
Mich.. mainysiu į mažą mimą.

HENRY K()PLE\VSKI 
4003 Archer avenue 
Pilone Lafayette 93(1*

Paw,

PARDAVIMUI 2 flatų, 5-5 ir 6-6 
kambarių, 2 karšto vandenio šildytu
vai, uždaromi porčiai. moderniškas. 
1700 block Montana St., j šiaurę nuo 
Fullertun Avė.

LOTAI $750 — 36X123
Ant lengvų išmokėjimų, tre

čią dalį įmokėti, likusius mė
nesiniais išmokėjimais, greitai 
augančioj apielinkėj, prie Hen
ry Fordo naujos orlaivių sto
jęs, kur' stato dirbtuves. Va
žiuok kaip greit gali. Del dau
giaus informacijų'šauk telefo- 
ni arba matvk vpatiškai

čiu

5097 Archer ave 
Lafayette 6036.

ant priva

rūšies no-

PARDAVIMUI medinis namas, yra 
krautuvė ir I kambariai iš užpa
kalio ir lotas prie šalies. Parduo
siu arba mainysiu į btičernę. Sa
vininkas, 2713 \V. 47 si.

7f. S. Mickeviče 
2505 W. 03 St.

Hemlock 0X00.

NAUDOKITfiS BĄRGENAiS.
6 pagyvenimų mūrinis namas 

su dviem lotais šalę. įmokėki
te tiktai VIENĄ tūkstantį. Li
kusius lengvais išmokėjimais. 
Savininkas maino ant bučer- 
nčs, grosernės arba lotą.

2 pagyvenimų naujas mūri
nis namas po šešis kambarius, 
pečiais apšildomas. Lotas 37’4 
pėdų. Namas yra vienuolyno 
apielinkėje. Kaina $18,500.00.

2 pagyvenimų labai gražus 
naujrs namas. Po penkius 
kar jarius. Vandeniu šildomas. 
Vieniiolyho apielinkėje. Savi
ninkas parduoda ąu mažu jmo- 
kėjimu.

2 pagyvenimų mūrinis na
mas ant Bridgeporto. Po ketu- 
rius kambarius. Kaina $4,500.

40 pėdų kampinis lotas neto
li nuo vienuolyno. Savininkas 
parduoda su mažu Įmokėjimu.

Trys lotai ant 76 ir Sacra
mento Avė. Apielinkė tinkame 
dėl aipartment buildingų. La
bai prieinama kaina.

Turime kelias farmas netoli 
Chicagos, kurie nori mainyti 
ant namų ar biznio.

Norintieji mainyti ar’ 
duoti bile kokius biznius,
mus, lotus, farmas ar automo
bilius, kreipkitės tuoiaus 

PAUL P. BALTUTIS
& COMPANY, y 

901 West 33rd Street 
(’.hieago.

ČIA RASI TIK BARGBNUS

[Si
na

Farms For Sale
Ūkiai* Pardavimui

2 FLATV medinis namas, 4—i 
kambarių, apleidžiu valstiją, baigė 
nas $7,000. londrė ir geras skle 
pas. 6223 S. Carpenter st.

FARMA iš 110 su viršum akerių, 
gera žemė, \Visconsin valstijoj, mai
nysiu ant 2 flatų arba mažesnio 
namo. 6417 S. Sacramento avė. Tel. 
Bepublic 4803.

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

907 W. Cullerton St.

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

PARDAVIMUI 40 akrų farma, ar
ti prie miesto, žemė gera, atiduo
siu pigiai, 2 flatas. 2910 W. 39 St.

PARDUOSIU ar mainysiu (tltę 
Mich. Gera žemė ir budinkai, daug 
stako; labai žema kaina, 42 E. 103 
St. 2 fl.

KAS turite vištų farmą, arba ki
tokią farfrą, kad butų su gyvuliais. 
Aš turiu gerą namą, bizniavą, Chi- 
cagoj ant Bridgeporto. Meldžiu at
sišaukti.

Wm. Gritenas,
3241 So. Halsted st.

Tel. Boulevard ‘5066

5927 SO. ALBANY AVĖ.
Didžiausis ir geriausis 2 flatų 

mūrinis namas į Marųuette Manor, 
5 ir 6 kambarių, sun parlor, stik
liniai porčiai, tile vana ir sienos, 
geras plutnbingas, aržuolo grindys 
ir triniai, ugniavietės, vaisių skie
pas, garu šildoma, narnąs 2 metų 
senas, dideli kambariai, pigi kaina 
greitam pirkėjui, dalį cash, mainy
siu arba priimsiu antrus murgičhis 
kaipo dalį įmokėjlmo.

Matvkit savininką po 3 po pietų. 
M., .

2 fl/

Fermos
Ant pardavimo mainymo ar

ba išrendavimo 35 akrų 15 my
lių už Chicagos. Gera žemė, 
gražus sodnas prie gero kelio. 
X0 akrų \Visconsine mainysiu 
ant namo loto arba. morgičių 
arba kokio biznio.

200 akrų Michigane:
žemė prie dideles upės su gy
vuliais.

Su reikalu kreipkitės pas 
A. GRIGAI, 

3111 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI 6—6 kambarių 
naujos mados namas, aržuolo tri
nies, aukštas skiepas, karštu van
deniu šildomas, 2 boileriai, 2 ka
rų garažas. Turit pamatyti. Išmo
kėjimais. Del informacijų šaukite 
Cicero 2133—R arba matykit savi
ninką. 1811 — 51 Avė., Cicero.

Agentų nereikia.

gera

PARDUODU naują su visais įtai
symais murinę bungalow, arba mai
nysiu ant loto, mašinos arba dviejų, 
trijų ar keturių pagyvenimų namo: 
Agentų nereikia. 7039 S. Campbell 
avė.

MŪRINIS bungalow 5 kambarių, 
fumas šildomas, yra bufetas, ang- 
linyčia, uždaromi porčiai, landrė, 
cementuota gatvė, netoli parko, 1 
blokas nuo karų, įmokėti $900, kai
na $780(1 ir po $50 į mėnesį su 
nuošimčiais.

7151 S. Rockvvell St. -
204 AKRU farma pardavimui, 

randasi mieste, 11 kambarių stu- 
ba, didelė barnė ir salio, 12 mel
žiamu karvių. 250 vištų, didelis viš- 
f irt i »i kaptverta, mokyklos 
ir bažnyčios npie 200 pO<ly tolumo 
nuo stubos. Geri marketai, geri ke
liai, turiu parduoti iš priežasties 
ligos.

Savininkas Paul Lynch, 
Čarney, Mich. Bok 3.

KAS TUR’TE LOTUS 
PARDAVIMUI?

Turiu daug pirkejy. Ix>tai 
būti visose Chicagos apielinkėse. 
Taipgi perkame lotus, miesto par
duotus už nemokėjimą taksų. Kreip
kitės pas

Joseph Yushkewitz, 
3647 Archer avė., Chicago, III.

gali

PARDAVIMUI 2 kampiniai 
lęlui, 50x125, bizniavi lotai, 
landasi 13 St. ir California avė. 
Kam reikalingi, meldžiu atsi
šaukti. Savininkas 4359 South 
Campbell avė. Tel. Lafayette 
7431.

pas

EXTRA—MARQUETTE PARK
2 nauji mūriniai namai po 5 kam

barius, naujos mados įtaisymai, geroj 
apielinkėj, pigiai perduodami.

Vienas naujas 6 ir 6 kambarių na^ 
mas. Vėliausios mados įtaisymai 
pigiai kiti hargenai.

JOHN MEŽLAIŠKIS
7018 S. Campbell, Avė. 

Republic 4537.

2 NAUJI bunga)owai, 6 kamb., 
aštuntkampis frontas, įbudavotos 
lovos, užpakaliniai porčiai su stik
lais ir tinkliukais. Plieno pubuda- 
votas, 
los gatvės,- 
3713—15 VV. 
žiūrėjimui. 
\vood 4444.’

netoli mokyklos, cementuo- 
gera transportacija. 

60th st. Atdara per- 
SrtVlninko tel. Engle-

4 PLATAI po 4 kamb.., gra
žus kampinis muro namas, le- 
daunės, gesintai pečiai ir kiti 
moderniniai įrengimai. Randa
si Marųuette Manor. Vertas na
mas nakties laike $28,000, par
duosime tik už $24,500; įmo- 
kėt $6500.

ATYDA FERMERIAMS
MAINYSIME į fariną 6 flatų 

muro namą. 3 po 6 ir 3 po 4 
kamb., garu apAildomaK, f^raži 
apielinkė. Rendos neča į mėnesį 
$300. Kaina tik $30,000.

NAUJAS mūro namas, 5 ir 6 
kamb., aržuolo trimas, gani ap
šildomas. Randasi Marųuette 
Manor apielinkėj. Parduosime 
už teisingą pasiūlymą arba mai
nysime ant bungalow.

NAUJAS muro namas, 5 ir 
5 kamb., aržuolo trimingai, at
skirai apšildomas, viškos, stik
liniai porčiai. Randasi prie vie
nut: lyno. Kaina tik $13,500.

NAUJAS muro namas, 5 ir 
5 k6mb., trys miegruimiai, viš
tos, apdirbti porčiai. Randasi 
Brighton Parke arti Archer 
avė. Kaina tik $11,500; į mo
kėt $3,000.

o. FLATAI po 6 kamb., va
nos, elektra ir kiti patogus 
rengimai. Randasi pačioj Brid

geporto širdyj. Kaina piktai 
$10,500.

4 FLATAI po 4 kamb., beis- 
mentas, elektra ir kiti paranka
mai. Randasi Bridgeporto apie
linkėj. Kaina tik $9200; įmo- 
kėt $2000.

Kreipkitės pas

NAMUS, LOTUS. FARMAS 
IR BIZNIUS

Jei nori pirkti ar parduoti na
mą, lota, farmą ar biznį, tai pjr- 
tniaus kreipkis pas mane. Turiu 
daugybę hargenų ir esnm visados 
prisirengęs teikti greitai sąžiningą 
ir gerą patarnavimą visuose Real 
Estate reikaluose; Parduodu pir
mus morgičius, skolinu pinigus dėl 
antrų morgičių ir egzaminuoju ab
straktus atsakančiai.

Peter M. Krauczunas 
Real E?wate Broker 

2201 \V. 22 SI., Bank buitding 
, Ant antrų lubų Tol. Gnntil

Bez. tel. Ilemlock 0276
R.vtą iki 9 vai,, vakare 8 iki 10,

BAKGENAS. 1 flatų muro 
namas po 5 kamb. ir 4 karų 
garažas, 3 metų senas, garu

irgi 4 PAGYVENIMŲ biznlavas na
mas, geram stov.t, mainysiu ant bi
le kokio mažo namo greitu laiku. Sa
vininkas, 922 W? 33 st. Tel. Blvd. 

•8144. •

TURIU 2 bungalowus, parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant morgičio 
popierių arba ant medinio namo, 
nepaisant apielinkės. Tas bungalovv 
randasi Marųuette parko apielinkėj

Kreipkitės pas
Wm. Gritenas,

3241 So.* Halsted st.
TM. Boulevard 5066

PARDAVIMU L paukštų mūrinis 
mimas, pų 5 kamb. moderniškas. 
Karštu vaddehiu šildomus. Atskiri 
boileriai. Nebrangiai. Truputį cakh. 
Clearing Constructlon (’«<)., 5944 W. 
63rd PI. Tel. Ilemlock 0306.____;___r___ 1L__ __________

K. J. MACKE & CO.
(Machiukas) 

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

P. S.* Dollar Savingš, Bldg. 
Loao Assor|atiott spulka atida
rė naują seriją ir skolina pini
gus ant namų.

PARDUODU 2 fl. po 5—5 kam
barius »rie Marųuette parko, ar
žuolo trinias, 30 pėdų lotas, 2 metų 
senumo namas, kaina $11,500.

2 NAM.kS ant Bridgeporto, nau
jas, 2 fl., 5—5 kambarius, viskas 
naujos mados, kaina $12,500.

Kreipkitės pas
Wm. Gritenas, 

3241 So. Halsted st. 
Tel. Boulevard 5066

BARGENAS. Pardavimui 5 kam
barių medinis bdngalovv. Gera pro
ga norintiems. vasari) praleisti ant 
grynaus oro. 11160 S. Sawyer avė.

PARDAVIMUI 2 flaĮų pb 5 kam
barius. karštu vandeniu šildomas, 
arba mainysiu ant lotų ar kito ma
žesnio namo. Namas randasi ant 52 
ir Peoria. Savininkas — 7200 So. 
\Vood st. Subatoj nuo 1 vai. ir ne
dalioj visą dieną. -Tel. Prospect 3946 
K. Poška.

EAST CHICAGO, Ind. parsiduo
da biznio namas sų pagyvenimais. 
Namas randasi ant 2 lotų ir ant 
biznio gatvės. Yra 3 bizniai: minkš
tų gėrimų, buČernė. grosernė ir gą
sdino steišinas. visi bizniai yra 
pelningi. Kaina $25,000, kurie inte- 
resuojatles turėti gerą pelningą biz
nį, tai atsišaukite greitai pas 

Bvn. J. Kazanauskas
2242 \V. 23 Place., Chicago, III.

PARDAVIMUI lotas 30y125 ant 
Kilpatrick gatvės, arti 65-tos gat
vės ant kalnelio. Improvementai !~ 
įdėti. Bargenas už cash arba 
išmokėjimų.

Fredrick Abrams 
Mt. Grcenw<x)d, III.

jau 
ant

BRIGHTON park

PAIMK $5000 DOVANAI
186 akrai juodžemio, 7(7 akrų gi

rios, 13 akrų sodno. Upė bėga žu
vinga, 1 matlė į miestą, 106 akrų 
dirbama, ligųs laukai, juodžemė, 
didelė barnė, stuba ir kiti budin
kai, kaina $4375, įmokėti $2500, JO 
akrų, 15 akrų senino, juodžemė, di
delė barnė, salias, stuba didelė, 
kaina $2800; įmokėti $1400.

The Andrekus Real Estate 
PENTWATER, MICH.

ŠTAI AUKSO PROGA!

PARSIDUODA labai nebrangi 2 
pagyvenimų po 4 kambarius me
dinis namas, gerai įtaisytas, vanos, 
elektra, platus lotas, galima nupirk
ti labai lengvom išlygom: $800 įmo
kėti likusius rendos išmokės. Kas 
norit įsigyti lengvomis išlygomis 
namą, atsišaukit 4454 S. Western 
avė. Klauskit W. Biskupaitis.

1>A.KSII>UOI>A ncbrunKiui tlitlelC 7 kambarių rezidencija. 2 karų ga- 
ražas, 37% platumo lotas, labai 
gražiai ištaisyta, nebrangi kaina — 
$0500, $2500 įmokėti, kitus po $50 j 
mėnesi su nuošimčiais. Toji rezi
dencija randas Roselande. Kam 
reikalingas tokis namas, kreipkitės 
4454 S. Western avė. Klauskit W. 
Biskupaitis. '

ANT VVest Sidės parsiduoda mu
ro namas su bizniu. Dviejų pagy
venimų, 6 kambariai viršuje ir 6 
kambariai užpakalyje krautuvės. 
Kieto medžio trimingai, vanos, ga- 
sas, elektra, karštu vandeniu' apšil
damas. Greitam pardavimui kaina 
$20,000.

Ben. J. Kazanauskas, 
2212 W. 23 Place.

kaina

$100 įmokėjus galėsite 
pradėti veikti kas tink pir
kimo l’/z augšto murinės 
cottage, akmeniniu pamatu, 
randasi South Side. Reika
lauja biskj pataisymo. Ver
ta apie $4,500 kuomet bus 
pataisyta, kaina $3,000, iš
mokėjimais po $40 į mėne
sį. Matykit A. H. PAtek. Sa
vininkas, 19 So. La Šalie St. 
Tel. Central 0737 arba S. E. 
LAVETER, Naujienų Ofise.

