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Mississippi tvane žu
vo 300 žmonių 

e •________________________________________

Ima nagan Meksikos ka
talikių kunigiją

Astuoni arkivyskupai ir vys
kupui ištremti už kurstymą 
žmonių prieš valdžių

Socialdemokratų laimėji
mas rinkimuose 

Austrijoje
Meksika pradėjo aštriau imti 

į nagą maištingus kunigus

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
25. — Kaltindama katalikų epi
skopatą dėl kurstymo maištų 
prieš valdžią, Meksikos vyriau
sybė suėmė ir deportavo aštuo
nis arkivyskupus ir vyskupus. 
Vienas gi kunigas, suimtas 
kaip maištininkų bandos va
das, buvo sušaudytas. Gaudo
mi ir kiti kunigai, turintieji 
ryšių su maištininkais.

Vyriausybė nusitarė imtis 
aštrių priemonių prieš maiš-

[Pacific and Atlantic Photo i

Tvanai Mississippi srityse 
tebesiaučia

Per potvynius iki šiol žuvo apie 
300 žmonių; 150.000 likę be 
pastogės

MEMPHIS, Tenn., bal. 25.— 
Potvyniai Mississippi upės klo
nio srityse vis dar nemažėja. 
Priešingai, tvanų paliečiamos 
naujos vietos ir tų vietų gy
ventojai verčiami bėgti į sau
gesnes vietas, didindami pabė
gėlių armijas. Skaičius išgui
tų iš savo namų žmonių, kaip 
apskaičiuojama, dabar siekia 
daugiau kaip 150,000. Skaičius 
gi žuvusių per šiuos potvynius 
siekia apie 300.

Į Memphisą atvyko prekybos 
sekretorius Hoover, kurs, ap
žvelgęs situaciją,* tarsis su 
Raudonojo Kryžiaus viršinin
kais ir kariuomenės valdinin
kais dėl sekmingesnio nukentė
jusiųjų šelpimo budo.

Vengry fašistų studentą 
riaušės Budapešte

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
bal. 25. Vengrų fašistiški 
studentai bombardavo sugedu
siais kiaušiniais kunigaikštį 
Karlą Hohenlohe ir jo šalinin
kus.

Fašistai bandė suardyti mi
tingą, kurio tikslas buvo suor
ganizuoti Pan-Europos sąjun
gos skyrių studentų tarpe ir 
tam mitingui kunigaikštis Ho- 
henlphe pirmininkavo. Į riau
šes įsimaišė policija, kuri įsa
kė mitingą uždaryti.

Nusižudymai Japonijoj 
dėl finansinės panikos

TOKIO, Japonija, bal. 25.— 
Kilus finansinei panikai Japo
nijoj, laikraščių pranešimais, 
atsitinka daug nusižudymų ir 
kitokių tragedijų.

Bankai, kurie nebuvo užsida
rę prieš paskelbimą praeitą 
penktadienį moratoriumo trims 
savaitėms, šiandie vėl pradėjo 
biznį, bet moratoriumu labai 
apribotą. Depozitoriumą išmo
kamos tik mažos sumos.

Subatoje
Balandžio 30 d., 8 vai. vaka
re, formaliai baigiasi “Nau
jienų” kontestas — “Naujie
nų” draugai, kurie esate nu
sitarę paremti bile kurį kon- 
testantą: pirkdami “Naujie
nų” skelbimų bei knygų kor
tas arba užsisakydami 
“Naujienas” — malonėkite 
tą padaryti šią savaitę, pas
kiau bus pervėlu.

Visuotini rinkimai Austru1 t ' 
respublikoj

Socialdemokratai — didžiausi 
laimėtojai, gavę šešias nau-j 
jas vietas parlamente i

VIĘNNA, Austrija, bal. 25.
Austrijoj vakar įvyko vi

suotini rinkimai į parlamentą 
ir savivaldybes. Kadangi Aus
trijoj yra proporcinė rinkimų 
sistema, tai praslinks kelios 
dienos, lig-! pilni ^alsavimo re- 
zultatai bus žinomi. Iš tų davi
nių, kurie iki šiol surinkta, 
matyt, kad partijų pozicijos
naujame parlamente nedaur 
tepasikeis. Didžiausi laimėto
jai bus vis tik socialdemokra
tai. kurie, atrodo, parlamente 
turės bent šešias vietas dau
giau, ne kad pirma turėjo.

Komunistai, nepriklausomu 4 
ji, hakenk reicleriai (fašistai) 
ir žydų nacionalistai regis nė 
vieno savo kandidatu neišrin
ko.

Vienuos miesto ir provinci
jos administracija pasilieka, 
kaip ir pirma, rankose socialis
tų, turinčių 78 vietas prieš 42 
nesocialistu.

Pittsburgo kasyklos bando 
skobais dirbti

PITTSBURGH, Pa., bal. 25 
— Pittsburgh Terminai Coa’ 
kompanija ryžosi savo Cover- 
dale kasyklas operuoti su pa
galba neunijinių darbininkų 
Įsigijus kuopą streiklaužių 
kompanija šiandie sugebėjo ke
letą karų anglies “išdumpuoti’. 
i paviršių, ir kompanijos viršų 
ninkai sako, kad netrukus ji 
atidarysianti ir kitas savo ka
syklas su pagalba neunijinių 
angliakasių.

Philip Murray, United Mine 
WoHcers unijos vicepreziden
tas pasakė, kad jis nęsistebįs, 
kad kompanija galėjus šiandie 
keletą karų anglies išgabenti į 
paviršių, kadangi jau per kele
tą dienų kasyklose dirbus “gen- 
gė” “skebų”. Unijinių anglia
kasių betgi neisiąs nė vienas 
dirbti ta alga, kurią kompani
ja balandžio 1 d. paskelbė mo
kysianti.

Kauno miesto 3,000,000 
litų vidaus paskola

KAUNAS. — Kauno miesto 
valdyba nutarė užtraukti vi
daus paskolą 3,000,000 (trijų 
milionų) litų sumoje, išlei
džiant miesto savivaldybės ob
ligacijas. Už obligacijas bus 
mokama 4 nuošimčiai. Obliga
cijos turėsią būt išpirktom per 
dvyliką metų.

Paskola užtraukiamą miesto 
kanalizacijai ir vandentraukių 
įtaisymui. 

tingus kunigus ir jų sekėjus 
ypač po pastarojo baisaus už
puolimo ant Guadalajaros- 
Meksikos Miesto traukinio, kur 
puolikų gaujai vadovavo trys 
katalikų kunigai. Kaip žinia, 
per šitą užpuolimą banditai pa- 

j skerdė ir gyvus traukinio va
gonuose sudegino šimtus žmo-
mų.

Vokiečią fašistą riaušės 
Essene

Muštynėse tarp hitlerininku ir 
fašistų priešų daug asmenų 
sužeista

ESSENAS, Vokietija, bal. 
25. — Vakar dviem tūkstan
čiam vokiečių fašistų surengus 
demonstraciją. tarp demon
strantų ir fašistams priešingų 
gyventojų įvyko stiprių muš
tynių, per kurias daug asme
nų buvo sužeista. Daugiau kaip 
dvidešimt pašautų ir peiliais 
apibadytų žmonių nugabenta 
į ligonines.

Fašistams vadovavo Adolfas 
Hitleris, paskilbęs 1923 metais 
kaipo organizuoto jas, kartu su 
generolu Ludendorffu, fašistų 
“karčiaminio putšo” Bavarijoj.

—, . I

700 vidurines’ mokyklos 
mokinių streikuoja j

Protestuo’a prieš pašalinimą 
senų ir nusipelniusių mok v > 
tojų

NEW ALBANY, lnd„ bal. 
25. — Protestuodami prieš pa
šalinimą mokyklos principalo 
Ch. B. McLinno ir mokytojos 
Miss Alice Funk, mokytojavu
sių per dvidešimt metų, 700 
vietos vidurinės mokyklos mo
kinių paskelbė streiką. Mokinių 
tėvai streiką remia, simpati
zuodami pašalintiems mokyto
jams, kurie per ilgus metus 
buvo jų vaikų auklėtojai.

Keisti davatkybės pa
laikai Amerikoj

Už koncertą sekmadienį Pitts- 
burge suimta 10 žmonių

PITTSBURGH, Pa., bal. 25. 
— Už tai, kad Pittsburgh 
Symphony draugija vakar va
karą davė koncertą, kurio 
klausės 3,500 žmonių, tos 
draugijos rėmėjų, tapo areš
tuoti devyni simfonijos drau
gijos viršininkai ir vienas mu
zikas. Areštas padarytas re- 
mianties 1794 metais išleistais 
“mėlynaisiais įstatymais”, ku
riais visokios pramogos ir kon
certai sekmadieniais užginta.

FARMA‘SUDEGĖ

MENDOTA, BU bal. 25. — 
Netoli nuo čia sudegė farme- 
rio Alberto Muthesiuso farmos

trobesiai.

Potvynis Meksikos mieste Tia Juana. Kadangi didysis tiltas
tapo nuneštas, tai laikinai padaryta kabantis tiltas, kuriuo 
meksikiečiai neša bačkas alaus.

Kova su klerikalizmo Italija ima įsišeimininkau- 
jtaka Persijoje ti Albanijoje

Del arešto kunigo, širaze kilo 
neramumų; keletas asmenų 
užmušta

TEHERANAS, Persija, bal. 
25. — Praneša, kad dėl suėmi
mo ir ištrėmimo vieno kunigo, 
Širaze kilę neramumų. Kuni
gas buvęs areštuotas už muši
mą vieno girto žmogaus, kėlu
sio trukšmą.

l'žsistodama už kunigą mi
nia suruošė demonstraciją, ir 
bandė žygiuoti pro svetimų 
valstybių konsulatus, bet poli
cija sulaikė. Kilo riaušes. Poli
cija pavartojo ginklą, ir kele
tas asmenų buvo užmušta ir 
sužeista.

Demonstrantai • reikaiauja, 
kad kunigas butų paleistas, ir 
kad jam butų atlyginta už su
ėmimą. Vyriausybe betgi pasL 
ryžus sutriuškinti kunigijos 
įtaką Persijoje. Iš Teherano 
pasiųstas į širazą aukštas kari
ninkas ir jo štabas tvaikai pa
daryti.

Musių laukuose surink
tos granatos sprogo; 7 

sužeisti

LILLE, Franci j a, bal. 25. — 
Balleuile, netoli nuo čia eks- 
pliodavo surankiotos didžiojo 
karo mūšių laukuose sprogsta
mos medžiagos. Keliolika namų 
buvo sugriauta. Laimingai 
žmonių tik septyni buvo sužei
sti, trys jų skaudžiai.

ŠOKO NUO GARLAIVIO Į 
JŪRES IR PRIGĖRĖ

GENUJA, Italija, bal. 25. — 
Plaukiančiame iš New Yorko 
į Italiją italų garlaivy Roma 
vienas pasažierius, Vi t torio To- 
noni, susikivirčijęs su keliais 
kitas keleivis, išsitraukęs iš 
kišenės peilį du jų apibadė, 
paskui šoko nuo laivo j jūres
ir prigėrė.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Numatoma gražu; nedidelė 
temperatūros atmaina; stipro
kas, daugiausiai vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 39° ir 54° F.

šiandie saulė teka 5:54, lei
džiasi 7:42. Mėnuo teka 4 :081 
valanda ryto.• * I

Įsigijo ten aviacijos monopolį 
dešimčiai metų; išnaudos Al- 
bartijos miškus

TIRANA, Albanija, bal. 25. 
— Italijos valdžia nupliko vi
sas Adi iatinio Lloydo kompa
nijos akcijas, kurias iki šiol 
kontroliavo vokiečiai, o taipjau 
įsigijo dešimčiai metų mono
polį Italų aviacijai Albanijoj. 
Visi vokiečių lakūnai atleidžia
mi ir pakeičiami italais.

Italijos valdžia padarė sutaj- 
lį su Vokiecių-Dancigo miško 
kompanija kirsti Albanijoj mi-

;• įsteigti netoli nuo Mar
muro betono prieplaukas miš
kui eksportuoti.

Tatai parodo, kaip toli jau 
ekonomiškai ir militariškai Ita
lija įkėlė koją į Albaniją po 
pasirašymo su ja Tiranos su
tarties.

Trys asmenys užmušti 
butlegerių kovoj

ST. PAUL, Minn., bal. 25.— 
Butlegerių tarpusavio kovoj 
čia buvo nušauti du vyrai ir 
viena moteriškė. Kautynės į- 
vyko vienoj smuklėj, kurio? 
savininkė Josephine Brunell ii 
jos partnery s Wm. MoManus 
buvo nušauti, kartu su butle- 
geriu “Pąrky” Flynnu.

Penki žmonės sužeisti 
traukiniui susikūlus
W1LLINGT()N, N. bal.

25. — Ties Bowden, apie 70 
mylių į šiaurius nuo VVilling- 
tono, ištrukęs iš bėgių susikū
lė Atlantic Coast linijos trau
kinys. Penki žmonės buvo su
žeisti.

Kiek yra katalikų Jung
tinėse Valstijose

NEW YORiKAS, bal. 25.
Ką tik paskelbtu Oficialiniu 
Katalikų ’ Metraščiu 1927 me
tams Jungtinėse Valstijose yra 
19,488^800 Romos katalikų, — 
604,570 daugiau ne kad buvo 

,i 1926 metais.

DVI MOTERIŠKĖS UŽSIMU- 
i šfi AEROPLANUI NU

KRITUS.

VANCOUVER, Wash., bal.
25. Aeroplanui nukritus ties 
Pearson Field užsimušė pasa- 
žieriai, Miss Harriet FrankUn 
ir Mrs. Zoola Sehau, abidvi iš 
Portlando. Pilotas Danny Gre- 
co pavojingai, turbut mirtinai, 
susižeidė.

Kiniečiai apšaudę J. V. 
karo laivą

Ties činkiangu Britų karo lai
vai šaudėsi su kiniečių bata- 
rėjomis

—j-----
ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 25. 

— Jangtse upėj netoli nuo 
Kiukiango, apie 125 mylias į 
rytus nuo Hankovo buvo ap
šaudytos Jungtinių Valstijų 
karo laivas Peary, tečiau šovi
nių nekliudytas.

Trys Britų karo laivai, 
Mantis, Keppel ir Wolsey, šau
dėsi su kiniečių batarejomis 
pietiniame Jangtse upės kran
te, netoli nuo činkiango. Stip
riu bombardavimu kiniečių 
puolimas buvo nutildytas.

Hankovas laukiąs užpuolimo
i

Radio pranešimas iš Hanko
vo sako, kad ten eina skuboti 
kariški prisirengimai, kadangi 
laukiama generolo čian Kaiše- 
ko, vyriausio kantoniečių ar
mijų vado, puolimo.

Gen. Kaišekas yra nuosaikių
jų Kuomintango (Ik’antoniediij 
politinės partijos) vadas. Nesu
tikdamas su komunistais jis 
nacionalistų valdžią andais per
kėlė iš Hankovo į Nankiną ir 
pradėjo kovą su komunistais, 
kurie su<larė savo valdžią 
Hankove.

Iš britų šaltinių girdėt, kad 
gen. Sun čuanfanas, vienas 
šiaurės Kinų armijų vadui ir 
buvęs Šanchajaus gynėjas nuo 
nacionalistų (kantoniečių), da
bar pasisiūlęs pasiduoti gene
rolui Čian Kaišekui.

[Balandžio 21 d. telegramos 
iš Šanchajaus skelbė, kad gen. 
Sun čuanfanas jau susijungęs 
su gen. čian Kaišeku.]

Japonų garlaivis susi
kūlė į ledų kalną

JOKOHAM.A, Japonija, bal. 
25. — Gauta pranešimas, kad 
japonų garlaivis Yechic»o Maru 
susidūręs jūrėse ties širetoko- 
saki su pluduriuojančiu ledkal
niu ir skaudžiai susižeidęs. Iš 
Jokohamos pasiųsta pagalba.

Du užmušti, 6 sužeisti 
auto buso kolizijoje

NASHVILLE, Tenn., bei. 
25. Vakar netoli nuo Cowa- 
no. Tenn., susimušė busas su 
automobiliu. Du žmonės buvo 
Užmušti, kiti šeši pavojingai 
sužeisti.