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
bungalovv, viškai su grindim. Ištin
kuotas beismentas. maudynės, mie
gojimui porčiai. Vienas blokas iki 
Marųuette Parko ir karų. Pigiai už 
cash. Mainysiu ant clear loto*.

Tel. Republic 1154 po <> vakare.

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

Tel. Yards 7282 
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgcport Pai nti n g 
& Hardware Co.

Malevojam ir popleruojam. Uilaikom 
malevą, popiera, stiklus ir t. t.

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

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
L p,-.v. Automobi- 

| lių, trekų patarnavimas Chicagoj ir 
i apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden AveM

Phone Lawndale 0114

šildomas, sun parlor ir visi vč-Jjr garantuojamas už $4. 
liausi įrengimai. Netoli Mar
ųuette parko. Priimsiu maža 
mainą; reikia $80(10 cash.

Kreipkitės:
/ S. Paszkevvicz, 

6315 S. California avė.
« Hemlock 4555.

PARDAVIMUI cotUge už pusę 
kainos. 1 Va bloko nuo Archer avė. 
karų. 5323 S. Kilpatrick avė.

HOME 
CONSTRUCTOR

Financial
Finansai-Paskoio.s

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

. . kontrastus 
INTERNATIONAL

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

$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

Tiktai 3'/i% nuošimčių 
Be Komiso...

Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
$300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
j 12 valandų.

Industrial Loan Service
1 1726 W. Chicago Avė.

kampas Hermitage Avė.
Atdara vakarais iki 9 vai. apart se- 

redos ir pėtnyčios.

Miscellaneous

Budnvoju mumis, garnžus, taisau 
mnii* namus ir darau bile reika- 
’lngus pribmlavojimus prie namų. 
D’Hiit rakimdiis-fixtui es ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpnnterysles darbą Taipgi įvedu 
npšil<|vmą j namus. Reikale atlikti 
viršpažymėlus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted Ei, 
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. 

Te’. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel; Lafayette ^05—8700

Chicago
BUK 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 59 amžiaus 
liko išgydyti. Jie yra mano ge
riausi apgarsintojai. Rašykit dėl 
tolimesnių informacijų.

CHAS. PFERDMENGES
Tel. Statė 8123 Suite 914.

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois

Educational
Mokyklos

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. \Vells st.

MOKINAME

40 akrų farma prie pat De- 
kalb, III. su budinkais, gyvu
liais. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant namo.

115 akrų žemės su budinkais 
gyvuliais, Indiana valstijoj. 
Parduosiu pigiai iš priežasties 
ligos arba mainys ant namo.

2 flatų muro naujas namas 
po 6 kambarius, Marąuette 
Manor, mainys ant bungalow 
arba cottage.

CHAS ZEKAS & CO.
4454 So. AVestern Avė.

Pardavimui naujas vieno aukšto 
muro bizniavus namas; štoras ir 5 
naujos mados kambariai. Karštu 
vandeniu šildoma; labai gera vie
ta minkštų gėrimų ar kito biznio. 
Reikia $3,000 įmokėt, kitus leng
vais išmokėjimais. Savininkas pri
ims lotą kaipo dalį įmokėjlmo. At
silankykite dieną ar vakarais pas 

Joseph Yushkevvitz,
3647 Archer avė., prie Oakley avė.

PARDAVIMUI ari>a mainui 
6 flatų namas ant mažesnio. 
Namas randasi 4306 S. Wood 
St. Atsišaukit pfft savininką.

3759 S. Emerald avė.
1 fl.

EXTRA! Parsiduoda 10 lotų. Ge
ras investmentas. Mainysiu ant For
do, roaster arba coupe, bet kad 
butų nuimamas boksas. Savininkas 

.L Vasiliauskas, 
160 Lincoln St., 
IIARVEY, 1LL.

BRIGHTON PARK
4 KAMBARIŲ medinė cottage, 

geroje vietoje, cash €99/10 
$500, kaina ................

2 AUGSTŲ medinis namas, 6—4 
kambarių, 30 pėdų lotas, moder
niškas, cash 50<r, bar-w $5400

2 AUGSTŲ medinis cementiniu 
Šamatu, 2—4 flatai, moderniškas, 
0 pėdų lotas. Didelis €0900 

bargenas ........................
2 AUGSTŲ naujas* mūrinis na

mas, 2—4 kambarių flatai, pintus 
lotas, geroj vietoj, cash reikia $1800. 
Didelis bargenas $9700 

MAROUETTE MANOR
2 AUGSTŲ mūrinis namas, 2—5 

kambarių flatai, geroj vietoj, cash 
$3000, kaina $11500

B. R. PIETKIEWICZ

PARSIDUODA 5 kambarių 
Cottage su $500 įmokėjlmo. 
Likusi suma ant lengvų išmo
kėjimų.

2 pagyvenimų namą parduo
siu arba mainysiu ant bet ko
kio biznio. '

Su reikalu kreipkitės pas
A. GRIGAS, -

3114 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 4809 \

BRIGHTON Park. Pardavimui 3-5 
kambarių namas, priimsiu morgi
čius arba mainysiu j cottage ar 
bungalow. 3017 W. 41 PI. 3rd floor.• *

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
gaiow. Paties savininko budavota. 
Gražiausioj Chicagos apielinkėj, vis
kas moderniška, karšto vandenio 
Šiluma. 5955 S,. Fairfield avė.

Atydai Automobiliy 
Biznieriams

Pardavimui 2 dideli gara
žai labai pigiai, savininkas 
mainys ant namo arba lotų, 
kas myli garažo biznį, gali- 
ma padaryti daug pinigų. 
Įrengti vėliausios mados 
sales mimai; didelė repair 
shop; biznis išdirbtas per il
gą laiką. Priežastis pardavi
mo — savininkas apleidžia 
Chicagą. Turi būt parduota 
ar išmainyta į trumpą laiką. 
Kam reikalingas toksai biz
nis, kreipkitės pas 

C. P. Suromskis and Co.
REAL ESTATE

5833 So. Western Avė.
Tel. Hemlock 6151

ELECTRIC KONTRAKTORIU>
Seniausias iš lietuvių, kur> duoda 

užgančdinimą. . I ved am elektros d ra 
tus, motorus, taisom elektros reik 

menys, fikČerius ir t. t. i 
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.1
2522 So. Ilnlsted St., Chicagc 

Phone Victory 7462

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosemių, Buče* 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu 
sų specialumas. Ge 

ras patarnavimas, žemoj 
kainos.

£OSTHEIMS, 1912 So. Statą St

Phone Austin 4255 
STANDARD. HDWE. & 

SUPPLY CO. 
4319 W. Madison St. 

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

Visas tavoras garantuotas.

BUDAVOJU

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

lideenį užmokesnį, geresnes darbo 
’^lygras T įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos • Amato. 
PraktiSkos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus Ir ge
daus išmokti’t o amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
nokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERĄL AUTO F.NGINEER1NG 

RCUOCL 
1507 W. MarUena Strert

ANGLŲ KALBA ___ •_ i

Jnesiui.
valter Heidman,
N. La Šalie St.
Central 2207

PARDAVIMUI 3 Halų medinis na
mas, 1 aukštas P kamb., 2-ras aukš
tas 2 po 4 kamb. Maudynė, elektra, 
geram stovy, 43rd PI. į rj’tus nuo 
Halsted st. $6000, $1000 cash. Ren
dos

10 AKERIŲ žemės ant 
Archer Avė., 15 mylių nuo 
vidurmiesčio, žemė apaugib 
si mišku, labai gera vieta 
dėl piknikų daržo arba gas 
station.

P. GASSUNAS 
3209 Aubum Avenue 

Yards 0936

NAMUS ir
TAISAU.
CEMENTUOJU, PLEIS- 

TERIUOJU ir kitus darbus 
greitai ir pigiai atlieku.

A. S. ZOLP,
< 927 W. 34th Place
Boul. 0527.

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 
<Jaug kitų dalykų gali lengvai ir grei
tai išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje per laiškus 
(correspondence). Platesnių paaiški

nimų klausk laišku.

G. LEVESKIS 
1318 W. 12 St. 

Los Angeles, Calif.
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R. J. Burdette

Kaip riekia kalbėtis 
su vaikais

Mums visad gaila žmogaus, 
kurs nemyli vaikų. Yra kaž 
kas moraliai negera su tokiu 
žmogumi. Jeigu nekaltas vai
kų ulbėjimas nesužadina jame 
švelniausių simpatijų, jei jo 
širdy neatsiliepia jų linksmo 
juoko aidai, jei jo visa gamta 
nepersiima karštu troškimu 
prie vaiko tyrų minčių ir be- 
egoistinių impulsų, jis yra jau 
perrugęs, surumbėjęs, storžie-1 
vis, šakotas senas strampas, ir 
vaikų pilnam pasauliui jo ne
reikia. Visais amžiais ir vi
sose šalys*" geriausi ir kilniausi 
žmonės mylėjo kūdikius. Net 
nedori žmonės savo sukietėjil
siose' širdyse turi užsilikusią 
jautrią dalelę vaikams. Didieji 
pasaulio žmonės myli vaikus, 
šunes myli juos. Kamehamos 
žmogėdrų salos karalius, myli 
juos. Žalius, be jokios sunkos'!.. 
Ach, taip, mes visi mylime vai
kus.

Ir kaip smagu pasikalbėti su 
jais! Kas gali kalliėtis su švie- 
siaakiu, raudonveidžiu, neprat- 
lyvu mažuliu tarp trejų ir pen
kių metų ir ig'sigėrčti tuo pa
sididžiavimu, kurs kilnoja jo 
motinos krutinę, matančios taip 
atsižiminti jos inieliausiąjį? Ach 
taip, tikrai...

Vieną dieną—taip, ar mes ga-1 
lime užmiršti tą šviesų, laisvą 
popietį? pažįstama poniutė, 
atvykusi į vidurmiesti apsipirk
ti, atėjo į mano sanetum su sa
vo šuneliu, mažuliu penkerių 
metų vyru, ir paprašė su juo 
pažaisti, kol ji atliksianti rei
kalus krautuvėse. Toks gabus 
\aikiukštis; toks smagumas su 
juo kalbėtis! Mes nrekad ne- Į 
galimi užmiršti to pusvalandžio, 
išimto su juo, mokinant tą gud- j 
moliuką istorijos.

Na. klausyk, Kleruk mesi 
rakome—jo vardas buvo Cla- Į 
rence Fitzherbert Allencon de I 
Marchmont Caruther pakalbė
kim apie Jurgį Vašingtoną.

—Kas jis toks? klausia Cla-Į 
renee ir 1.1.

— Klausyk mes sakome: 
jis buvo šios šalies tėvas.

Kokios šalies?
Musų: tavo ir mano. Jis I 

sujungė Amerikos žmones, su-1 
cementavo 177ti metų žmonių 
! yvybės krauju, išlietu prie mu
sų šalies aukuro, mieliausios 
Laisvės siekdami.

Kas taip darė? klausia 
('Ja renee.

Yra tam tikras taktas, kurio 
reikia laikytis kalbant su vai
kais, kurį nedaugelis turi. Dau
guma žmonių butų netekę kan
trybės ir supykę, kad Klerukas 
tiek klausimų kėlė ne vietoje, 
bet mes- 
nors kas 
jis butų i.š pradžių, 
yusidomės isterija 'ir 
klausytis. Tad mes tik malo
niai nusišypsojome, tą patį sal
dų nusišypsojimą jus- matėte 
musų fote g ra f i jose. lik ma
žiausias nusišypsojimo šešėlis 
nuslinko per musų veidą, kaip 
saulės spindulėlis.

Ir taip nusišypsoję mes tęsė
me:

ne. Mes žinome, kad 
žiu kaip neatsargus 

jis greit

Na, v na dieną Jurgio tė
vas. ..

— Kokio Jurgio? — 
(larence.

—Jurgio Vašingtono, 
da buvo m’ža.s vaikutis, kaio 
dabar tu. Vieną dieną jo tė 
\ as...

Kimo tėvas? vėl tarė 
Clarence su padrąsinančio su
sidomėjimo žymėmis.

Jurgio Vašingtono — to 
didelio vyro, apie kurį aš pra-' 
dėjau tau pasakoti. Vieną dieną 
Jurgio Vašingtono tėvas davė 
jam maži) kirvuką..

klausia

Antra Dalis
No. 96

Kam davė mažą kirvukų? 
— tas mielas mažutis nu
traukė mano kalbų su žavėjan- 
čio sumanumo žybtelėjimu. 
Žmonių dauguma čia butų pa
rodę nekantrumo ženklų, bet 
mes ne. Mes žinome, kaip kal
bėti su vaikais, tad ir tęsėme:

—Jurgiui Vašingtonui. Jo...
Kas jam davė mažą kirvu

ką?
Jo tėvas. Ir jo tėvas...

—Kieno tėvas?
Jurgio Vašingtono.

—O!
Taip, Jurgio Vašingtono. li

jo tėvas sakė..'.
Kam sakė?
Sakė Jurgiui

—O. taip, Jurgiui.
Ir mes toliau pasakojome kan

triai ir su pasigerėjimu. Mes 
pasekėme pasaką iki tos vietos, 

Į kur jis nutraukė, nes mes ma
tėme, kad trokšte troško gir
deli jos galą. Mes sakėme:

—Ir jis tarė jam, jog...
— Kas tarė jam, ką? —įsiki

šo Clarence.
Na. Jurgio tėvas tarė Jur

tai!

ko

Ką jis jam tarė?
—Tai, ką aš rengiausi 

pasakoti. Jis tarė jam...
Kas tarė?
Jurgio tėvas. Jis...
Kodėl?

—Na, kad jis nedarytų.
jam lieps nedaryti...

Jurgis tarė jam? klausė 
('.larence.

—Ne, jo tėvas tarė Jurgiui...
O!
Taip. Tarė jam, kad 

atsargus su kirvuku...
Kas butų atsargus?
Jurgis.
O!
Taip, kad butų atsargus 

su kirvuku...
—Kokiu kirvuku?
—Nrt, Jurgio kirvuku.
—O!

butu

neįsi-
nepa-

Tad

Taip, su kirvuku, 
kirstų, neįmestų į šulinį, 
’ifytų visai nakčiai žolėj. 
Jurgis vaikščiojo, kapodamas
viską, prie ko priėjo. Pagaliau 
jis priėjo dailių obelaitę, jo tė
vo mylimą ir nukilto ją.

Kas nukirto?
nukirto.—Jurgis

O!
-Parėjo

pamatė...
Pamatė kirvuką ?

namo tėvas ir tuoj

paklausė: “Kas nukirto 
mylimą obelaitę?’

Kokią obelaitę?
Jurgio tėvo. Ir visi

nieko nežiną apie tai, ir.
—Nieko apie ką?

mano

sakėsi

•C
Jurgis priėjo ir 
kalbant apie tai... 
Kalbant girdėjo?

Girdėjo tėvą ir žmones. 
-Ką jie kalbėjo?

juos
girdė

Kokia obelaite?
Mvlimn cbc’aitę, kuria Jur-

-Jurgis Vašingtonas.

’l'ai J11 yis priėjo »r girdė
jo juos kalbint, ir jis...

Kam ji: ji k:r <>?
- Norėjo išmėginti kirvuką.

Kknc k’rvuką?
Savo; tą, kurį jam tėvas 

davė.

Na, Jurgiui Vašingtonui.
Kas jam davė?
Jo tėvai, davė. i
O! ‘
-l ai Jurgis prieina ir sako:

...

cc
fOsW»*

■■ -’v

s prie ngo (Kinija), kur laivuose laivuose pasislėpė misionieriai.

aš negaliu meluoti.

— Kas
.—Na, , 

Jis sako: 
meluoti. Tai aš...

negalėjo meluoti?
Jurgis Vašingtonas.

“Tėveli, aš negaliu

Kratinys

-Ar Jurgis? A, taip!
—“Tai aš nukirtau obelai-

— Jo tėvas nukirto.
Ne, ne. Jurgis taip sakė.
Jis sakė, jis kirtęs tėvą,?