GARY, Ind., bal. 25. — Ge
ležinkely čia buvo traukinio 
sluvažinėtas darbininkas Peter 
Sabtovich.

PATARNAVIMAS s
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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i Sovietą viršila nebepaten- 
Kintas savo spauda

Visi valdžios subsidijuojami 
laikraščiai duodą nuostolių; 
biurokratiški, tušti ir negyvi

RYGA, Latvija, bal. 25. — 
Pasak komisaro Molotovo, kurs 
sovietijos laikraštininkų kon
grese Maskvoj ’.aštriai kritika
vo valdžios subsidijuojamą 
spaudą Rusijoje, visi laikraš- 

1 Čiai Rusijoj esą leidžiami su 
nuostoliais. [Rusijoj kitokių 
laikraščių nėra, kaip tik bolše
vikų]. Valdžios monopolizuota 
spauda, pasak Molotovo, nepa
jėgianti suinteresuoti žmonių 
tais didžiais klausimais, su ku
riais susiduria valdžia; laikraš
čiai esą negyvi, neakuratingi ir 
visai nesugebą daryti įtakos 
gyventojams. Jie esą perdaug 
biurokratiški, neinteresingi. 
Didžiausieji Maskvos laikraš
čiai, Pravda ir Izviestija, pa
tys blogiausi. Dagi maži pro
vincijų larkraščiai esą geriau 
redaguojami, ne kad tuodu.

šita Molotovo kalba buvo ki
biras šalto vandens kongreso 
dalyviams, kurie buvo susirin
kę reikalauti iš valdžios dides
nės subsidijas ir fondų naujo- 
viškesnėms spaustuvėms ir 
mašinoms isitaisvti. t

.Bu v !ę’.!;raščii. šiandie yra 
spaudinami konfi.kuotose 
spaustuvėse, kurios nuo revo
liucijos laikų stipriai jau nu
sidėvėjo ir nebedirba ka’p rei
kiant. Dagi vartojamas popie- 
ris tenka importuoti iš Suo
mijos, Švedijos ir Latvijos

Trys asmenys žuvo au
tui nukritus i upeli

WALLACE, Idaho, bal. 25.
— Automobiliui nusiritus į 
upelį netoli nuo Buckskin 
Gulch, trys asmenys užsimušė, 
viena moteriškė mirtinai, o ki
ti keturi žmonės netaip pavo
jingai susižeidė.

Du Graikų aukšti kari
ninkai areštuoti

ATĖNAI, Graikija, bal. 25.
— i Areštuoti du buvusio dik
tatoriaus Pangaloso šalininkai, 
karininkai, gen. Rapaioannu ir 
pulk. Valsamakis, kaltinami dėl 
sąmokslo prieš valdžią.

SPROGIMAS UŽMUŠĖ DAR
BININKĄ

LOGANSPORT, Ind., bal. 25. 
— Vietos oksigeno įmonėj 
sprogimo buvo mirtinai sužeis
tas darbininkas Harry Harvey. 
Netrukus jis mirė.
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ACI3 VIDURIUOSE
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‘Thillips Milk of Magnesia“ 
Geriau negu Soda

V tetoje sodos nuo dabar pra
do!'it vartoti po biskį “Phillips 
Mik of Magnesia“ su vandeniu 
bih kada nuo nevirškinimo arba 
rug tmnų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia“ 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution o f bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips“. Dvidešimtis penki ir pen 
kiasdešimtis centų buteliukas, 
kūle kokioje aptiekoje, “Milk oi 

Magne§ia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H 
Phiiiins nuo 187C.

; korespondencijos!
talente, Mass.

Ruošiasi prie didelių iškilmių

..... ... . ........ ..... . mnii,

Sveikatos Dalykai
> .......................— .......■ I .... ................ ................................................

Baso Dr. Margeris

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

GERIAUSIAS DEL
SILPNU STRĖNŲ

Ar jus kenčiate uel raišumų silp
nybes, skaudamų strėnų? Jus ga
lite gauti visai greitų pa geibų pa
naudodami Johnson’s Red Prosą Kid- 
ney Plusterį. Jis šildo, švelnina ir 
gaivina nusilpusias strėnas ir švelny- 
ja, masažuoja plėveles kiekvienu jū
sų kūno judesiu, tuo padedamas atsta
tyt tinkamą cirkuliaciją ir normlj 
stiprumą. Johnson’s Red Cross Kid- 
ney 1‘laster’is suteigia nuostabiai 
greitą rezultatą, dėl to, kad jo vai
stai persisunkia tiesiai per odą į ap
imtas vietas — skausmas praeina, 
kentėjimai apleidžia, jėga sugryšta, 
beveik urnai. Tik nueikit i bile vai
stinę ir pareikalaukite Johnson’s di
delį Red Cross Kidney Plaster’j su 
raudona flanele užpakalyje.

LIETUVON

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti i Suv. Valsti
jas liuoaai neįskaitant kvoton.

Muši) dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEST1C, ‘ didžiausias pasauly, 
OLYMI’IC, IIOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLANI), AR 
ABIC siūlo greitą kelionę į Cher- 
boiirg, Southanipton, Antiverp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę.

Visi musų 3-čics klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas. x

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITK STAR LINE 
RED STAR LINE 

INTERNATIONAL MERCANTILE 
MARINE COMPANY

127 Sb. State St. Chicago, 111.
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PERLINES’

ŪUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

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

Neapsigauk it, žiūrėkit, kad ant 
koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Katalogus siunčiame dykai

Lietuvių Ukesų Kliubas* po 
vardu Simano Daukanto gegu
žės 7 <S d.d. rengiasi paminėti 
20 metų sukaktuves tos draugi
jos gyvavimo.

20 metų sukaktuvės yra svar
bus įvykius lietuvių organizaci
jos gyvenime, todėl gal pravar
tu bus paduoti L. I’. Kliubo is
toriją, kaipo lietuvių visuome
ninės ir kultūrinės organizaci
jos, kuri vielos lietuvių gyve
nime dabar lošia žymią rolę.

Kaip kitos lietuvių organiza
cijos, taip ir L. U. Kliubas gi
mė prie sunkių aplinkybių ir tu
rėjo daug vargo panešti iki jis 
išaugo, sustiprėjo ir pasidarė 
did-. Iv ir stipri oiganiznci.jii. U. 
t . Kliubas tapo inkorporuotas 

balandžio 1, 1907 m.; bet dar
bas buvo pradėtas keli metai 
pirmiau. Liepos 18 d., 1904 m. 
<usi linko lietuviai Amerikos pi- 
iečiai ir iš 10 narių sutvėrė 
laip vadinamą Citizen kliubą. 
Vėliau vardas buvo patobulin
tas. Valdyba buvo išrinkta iš 
sekamų asmenų: pirmininkas J. 
šešeika, pagelb. 'I'. Jezukevi- 
čius, nut. rašt. J. Arlauskas, 
fin. rašt. P. Liras, ižd. T. Bat
vini la, kasos globėjai S. Kašėta 
ir M. Narkunas. L. U. Kliubo 
tikslas buvo lavintis anglų kal
bos ir tapti .lungt. Valstijų pi
liečiais, kad amerikiečiai at- 
kreptų daugiau domės į lietu
vius. Bet L. U. Kliubas dėl fi
nansų stokos ir kitu klinčių sa- 
vo tikslo nepasiekė it’ buvo 
kaipir žlugęs. Keletą metų vė- 
iau jis vėl tapo atgaivintas ir 
korporuotas ant $30,000. Netu- 
iėdamas savo namo L. 1 . Kliu
bas per kelioliką metų nuoma
vo kambarius prie Common ir 
Brcachvay gatvių ir varė tarp 
Lavvrence lietuvių agitaciją už 
lietuvių įsigijimą nuosavaus na
mo ir svetainės, kokius turi 
kites kultūringos tautos. Tas 
laibas buvo sėkmingas ir 1919 

m. L. 1’. Kliubas nupirko nuo 
vokiečių gražią svetaine su daug 
kambarių, x žinoma kaipo Lyra 
Hali, prie 11 Berkley Avė., kur 
labar būna laikomi veik visi 
lietuviu susirinkimai ir visokie 
kitokie parengimai, kaip pra
kalbos, koncertai, baliai ir t.t. 
L. I . Kliubas yra m partinė or
ganizacija ir prie jo priklauso 
visų pažiūrų lietuviai. Dabar 
Kliubas turi apie 000 narių ir 
ver.ii stovi finansiniai.

Kad paminėti savo 20 metų 
gyvavimo sukaki u ves, L. U.
Kliubas šeštadieny, gegužės 7 
d., rengia didelį balių, o gegu
lės 8 d., sekmadieny, po piet, 
(•engia koncertą ir prakalbas. 
Yra užkviestos visos vietos lie
tuvių organizacijos, o ir kitų 
miestų kliubai. Kalbės adv F. 
J. Bagočius iš Bostono, Dr. C. 
J. Mikolaitis, Latvrence mayo- 
ras ir aldermanai; dainuos vie
tos lietuvių chorai ir kiti dai- w c

lininkai, pritariant Benui.
—A. Pateki? nut. rašt.

L. Z., iš Chicagos, rašo:
“Jeigu daktare visiems at

sakymus duodat, tai kodėl man 
neatsakot? Aš jau klausiau 
mėnuo atgal, bet atsakymo ne
gavau.

“Aš turiu gonorėją .jau bus 
daug metų, kokia 12, ir niekas 
negali manęs pagydyt. Taigi 
norėčiau žinoti, ar tikrai nega
lima, ar daktarai tik mane 
skriaudžia. Ir aš neinu prie 
“specialistų“, tik prie gydyto
jų. Mano liga ne labai man 
kenkia, jeigu tik geriu užtekti
nai vandens, o jeigu ne, tai 
po nusišlapinimo išeina iš var
pos medžiaga, tarsi varškė, ir 
peršti, žinoma, ir strėnas skau
da.

“Taigi bukite ant tiek įįe- 

ras, patarkite man, kas dary
ti.“

Atsakymas.
Tamsta rugojate, kad į jūsų 

paklausimą taip ilgai neatsa
kiau. Klausiate ne tik jus vie
nas, bet ir daugiau. Daug klau
simų būna apie tą patį dalyką, 
į visus atsakyti privačiai, va
dinas, laiškais, iš tikrųjų butų 
labai daug darbo ir kaštų. 
Butų galima laikrašty atsakyti, 
lx‘t tai tada reikėtų 'tam tikro 
kasdieninio sveikatos skyriaus, 
kaip, pavyzdžiui, kad anglų 
dienraščiuose yra. Musu dien
raščiai betgi tokio skyriaus ne
turi. , Kaltė, žinoma, pačių 
skaitytojų, kam jie nereikalau
ja, kad toks skyrius butų įves
tas.

Aiškus daiktas, kad tamsta 
turite gerai įsisenėjusią gono
rėją. Priešpusline liauka (mo
ksle sakoma prostata, arba 
prostate), matoma, yra įdegus, 
be to, ir sėklinės pušlėlės (mo
k«sle vadinamos vesiculiu* se- 
minales), kurios ^randas kaip 
tik tarp pūslės ir dugnelio 
(mėšiazarnės) yra įdegę. La
bai galimas daiktas, kad prieš
puslinė liauka yra padidėjus. 
Tokiuose atvejuose ne retai 
ir pati pūslė gauna įdegti, ypa
čiai tose vietose, ką šlapinimo- 
se kanalėlis į pūslę išeina ar
ba ir tarpe tų kanalėlių, kurie 
iš inkstų į pūslę ateina. Žino
ma, aš ča tiktai speliuoju, nes 
reikėtų tamstą rūpestingai iš
egzaminuoti, kad tikrai dalyką 
nusakius. Už tat aš ir patariu 
tamsiai nueiti pas sąžiningą 
gydytoją (anaiptol ne pas tuos, 
kurie laikraščiuose “slaptų li
gų specialistais“ garsinasi) ir 
pasiduoti rūpestingam išegza- 
minavimui ir pagalios gydy
mui.

Prašalina Niežtėjimą
Niežtanti ir deganti oda netik er
zina, bet gali būti ženklu bloges
nės ligos. Saugumo dėlei geriau
sia vartoti Severa’s Esko. šis vė
sinantis, raminantis tepalas pra
šalina niežtėjimą ir degimą grei
tai ir tylą padaro švaria, aiškia. 
Su pirmu ženklu odos uždegimo 
tuoj tepk Severa’s Esko.
Pasipilkite iš aptiekos. Odos ligų 
prašalink iš sykio.

W. F. SEVERĄ CO.
(ėda r Papuls, Iowa

VITAK-ELSNIK CO.
4639 So. Ashland Avė. 

CHICAGO, 1LL.
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SOEBIŠ ESKO
Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pi^ią • 
kainą, naudokitės 
Nauji cinų kablegramų

ti apie kenkimą ar nekenki- 
mą sveikatai, tai štai kas dar 
reikia pasakyti: Jeigu mer
gaitė arba moteris atrodo ge<- 
rai, vadinas, neišbalus, stipri, 
turinti noro dirbti, galinti val
gyti ir miegoti, tai tada visai 
nereikia rūpintis, jei ir biskį 
daug ir ilgai kraujas teka. 
Juk tai jos prigimtis to reika
lauja. Antra vertus, jeigu mer
gaitė ar moteris išbąlą, nusilp
sta, neturi noro valgyti, miego
ti, pagalios dirbti ir abelnai 
gyventi, tada jau aišku, kad 
perididelis ir perilgas kraujo 
tekėjimas tikrai jos sveikatai 
kenkia. Tik šitokiuose atvejuo
se ir tereikia gydytojas maty
ti. Jeigu tačiaus mergaitė jau
čiasi gerai, tai gydyti visai ne- 
reikia.. Ii- klysta motina arba 
ir tėvas, sjei tokias mergaites 
tuoj pas kokią bobutę arba 
kadir daktarą veda. Neišmanė- 

I lė bobutė arba ir maža kiek 
studijavęs psyohologiją dakta
ras, žinoma, tuoj puola tokią 
mergaitę “gydyti“. Mergaitės 

I vaizduotėj noroms nenoroms 
įsigyvena įsitikinimas, kad ji 
ve “serga“, nes, matote, po 
gydytojo priežiūra. O per tūlą 
laiką ji taip sukoncentruoja 
savo vaizduotę į nesančią ligą, 
kad paskui ne tik neurasteni
ke, bet ir histerike virsta. Iš 
tiesų, kas gilinasi į žmonių 

(dvasios gyvenimą (psychologi- 
.ją), tas labai geYai žino, kad 
, nieko negali būti blogesnio, 
j kaip sveikų žmonių “gydy- 
imas“. Sveiki žmonės, kurie į- 
I pranta landžioti pas daktarus, 
! beveik visi anksčiau ar vėliau 
neurasteniją gauna. Ir jums 
pasakys tatai kiekvienas gydy
tojas, kuriam rupi ne tik žmo- * 
gaus kūnas, bet ir dvasia.

D. M., iš Cloųuet, Minn., 
klausia: “širdingai meldžiu po
ną daktaru suteikti man rodą, 
ką daryt, kad mano duktės 
(trylikos metų ir septynių mė
nesių) labai ilgai per. pen
kias dienas — plusta krau
jas?“

Atsakymas.
Didelei daugumai mergaičių 

ir moterų kraujas plusta nuo 
trijų iki keturių dienų, bet 
yra gana daug labai sveikų, 
mergaičių ir moterų, kurioms 
kraujas plusta tik vieną arba 
dvi dienas, o yra ir tokių, ku
rioms kraujas plusta šešias 
arba net ir septynias dienas. 
Tokia jau, matote, jų prigim
tis, ir todėl toks ilgas kraujo 
tekėjimas jų sveikatai visiškai 
nekenkia.

Paprastai išteka kraujo nuo 
penkių iki dešimt uncijų, bet1 
gali ištekėti mažiau arba ir 
daugiau. Kraujo apštis pap-| 
rastai nusakoma paraiščių. 
skaičiumi, pavyzdžiui, dažniau
sia suvartojama trys pa raiščiai 
per dieną. Jeigu reikia dau
giau paraiščių, vadinas, tan
kiau perrišti, tai tada jau pa
sidaro pamato manyti, kad 
kraujo per daug teka.