—Ne, ne, ne. Jis sakė, jog

ne. levo.

levas sakė?
Ne, ne, ne. Jurgis 

“Tėveli, aš negaliu meluoti. Aš 
nukirtau su savo mažiuku kir
vuku”. Ir jo tėvas atsakė: “Ge
rai. vaikuti, aš bevelyčiau ma
tyti tūkstantį nukirstų medžių, 
negu girdėti tave meluojant”.

Jurgis atsakė?
Ne, tėvas taip sakė.
Sakė, bevelytų turėti tuks

iantį obelių?
Ne, ne,

sake:

ne. elytų 
į netikti tūkstančio obelių, ne 
1 kaip.. .

Sakė bevelytų, kad Jurgis 
..i darytu?

—Ne. Jis tai bevelytų, ne kaip 
matytų Jurgį meluojantį.

O Jurgis sakė bevelytų,

Mes kantrus ir mes 
vaikus, bet jeigu ponia 
hers butų n. atėjus ir

mvlime 
Carut- 
nepasi- 

ėmus savo mažo gudruolio per
ši kritingą momentą, nemanau, 
kad visas miestas butų galėjęs 
nuraminti mano susijaudinimų. 
Ir kai Clarence Fitzherbert 
Aleucou de Marchemont Carut- 
hers trepsėjo žemyn . laiptais, 
mes girdėjome ji pasakojantį 
mamai apie vaiką, kurs turėjo 
tėvą, vardu Jurgis, ir jis liepė 
jam nukirsti obeli ir sakė, jog 
bevelytų pasakyti tūkstantį me- 
ų, ne kaip nukirsti vieną obelį. 
“L-va”] į Vertė St. G..as.

“Ar če teisų sakyte, 
Ar tik melų veiną?
Kad ont pečiaus su kujačiu 
Ežis piovė šeiną.
Ont veršiuką nugaras

Vo žiurkelv nulupta
Penkis pudus svėre...”
Tokią “teisų”, anot žemaičių,

prieš kiek laiko paskelbė bro
liukai iš “Draugo”. Tik klausy

“Londono laikraštis ‘’l\ P’s 
and (tas's l’s \Veekly’ pagarsino 
nepaprastai įdomią žinią, kuri 
patvirtina šv. Kašto aprašomą 
atsitikima su Jonu pranašu, 
kuomet jį pralijo didžuvė ir 
paskui pc triių dienų išmetė ant 
kranto. Laikraštis rašo: ‘Vasa-

kad buvo pagriebtas iš laivo, 
jautė slinkdamas slidžioje są
smaukoje, kad nuo jo palytėji
mo toji slidi medega susitrauk
davo, kad pakliuvus .jam į vi
dų, butą didelio karščio, bet ji-

gui turi būti aiškus. Juk Dievo 
esimo įrodymu yra visas ma
tomas pasaulis, štai kaip yra 
pasakyta: ‘Klausk gyvulių, ir

rado jis didelį šalininką l)r. 
Draugelio asmeny j. O kam Dr. 
Drangelio išmintis nėra žino
ma: rimtai vesti polemiką su 
“Žiopliu” ne Bile kas gali. To
kiam darbui reikalingas žmo
gus, kuris butų 
arba
tęs. —K. Sėjikas.

smetoniškai”
smetonieniškai” nusista-

Įvairenybės
Dirbtinas Žmogų

Žinomas anglų mokslininkas 
d-ras Mak-Dugal nesenai daręs 
sėkmingus eksperimentus, kurie 
atrodo negirdėti. Dar mažai jie 
yra plačiau žinomi, bet greit 
jis padarysiąs' pranešimą Lon
dono Mokslo Akademijai ap;e 
savo bandymų rezultatus. Viena 
tik žinoma, kad žymaus botani
ko eksperimentai skiną toli- 
rresnį kelią į gyvulių ir auga
lų organizmo mokslą ir nuo jų 
esąs tiesus kelias prie alchc-

pamokins tave, ir dangaus pauk-1 rnikų paslapties, prie dirbtino 
ščių, gi nurodys tau... Kalbėk 'žmogaus

tartum jo oda yra nusmukusi 
ir iš jo kūno ištraukiama visa 
gyvybė; jisai nusilpo ir pagaliau 
nustojo savo sąmonės. Paskui 
ką jisai paminė tai jau kapi
tono kambary, likęs išgelbėtas. 
Jo oda jau niekuomet neatgavo 
s«vo buvusios' spalvos ir išvaiz
dos, bst jo sveikata per daug 
nėnukentejo’.”

Tai yra gryniausia pasaka 
mažiems vaikams. Reikia būti 
paskučiausiam ignorantui, kad 

jog žmogus išbuvo ke- 
valandu žuvies vidų- v

ir išliko gyvas. Bet Ma- 
I roliukams, matyti, vis-

Heli ką 
t iuese

of thi 
Falkland 
k bu vo 

pasirodė

rio mėnesyje 1891 metais ‘Starii ijonų
Kast’ laivas plaukiojo kas galima: jeigu biblijoje bu- 

saloše. Tasai laivas tų pasakyta, kad ne didžuvė 
Irbai didelis. Kuomet'.lovą prarijo, o Jovas didžuvę, 
baisi didžuvė, tai lai

vo keleiviams pasidarė didelio 
• avojaus. Toji didžuvė puolė
si pi,ie lafvo. t Pasidarė didelis 
sumišimas. Pranykus didžuvei, 
"ra nyk o ir venas jurininkas 
Jokūbas Bart’ey. Vakarop su
sidarė kompanija ir toji didžu
vė buvo užmušta. Jurininkai 
darbavosi p?r visą naktį, lup
dami jos odą. Iš ryto jie už
kabino didelius kriukius ir iš
vilko didžuvę ant kranto. Koks 
’ uvo jų nusistebėjimas, kuo
met jie pamatė nuluptų žuvį 
’udant, bet dar nuostabiau įsi
žiūrėjus kokią tai gyvybę žu- 
7yje veržiantis laukan. Perpio- 
7Us žuvies vidurius atrastas 
jurininkas Jokūbas Bartley dvi
gubas didžuvės pilve. Jisai 
buvč be sąmonės. Kuomet jį 
'.(gaivino, jisai per porų savai
čių elgėsi kaip beprotis. Tre
čios savaitės pabaigoje jisai 
įtaigavo. Būnant didžuvės vi- 
luriuofc jo oda pasidarė balta 
a’ip popieris, tai veikiančiųjų 
iVvų sėkme. Jisai pamena,

tai broliukai, tur būt, skelbtų 
žmonėms, kad taip iš tiesų įvy-

“Apie ką šian- 
Visus laisvama- 

nezaležninkus ir kt. Ry- 
atrekomenda-

žemos doros, 
gaivalai, ap

geni

kvailas: nėra Die- 
mes nevadinkime

>:« >:< *
Kymantas katalikiškame 

"Drauge” parašė kelių sieksnių 
straipsnį vardu 

■Jie kalbama?” 
nius,
mantas štai kaip 
vo:

“Silpno proto, 
ne doros praeities
simetę viską žinančiais, 
velijančiais, slankioja po lietu
vių stubas ir skelbia savo pra
simanymus.”

O kiek žemiau jis jau rašo:
“šventain? Rašte yra užrašy

ta: ‘Pasakė 
vo’... Bet
šioje vietoje netikėlių kvailiais, 
pasigailėdami jų neišmanymo, 
pasakykime, kad visi tie musų 
broliai ‘tautiečiai’, kurie sako, 
buk nėra Dievo, yra neišmanė
liai. Kodėl jie neišmanėliai? 'ro
dei, kad nesupranta tokių da
lykų, kurie kiekvienam žmo-

sukūrimo, prie ho- 
muncuhis’o. Kaip žinoma, vi
duramžiais alchemikai stengėsi 
gauti cheminiu bildu auksą ir 
gyvą “žmogų” homuncalus’ą. 
Bet visi norai nuėjo niekais. 
Dirbtiną žmogų mėginta pada
ryti mechaniškai, štai šveicarų 
laikrodininkas žak Drož ir pran
cūzų mechanikas žak Vokan- 
zon pagamino nepaprasti) daly
kų. Jų mechanizuoti “žmonės” 
žinoma, buvo tiktai be dvasios 
automatai, geri laikrodiniai 
mechanizmai žmogaus formoje, 
šių laikų gamtos mokslai kitaip 
galvoja. Dabartiniam moksli
ninkui visas klausimas — tai 

organinį narvelį, 
į —pro

sas net J. McKesn Cattell “The toplazmą. Protoplazmos sudėtis 
Scienti'fic Monthly” redaktorius ilgai buvo mokslui 

j ir buvusia psichologijos profe- • Itet šiandien chemija ją ištyrė. 
sorius. ' Liko rasti būdas padaryti gy-

Dievaž, kokį nepapmliį nl. fv:j prot<>plazmų. Bet dirbtinoji 
radimą padarė Sirvydas! Jis, 
ant galo, patyrė, jog, sakysime, 
jis — širvydas — nėra lygus 
kad ir buvusiam liaudininkų 
vrdui, Sleževičiui, arba, kuriam 
ners socialistų darbuotojui.

Viena tik keista: kaip žmo
gus galėjo redaguoti per 
metų laikraštį, nežinodamas nei 
tiek, kad demokratija nereiš
kia, jog žmonės yra lygus. 

* * ♦
Karpavičius sumanė duoti pa

tarimą naujajam “Sandaros” 
redaktoriui. J. Pronskui. Girdi, 
mes neprivalome maišyti san- 
dariečių su socialistais.

Del to patarimo “Sandara” 
padarė tokių pastabą:

“Įdomu, kas tie ‘mes’? Jei 
tai autorius save mano, galima 
užtikrinti, kad vargu butų ver
ba jį ir bet su kuo maišyti.” 

Pasakyta per daug aštriai. 
Ačiū Dievui, Karpavičiui vie
natvėj nereikės pasilikti. Susi-

si! žeme, ir atsakys tau, ir pa
sakos jurų žuvys. Kas nežino, 
jog tai visa Dievo ranka yra 
padariusi’ ” (Job. 12, 7).

Matyt, Kymantas su savo 
klausimais apie “dvasiškus da
lykus” atsikreipė į gan nešva
rų gyvulį, būtent, kiaulę. Įtarti 
kitaip manančius žmones silp- 
naprotybe ir nedorumu gali tik 
toks asmuo, kuris ieško savo 
tvirtinimams įrodymų pas kiau-

>Jt >;•• M
Sirvydas “stoiavojasi” įrody 

ti, jog demokratija nereiškia
kad visi žmonės yra lygus. Kad , pagaminti organinį 
ne visi žmonės yra lygus, ra-.'P^ svarbiausia jo dalį

paslaptis.

protoplazma pasirodė be gyvy
bės, neaugo, nekvepavo, kas 
kaip tik sudaro gyvybės esmę. 
Chemiko prižiūrima naujai iš
rastoji protoplazma “kvėpuo

janti”, bet taip negyvai, kad 
dar kol kas palieka galioje pran- 

r tiek CUZM filosofo Paskalio pasaky
mas: “Kiekvienas kurpiaus mo
kinys lengvai gali užmušti blu
sų, bet visos pasaulio mokslo 
akademijos negali sutverti 116 
vienos gyvos blusos’’.

Juokai
Koncerte

— Matei, kokius plonus pirš
tus turi tas pianistas — sako 
vienas kišenvagis kitam.

Gaila to laiko, kuri jis gai
šuoja prie fortepiono. O kiek 
jis turėtų pajamų, bedirbdamas 
musų srityje!

&ŠS§

t ' ’■L;.-:.-:•:•<:■;•. :>SW&:

Amerikos orlaivio liekanos. Orlaivis susimušė Argentinos 
Įeit. John W. Benton.

sostinėj Buenos Aires. Nelaimėj žuvo kap. C. F. Wooisey
•• ’

Gera proga * •
Tu šiąnakt per miegą kal

bėjai.
—Nes šiaip jau niekad aš ne

gaunu žodžio.

Padori žmona
Kodėl tu eini į balkonų, 

popiet r.š dainuoju?
Kad kaimynai matytų, jog 

š nemušti tavęs.

Rupestingas vyras
—Ponas vaistininke, tik ge- 

kurie vaistai 
žmonai, nes, 

suklysčiau, tai

rai pažymėkite, 
karvei ir kurie 
Dieve saugok, 
man dar karvutė padvėstų.

ir

r"----------- r“
Išsigelbėjo

“Ar žinai, vakar piršosi 
man Aksomaičių Jonas ir Bitinų 
Kazys”.

—“Taip. Ir tu atsakei jiems?”
“Aš mačiau juodu bažny

čioje l>esimeldžianČius už ati
tolinimų nuo jų nelaimes”.
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Re zoiiucija i
1 ietuvos Universiteto pažan

gių! i studentų organizacijų: 
“Av rininkų”, “Kultūros“. “Liep
snos*’, “Varpo”, “Socialistų Sio
nistų“, “Žaizdros”, “Žemaiėiųsu- 
sivivnijimo” ir “Žydų kalbai ir 
liU»aturai remti" valdybos ben
drame pasitarime, įvykusiame 
1927 m. kovo mėn. 25 d. Uni
versiteto rūmuose, konstatuoja 
sekamą:

Lietuvėje pastaruoju laiku 
susidarė ypatinga padėtis. Ka
ro stovis su visomis barbariš
komis priemonėmis baigia už
gniaužti kultūriniai visuomeni
nį krašto judėjimą, žodžio, 
spaudos, susirinkimų, asmens

laisvės varžymas pasiekė tokio 
laipsnio, kurio Lietuvai galėtų 
pavydėti tik kapuos gulį rusą 
cariškos “ochrankos” apaštalai. 
Svetimo ministeris siaurais 
partiniais numetimais duotu 
įsakymu išguita iš mokyklų bib
lioteką visi Mok. Prof. Sąjun
gos ir “Kultūros'’ bendrovės lei
diniai, ir net tokių autorių, 
kaip Rabindranato Tagorės, 
Šekspyro, Oskar Uuldo, G. H. 
Uelso, A. Vienuolio ir k t. raš
tai. Be jokių motyvų uždraus
tas pažangiosios moksleivijos 
idealoginiai kultūros laikraštis 
'“Aušrinė’’, ėjęs dar žiaures
niais cariškojo režimo laikais. 
Re to. cenzurojami ir net cen
zūruoti konfiskuojami pažan
giųjų organizacijų idealoginiai

Peoples Furniture Go. Kautuvėse

Išpardavimas
Naujų, Pertaisytų, Vartotų 

ir Demonstratorių

KIMBALL ir Kitokiu Grojikliy Pianu

ki-Neieškokite ir nepirkite Vartotų Pianų niekur 
tur, pakol Jus nepamatysite šių nepalyginamų verty 
bių ant Grojiklių Pianų abiejose Peoples Krautu
vėse.
$300.000 HAMPTON GROJIKLIS PIA

NAS, raudonmedžio, vartotas . $145.00
$500.00 KERZHEIM GROJIKLIS ar-

žuolo, pataisytas ....  $190.00
$530.00 GULBRANSEN GROJIKLIS

PIANAS, krautuvės sampelis .. $325.00
$650.00 KIMBALL GROJIKLIS aržuolo

medžio. Labai dailios išvaizdos. Per
taisytas, pilnai garantuotas ... $375.00

$650.00 K1MBAL GROJIKLIS raudon-

žurnalai, kaip tai atsitiko su 
“Naujaja Gadyne”.

Nuo spaudos užgniaužimo ei
nama prie to, kad neleidžiama j mėn. 17 d. uždrausti anksčiau 
net tokioms organizacijoms,'buvę legalus leidiniai;
kaip “Kultūros” būreliai, dirbti 
grynai kultūrinio darbo; 
draudžiami susirinkimai, 
skaitos, vakarėliai.