IA O

SU

Kada

turčių būti tas laikas

nors jus irgi atsigrįsite prie 
Helmarų
Hiamlen

jlx AD gautumėt pilną verte 
už savo pinigus jus visuomet 
turite pirkti gerą rūšį, o ne 
daugumą. Helmarai turi rų- 
šį. Jfe yra rūkytojų mėgiami 
jau virš 20 metų. Kaip tik 
sykį su jais susipažinsite, 
negalėsit jų užmiršti. Jų 
draugingumas yra nuolatinis. 
Tūkstančiai vyrų grįžta prie 
Helmarų kasdien.

(iarsinkities “ Naujienose”
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Jus Galit Pagelbėt Savo 
Giminėms Atvykti 

Kanadon

Lietuviai Kanadon yra 
Priimami ir Pageidaujami

Daugelis lietuviu norėtų pagelbėti savo giminėms 
Lietuvoje atvykti Kanadon ir ten pradėti naują gyveni- 
mą, bet nežino kaip pagelbėt; o Lietuvoj randasi tūk
stančiai žmonių, kurie geidžia apsigyventi Kanadoj, bet 
nežino kaip ten nuvykti ir neturi tam lėšų. • Tai ameri- 
čiai liuosai gali padėti jiems susikurti sau naują, geres
nį gyvenimą.

KIHIillilHIIII

1739 So. Halsted Street,

NAUJIENOS

Naujienos per savo atstovus Kanadoj, gali patar
nauti kiekvienam norinčiam pagelbėt savo giminėms 
augšeiaus minėtame reikale. Del platesnių informa
cijų kreipkitės asmeniškai ar laiškais.

Chicago, Illinois.
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SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

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

Tel. Boulevard 4705
Chicago, III.

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. Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas Šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolį patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY 
THERAPY 

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

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St., 
Rarųpas Moproe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkit ėltfVatorių iki penkto augšto. 
Ofiso valandos kasdien nuo' 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.

1

Kg reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri- 
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame rau
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
iuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1739 S«. Nateted SI.

Chicago UL
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NAUJIENOS, Chicago, III*

KORNAI

Prašalina skausmus j 1 
minutę

Ji^a uimiriit, kad jų* turėjot korna j vieną 
minute po uždėjimo Dr. Scholl a Žinopad 
—štai kaip greit jie prašalina akauamua. 
Kuomet komai išgydomi jie daugiau neat
sinaujina. Jei nauji čeverykai erzina ta 
vietą, Žino pad pagelbės j vieną naktį.

Dr. SchoH's žino pad yra ploni, su gy
duolėmis, antiseptiški, apsaugojanti, gy
danti. Saugios, tikros, greitos pasekemės 
garantuojamos. Nusipirkit baksėti aptiekoj 
arba čeverykų krautuvėj—35c.

^Ssssssssssssjssssssss^g 
; '"'Del Gelenčių ir Skaudžių 

Raumenų 
Naudokite DR. RICHTERIO 

Inkaro Rūšies

PAIN-EXPELLERĮ 
VaisbtiAenklis rrgistruotun 

S. V. Pat. Biure.
Persitikrinkite, kad In

karo vasibaženklis 
butų ant pakelio 
kurį perkate. 
Visose vaistinėse 
po 35c ir 70c arba.

F. AD. RICHTER&CO. 
■srry A 8*. Sth 8ti.

Brssklyn. N, Y.
X. i

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

DlScholl's
TAno-pads
Uždėkit vieną ir skausmas pranyks

Kontesto Honoratų Komisija:
ANTANAS OLŠEVSKIS, 
SOPHIE KRASAUSKIENĖ, 
DR. STEPONAS B1EŽIS.

Kontesto Numeratorius:
ANTANAS RIPKEVICIUS.

Kontesto Vigilijus:
JONAS JANKUS.

Konteato Pradžia Vasario 1, 1927. Kontesto Baiga Balandžio 30, 1927.

Te). Lafayette 0094

E. V. KRUKz\S
Registruota Akušere

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

4120 So. Richmond Street

A, VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Louis Čepu kas—Chapas. vienas p. P. Miller. Jam gana 
sekėsi ir jo pagelhininkas A.

| Siųskit Naujienas
i Lietuvon — tai bus 
brangi dovana

xxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Peoples Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.
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šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicago je, Visuomet rasite 
platų pasirinkimą naujausių maitų, 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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4177-83 Archer Avė., 
Lafayette 3171 
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas

Lž 900 mylių nuo Chicagos, 
arti prie garsiojo New Yorko 
yra lietuviais skaitlingai apgy
ventas EHzabeth, N. J. mies
telis. šiame miestelyje yra ne
mažas skaičius lietuvių biznie
rių, daug lietuviškų draugijų ir 
kitokių lietuviškų uMgų. Vie
nas iš šio miestelio stambiųjų 
gyventojų-biznierių yra p. Louis 
Chapas, brolis Kazio Čepuko, 
chicagiečiams, o ypačiai nortb- 
sidiečianis žinomo darbuotojo 
ir “Naujienų” kontestanto.

P-as Chapas pastebėjęs “Nau
jienose”, kad jo brolis yra kon- 
testantas ir sykiu pats būdamas 
“Naujienų” minčių žmogus, nu
sitarė iškirsti stambų šposą 
ne tiktai savo broliui Kaziui, 
bet ir “Naujienoms’’. Jo šposo 
pasekmės buvo sekamos: jo 
brolis Kazvs balandžio 12 d. 
gavo laišką su 31 “Naujienų” 
skaitytoju. Skaitytojus ir pini
gus liepė perduoti “Naujie
noms“, o pačiam pasiimti bal
sus. šitoksai šposas*, tai yra ver
tas paminėjimo ir tokius špo
sus moka krėsti tiktai kultii-

Amhrozevičius glėbiais jam ne
šė balsus. Arti 27,000 balsų su
rinkti nėra štuka! Prisiėjo pa
lakstyti po plačiąją (’lncagą. 

tP-as Miller jau užpelnė garbės 
vainiką. lai da nėra viskas! 
Pamatysime kas su jais atsi
tiks paskutinėse kontesto die
nose.

P-as Geo. Lukas daugiausia 
pagarsinimo kortų pardavė. Ži
noma, jis daug užrašė “Naujie
nų’’, bet jo dirva buvo pagarsi
nimų kortose. Jam reikėjo sun
kiai dirbti ir gerintis prie biz
nierių ir užtikti juos gerame 
upe, su pilnu kišenių pinigų. 
Jis yra meistras tame. Garbe 
p. Lukui už jo pasidarbavimų. 
Jau p. Lukas turi laimėjęs For
dą, bet jis vis darbuojasi ir sie
kia prLy Paige auto.

P-as F. Jurėnas yra nenuil
stantis darbininkas. Mažai jis 
kortų pardavė; daugiausia Nau
jienas užrašė. Jis jau irgi lai
mėjo Fordų. Prie jo galima ly
ginti ir priskaityti arti stovin
čius: p. St. Girštautą, p. K. G.

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

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

Tel. Hemlock 6151

Yards 4951
Mr«. Anielia Jarusz-KaushilJas

AKUŠEREA 
3252 So. Habrted St.

Viršuje L’niversal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika^ 
▼usi PennsyL 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

riški žmonės. l’rnežį, p. Ig. Vierbiellą, p. J.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Kleista 1926 metais. Apdaryta ...................................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR- VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ............................................ $3.00 
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo IJetu-
vos žmonių surašymo. Sutašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias
piet A t S

KAUNO ALBUMAS ................................... :........................................  50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................................................... 50c

• Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

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

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Ii
APSIDRAUSK!

$10,000 -SS. POUCY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ......................................................................
Adresas (gatvė).......................................................-
Miestas ir Valst....................................... -.................-

| Užsiėmimas _....... Amžius---------
Pašelpgavis .......... —_............................................

>■ 1 ...........................■■■ ■■—!■!

Wiertelak’s Pharmacy
Albert P. VViertelak, R. I’h.

4501 Archer Avė.
Phone Virginia 0488

Chicago

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Norkų, p. J. Grigaitį ir p-lę V.
P-as Chapas yra senas Eh- winiamg Nors jieilž ,jur6n!} 

zabeth, N. ,1. gyventojas. . is g^ovj jemjaUj j)et ju stengima- 
ėia apsigyvenęs nuo 1902 me- gig jr darbas b(lvo p. kjek ne 
tų. P-as Chapas biznio žmogus mažesnis Kai kuric netur6j„ 
ir gana pasiįpi\s, mylis ap- progOH jr jįp <|jri)a ilgas valan- 
švietų ir pnjauėiųs kitiems karįajg Jjetlivis nuo jj^.
tautos darbams. Pats būdamas tuvi(( kir|iavo po pugę ar va|ail. 
apšviestu žmogum nori ir sa- laiko 
vo vaikus giliau pamokinti, per- p.fls oirštautas dirba dirbtu- 
tat dvi dukteri ię.sunus lanko v6je Jis |jk wkarftis ir šventa_ 
High School. P-ai C tapai tu- djcnjaį8 sumedžiojo tokia dau- 
rėdami tokią gražią šeimynėlę bę })alsų J() tiR keli(>ję par.

fi^^dami tinkamai apru- dlĮ()įos pagarsinimų kortos, kit- 
pinti jaučiasi pilnai laimingi. kas — vjen ^k prenumeratos. 

P-as Chapas šiam? Nau jie- (’dr^autas yra užpelnęs darbš- 
mj konteste nois* h nebuda- žmogaus vardą tarpe Det- 
mas kontestantu par<xiė tikrą roit<j lietuvių> 
draugiškumą Naujienoms . p_ag yjerbena pįinas energi- 
Podraug parėmė ir savo broli j(* ž / y- dirba karĮu 
nemažu skaičiumi balsų. “Nau- dviejų darbininkų darbus. Kuo_ 
j ienos iš savęs velija ponams me^ k^. barzdaskll£iai ryto me- 
Chapamsį įvairaus sėkmingumo' tu gardžiai mi^a ,ir sakIžills 
savo reikiamiems tikslams, taip- sapnus sapnuoja, p. Vierbella 
gi visuomet būti artimais* “Nau-’vaikščioja ir užrašinėja “Nau
jienų” prieteliais. • jienas

" 77 I K. G. Urnežis yra tokis
Kontestantu darbštumaą 'žmogus, kuris gali padaryti

Kiekvienas norėdamas patir
ti kontestantu darbštumą tre
čiadienio “Naujienose” tėmija 
kontestantu balsus-. Temijant į 
balsus išrodo, kad kuris kon- 
testantas turi daugiau balsų, 
tai tas ir darbščiausias. Tokia 
nuomonė nėra visai teisinga. 
Tiesa, jie uždirbo balsus eida
mi ir kalbindami užsirašyti 
“Naujienas” ir pirkti jų pagar
sinimų kortas. Daug kontestan- 
tų iš vieno žmogaus padarė biz
nio po $8, $10, $20, $50, $100, 
$200, $300, net ir $500. Jei rei
kėtų $500 vertes užrašyti “Nau
jienas”, tai jau reikėtų 10 kar
tų ilgiau ir smarkiau padirbė
ti.

Kas galėjo tikėti, kad p. F. 
Lukoševičius galėtų tokį milži
niškų darbų atlikti. Kiek rei
kia užrašyt “Naujienų”, kad 
tokį didelį skaičių balsų suda
ryti? Juk p. Lukoševičius die
na iš dienas dirba dirbtuvėje!

daugiau nei kas manytų. Jo už
rašytuose “Naujienas namuose 
girdėtis lenkiška kalba, bet ten 
“Naujienos“ yra mylimas sve
čias. P-as Urnežiui svarbu yra 
gauti naujus “Naujienų” skai
tytojus. Nors dirba dirbtuvėje, 
bet p. Urnežis dasivarė į 5 laips
nį.

P. J. Norkus, Westville, Iii. 
didei pasižymėjo. Nėra žmogaus 
Westvillėj, kuris p. Norkų kuo 
nors papeiktų, ip. Norkus ran
dasi aukščiau 5 laipsnio. Iš jo 
darbų matosi, kad jis turi būt 
užrašęs visiems Westvillės lie
tuviams Naujienas. Westvillė 
yra daug mažesnis miestelis už 
Cicero, p. Norkus jau turi lai
mėjęs laurų vainikų.
M Viena iš darbščiausių moterų 
ir panelių šiame konteste yra 
p-lės Viktorija Williams. Ji 
dirba 7 dienas j savaitę krau
tuvėj, bet laiko turi perpilnai.

(Bus daugiau)

Tel.«Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.
>- ........................ - į

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

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

Tel. Cicero 2962 
Res.: Rockwell 6363 
DR. S. ASHER 

DENT1STAS 
4901 W. I4th St.

Cicero 
Viršui National Tea Co.

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare
■f

J. B. KUHLMATmN
Maleva, alyvas, stiklai, įrankiai, ja- 
r.itoriu reikmenys, namų reikmenys, 
elektros reikmenys. Taisome spynas 
ir dirbam raktus.

324 So. Crawford Avė.
Kedzie 9535

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621 

Ką tik grįžo iš Europos
Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą į nau
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam- 
pas į senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Ar jus žinote, kad
Panamo Kanalas atidarytas dėl 

plaukiojimo laivų August 15, 1914. 
Jis yra apie 50 mylių ilgumo ir 300 
pėdų platumo ir gilumo 41 pė<tų. 
Jungtinių Valstijų valdžia užmokėjo 
$50.000,000 FrenclT Canal Kompanijai 
ir Panamo Republikai už žemės tei
ses, viso kainavo $375,000,000. Kana
lo zonas padidintas po 5 mylias iš 
abiejų pusių kanalo. Jungtinių Val
stijų Valdžia moka kasmet dėl Pana
mo Respublikos po $250,000 už tą že
mę. Ar jus žinote, kad jei jums yra 
nusibodę paprasti cigaretai ir norite 
gauti gerų cigaretų, tai jus bandy
kite Helmar. Helmar yra geri ciga
retai ir jums patiks iš sykio.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedalioj pagal sutartį

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS 

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn Stn Room 1111 
Telefonas Central 4411. 

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

8323 Sonth Halsted St. 
Tel. Bonlevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGEUONIS
ADVOKAIA« 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St

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

Tek Yards D141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktui. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

, Ofisas vidurmiestyji
f Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington SL 

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395
'■ ’■ 1 — ' .................................. . ■■■■■■■

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9609

Pagarsinimų kortų jis mažai 
pardavė ir už mažą sumą pini
gų. Nėra ne tik Chicagoje, bet 
ir vis*oje Amerikoje darbštes- 
nio žmogaus. P-as Lukoševi-( 
čius jau randasi antrame laips
nyje, kuris reikalauja 40,000* 
balsų. Tai yra nusistatymas 
laimėti aukščiausių dovanų — 
Paige autų. Kas drįstų kalbėti, 
kad negalima savo tikslo at- j 
siekti. P-ui Lukoševičiui viskas 
yra galima. Kas valios jį nuga-1 
lėti? |

Trečiame laipsnyje pasiliko

Ten Ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jurtą 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

NORTH GERMAN

LLOYD
100 N. LaS'alIe St., Chicago, III. 

arba prie vietinių agentų

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St^ Room 58t
Tel. Central 6890

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

Telephone Yards 0004

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8200

r- DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1024 W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS* Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Dienomis t Ganai 
Telefonai i ) 8H0. Nakų

j South * hore 2238 
’ Boulevard 4186

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

b > ■ -------

'dr. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, 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

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Garsiokitės Naujienose

— i

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Salia St, Room 20*1
Te. Randolph 1934—Vai. nuo 9-6 

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

7—9 v. v. apart Panedilio ir 
Pitnyčios.---- ---------—, ,7

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

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted SU Chicago 
arti 31 st Street

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

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858
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CHULIGANAI

BROLIAI AMERIKIEČIAI

Šiaulių

|8.M

rei
ištvermės ir

MEKSIKOS VYSKUPU IšTReMIMAS

VIS

AUSTRIJOS SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS

Lietuvos

Valandos

Office Boulevard 7042

Rengiamas spaudai gražus
GEGUŽINIS18 d. Liet. Sočiai

Gyvenimo” numeris

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Avhiand Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekei 

CHICAGO, 1LL.