Toks užgniaužimas kultūriniai 
idealoginių srovių be galo kenk
smingas musų valstybei,, nei 
neleidžiama įvairaus nusistaty
mo žmonių įtraukti kūrybos 
darban, ko mes nematome nė 
vienoj bent kiek kultūringesnėj I Universiteto Senatui, 3) iška- 
šių dienų valstybėj.

Nesant laisvo spaudinio žo- draugijų 
džio, kuris visus tuos blogu-, 
mus galėtų iškelti aikštėn, ka-1 
ro komendantai, naudodamiesi ■ 
duotomis jiems teisėmis, jau
čiasi piliečių laisvės šeiminin
kais. Masiniai areštai, kratos 
pas legaliai veikiančių organi
zacijų narius išsiplatino visa
me krašte. Pasinaudodami to
kia padėtim įvairus patamsių 
gaivalai, vaduodamiesi asmeniš
kos neapykantos instinktais, 
apšaukia priešingo nusistatymo 
žmones “bolševikais” ir užten
ka to, kad visai nekalti, daž
nai tyčia suprovokuoti, pakliū
va į žvalgybos rankas, iš kur 
be jokių rimtų kaltinimų tre
miami j koncentracijos lioge- 
rius, pūdomi kalėjimuose, ati
duodami karo lauko teismams, 
kuriems įstatymų nėra ir liu
dininkai reikšmės neturi. Siau- 1 
čiant tokiems masiniems arės-' 
tams, šiandien pūdoma kalėji
muose studentai atitraukti nuo 
mokslo: “Varpo” D-jos narys' 
Adomas Kaminskas, “Žaizdro”( 
D-jos nariai Antanas Žvironas 
ir Leonas čereška; “Aušrinin
kų” D-jos Vytautas Pavilčius, 
Jonas Norkus, Antanas Vilčin- ’ 
skas;
virius, Krilovaitė 
tuotas “Jaunimo’ 
Jonas Kauneckas ir paimti ne-' 
pilnamečiai gimnazistai iš mo
kinių suolo: J. Grigaitis, Gali-1 
uis, Liutkus, Maciejauskas, 
Krapavickas, Buračas, Skučas 
ir dar visa eilė kitų.

Todėl mes aukščiau išvardin
tų draugijų valdybos, apsvar- 
šciusios tokius nekultūringus 
valdžios darbus ir tas barba-1 
viskas priemones, kuriomis pa- 1 
laikoma Lietuva nenormalėj pa- j 
učtyj, kurioj žlugdomas kul
tūriškai visuomeninis judėjimas, 1 
griežtai protestuojame prieš tai 
ir reikalaujame: l

1) kad butų leista laisvai’ 
veikti visoms legalėms organi- • 
nacijoms;

2) kad butų leista laikyti 
fnokyklų knygynuose “Kultu- 

' ros” B-vės ir kiti po gruodžio

tuotas $395.00
5695.00 KIMBALL GROJIKUS riešuto

medžio, Demonstratorius, kaip nau-
J'as................................................. $495.00

$750.00 KIMBALL GROJIKUS raudon-
medžio, (Užbaigtos mados) $595.00

$700.00 Decker Bros. Grojiklis raudon
medžio, pertaisytas,-kaip naujas .... 00

$750.00 Story and Clark Grojiklis riešu
to medžio, labai dailus, pertaisytas,
kaip naujas .......... $400,00

$775.00 Marshal Grojiklis aržuolo me-
I

medžio, didelioformato, Demonstra-
torius......... ••.........  $475,00
Viršminėtus pienus pilnai garantuojame; duo 

dame suolelį ir didelį volelių pasirinkimų.
Pritaikom lengvius Išmokėjimo Budus.

TWO LAf&UST0*“

4177-83 ARCHER A V. 1922-32 S. KALSTEI) ST.
J. NAKROhiS. Vedėjas M. KĘZAS, Vedėjas

XXXXXZZXXM

UZ- 
pa-

“Atžalos’’ D-jos Kilike- 
Be jų areš- 

redak torius

NIEKUOMET NEŽINOJO 
KAS TAI YRA JUOKAS

Ir kaip jis galėjo juoktis, 
kad jo skilvys visuomet bu
vo suiręs. Kuomet skilvys 
ir žarnos neveiia, tuomet1 
nusiminimas užima vietų 
juokų. Nesiminimas ir rūs
tumas, kuris kankina žmo
gų, atima nuo jo populiaru-1 
mų ir jis įgauna neužpelny
tų reputacijų kaipo “piktas”.1

Buk malonus ir linksmas! 
Sustiprink savo skilvį ir pra 
šalink užkietėjimų su Trine- 
rio Karčiuoju Vynu. Jūsų 
•apetitas sugryš greitai, iru- 
siminimas ir rūpesčiai pra
nyks. Nusipirk butelį 
$(1.25, biskį brangiau toliau 
i pietus ir į vakarus) nuo 
4avo vaistininko arba gy
duolių vertelgos, šiandie.1 
Sampeliai prisiunčiami ga-' 
vus 15c per Joseph Triner 
Company, 1333 So. Ashland 
Avė., Chicago, III.

3) kad areštuotieji studen
tai, moksleiviai ir kiti juo grei
čiau butų ištardyti ir paleisti; 
jei valdžia ras juos kaltais, lai 
ta kaltė bus įrodyta normalaus, 
ne karo lauko, teismo keliu, o 
ne bereikalingu pildymu kalėji
me bei koncentracijos liogeryj.

Rezoliuciją nutarta pasiųsti: 
1) M misteriui Pirmininkui, 2)

ibinti rezoliuciją pasirašiusiųjų 
vitrinose ir 4) pa- 

kelbti spaudoje.
Pažangiųjų Studentų 

Draugijų Valdybos.

PINIGAI TELEGRAMŲ 
Į LIETUVĄ

Išmokama Amerikos Do
leriais į 4-5 dienas.

Musų Kainos
$5.00 kainos
10.00.................
15.00.................
20.00 .................
25.00 ...... ..........
35.00 .................
50.00............. ....
75.00 .................
100.00 ...............
200.00 ...............
300.00................
400.00 ...............
500.00 ...............

DRAUGAI!

Užsakykite savo giminėms Lietuvoje šiuos 
socialistinius laikraščius:

GYVENIMAS
Mineainis Žarnai**

Antanas Žymontas 
Iledaktorius-Leidijaa 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 8669

Rengiamas spaudai gražus

• GEGUŽINIS

“Gyvenimo” numeris

Prenumerata metama 
Pusei metų .................. .
Kopija

$2 SI 
20c

$6.15 
... 11.25 
... 16.35 
... 21.45 
.. 26.55 
... 36.70 
... 51.90 
... 77.50 
. 103.00 
. 204.50 
. 306.00 
. 407.50 
. 509.00

Jokių kitokių ekstra mo
kesčių nebus ir pinigai 
bus išmokėti per telegra
mų

METROPOLITAN 
STATE BANK

2201 W. 22nd Street 
Chicago, III.

Vai.: Kasdien nuo 9:00 
iki 4:00. Utarninkais ir 
Subatomis 9:00 iki 8:30 

valandų vakare

"SOCIALūEMOKRATAS”
Savaitinis Lietuvos darbininkų laikraštis. Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos organas.

Kaina metams
Pusei metų

Užsieny — dvigubai

$1.20
0.60

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40

“NAUJOJI GADYNE”
Sociajdemokratų mėnesinis mokslo žurnalas.

Kaina metams su priedais $1.60
Pusei metų 0.60 į

Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-vė 40

Ne Žmogaus Bagotystė Pakelia Augštą Vertę Chicagos Nuosavybių (Real Estate)

BET NUOSAVYBES SMARKIAI AUGANČIOS RRANGYN PADARO SAGOTU KIEKVIENĄ, 
KURIS TIK RIZIKAVOJA PIRKIME

Chicaga Yra Stebėtinas Miestas Pasaulyj
Su nepap'rastu augimu po 200,000 gyventojų kas metai; pranašaujama, jog trumpoj ateityj bus 10,000,000 
gyventojų. Tada paliks didžiausias miestą^ pasaulyj, ir tada Chicagos rubežiai. atsidurs iki Waukegan į žie
mius ir Aurora ir Jolfet į vakarus ir ,Qąry, Ind. į pietus. Tąsyk šitas Spring Forest pasiliks viduryjmiesto 
Chicagos ir visi Forest Preserves pasidarys dideliausi miesto parkai apie Willow Springs.

Didelis Išpardavimas Lotu
ŠIANDIEN IR RYTOJ, SURATOJ IR NEDĖLIOJ, BAL, 23,24 D. 1927

Naujoj Lietuviu Kolonijoj Spring Forest (pirmiau vadinos) Willow Springs
Neapsakytos pasekmės Nuosavybių (Real Estate) pirkėjams padaryti begalo didelius pelnus, perkant 

1/2 akro dydžio Lotus, iš pirnuj rankų, stačiai nuo savininkų, su puikiais lapotais medžiais miško. Aukšta 
sausa ir sveika vieta gyvenimui ir čion pat arti prie namų.

Biznio Lotai
Ant 87-ios gat. ir Archer Avė. gatveka- 

rių linijos, geri kampai bile kokiam bizniui. 
Parsiduoda tik po $30 ir $50 pėda, lengvais 
išmokėjimais.

I
čieli blokai 5 akrų dydžio, su dideliu miš

ku, tinkami Piknikų Daržams, parsiduoda 
speciališkai pigiai lengvais išmokėjimais.

Rezidencijoms Lotai
I •Sveikam gyvenimui ant aukšti) kalni), su 

lopatu mišku Vi ir l/_« akro dydžio, parsi
duoda tik po $650 ir aukščiau, lengvais iš
mokėjimais. kurių kainos be paliovos už- 
auK.s 10 kartų tiek, kol pabaixBi niokot.

Kiti Lotai .parsiduoda tik po $300 su $100 
jmokfjimo, likusius po $10 j mėnesį. Su 
visais parankumais kaipo: gatvekariai, ge- 
žinkelio stotis, cementiniai bulvarai, mo
kyklos ir Storai.

Bile kas gali išplunuot Subdivizionų, bet 
tik gamta gali užaugint tokius medžius.

CHICAGO

61¥«in»
Ckšcajtp J 
in J5Mii

> SPRING 
FOREST, IL

&■ Co- 
Ar<K»rA— J •

JAU TIK 6 METAI IKI PASAULIO VYSTA VOS 100 METŲ SUKAKTUVIŲ MIESTO CHICAGOS, 
KURI {VYKS 1933 M. Todėl turime nepralekst, bet naudotis pirkime Nuosavybių kuodaugiausia, nes per 
sekančius 6 metus Nuosavybės kils aukštyn taip smarkiai, kad mes kiekvienų metų dubeltavosime savo pi
nigus indėtus, kurie tik razikavosime ir pirksime, o kurie prasnausime, tie gailėsimės.

KAZWELL
Subdivizino Ofisas
ARCHER AVĖ. & SPRING ST
I*. O. Willow Springs, III.

S P. KAZLAWSKI
(Žemes Savininkas)

Chicagos Ofisas
6312 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. Prospect 2102

H
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Sveikatos Dalykai
Rašo I)r. Margeris

(Tęsinys)

Prgaliau, yra ligoniu, ku- trinti ir veikiai jo garus jkve- 
riems, kaip jau pasakyta, ark- (puoli. Taip vadinami “Aspirols 

|iio ar ir kalės plauku proteinai'amyl nitrite, Lilly”, iš tiesų 
t kenkia, žinoma, jeigu tokie Ii- lyra labai parankus ir naudin- 

goniai gali pilnai išvengti ark-Į gi. Jie yra tani tikru audeklu
lių ir kačių, yra labai gerai, | apvilkti taip, kad sutrinti
bet vis dėlto sunku visiškai iš-'labai lengva, o paskui ir garus 
v«-ngti eikliu arba kačių plati- iš šito audeklo sukvėpuoti pa
išų. Todėl ir čia, suradus, kad ranku. Tik reikia juos laikyti
tikrai arklio plaukų proteinai sausoj ir vėsioj vietoj. Aš pa
ilgumui kenkia, reikia šitų prastai beveik kiekvienų savo
plaukų ekstraktais jį jčiepyti. ligonių, žinoma, kurs turi du-

ATYDAI SEIMININKIŲ!!!
$1

Po Velykų Galutinas Išpardavimas 
štai yra kai kurie specialai dėl šio išpardavimo 

Varniais galionui .......................... ..................................................
Sieninė popiera ........ 6c roleliui ir augščiau
Grynas Linseed Oil galionui ......................................................  $1
Alyva* \\ hite Lead .................... $12.75 ui 100 svarų

Visas tavores garantuotas 
Specialiai tiktai šiam mėnesiui

Kena* rakandų valytojo dykai prie kiekvieno pirkinio 
už $1 ar daugiau

Dealer in

SAMUEL HELMAN
PAINTS, WALL PAPER, BRUSHES, VARNIŠKES, ETC.
1121 So. Halsted Street Phone Canal 5063

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONICO
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

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

suteikti, tuomet pašaukite

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

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

i

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana
—-x-?=r ■ -------  ----- ■ - Ji

OLSDSMOBilLE 
DE LUX SEDAN

Už $1225 Dastatytas

Kol jus dar nevažinėjotės su Oldsmobiliu, jus nega
lite suprasti koks jis yra puikus karas. Padarytas 
per General Motors geriausio materiolo kokis tiktai 
randasi. Oldsmobile yra seniausio isdirbimo karai 
Amerikoj, t
Gal jums pristatyti vieną dėl pasivažinėjimo? Pa
bandykit patys ir pasidarykit dideliais jų mėgėjais.

THE SHERIDAN ROAD MOTOR SALES
16 So. Sheridan Road, Watikegan, III.

Tel. Waukegan 3335

Hodos, iv arklio serumas galė
ti! šitokiuose atvejuose gelbėti, 
bet iš tikrųjų taip nėra. Ne
gelbsti ir arklio plaukų protei
nas, jeigu, dalei.;kime, ligonis 
v ra jautrus kates plaukų pro
teinui. Tada reikia jčiepyti j j 
kates plauki! proteinu.

Žinoma, nė kalbos negali bū
ti, kad visa tai, kas aukščiau 
nusakyta, pats ligonis galėtų 
atlikti, čia nei ji’ gydytojas tu
ri būti gana sumanus, pirmiau
siai, kad atatinkamai bandymus 
padarius ir tikrai suradus, ko
kio proteino ligoniui gydyti rei
kia, paskui, kad kaip reikiant 
to proteino ligoniui davus.

Dabar pažiūrėkime, kas rei
kia daryt, kaip jau dusulys
oradeda ligoni kamuoti. Pasak 
Osler’io, morfiną yra viena iš 
geriausių gyduolių. Aštrus simp
tomai urnai nustoja ligonį bai
siai kamavę. Morfiną sykiu su 
atropinu dar geriau dirba. Ad
renalinas (epinephrinas) labai 
gerai čia dirba. Kartais labai 
gera dėl ligonio būna, jeigu ad
renalino duodi jam sykį per 
savaitę ir tai per gana ilgų lai
ką. Tik su adrenalinu reikia 
elgtis labai atsargiai. O jeigu 
’igonis turi arterijų sukietėji
mų. inkstų ligą ir aukštą krau
jo spaudinių, thda geriau adre
nalino ligoniui 
Kariais nereikia
i paodę • trokšti, užtenka ligo
nio šnirpšles sn juo gerai išvil- 
gyti ir jis kaip bematai geriau 
jaučiasi (M. Aronsohn). Biski 
•hliorofonno įkvėpavus papras
tai simptomai tuoj dingsta.