Prenumerata metams 
c Pusei metų ..................

Kopija ..........................

S. BALICKAS
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS RUBUS 

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, III.

SIRVYDO “ETIKA

Žodžiu, tie vyskupai viešai prisipažįsta, kad jie pri
taria ir ginkluotai kovai prieš valdžią. Jeigu taip, tai su 
prantama, kad Meksiko 
galt Jokia valdžia pasaulyje nepakęs priešų, skelbiančių 
jai ginkluotą kovą. Bet kažin, ar Calles’o vyriausybė pa
sielgė išmintingai, ištremdama tuos ginkluoto maišto va
dus į užsienį. Užsienyje būdami, vyskupai kurstys kitų ša
lių žmones prieš Meksikos valdžią. Ar ne geriaus butų bu
vę patraukti juos teismo atsakomybėn?

ir tokių faktorių, 
tą kovą kovoti, 

Tie fakto-

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

Tel. Lafayette 4146
nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

NAUJOJI GADYNE” ATĖJO

Tačiau yra 
kurie padeda 
daro ją lengvesne 

tai nuolatinė parama,

Į Amerikos Lietuvių Pa 
žangiąją Visuomenę

Visimokljlmo kalnai
Chicagoje — paltui

Matam*________________
Putai moti--------------------
Trinia mlnaaiama______

MUNŠAINAS” KALBA

DR. KARCERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Valandos 
Sekmadieniais

Aleksandras Kerenskis, buv. Rusijos laikinosios vy
riausybės premjeras, vėl buvo užpultas monarchisto. Ir 
vėl tokiu pat budu: vienas gaivalas, nusipirkęs tikietą 
banketui, kuris buvo rengiamas Kerenskio parengimui 
Chicagoje, įsimaišė į svečių tarpą ir, prisitaikęs, sudavė 
jam per veidą. Tuo “žygiu” mušeika sakosi atkeršinęs 
Kerenskiui už skriaudas, kurias Rusijos revoliucija pa
dariusi caro karininkams.

Publika, dalyvavusi bankiete, pusėtinai apskaldė ant
ausius tam monarchistų chuliganų “didvyriui”, ir jei ne 
hotelio detektyvai, išgelbėjusieji jį ir jo sėbrą, tai juodu 
vargiai butų susirinkę savo kaulus.

Bet kaip charakteringa; dieną, kuomet Kerenskis 
kalbėjo masiniam mitinge, tai prieš jį, kaip žąsys, šnyp
štė komunistai (tik, nabagai, neįstengė suardyt mitingą) 
o vakare Kerenskį užpuolė nabašninko caro bernai.

Bendras frontas!

LIETUVOS IR KLAIPĖDOS 
SOCIADEMOKRATAI SUSI

VIENIJO

TERORAS PRIEŠ SAVA 
NORIUS

TEISINA MEKSIKOS 
BANDITUS

>7.M 
8.58 
1.75 
1.25

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12,. 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:80 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III

Nežiūrint j tai, kad atstovas 
Pajaujis pareiškė policijos agen
tui, jog jis esąs Seimo atstovas 
ir parode agentui Seimo atsto
vo ženklą, agentas ištraukęs re
volverį, su stoties agento i>a- 
galba, įstūmė atstovą Pajaujį 
i automobilį ir nugabeno į po
litinės policijos Valdybą.

Kadangi, einant Konstitucijos 
38 pargrafu, Seimo atstovo as
muo yra neliečiamas ir atstovą 
suimti galima tiktai Seimui su
tikus, išskyrus tuos atsitikimus, 
kada atstovas yra užtiktas nu
sikaltimo vietoje, ko šiame atsi
tikime nebuvo, tai Seimo atsto
vo d-ro Juozo Pajaujo suėmimu 
yra aiškiai sulaužytas Konsti
tucijos 38 paragrafas, garan
tuojantis Seimo atstovų asmens 
neliečiamybę, ir, nesant garan
tijų prieš tolimesnius tos pu
šies pasikėsinimus, sudarytos 
negalimos Seimo darbų sąly-

šių metų vasario mėn. 4 dienos 
atėmė valstybinę pašalpą nuo 
sausio mėn. 1 dienos. Prieš tokį 
nuteisėtą klerikališko ministerio 
žygį pakėlė protesto balsą visa 
Lietuvos pažangioji visuomenė, 
o Lietuvos Mokytojų Profesinės 
Sąjungos Centro Valdyba turė
dama galvoje, kad seminarijoj 
dirba 15 mokytojų ir 200 mo
kinių, kurių negalima išmesti į 
gatvę viduryj mokslo melų, nu
tarė seminariją laikyti iki šių 
mokslo metų pabaigos, iki lie
pos mėnesio 1 dienos.

Lietuvos Mokytojų Profesi
nes Sąjungos Centro Valdyba, 
darydama tokį nutarimą, turėjo 
galvoje, kad ir Lietuvos ir Ame
rikos lietuvių, pažangioji visuo
menė, kaip ir visada, dabar včj 
bus duosni kultūros darbui pa
remti ir neduos tamsos apašta
lams griauti šviesos židinio.

Tokia viltimi Lietuvos Mo
kytojų Profesinės Sąjungos 
Centro Valdyba kreipiasi j Ame
rikos lietuvių pažangiąją visuo
menę ii” prašo ją savo doleriais 
ir centais padėti kovoti už mo
kslo ir šviesos reikalus Lietu
voje.

Visi, kam tik rupi Lietuvos 
ateitis, jos moksliškas ir kul
tūriškas- pakilimas, padėkite 
šiais metais išlaikyti Kėdainių 
mokytojų seminariją ir duoti 
gryna mokslo 200 jaunuolių.

Visokias aukas tam reikalui 
prašome siųsti tokiu Adresu:

Koperacijos Bankas, Lietuvos 
Mokytojų Profesinėj Sąjungos 
Centro Valdybos sąskaita, Kau- 
nie, Lietuva.

Lietuvos Mokytojų Profesinės 
Lietuvos Mokytojų Profesinės 

Sąjungos Centro Valdyba.

Todėl Valst. Liaudininkų Sei
mo fraksija turi garbės klausti 
P. Ministerį Pirmininką:

1) Ar jam yra žinomas Sei-
Pajaujo

dradarbiauja su Klaipėdos kraš
to socialdemokratais; 2) abiejų 
suvažiavimuose ir vykdomuose 

kiekvienos jų atsto- 
sprendžiamuoju 

3) apsigyvenę Klaipėdos 
Liet. Soeiald. Partijos 

ir Lietuvoje Klaipėdos 
Soeiald. Partijos nariai

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

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

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

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

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

Telšių apskr. savanorių' su
važiavime kovo 20 d. vienas 
savanoris, pavarde Vištakis, 
kiek laisviau išsitarė apie val
džią. Karo komendantas, kuris 
sėdėjo suvažiavime, jam tuo
ju us atėmė balsą. Vakare tas 
savanoris tapo areštuotas.

Brooklyno “Vienybe’’ sura
do, kad musų straipsnis apie 
Dargvainį esąs neetiškas ir ne
mandagus, bet ji “užmiršta” 
pasakyti kokia to straipsnio 
mintis.

O ji yra tokia: mes smerkia- 
nie, kaip “šunvuodegj” ir “fa
šizmo Jojiką” tą gaivalą, kuris

Nežiūrint to, kad Lietuvoje 
šiandie siaučia žiaurus karinin
kų ir klebonų smurtas, darbi
ninkų klasėje vistiek nesiliau
ja judėjimas, vedantis prie di
desnio jėgų suvienijimo. Svar
biausias įvykis šitam judėjime 
pastaruoju laiku buvo Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos ir 
Klaipėdos Krašto Socialdemo
kratų Partijos susivienymas.