Aukščiau suminėtos gyduo
lės yni labai geros simptomus 

tik visa bė- 
labai pavojin- 
ligonis anaip- 
(be gydytojo 
slauges) jas

visai neduoti, 
adrenalino nė

staigiai užmušti, 
ia su jomis, kad 
<os, taip, kad 
tol neturi patsai 
irba atsakomos
imti. Kas tad tebelieka ligoniui 
iaryti, kada dusulys staigiai jį 
.ižpuola, o gydytojo jis gauti 
nebegali? Žinoma, pirmą sykį 
žmogus turi vargais negalais 
jersikamuoti, bet paskui jis to 
iaryti neturi. Gydytojas priva
ti nurodyti budus, su kuriais 
ligonis pats^ galėtų pagalbų sau 
iuoti. Vienas iš paprasčiausių 
būdų, tai išgėrimas puodelio ki
to karštos, juodos ir stiprios 
kavos. Kartais tuoj pagelbsti. 
Kartais pagelbsti laikymas ran
kų arba kojų karštame vande
nyj; geriau, jeigu j vandenį ir 
muštardos šiek tiek įdėti. Kar
tais užrūkius paprastą cigaretų, 
ligoniui daug lengviau pasida
ro. Jeigu ligonis neturi bron- 
chičdo (paprastai įsisenėjusiu 
bronchų įdegimo) tai yra la
bai gera duoti jam tam tikrų 
cigaretų, kurie dažniausiai bū
va padaryti,
beliladonnae, hyoscyami 
monii, opii, 
potassii arsenatis ir potassii 
iodidi. Iš šitų gyduolių galima

• ir tam tikrus miltelius padary
ti, o kaip jau dusulio priepuo
lis ligonį ištinka, tai jų kokį 
šaukštuką įpilti į torielkaitę ir 
įdiegti, ligonis gi tegu durnus 
įkvėpuoja. Bet dėl ligonio pa

lankiausia ir geriausia, tai tam 
tikri “perlukai”, kurių viduryj 
paprastai yra trys lašai amylis 
nitratis. šitų “perlukų” ligonis 
gali savo namuose visada turė
ti, o kai jau užeina priepuolis, 
tai tuoj Vieną tarp pirštų su-1

apart tabako, iš 
stra- 

potassii nitratis,

sulj, šitais- “peHukais” (^lass 
pearls) aprūpinu, lokiu va bū
du, kaip jau iš netyčių pradeda 
žmogų dusulys kamuoti, tai jis ‘ 
ir pats nuo jo veikiai pasiliuo- 
suoja. žinoma, u* vis geriau
sia gydytojas turėti, bet negi 
taip greitai visada jį prisi-
šaukti galima?

Dabar stropiai mokslininkų 
tyrinėjama nauja gyduolė, 
ephendrina, dusuliui gydyti. 
Savo veikime šita nauja gy
duolė lalrai panaši į adrenoliną, 
tik tuo geresnė, kad galima ją 
imti ir per burnų. Adrenolinas, 
mat, paėmus jo per burną, neį
veikia; reikia būtinai puoden 
trokšti, kas ligoniui labai nepa
ranku, stačiai negalima padary
ti. Bet su ephendrina ligoniui
daug geriau, — jis ir pats ga
li šitų gyduolę lengvai paimti 
ii, dusulio priepuoliui užėjus, 
pagalbą gauti. Laikas parodys, 
ar šita nauja gyduolė iš tikrų
jų bus šitam tikslui gera.

(Galas).

BUKIT: VISI...
DRAUGIŠKA VAKARIENĖ 

su šokiais

Rengia Illinois Liet. Pašelpos 
Kliubas, Sekmadieny, Bal.-April 
24, 1927, Chicagos Liet. Audito
rijos mažosiose svetainėse, 3133 
So. Halsted St. Pradžia 7 vai. v., 
įžanga $1.00 ypatai.

Kviečia rengėjai vyrus, mo
teris, jaunus ir senus. Proga no
rintiems likti nariais šio Kliubo. 
Sveiki vyrai, kurie bus ant va-i 
karionės bus priimti veltui.

■IMIIMIIIIM

Ar Reikia - LENTŲ -Taip? 
Nesirūpinkit — tik pradėkite veikti. 
Pasižiūrėkite į savo garažų arba na
mo aptaisymą. Mes parduosime jums 
mėnesiniais išmokėjimais ir galėsite 
išmokėti j du metu* laiko.

Mes parodysime kaip tai atlikti i 
Atsišaukite arba telefonuokite

South West Lumber Co. j
3456-60 Archer Avė.

Netoli 35th St.
Tel. Ląfayette 0115-6

Atdara iki 6 vakare, Subatomis iki 
piety.

Mes kalbame LIETUVIŠKAI
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiihiiiiiiiiin

Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerklės Ligos

Gydomo* Eksperto 
27 metai prie State St,

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

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

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas i 
elektros Jiegą j nau 
jus Ir senus namus ii 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodam 
ant lengvo išmokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

r—aitm

MITZI, LENGVIOS OPEROS PRIMA DONNA

“Del manęs cigaretai turi asme- 
ningumą taip kaip ir žmones, 
štai kodėl aštuoni metai atgal 
aš pasirinkau ‘laicky Strike’ dėl 
savęs vartojimui. Jie turi asme- 
ningumą, kuris suteikia didelį 
smagumą—prie to dar jie ne- 
kenkiamano balsui ir dar gali
ma daugiau ko reikalauti nuo ci
garetų?”

It’s toasted
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS

Safety

Jis Taip Veikia Prie Užsi
sukimo Kaip ir Traukinis 
Pilnas išreiškimas Super-Six principo yra naudingas 
ir smagus, nes kiekvienas daiktelis chassis yra taip pa
darytas, kad suteiks greitybę, jėgą ir tvirtumą motoro. 
Ūmus veikimas pradžioje, malonus valdymas ir nuo
latinis greitumas šalies keliais,., lengvai., atliekama ir 
normaliai vartojama.
Visas Hudsonas atlieka tai labai lengvai be didelių 
pastangų savo greitybę dailumu veikimo, užlaiko savo 
greitybę ir labai lengvai sustoja veikęs dėl savo ketu
rių ratų brekių.
Veikimas yra gražus taipgi saugus ir vartotinas.

♦

HUDSON SUPER-SIX
Standard Modeli

Coach - - - - *1285 
Sedan - - - - 1385

Cuitom Built Modeli
Roadster - - - *1500
Phaeton - - - 1600
Brougham - - - 1575
5-Pamenger Sedan 1750
7-Passenger Sedan 1850

Ali prices f. o. b. Detroit, 
plui war exciie tax.

HUDSON Super~Six
Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michi^an Avė

Garsinkitės NAUJIENOSE
’ f L



NAUJIENOS, CMcago, UI/ šeštadienis, Bal. 23, ±927

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą savaitėje.

Bet 
ožktausos ar etomi ož 

suteka. Ont tos

Turėtu paaiškinti SUNKIAUSIA IŠMOKTI

Redaktorius J. LAPAITIS
1739 South Halsted St., Chicago, Illinois

Radiumo atradimas

Kada jau mokslinis pasaulis 
sužinojo apie X-spindulių atra
dimą, profesorius Curie ir jo 
žmona ėmėsi apštaus medžiagų 
tyrinėjimo daria). Juodu atrado 
kažkokį veiksmingą mineralą, 
kuriam buvo padaryta cheminis 
analizas. Minerale juodu paste
bėjo žibančius elementus ir pa
siryžo juos sukoncentruoti. To
kiai koncentracijai dalyti buvo 
panaudota daug tonų mineralo. 
Baigiant savo triūsą, iš astuo
nių tonų mineralo juodu išsky
rė apie pusę arbatinio šaukšte
lio tam tikro elemento, kurs 
apie milijoną kartų buvo dau
giau žibąs už uraniumą. Tas 
elementas buvo pavadintas ra- 
diumu.

šis Curie ir jo žmonos tyri
mas buvo pradžia naujam pa
tobulinimui fizikos ir chemijos 
mokslų. Iš' viso pasaulio labo
ratorijų pradėta siųsti reikala
vimai radiumo druskos. G ly
nas radiumas buvo neįmanomai 
brangus, todėl ne bet kas jį
teįstengdavo nusipirkti, šimtai 
talentingų laboratorijų darbi
ninkų ėmėsi radiumo ieškojimo 
darbo, (vairių šalių mokslinin
kams darant tyrimus, vis dau
giau ir daugiau tapo atrasta 
šviesos leidžiamųjų substancijų, 
kurios pasirodė esančios radio 
aktingumo. Dabar yra žinoma, 
kad beveik kiekviena medžiagos 
forma gali būti paskatinta prie 
radio aktingumo. Radio aktih- 
gumas reiškia, kad medžiaga 
pastatoma tokion padėt i n, jog 
jos atomai pasiskirsto į tam 
tikras 
daleles, 
tronais.

mažytes ir energiškas 
kurios vadinama elek- 

Elektronų atradimas 
pakeitė mokslininkų

supratimą apie medžiagą.
Seniau buvo rašyta, kad ank

stybasis mokslas mokino, jog 
atomai nėra dalinami. Dabar 
visas mokslinis pasaulis žino, 
jog atomai dalinasi ir savo ma-

satos vielas. Kiekvienas švie
čiamai įkaitęs metalas leidžia 
į erdves galybes elektronų. 
Elektromis leidžia ir kiekviena 
deganti lempa. Kiekvienas žai
bo nušvietimas reiškia milži
niška elektronų lietu. Kiekvie- 
na žvaigždė i erdves lieja di
džiausias sroves elektronų. Taip 
tat savaime skirstosi atomai, 
apie kurių negalėjimą dalinti 
mokino ankslyln'snis mokslas, 
iš savo atomų saulė ne tik pila 
elektronų sroves, bet jos ultra 
violetinė šviesa yra viena pa
matinių galimybių paliuosuoti 
elektronus nuo žemės medžia
gos atomų paviršiaus. Mes esa
me laimingi, kad musų atmos
fera didesnę dalį saulės ultra 
violetinės šviesos sugeria. Kai 
kurie mokslininkai tikrina, kad 
jeigu mes nuo saulės gautume 
pilnas, atmosferos nekliudomas, 
ultra violetines sroves, musų 
metalai nuo jos įtakos susmuk
tų. Musų plieno industrija, esą, 
butų negalimu daiktu!

Profesoriaus Curie ir jo žmo
nos tyrimai yra svarbus todėl, 
kad juodu viso pasaulio moks
lininkus paskatino prie be ga
lo svarbių tyrinėjimų ir atra
dimų. Po to žymiausieji ‘"pasau
lio mokslininkai atrado naujus 
energijos šaltinius, kitokioj

šviesoj išaiškino medžiagos su
dėtį, išaiškino kas yra elektra 
ir šviesa. Apie tai tačiau 
kalbėsime kita kaita. c *

Maironis.

BURTAI

pa-

Tupi šarka ant tvoros, 
Nenustabdo uodegos, 
Riečia, kraipo mandagiai. 
Po dvarus visur lakioji, 
lai atspėk gi man, margoji! 
Kokio vėjo bus piršliai?

I odvgy tę pak ra i py k, 
Visą tiesą pasakyk, 
Iš rytų? ar vakarų? 
Va, į kairę! Ten Batūras; 
Fi, ne ponas! juodas būras! 
Bet daug turi pinigų.

Oi, šarkyte, tu kvaili, 
Kam i dešinę suki?
Tas be grašio, nors gražus!.. 
O j vakarus, margoji, 
Uodegytės ar ne moji?
Ar nuo mylimo nebus?

Spaudos draudimo 
metais

Už keliu varsnų nuo Klubi t c

namų stovėjo valsčiaus raštinė.
kur raštininkavo iš kažin kur

beveik metai, kaip žmogelis 
stengėsi papirkti degtini* vals
čių, kad per ateinančius rinki
mus jį rinktų vaitu. Sunkiai ta
čiau ėjo, nesą visas beveik | 
valsčius rengėsi rinkti Klubą. 
Du tiktai kandidatu ir tebuvo: 
Psarskis ir Klubas. Taigi, kad 
ne Klubas, tai Psarskis tikrai 
liktų vaitas. Bet kaip jis paša 
linti? Pasitikėti degtine — ‘nė
ra ko, o išrasti kokia priežas
tis ant teisingo žmogaus tiesio’, 
nebuvo galima.

Vieną sekmadienį, pavakare, 
sėdėjo Psarskis raštinės priean
gyje, ir žiūrėdamas i gandrą, 
kalenantį ant Klubo kluono, 
dėstė savo garbanotoje galvo
je, kaip čia pašalinus priešiniu 
kas. Pamatęs praeinantį 
pusbernį, prakalbino:

—O kur dūlini?
lai čia, į Kazius.

—O ką veiksi?
Sako, gūžinės busiančios. 

Dabar siutą pas juos siuvėjas, 
tai, sako, gerai smuikuojąs.

Ar šeimininkas leidžia į 
gūžinės?

Klubo

—Naktimis valkiotis neduo
da, o i gūžinės tai nieko.

Ar tu senai Klubui tar
nauji?

Jau treti metai.
Ir kitiems metams liksi?
Nenorėčiau trauktis, tik Ir i 

rudenį man kariuomenė.
Ką duosi, tai aš išvaduosiu.

—O ką aš duosiu, pats nieko 
neturėdamas i

kaimynui juk galėčiau 
ir dykai.

-Tai

matai turiu būti vai-

būk, pons.

—Tai
Tik 

tas...
—Tai
—Gerai sakai būk. O kad ta-

KUOPOS MITINGAS

LMSA. 2 kuopa laikys savo 
susirinkimą šį šeštadieni, bal. 
23 d., 8 vai. vak., pp. Lapaičiu 
buto, 3311 Evergreen Avė.

Kuopos nariai būtinai turite 
dalyvauti šiame mitinge. Pirm.

siomis savo akytėmis, nelygi- 
jis pats nori būtiĮnant koks peštukas, tik dairos 

j šalis, be negaus ko nagan im
ti.

Čir! šir! čirr! čirr! 'lik strak-

vo gatvėje, rogių išvažinėtose 
vežosf, j mažutyčius klanelius, 
--- žvirbliai, iTcilprai spalvoję-, ima 
maudytis, Pavasariui pasitikti 
jie nori nusiplauti savo pilkąjį 
drabužėlį. Įsižiūrėkite, juk čia 
dabar nebe tas pats žvirblis, 
ne tas, kurį matydavote žiemą. 
Žiemos žvirblio snapas buvo 
geltonas, šito — jyajuodavęs; 
žiemą žvirblis buvo visiškai su
dribęs, susitraukęs, pasišiaušęs, 
retai tečirškaudavo, buvo vis 
suniukęs, dabar — visiškai ki
toks. Dabar jis, tarytum, pirty 
išsivanojęs ir po pirties susi
šukavęs: pluksnelės žvilga, dai-

---------  —------- ,r ,■!=—.------ ----------- _>i--------- — I liai suglostytos, ir visas žvirb-
J. I^AZDAUSKIS, Pirm., 4710 W. 12th PI., Cicero, III, lis atrodo lyg koks vikrus ru-
K. J. SEMAŠKA, RaSt., 1834 Wabansia Avė., Chicago dens jaunikaitis. Dabar jis ra- 
J. KAULINAS, Ižd., 4532 S. Franclsco Avė., Chicago. Hos šnekutis, linksmutis,

įM—■xmi ■■■ - rw i net miela malonu. Pasigrožėki-
vo šeimininkas neduoda. te. Aure jis ant stogo: uodega 

Bernas to dalyko nesuprato | riesta, sparneliai nusvirę, drą-| 
ir tylėjo.

—Matai,
vaitas, ir gali jį valsčius išrink
ti. O Klubas tau nieko negalės 
padėti, čia tai tik mano gal
va, — tarė Psarskis, paglostęs 
garlninas. Man juk vis tiek 
pat, — kalbėjo toliau, — kas 
vaitas. Tavo dalykas, kad ne 
Klubas, o tik aš būčiau vaitas. 

—'lai ką aš padarysiu?.. 
—Išrask ant Klubo kokią 

menką priežastį, tada valdžia 
jo nepatvirtins, ir bus gerai. 

Berniukas nuleido galvą. Jis 
nemokėjo ieškoti ant kito prie
žasčių, o čia raski priežastį ant 
teisingo žmogaus. Raštininkas 
pasiskubino jam pagalbon.

— Matai, padabok, ar tavo 
šeimininkas neslepia kantra- 
bandos, ar lietuviškų knygų ne- 
la i ko, ar...

teisybė, nia- 
palėpėje pri- 
čia per prie- 
raštinėje yra

Knygų - tai 
čiau daug klėties 
kimšta, tiktai kas 
žastis? Juk, štai, 
knygų dar daugiau ir kur kas 
storesnių.

Žinoma. Ar neliepia kar
tais kitiems skaityti tų knygų?

Sykį atnešė į butą visas, 
kažin ką iš jų karpė, paskui... 
jau gerai dabar nebepamenu.. . 
Beje, iškarpas nusinešė lipyti, 
o kai sugrįžo, tai sakė, kad pa
siskaitytų, kas moka.

O tu ar moki skaityti?
—Ne, pons, nemoku.
—Tai ne nežinai, kas 

knygose parašyta?
—Iš kur, pons, žinosiu.
Toje vietoje šneka nutruko. 

Psarskis, iškvotęs kas reikia, 
linksma širdim nuėjo į butą, o 
berniukas, visai nejausdamas, 
kad ką bloga būtų prasitaręs, 
ramia sąžine nuėjo į gūžinės. 
Net kariuomenė išėjo jam iš 
galvos, išgirdus smuiko balsą.

tose

rai turėjo jau tokių žinių: Vir
vagalių ūkininkas, Andrius Klu
bas, laiko lietuviškas knygas ir 
liepia skaityti šeimynai. Kny
gos paslėptos klėtyje ant aukš
to, palėpėje, ir kitose vietose.. .

Tą žinią žandarai bematant 
pranešė savo viršininkui.

V. Kudirka.

Žvirbliai pavasariui 
auštant

Ore pavasaris. Laša teka nuo 
stogų, griovelyčiais vanduo sru
vena. Vandens srovelės bėga 
šaligatviais. Tamsus gatvių snie
gas eina vis dar tamsyn, juo
dyn. Pavasaris ateina! Jo pa
ties niekas nėra matęs; mato 
vien jo palydovus, tarškius, 
šnekius; mato jo apdarą, jo 
naujas, šviesiai žalias drapanė
lės-, įvairiais margais rašteliais 
išsiuvinėtas, išpuoštas. Taip, 
niekas nemato to stebuklingojo 
svečio, kurs lankosi kas metai 
ir vis tuo pačiu metu, ir atsi
lankęs meiliais žodeliais svei
kina, globsto ir šildo visa, kas 
gyva. To svečio niekas nema
to, bet kiekvienas jam pasitik
ti gražiausiais steigias pasi
puošti apdarais.

Pagaliau, žvirbliai, ir tie puo
šias, susitikdami pavasarį. Dar 
visur pilna sniego. Lig tiktai 
pasruvo jame pirmosios srove
lės, lig tiktai susiliejo jos pur-

ešmetos po borna atėję er Zose. 
Pasės t raudosi teep, nors- j kop- 
ly&elę-. statyk. Au»i atejon er 
pri stalo atsesfidos. Kaze vėsos 
ožkaita. Raudona kap vėžatis 
pasedare, žodis po žode pradė
jom kalbėto aplink ve.selę. Zo
se paleida į ašaras biške. 
mon
Braukloka
laimes ešmovėm dar aplink po
ra botelkų valstybenes er nomei 
ešl) razdė j o v dai n i oud amo:

. čėrkelę gerdams dūmojau, 
Kor šen naktelę nakvosio. 
Poldri, poldria, poldrilialia, 
Kor šen naktelę nakvosio. 
Sėsio ont bėra žergele, 
Er n u josio pas mergele, 
Poldri, poldria, poldrilialia, 
Er nujosiu pas* mergele.

Praeito šeAtad ienio **M ok. slei- 
vių Kelių” juokų skyriuje tilpo 
Dr. K. Draugelio laiškas, ku
riame jisai sako: “kalbėdamas 

u atsakyti, kad aš 
neužsičiaups iš ei- 
Lietuvos Respubli- 
griaująs socialistų 
kiti pienburniai.” 
aišku, kuriai istai-

yi’tt sunkiausia i»m<.l<- 
kuomet zv.cini ant i'kga

y
ti, 

dirbti?
—Iš ryto nt' penkių 

ti.

IDEALIŠKA MINTIS

Segdamas Draugeliui uodegą, 
žioplių peckelis praeitą kartą 
prasitarė, jog jis steigsiąs lie
tuvių kalbos mokyklą bezgra- 
matniems fašistams mokinti, 

si, kaip šarka, ir visą dienelę I profesoriauti busiąs kviestas 
nenurimsta. Susitinka draugą, Įbulveskutis Tulys. Tai yra idea- 
su kuriuo, kelios dienos atgal, mintis. Beikia dabar 
taip gražiai ieškojo šalia virtu-L 
vės duonos trupinėlių dabar L 
nė nesiartink. Susitinka du|jnm vjg 
žvirbliu beregint prasideda |soriauti 
peštynės. Del ko juodu pešasi, trucizna 
čia neaiškinsim, tatai yra jų I 
vienų dalykas.

(Iš “Vargo įMokyklai”)

žiū
rėti, kad žodis stotus kunu. 
Kulys lai vietai pilnai atatinka. 

garbingiau bus profe- 
negu bumbardieriams 
taisyti. —Jukš.

ŽARIJOS

KAS GALĖJO TENAI BŪTI?

(aukosiu kol 
les trečiąją 
kos valdžią 
Grigaitis ir 

Man nėra
gai tas fašistų uodega daro tokį 
tvirtą pasižadėjimą aukoti. Ma
no paklausime ėjo kalba apie 
aukaviiną “Lietuvos Žinių” at- 
steigimo fondui. Reikia todėl 

Į suprasti, kad Draugelis daro 
pasižadėjimą aukoti “Lietuvos 
Žinių“ atsteigimui. Bet juk 
“Lietuvos Žinias“ išsprogdino 
fašistai, t. y. kaip tik tie patys 
gaivalai, kuriems Draugelis pri
taria. Kur gi tat yra to žmo
gaus logika? —Bepartyvis.

Mikas: Jonai, vakar vaka
re aš mačiau per langą, kaip 
tu bučiavais! su savo jauna pa
čia. Kitą syk neužmiršk už
traukti langų uždangas.

Jonas: - Klysti, brolau. Va
kar vakare tu negalėjai manęs 
matyt, nes- nuo vakar ryto aš^ 

nesu namie buvęs.da

NE TEN PROTAS

NEGALI IšMOKINT

zv-

Amerikoj atsitinka

ARKLYS
Arklio amžius atgyventas, 
Asiliuką ir tas jau dvesia. 
Nėr rarpybės, nėr patamsio, 
Elektrybes vielas tiesia.
Motorai ir motoriukai, 
Vielomiiis apdekoiruotT> 
Plačiakelniai mus vyrukai 
Moka juos ir kėravoti.
Triubos, dūdos ir vargonai, 
Muving pikčiai nenaujiena, 
Ir gyvename kaip ponai, 
Jau nerupi mums arkliena.
Gal ir karvės neturėsim. 
Gersim niunšainą kasdieną, 
Jei ir jo jau nenorėsim, 
Tai gurkšnosim gasoliną.
Kvorta pieno y r* brangesnė, 
Negu galions gasolino, 
Ir naminė negeresnė, 
Už pirktinį tarpentiną.
Todėl vyrai susipratę, 
Daro progresą spartesnį: 
Autukus sau įsitaisę, 
Arkliui rodo savo nosį.

— Don Pilotas.

ŽEMAITIŠKOS SON DERYBOS

Prasėdėję linksmoses deinas. 
Žeima geresnes nereek. Kel ; 
kap stals, važioti k er norėk. 
Aš ta ta, paseki n keti bėroje i 
šlėdaks, priserešau konkalą er 
temstant ešvaževau pas Brauk- 
loką Kazę.

Nuvaževau. 
kos. Gera! Del
po kėlės bornas valstybenes er 
ešvaževov pas Petrekaię Zosę į 
šonderybas dainioudamo:

Kor
Kor
Kor
Kor
Aplink peklą pelvo
Petrekou aš bovau 

ną pranešęs, kad pri 
sės atvyksva so Braukloko
vergą vakarą. Ženoma, 
žmonys pasetaisę. jau lauke.

Tu jau yedo prijeme, jsevede 
į geroje trobą er kap beregi 
stalą apstatė vėsokė Deivo do-1 
vena. Mums so senio Petreko

Jau šcs belau- 
drosos ešmetev

tos 
tos 
tos 
tos

senas mergas dings, 
senas mergas dings, 
dings, 
dings,

slinks! 
jau 
ano

dei-

ket-
anei

Jeigu 
kokia nors nelaimė ant gele
žinkelio ar katastrofa kasyk
lose, tai komunistai savo ga- 
zietose tuojaus šaukia, jog 
tai esanti pasekmė kapitalis
tiško surėdymo. Iš dalies tas 
yra teisybė. Bet juk Rusijoj 
irgi atsitinka nemažai nelai
mių bei katastrofų, kuriose 
žūsta daug darbininkų — tai 
kas ten kaltas? Nejaugi ko- 
munistiškas surėdymas ?

♦

Atvažiavęs Amerikon Vaič
kus pasiskelbė “dramos tėvu’’.: 
Chicagiečiai gi nesenai “ap- 
znaimino” lietuvių visuomenei, 
jog tikruoju “dramos tėvu“ 
esąs ne Vaičkus, o Vaitiekū
nas. Reiškia turime jau du 
“dramos tėvu.“ Bet kol neturė
sime “dramos motinos“, lietu
vių dramai vistiek gręs išnyki-| 
mas, nes be 
vaikų“ nebus.

♦

Lietuvos 
neįsileidžia pažangiųjų 
kos lietuvių laikraščių, 
su tuo tai tik pusė bėdos. Tik
ra bėda mums butų tuomet, 
jeigu Lietuvos valdžia neįsi
leistų musų dolerių. Tuomet iš
tikto nežinotumėm, kur savu 
dolerius ^dėti. [“K.”]

Pusta pėdis.

Vienas kunigas užsimanė 
delį krikštyti į krikščionių vie
tą. Prieš krikštą dvasiškas tė
velis mokino žydelį evangelijų. 
Žydelis v i šok o klauso, bet sa
votiškai įvertina. Pagalios dva
siškas tėvelis klausia:

Ar tiki, kad Viešpats pen
kiom duonos bandelėm paval
gydino tiek ir tiek tūkstančių 
minią? Sakyk atvirai, nebijok.

—Kad pavalgydino, tai aš ti
kiu, bet kad jie sotus butų, tai 
aš netikiu! — atsakė sąžinin
gas žydelis.

Motina: — Mušiau ir dar 
mušiu, kol tik aš tau proto kiek 
neįdėsiu!

Vaikas: — Bet, mama, čia 
protas nesilaiko, per kur tu 
mane muši

PILNOS AUSYS

Sena moteris: — Aš negaliu 
surasti to šunyčio.

Vaikiščias: — Tai ko taip i 
mane žiuri? Juk aš į šunytį ne* 
panašus.

Sena moteris: — O, ne! Ma
no šunytis turi baltas ausis.

į Palaikymui puikių 
plaukų naudok

IRGI PASIKALBĖJIMAS

—Tai jau antru kartu mudu 
susitinkame!

O kurgi mudu pirmą kar
ta susitikome?

-Nugi, nugi... Nojaus 
koje! 

O, dabar jau pamenu, 
tenai asilu buvai.

motinos

♦ ♦ , 
fašistinė

IŠKELIAUJA

“dramos

valdžia 
Ameri- 
Well...

Rytoj žioplių redakcijos suo
lą apleidžia vyriausias žioplių 
peckelis ir keliauja į Ashland 
Auditoriją, kur nuo 2 vai. po 
pietų įvyksta Kerenskio 
kalbos.

Savo storą portfelį .jisai 
grūdo aplikacijomis, nes 
renskio prakalbose tikisi 
munistų tarpe rasti daug

pra-

pri- 
Ke- 
Jco- 

kan-

V. M. STULPINAS 
&.C0,

Atstovauja visus Laivų Linijas 
hsjA sovoąnAĮVĮ nponpjUj] 

laivų, ir ant visų laivų plau
kiančių tiesiog

Į KLAIPĖDĄ

M 
M 
M

Mes
SPECIAL

Skrybėlių Valytojai ir Dažytojai 
Darbą atliekam gerai, skrybėlės 
atrodys kaip naujos. Valome ir 
prosiname vyrų ir motei;ų rubus. 
Darbas augštos vertės.L1TTLE STAR HAT CLEANERS

& DYERS

★
 3328 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 0170

Balliko Amerikos Linija
OFICIALĖ LINIJA

LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS
PRANEŠA KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ 

—ĮVYKS—

Laivu “Lituania” iš New Yorko Birželio 14

Tiesiai į Klaipėdą
TIE KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu “LITUANIA” Gegužės 3 d.
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

VAŽIUOKIT ŠĮ PAVASARĮ J LIETU
VĄ SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, 
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN 
SMAGUMAS.

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

Kainos į Klaipėdą ir atgal:
Trečia kliasa .......  $181
Turistine................ $196

Kainos stačiai į Klaipėdą:
Trečia kliasa ........ $107
Turistine trečia .... $117

Revenue Ta^. ir Head Tax Atskirum

Sekanti 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

Žemos kainos, geriausias patar
navimas. Parūpina pasportus, 
pagryžimo permitus, ir far- 
merių affidavitus, bei kitus 
dokumentus.

Rašykit arba kreipkitės pas:

V. M. STULPINAS
&CU.

3255 So. Halsted Street 
Chicago, III.
Yards 6662

— Notary Public —

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietin) agentą:

Paul Baltutis & Co.
Central Mfg. Dist. Bank 
J no P. Ewaid 
S. L. Fabian

| Vinc. Milaslewicz
Naujienos
Frank L. Savickas
V. M. Stulpinas & Co. 
IJniversal S'tate Bank 
Jno F. Zolp

BALTIC AMERICA LINE

901 VVest 33rd St., Chicago, III.
1112 West 35th St-AChicago, III.
841 West 33rd St., Chicago, Ui.
809 West 35th St., Chicago, III.
1723 Weat 47th St., Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
726 West IHth St., Chicago, 111.
3255 So. Halsted S't., Chicago, UI.
3252
4559
120

So. Halsted St., Chicago, UI.
So. Paulina St., Chicago, III.
N. La Šalie Si., Chicago, III.



šeštadienis, Bal. 1927

C. P. SUROMSKIS & 00.
NEJUDINAMO TURTO 

IR AUTOMOBILIŲ 
FIRMA

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

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

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

Tel. Hemlock 6151

BUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

JOS. F. BUDRIK

Or. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 8. Morgan St 
Chicago. III.

Te). Boulevard 2160 
— Valanda — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare 
____———

3417-21 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705

Chicago, III.

PriePrie
3333

PlacePlace

3323-25 South Halsted Streeet

Panedėlyj, Balandžio 25 iki 29

Vyrų Marškiniai
Mėlyni darbiniai marškiniai, niieros 14 iki 17 
tiktai ....................... 55c

Lovų Drobulės
72x90 colių
P(> .............. .................... ..

53c
Užlaidų Išpardavimas 

laibai daug užlaidų šiame išpardavime
tik po ............................................. ................ 79c

Vyrų Pančiakos
Išpardavimui 
Po ....................................................................................................... 9c

Geras Muslinas
10 mastų 
už .............................. . ............................................................... 90c

Dykai Indų šluostytuvas
Prie kiekvieno rankšluosčio 49c

Jus gausite du dalykus už tą pačią kainą

Vaikų Sweteriai
Gražiais kalnieriais, užsivelkdami 
per galvą ........
Vandens stiklai
tik po ........ :.....

Nuo lietaus kautai dėl merginų
Prie kiekvieno kauto už $2.75, gausite nuo lietaus kepuraitę DYKAI-

Didelės Užklodės
Čekiotos užklodės, 2 užklcdės j vieną 
kaina ....................................................... ...................

Jus Neužmirškite šio Didelio Išpardavimo
.Gražios Paduškaitės

Paprastai $2.50 paduškaitės 
tik ................................................................................... $1.98

$1.98

iKORESPONDENCIJOSl
I ■ ■ y— ■ ■  —-J

Lietuviai vėl laimėjo rinkimus

Šis miestelis jau nuo dauge
lio melų yra valdomas lietuvių. 
Bet tai nereiškia, kad lietuviai 
neturi opozicijos. Bet ta opozici
ja neįstengia lietuvių nugalėti.

Bal. 19 d. buvo miestelio 
galvos (President of Village 
Board of Trustees) ir trijų 
trustees rinkimai. Lietuviai ėjo

Lietuviai Daktarai
z—"■..      ■ '

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. VVallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Repųblic 7868
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 4Gth St. Chicago, III.

A. L. Davidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė.

nuo 9 ikt II vai. ryte; 
■uo 6 iki 8 vai. vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraakee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988. 
Namų telefonas Spaulding 8638 

Ultravioletini iviesa ir diathermia

progresyvės partijos tikietu ir 
rinkimus laimėjo. Jų prfešinin- 
kai, ėję nepriklausomos repub- 
likonų partijos vardu rinkimus 
visiškai prakišo.

Miestelio prezidentu išrink
tas l’eter Glodkowski, gavęs 
789 balsus; jo priešininkas 
George Vacketta tesurinko tik 
605 balsus, arba 181 balsais 
mažiau už Glodkowskį.

Miestelio Trustees išrinkti: 
Pat McDonald (gavo 832 bal
sus), J. J. Savickey (714 bals.)

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė.
Valandos! 2—4 dieną; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullmati 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

X

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

J

•. Dr. C. A. O’Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

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

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos j nuo * .£* OU 7

l nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4611 So. Ashland. Tel. Boalvearo
7820. Res, 6641 So. Albany Avė.
Tol. Prospect 1930. Ofiso valau- j 
dos 2-4, 6-8. Nedžlioj !• iki 12 d, 1

Office Boulevard 7042 

. Dr Z. Vezelis ~
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekei 

CHICAGO, ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL 
Chicago. IU.

49c

$1.59

Vaikų Overalls
Su rankovėmis, stipraus materiolo 
tik .............................................................................

Vyrų Darbinės Kelnės
Geros kelnės dėl darbo, vertos $2.50, $1.67

8 vakaro. Kitu lai-

ku pagal sutarti.

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki

Viršuje ’ Universal
Stato Bank

Grynos Šilkinės Pančiakos 
“Blue Crane” vertos $1.50, 

dabar išpardavimui ...............................................................
Mes taipgi turime kai kurių 
pardavimui po .........................................................................

KAtTJtENUS, Cffle-SgG, M'

ir John Milenski (702 Imis.) Jų\ 
priešininkai gavo balsų: John 
Lisick—520, John Hamilton — 
559, Herbert Boyd—570.

Rinkimai praėjo labai ramiai.

Lachine Locks, Canada
Ir Čia yra apsigyvenusios ke

lios lietuvių šeimynos. Velykų 
dienų būrelis vietos lietuvių su
sirinko pas Karolį Mikalajūnų 
gražiai su savaisiais praleisti 
šventes. Visi gražiai kalbėjosi, 
linksminosi iki neatėjo du ne
senai iš Lietuvos atvažiavę ge
ri krikščionys ir smarkus fašis
tai. Atvažiavę jie yra Kanadon 
ne vargo spiriami, liet palikę 
ukius, kad daugiau dolerių pel
nyti. Atėjo jie į gražių lietu
vių sueigų ne tušti, bet apsi
ginklavę tuščiomis bonkomis ir 
peiliu ir pradėjo triukšmauti ir 
negražiai koliotis, nors ten bu
vo moterų ir vaikų. Kadangi 
jie bandė ir muštynes sukelti, 
tai prisiėjo juos pašalinti.

Vėliau jie vėl sugryžo, pasiė
mę dar daugiau “amunicijos” 
ir dar vienų savo bičiulį, bet 
savo baisiausio priešininko ne
berado; lai senas darbininkas, 
kuris prieš jų nekultūringą el
giausi daugiausia protestavo. 
Išėję jie’susitiko jį gatvėj irtų 
senų žmogų, kuris niekam pik
to nėra padaręs, tie trys žvė
rys baisiai sumušė. Tai taip el
giasi Lietuvos “didvyriai” sveti
mam krašte.—Ilganosis.

r
Tel. Boulevard 0637

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų

nuo 
nuo

Wiertelak’s Pharmacy 
Albert P. Wiertelak, R. Ph. 

4501 Archer Avė. 
Phone Virginia 0488 

Chicago

Phones Humboldt 4532—0506
KAPLAN PIRTIS

Rusiškos, Turkiškos ir vanos visokios 
rųšies

Atdaru dieną ir naktį. Moterų vanos 
atdaros iki 10 vakare.
1914-1916 W. Division St., arti Robey

$1 
16c

5'

Milwaukee, Wis.

ar kokis 
tada ne
kaip kad 
tautinin-

kas geriau 
vadinamus

“Naujienose” labai retai ten
ka matyti kokių nors žinutę iš 
Mihvaukec. žmonės gali many
ti, kad Milwaukee užėjo koks 
maras ir visi lietuviai išmirė. 
Bet ne,—mes esame labai gyvi 
ir tokiais- norime ir pasilikti.

Pešasi čia tautininkai su l>od- 
ševikais ir gana. Toks jau, 
matyt, likimas. Kad butų duo
damas didelis medalis 
alsi žymėj imas, tai ir 
siimtų smarkiau, negu 
dabar eina kova. Bet
kai (tuo menu visus pažangiuo
sius žmones) daugiau tyli; o 
“darbininkai” gi visaip šmeižia 
kitokių pažiūrų žmones-, nes jų 
akyse yra nuodėmė turėti ki
tokias pažiūras, kaip “darbinin
kiškas”. Sakau, “darbininkiš
kas’’ todėl, kad jiems labai ne
patinka, jei kas juos komunis
tais ar bolševikais pavadina, — 
bijosi prisipažinti kuo jie ištik- 
rųjų yra.

Mihvaukec vadinami “tikrieji 
darbininkai” kur 
gyvena už taip jų
“buržujus”, nes jų, taipgi tų 
“tikrųjų darbininkų” moterys 
irgi dirba, o ir šiaip pašaliniu 
budu ateina pinigėlių. Taigi 
musų lietuvių gyvenimas yra 
kitokesnis; juk reikėtų, kac 
buržujai butų turtingesni, o čia 
mat esama kaip tik priešingai.

čia gyvuoja visokių pažiūri, 
ir pakraipų organizacijų ir kuo
pų, bet visas viršina “darbinin
kiškos”, nors veikimu parapijo- 
nys jei ir neviršina, tai bent 
nepasiduoda komunistams-bol- 
ševikams.

Iš tautiškų j ų-pažangįų jų pu
sės tur būt randasi tik SLA. 
328 kp., kuri yra atskilusi nuo 
senosios “darbininkiškos SLA. 
177 kp. Skilimas įvyko “tikrie
siems darbininkams” persekio
jant kitokių pažiūrų žmones. 
Bet apie lai skaitytojams tur 
būt teko girdėti, nes to skili-, 
mo atgarsiai dar ir dabar te- 
besigirdi. Kaip girdėtis, 177 kp. 
vadovai vis dar nerimauja, nes 
jie tur būt negali suprasti, kaip

‘(tymo gali gyvuoti.
Teko girdėti, kad minėtoji 

SLA 328 kp. rengiasi prie kon
certo, kuris įvyks gegužės 15 d., 
Polonia Hali, prie 3-čios Avė. ir 
Burnliam St. Piogramą pildyti 
rengiasi kenoshiečių Dailės Ra
telis. Jį man teko porą sykių 
girdėti ir turiu pasakyti, kad jį 
verta išgirsti kiekvienam. Wis- 
cuĮnsino SLA kuopos- gali tikrai 
juo pasididžiuoti. Dabar Rate
lis naujai perorganizuotas ir tu- 
ti naują vedėjų, tad (tarkuoja-, 
si labai energingai. Linkėtina 
Rateliui kuodidžiausio pasiseki
mo visur, o taipjau ir Mihvau- 
kee vėsint.

Milvvaukee Kaukė.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
I

Registruota Akušerė
Confinoment reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteiksiu veltui. Valandos nuo 2 
vai. po pietų iki 9 vai. vak. (Ki
tam laike pagal, sutartį).
4120 So. Richmond Street

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

JŪSŲ
REAL ESTATE

k

TAKSAI

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

Klauskit prie langelio No, 16.
Ponai Macikas, Grisius, Sedem- 
ka, Jagminai, Rymkiewicz ir 
Mickiewicz visuomet pasirengę 
patarnauti jums Bankoje.

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chicago

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

DAILĖS PARODA {VAIRIAUSIŲ RANKDARBIU 
PIRMĄ KARTį GHICAGOJ TARPE LIETUVIU 

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Street

Rengia Lietuvių Piliečių Brolijos Kliubas
Dalyvauja artistai, piešėjai dailydės, Lietuvių Golfo Paroda, 

Geležies darbo, moterį! rankdarbiai.
Programai

I). L. K. Vytauto Benas, Lietuvių Piliečių Brolijos Kliubo Mišrus 
Choras ir Vyrų po vadovyste St. Diliaus, Jaunuolių orchestra po vado
vyste J. A. Grušas, Draugiška orchestra po 
tės. Extra orchestra, savyvalda. Taipgi bus 
ir kalbėtojų.

Atidarymas parodos su trenksmingu D.
Utarninke, 8 vai. vakare, Balandžio-April 26 dieną, 1927 ir tę

sis per 8 dienas. Nuo 27 d. Balandžio iki Gegužės, tai bus atdara nuo 
10 vai. ryto iki 10 vai. vak.

Programai prasidės nuo 8 valandos vakare, pažymėti prie 
Auditorijos iškabos kiekvieną dieną ant antros dienos.

Exponatai prisiima nuo 2G d. Balandžio rytmečio iki 4 vai. po 
pietų, kad ir vėliaus.

Laike parodos j minėtą kliubą veltui įstojimas.
Del pasitarimo kreipkitės prie rengimo komiteto, L. Gedgaudą, 

702 W. 31st St., Phone Yards 3694 arba pas A. Zalageną, 1951 Canal- 
port Avė., Phone Roosevelt 7706.

Tikietas 50c Iškalno 45c
Tikietus galima gauti pas komitetus, Bridgeporto spaustuvėje, 

3352 So. Halsted St., arba Aušros Knygyne.

vadovyste B. Paurazai- 
ir kitokių paįvairinimų

L. K. Vytauto Benu.

KRAUJO ir kitų

Vienatine ištraukia
moji inostis Ameriko
je: skaudulių, karbun
kulo. Ištrauks užsikrė
timą iš žaizdų, taipgi 
pulius iš jūsų kūno, 

užsikrėtimų. Nelaiky-

IŠTRAUKIAMOJI MOSTIS

UZSKNOfllJUSIO 
kit nuodų savo kūne.

Parduodamos visuose vaistinėse ir pas vertelgas

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx į r 
M

MPeoples Furniture Co.3
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

*"‘"k \\y

f- 'iii
U

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

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai
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NAUJIENOS, Chicago, III. Šeštadienis, Bal. 23, 1927

ILGO LAIKO PATYRIMAS

Norėdami įsigyti naujausios rų- 
šies ge» iuusio padarymo seklyčios se-
tii, turit? eiti prie paties dirbėjo, o 
Šitas, tai yra mūrų amatas per dau
gelį metų ir labai žinomas. Mes at
liekam darbų geriausiai, duodam ge 
riausj muteriolą. Parduodam visokius 
rakandus žemomis kainomis ir patar 
ravimas geriausia.

GLOBĖ FURNITURE &
UPH01STERING 00.
6637 So. Halsted St.

Į KANADĄ

Al i trauksiu jūsų gimines ir pa
žįstamus, kaip vyrus, taip ir mo
teris ar merginas iš Lietuvos į 
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 parūpimi geras ap
sistojimui vietas Kanadoje. Mano 
patarnavimas ir kainos laivakorčių 
yra pigesnės, negu kilų agentų. Mr. 
i.ewis buvo I metus pas United 
States Lines prie valdžios laivų, 
taipgi Vice Prezidentu Boston Na
tional Banke, ekspertas imigraci
jos įstatymų ir patvarkymų.

Delei platesnių žinių ir infor
macijų visad kreipkitės pas mane 
šiuo adresu:
Alesander S. Lewi.s, Tourist Agent 

45 \Vindsor Street, Montreal, 
CANADA.

xixxx r r xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPS1CO COMPAUND mo
jis lengvai prašalina viršmi- 
lėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
zones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už f 1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydyties,
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kaina 50 rentų. "

JUSTIN KULIS =
3259 South Halsted Street *

CHICAGO. ILL. *Bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SERGANTI ŽMONES!'
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugelį metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos. Nertų, 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
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy- specialistas 
riškumą silpniems 
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikata* Alsišauk't šiandien. 
\ isų liga |iHslaplys niekam neiš 
duodamo*
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

DR. B. M. lIOSS
35 South Dearborn St.,
Kampas Monro? Street, Chicago.

Jrilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto

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

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

Padaužo kabineto 
deklaracija

Tautiškai nusistačiusi Padau
žai valstybė negali pasilikti sa- 
.'(» tėvynes užpakalyj, todėl

tinti kimi, ką norime ir 
niekas negalėtų pasiskųsti. Lie
tuvoj dėl industrijos pakėlimo 
bus įsteigtas fabrikas, kuris 
užkimš žmonėms burnas. Apie 
jų maitinimą pasirūpins luo

šiai apleisti. Lietuva yra atsi
likusi nuo daugelio kilų šalių, 
taip sakant, stovi užpakalyj. 
Ministeris turės ją stumti į 
priešakį. Visų partijų ir reli
gijų vadai stovi priešakyj, o 
minios jų užpakalyj. Ministeris 
stums minias j priešakį. Ir re>- 
voliucijas ir dorą ir visokius 
kitus daiktus reikia paremti 
ubą pastūmėti į priešakį. Žo
džiu, visi užmiršti, atsilikę, ap
leisti reikalai bus žinyboj Už
pakalinių Reikalu ministerio.

Užsienio arba Pasienio minis-

Liaudanskis (iš Lisviston, o 
dabar Lietuvos) ii’ visi kiti bol
ševikų spykeriai visose lietuvių 
kolonijose ir visur rinks aukas.

Sena tema buvo “Lietuvos 
perverr.mas”, nauja “Perversmas 
Padaužų Respublikoj”.

Visi atsineškite pinigų.

Pamesta
Tavorščius pametė kvortą 

mulo: nori žinot, ar radėjas dar 
gyvas. Praneškit į llnies Real 
hot.

Gudrus
Mažas Kaziukas išmušė snie

gu langą ir 
žinės košės.

—Kuo gi 
h’ai klausia

- Beržine
— Kur aš ją gausiu, juk 

bar žiema.. .
—O, as palauksiu...

laukia iš tėvo ber-

fnve mušti?- rus- 
tėvas, 
lapuota rykšte...

Sužieduotinė

da- i

W. J. STANKŪNAS 
fotografas 
Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų S|

Akuti
3315 S

kad būti gerais patriotais mes 
■iname žingsnis j žingsni su 

savo tėvyne, lojo nuversta vy- 
iusybė, pamėgtu c» seimas ir šli
aužyta konstitucija. Todėl ir 
musų diktatoriškai, revolvcrlš- 

ai, šmugelniškrJ ir da kitaip į- 
sist". igys kabinetas reiškia s vie
ni. kad jis viską vers, neigs ir 
aužvs. įsakome visiems lietu
viškiems kliubams, susivieniji
mams, draugijoms, draugystėms, 
tuopoms, rateliams, la ndro- 
vėms, būreliams ir kitoms tvar
kioms organizacijoms versti 
savo valdybas, vyriausybes, lau
žyti konstituciją ir kitką ir

mot Užpakalinių Reikalų mi
ni ste r i s.

Kunigijos, dvasiški jos reikalai 
ir šiaip visi kiti dvasiški rei
kalai per laikus stovi užpakalyj, 
todėl šitoji naujoje eroje jie 
bus pastumti į priešakį, nes 
kunigai gaus daugiau algos.

—Tautos Vadas.

Vyriausybė nuversta. 
Seimas paleistas. Kon

stitucija sulaužyta
Balandžio lt) d. Padaužų res

publikos prezidentui kiaulę 
(golfą) mušant ir nieko neži-

tcriu paskirtas prityręs ir ta
lentingas šiame reikale žmo
gus.. Nuo šio laiko Padaužos 
žinos, kas darosi ir už sienų ir 
pasieniais, nea iki šiol buvo 
strošnai pavojinga gyvuoti to
kiai didelei valstybei, kuomet 
konspiracijos buvo daromos 
prieš ją ir pasieniais ir už sienų.

Teisingumo arba teisėtumo 
ministerio sėdynė tapo visai su
naikinta, nes tik savo laiką at
gyvenusi demokratija tikėjo i 
šitokias iliuzijas. Dabar įsta
tymus ir teises diktuos pats 
Tautos Vadas Visagalinčio Vieš
paties vardu.

Brighton parko dentistas pa
mote sensą; sugrąžinkit, kas 
radot. Klausimu neklausiu. / *

Kranklių koro dainininkė pa
metė pakelbuką su cigaretais. 
Sugrąžinkit cigaretus, pas i lai k y- 
kit paketbuką.

Snuadariečių Ex-Real-hot pa
metė diplomą. Sugrąžinkit 
greit, nes jis nieko nežino he 
diplomo.

Kodėl esi tai}) nusiminus, 
juk šiandien tavo varduvės, 
Maryte? !

—Mano varduvėms Jonas do- ( 
vanojo man knygą, kurią aš 
buvau paskolinusi jo draugui... Į

Gamta patraukia

An-

Nepersenai

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į daik
tą.

Jei spaudos raėtas ižrodu dvigu
bas.

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

neigti viską, nes kitaip lapsite 
apšaukti tautos priešais ir ma
žu da suareštuosime jus arba 
sušaudysime.

Padaužų kabinetas mato, kad 
visas svietas gyvena iztnais. 
Pirmoj vietoj stovi misticiz
mas. Antroj papizmas. Trečioj 
alkoholizmas, o užpakalyj jų 
seka jau klerikalizmas, bolševiz
mas, chuliganizmas, inilitariz- 
mas, barbarizmas ir milionai 
kitu izmų. Fiziškai kalbant, 
vienu laiku negali užimti tą 
pačią vietą du geometrišku ku
rni: vienas turi išsitraukti ar
ba pasitraukti, kaip senoviškai 
sakoma, kad užleidus vietą ki
tam. Materiališkai išrakovus, 
ant žemės vietos yra mažiau, 
negu geometriškai išmatuotų iz
mų, todėl ne visi jie gali sutilp
ti, užtat pasidaro didelis spau
dimas, trinimasi. iš ko vienur 
?kii inercija, kitur izmų lūki- 

m a s šalin nuo žemės.

Pradėjus kalbėti moksliškai, 
la norime pareikšti, kad tiesios 
ini jos gali susidurti tik per- 
pendkiuliariai ir diagonaliai. 
Tiesios linijos, einančios para
leliai niekad nesusiduria. Krei
vos gi linijos badosi viena į ki
tą. Iš šitos geometriškos gud
rybės Padaužų kabinetas išve- 
ia, kad visi izmai yra kreivi, 
nes visi jie vienas su kitu nuo
latos badosi. Padaužų kabine
tas nutarė visą izmų reikalą 
pavesti Užpakalinių Reikalų Mi
ni steriu i.

Mes nori nite atkreipti 'dėmesį, 
kad iš visų kiaurinių žmogaus 
burna yra kenksmingiausia. Ne 
apie tai čia eina kalba, kad per 
ją jis suvalgo labai daug ir ap
sirgęs per ją spiaudo. Kalba 
\ra pavojingiausias daiktas. 
Kalba žmogus pareiškia savo 
geidimus ir skundus. Kalba 
jis perduoda mintis kitiems. 
Kalba pagimdė ir raštą. Kalba
ma ir rašoma apie viską ir vi
sus. Delei kalbos žmogus nie
ko nebegali paslėpti. Matyda
mas pavojų ši los kalbamosios 
kiaurinės, kabinėtas pradžioje 
ccnzuruos kalbą ir raštą, o pas
kui mažu ir visai uždarys visu 
burnas. Jeigu uždaryti burnas 
visiems, tuomet galėtume vienas

nant apie rengiamą perversmą, 
Skylių (golfo) ministeriui mie
gant ir nekurtoms kitiems mi- 
nisteriams išėjus savais reika
lais arba besvarstant savo pa
čių reikalus, kaip vienas rašėjas 
yra pasakęs, pas pinionzų, ūkio 
ir trąšų ministerį ėmė rinktis 
jam ištikimi ministeriai ir kan
didatai į ministerius su atkiš
tais arba atstatytais pištalie- 
tais ir rankvedžiais apie met<>- 
dus valdžios nuvertimui. Tuoj 
padėta ant stalo du gorčiai dik
tatūrinės konstitucijos, kuri 
visų užtvirtinta. Sulaužius ar
ba, kaip sakoma, sunaikinus da 
užsilikusią iš senų laikų demo
kratinę konstituciją ir pradėjus 
visaip makaloti ir laužyti net 
ir diktatūrinę konstituciją, lu
po nutarta versti prezidentą ša
lin. Jo nesant ant vietos ir 
negalint pagauti, vistiek pinion
zų ministeris pasiskelbė tautos 
vadu. Ir Padaužų taittos vadas* 
nuo šio laiko turės didesnį ci
ną, negu Lietuvos Smetona, nes 
lietuviai savo pačių reikalais 

”» is reikalais turės į jį 
kreiptis ir Amerikoj ir Lietu
voj.

Skiepe da buvo susirinkęs 
Padaužų Seimas, kuris tarėsi 
neduoti naujam diktatoriui ir 
jo ministeriams naikinti konsti
tucijos, bet perversmininkai 
pasistiprino žirniais ir pupom 
ir padarė tokią politišką atmos
ferą, kad seimo nariai, palikę 
konstituciją, turėjo bėgti arba 
į pasienius arba užsienius.

Sukilimui nuslūgus, prie tau
tiški) himno “Trys mergelės su
sitarę” visi prisiekė naikinti 
konstituciją, buvusį prezidentą 
arba ant pensijos padėti arba 
sušaudyti žirniais ir pupomis. 
Tautos vadas arba diktatorius 
biskį atsipeikėjęs po konstitu
cijos sunaikinimo paskyrė šit 
kokį kabinetą: UžjHikalinių Rei
kalų ministerį, kuris rūpinsis 
visais užpakaliniais reikalais. 
Kadangi pirmą sykį sviete įsi
steigė tokia ministerija, tai rei
kia ją išaiškinti. Mat, kariuo
menė turi užpakalinį generolą, 
užpakalinį admirolą, tai ir Pa
daužos turės tokį pat ministerį. 
Užpakalinių reikalų sviete dau
giau, negu visų kitų ir jie bai-

Vidurių ministerio sėdynė da 
palikta išbandymui, ar ji rei
kalinga. Pats ministeris savo 
darbais turės įrodyti, kad ji ne
turi būti sunaikinta.

Nužiūrėta, kad pas Naujienas 
da yra pusėtinai turto, todėl 
pinionzų ministeriu norėta skirti 
Jamontą, bet kadangi metrikos 
rodo, jog jis yra miręs, tai bus 
paskirtas tas, kas nuo jo sūrus 
pasiėmė. O pasiimti juk nėra 
grieko. Jeigu šits neaps’iims, 
bus paskirtas geras žmogus.

Ihi seni ministeriai pasiliko 
sėdėti tose pačiose vietose, ką 
ir sename kabinete sėdėjo.

Padaužos yra dideli patriotai. 
Jie eina savo tėvynės pėdomis. 
Visi nusipirko po rankvedį, ku
lis mokina, kaip nuversti de
mokratinę valdžią ir įsteigti 
diktatūrą. Neužilgo bus atida
ryta kolegija, kurioj mokins vi
sus lietuvius, kaip reikia versti 
valdžią. Bus suorganizuota di
delę politinė idiotų partija, į 
kurią galės stoti ir klerikalai, 
ir fašistai, ir bolševikai. Kito- 
kių nepriims, nes tik diktatū
ros šalininkai supranta idiotų 
idealus.—Padaužų pišorius.

Moteris ir žemes 
kamuolys

Moteris yra labai panaši mu
sų žemės kamuoliui

Moteris iki 15 m. amžiaus— 
neištirta Azija.

Iki 25 m.- rastoji Amerika.
Iki 35 m.—karštoji Afrika.
Iki 55 m.—mažai lankomoji 

Australija.
O po 65 m.—šiaurinis polius.

Jonas: Kaip enriųsi, 
tanai?

A n t a n a s:—Nelabai gerai?
Jonas: Kas tokio? Kame 

dalykas?
A n t a u a s:

mano moterį pagavo automo
bilius ir nuo kojos jos nulupo 
visas mėsas. Priverstas buvau 
vežti ligoninėn, kur darė jai , 
operaciją. Gydytojai 
šunies mėsos ir įgydė 
moteries kojon, 
sveika ir gyvena

Joną s:—Ačiū 
išgijo; tai būdos

A n t a n a s :—Tik 
me, kad kuomet eini gatve su 
ja ir prieini stulpą, tai žiūrėk 
ir kelia koją.

išpiovė 
mano

Dabar jau
su manim.
Dievui, kad

nėra.
bėda ta-

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

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kam p. 18 St., 8 a u gitas 

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

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

Beveik tiesa

“Ar esi aklas, kad nematai 
kur važiuoji? karščiavosi 
jauna panelė automobiliste, į 
kurį įvažiavo kitas automobi
lius, kuriame buvo vyriškis.

“Atleiskite, pande”, —teisi
nosi vyriškis, “aš nepamačiau 
jūsų rankos ir nepastebėjau, 
kad jus stojate. ()t, jeigu jus 
būtumėt iškišę koją, tai jau 
tada tikrai bučiau pamatęs.’’

J. B. KUHLMANN
Maleva, alyvas, stiklai, įrankiai, ja- 
Altorių reikmenys, namų reikmenys, 
elektros reikmenys. Taisome spynas 
ir dirbam raktus.

324 So. Crawford Avė.
Ketlzie 9535

Atsargus vaikas

BILLY'S VNCLE

V KAfc ANiy

Komunistai protestuoja
Lietuviai komunistai strošnai 

susirūpino Padaužų vyriausy
bės nuvertimu ir rengia eiles 
masinių mitingų. Jų rezoliuci
jos smerkia senąją vyriausybę 
ir potestuoja prieš naująją. 
Renkamos aukos kovai su se
nąja ir naująja vyriausybe. Vi
sos aukos įeina į tą patį fondą, 
ką ir kitos komunistų surinktos 
aukos nuėjo.

Eina gandai, kad pinionzų mi
nisteris tyčia nuvertęs senąją 
vyriausybę, kad davus progos 
bolševikams agituoli ir pasipi
nigauti.

Didelis maršrutas
Kalbės:

L. Pruseika (A. Vabalas)
M. Mizara,
K. yidikas,
V. Paukštys,
V. Andriulis,
P. Zolpis,

Daktaras:- Iškiškite kiek ga
lit liežuvį.

Vaikas: O ne! Bijaus.
Daktaras: Kodėl?
Vaikas:—Vakar aš iškišau 

vienam žmogui, tai ir šiandie 
mano galvą skauda.

Kas tikras čempionas

—Mano brolis turi aukso me
dalį už pasižymėjimą lengvoje 
atletikoje, sidabrinį medalį už 
gerą plaukimą, dvi taures už 
imtynes, ^du žetonus už boksą.

—O! koks geras sportininkas!
—Ne! Jis ne sportininkas, tik 

pinigų skolintojas sulig užstato.

Vestuvių perversmas
/ -----------

Žinai, tamsta, vestuves pa
daro didelį perversmą žmogaus 
gyvenime.

—Aš manau!
Pirmiau aš buvau viena, 

kasdien lankydavo mane da
bartinis mano vyras, o jo drau
gas sėdėdavo restorane. Dabar 
visai kitaip.

O kaip gi dabar?
—Dabar /nano vyras sėdi I 

restoranuose, o jo draugas lan-i 
ko mane kiekvieną vakarą.

K1OU) ■7 V-
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Del Nevirškinimo, širdies 
Deginimo ir Prasto Apetito

Nuga-Tone yra aute kua <M tikrą palaimą 
milionams vyrų ir moterų laike paskutinių 
35 metų. Joh suteikė jiems daug turtingo 
raudono kraujo, padidino jų širdie, veikimą, 
sastiprino jų nervus ir raumenis, suteikė 
naują stiprumą dėl kepenų, inkstų ir pu»lėa 
ir dėl kitų Svarbių kūno Orvanų. Toks su- 
•itiprinimas viso kūno prašalina prastą ape
titą, nerviškumą, širdies deginimų, prašalina 
gasua iš vidurių, galvos skaudėjimą, nemalonų 
kvapą iš burnos, uiklėtėjimų, inkstų ar pūs
lės neveikimą, stoką abelnos energijos arba 
nusilpimo, jautimą nuvargusiu ir kitų nema
lonumų iš pn'eiasties nusilpimo ab«Cnai Viso 
Kūno.

Nusipirkit butelj Nuga-Tone šiandie per- 
sitikrinkit jų sveikatą ir stiprumą budavoji- 
mą dr jėgą ant savęs. Jei jos nesuteiks 
tikro užganėdinimo, jūsų vaistininkas malo
niai grąžins pinigus. * Tiktai žiurėk.’t, kad 
butų Nuga-Tone pavaduotojos yra neatsakan
čios. ,

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. •

Mineralinės, sulferinčs vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyri s atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki- 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA 
1657 W. 45th St. 
Kampas Paulina Street 

Atdara dieną ir naktį 
Phone Boulevard 4552

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 nedirba
mas pilvelio nuslabnėjimas, skil
vio nemalimas ir nervai; skaudė
davo Ralva, po krutinę, strėnas 
ir t. t. neturėjau apetito ir ne
skanius atsirūgimus; abelnai bu
vau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur negau
nu pa»ęelt>o.s, ėmiau tyrinėti pats. 
Ir man tiek pasisekė surasti vai
stus, vardu SALUTES B1TTER- 
1S VYNAS ir j 6 mėnesius pali
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar 
ir išmokėdavau, ir buvau pristy- 
gęs vilties, kad bepasveiksiu.

taipgi yra tūkstančiai žmonių pa-

net

E

Pirmiau Dabar

$i
• ;
$

A čionai aš pasirodau visuomenei;
$ sveikę nuo SALUTES BITTERIO VYNO ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 
gs naudokite SALUTES BITTERf ir junfs suteiks sveikatą, sudrutins 
a vidurius ir prašalins galvos, pokrutines ir strėnų skaudėjimą ir abel- 
« nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
|*‘ž tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 

ž enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jj gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
} aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonkų 
S $9.00. Siunčiant į kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bon- 
Į k’ų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau- 
| ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norė- 
| darni greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
į padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiųsi- 
| me dėl tamsių reikalaujamų gy<lu< lių.

J PASARGA: Prislųskit tikrą ir aišl j savo antrašą ir adresuoki! taip:
g SALUTES MANUFACTURING > CO.

616 VV. 31st Street, Chicairo, III., Tel. Boulevard 7351 Š
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