Derybos dėl tų dviejų Lietu
vos darbininkų partijų susivie
nijimo prasidėjo, kaip žinoma, 
jau senai. Pereitą rudenį, dar 
prieš perversmą Kaune, abiejų 
partijų įgaliotinių konferenci
ja buvo apsvarsčiusi susivieni
jimo sąlygas, kurias turėjo pa
tvirtinti oficialės partinės jstai-

Kovo mėn 
demokratų Partijos centro ko
mitetas tas sąlygas priėmė. 
Svarbesnes jų yra tokios: 1) 
Visos Lietuvos valstybės plotu 
Lietuvos socialdemokratai ben-

Lietuvos kultūra gyvena kri
tišką momentą. Vidurinių am
žių klerikalizmo dvasia daro 
visas pastangas užgniaužti bet 
kokį laisvesnį mokslo ir šviesos 
pasireiškimą. Lietuvos pažan
giąja! visuomenei kasmet ir 
nuolat tenka kovoti su patam
sio galybių užsimojimais, 
kova yra be galo sunki ir 
kalauja daug 
sirvžimo.

Phone Canąl 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. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

š. m. balandžio 4 d. Kauno 
stoty politinės policijos agentas 
Vėžys suėmė atvykusi Kaunan 
rytiniu traukiniu nuo 
Valstiečių Liaudininkų frakci
jos Seimo atstovą d-rą Juozą 
Pajaujį, kurs balandžio 3 d. bu
vo nukeliavęs į Šiaulius apskri
ties Valst. Liaud. kuopų atstovų 
suvažiavimam

Lietuvos socialdemokratų žur
nalo šių metų 2 3 numerį val
džia sukonfiskavo, nežiūrint to, 
kad jisai buvo perėjęs per cen
zūrą. 'Pečiaus to sukonfiskuoto 
numerio ekzempliorių mes' 
tiek gavome.

Šis žurnalo numeris yra 
jęs su'priedu “Žaizdras”, 
švęstu socialdemokratinės 
dentijos reikalams.

Žurnalo turinys labai įdomus 
ir įvairus. “Naująją Gadynę” 
turėtų užsiprenumeruoti kiek
vienas susipratęs Am. lietuvis 
darbininkas. Kaina $2 metams. 
Adresas: Kaunas, Kęstučio g.

TŲ ŠLAMŠTŲ VISTIEK 
NESKAITO

Phones Humboldt 4582—0506

KAPLAN PIRTIS
Rusiškos, Turkiškos ir vanos visokios 

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4651 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Kės., 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1930. Ofiao valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 15 iki 12 d.

“Tamstų laikraščio nuo 11. 
III nei vieno ekzemplioriaus 
negauname. Gausiai platina 
fašistinius laikraščius*, kaip 
tai — ‘Vienybę’ ir ‘Dirvą* ir 
panašų šlamštą, bet jų Lie
tuvoje dabar niekas neskai-

Vi'cnas žymus Lietuvos 
kojas, rašydamas mums, 
ko kita sako:

pirmiau* apsimesdavo valst. 
liaudininkų draugu, o dabar, 
pasislėpęs po pseudonimu, gi
na tuos, kurie grudžia vai. liau
dininkų darbuotojus į kalėjimą 
ir baudžia karo teismais.

Sulig “Vienybės” etika taip 
veidmainiaut yra “etiška” ir 
“mandagu”. Bet mes tokios eti
kos jam nepavydime, kadangi 
žymiausias istorijoje tos etikos 
atstovas, Juda Iskhrijoto, pa
baigi* amžių tuo, kad pasikorė 
po sausa šaka.

Subaeription Rateai
18.80 per year In Canada.

S.00 per year outside of Ghteaye.
.M per year in Chicage, 
8c. per copy.

Rea. 6600 So. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0267 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Malated 8L 
Chicago, III.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaakee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. Ir Robey St.
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4988.
Namų telefonaa Spaulding 8683 

Ultravioletini šviesa ir diathermia

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

A. L Davidams, M. D.
4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107

rz i J - i nuo 9 ikt II vtl. ryte; y a anuos į ouo & jįj g va|tare

mo atstovo d-ro Juozo 
suėmimo faktas?

2) Jei yra žinomas, 
kių priemonių mano 
vyriausybė, kad neteisėtai su
laikytas Seimo atstovas butų 
paliuosuolas ir kaltininkai, su
laužiusieji Konstituciją, butų 
patraukti tieson?

3) Ką mano daryti vyriausy
bė, kad ateity panašus Konsti
tucijos laužymai nesikartotų ir 
kad Seimui butų grąžintos nor
malės darbo sąlygos.

šią interpeliaciją prašome 
pripažinti skubota.

Valstiečių Liaudininkų frak
cijos vardu: (Pasirašė) Pr. Dai
lidė, K. Kregždė, Z. Toliušis, K. 
Balys, P. Kuzminskas, A. Sugin
tas, J
Dr. Staugaitis, J. Strimaitis.

Kaunas, 1927 m. balandžio 1

Vadinasi, pats Marijonų laik- 
laštis pripažįsta, kad tą 'barba- 
i išką piktadarybę atliko Meksi
kos katalikai, kovojantys prieš 
‘ bedievius”. Tik jisai mėgina 
tuos piktadarius pateisinti tuo, 
kad jie esą prie to “privesti”.

“Privesti” užpulti traukinį! 
‘ Privesti” išžudyt apie pusšim
tį kareivių! “Privesti” užmušt 
apie tiek i>at civilių pasažierių 

- vyrų, moterų ir mažu vai
kų! “Privesti*’ užmuštus ir su- 

traukinyje su
deginti! “Privesti” pasažierius 
; piplėšti!

Tai tau ir krikščioniškos do- 
ios mokytojai!

Chicagos kunigų organo ve
ikėjai nepagalvoja nė apie tai, 
r r šita pasibaisėtina piktadary
bė bent kiek pagelbės klei’ika- 
Izmui Meks-ikoje.

Mes manome, kad ne. Ne tik 
repagelbės, bet labai pakenks. 
Net klerikalizmo atžvilgiu ta 
pasibaisėtina skerdynė trauki
nyje yra gryna beprotybė, nes 
ji sukėlė neapykantą prieš kie
ki kalizmo pasekėjus visuose pa
doriuose Meksikos žmonys’e.

Jeigu pirma dar galėjo būt 
klausimas, kas toje kovoje tari) 
valdžios ir bažnyčios Meksiko
je paims viršų, tai dabar gali
ma -drąsiai tvirtinti, kad vaP 
ežia savo priešą sutriuškins* ir 
fu žeme sumaišys!

GYVENIMAS
Minesinh žarnalas 

I -

Antanas Žymontas 
Red«ktorlua-L.eldSj«B 

900 W. 52nd Street
Chicago. III. 

Tel. Boulevard 8689

riai 
medžiagiška, ir morališka, ku
rią Lietuvos* pažangiąja! visuo
menei teikė ir tebeteikia Ame
rikos lietuvių pažangioji visuo
menė, ši parama padėjo apsau
goti ne vieną kultūros darbo 
Židinį Lietuvoje nuo sunaikini
mo, padėjo atremti ne vieną 
juodųjų jėgų puolimą, nukreip
tą prieš šviesos ir mokslo spin
dulius. Pavyzdžiui, visi dar ge
rai atsimena, kaip amerikiečių 
parama buvo išlaikyta ištisus 
metus Lietuvos Mokytojų Pro
fesinės Sąjungos laikomoji Rea- 
lineė gimnazija Mariampolej ir 
kitos įstaigos.

Dabar Lietuvoje siaučia di
džiausia reakcija. Tą reakciją 
gavo skaudžiai pajusti visas 
Lietuvos politinis, ekonominis 
ir kultūrinis gyvenimas. Tos 
reakcijos smūgis, be kita ko 
teko ir vėl vienai mokslo įstai
gai, būtent, Kėdainių mokytojų 
seminarijai, kurią laiko Lietu
vos Mokytojų Procesinė Sąjun
ga. Tai seminarijai krikščio
nis demokratas švietimo minis*- 
teris Bistras savo įsakymu iš

organuose 
vai dalyvauja 
balsu; 
krašte 
nariui 
krašto 
įstoja pilniausiais nariais į vie
tos s. d. organizaciją; 4) par
tijos veikimo^pagrindan visoje 
valstybėje dedama bendra L. S. 
D. P. programa ir bendri jos 
taktikos principai. Klaipėdos 
krašto Soeiald. Partija savaran
kiškai nustato tuos programos 
ir taktikos klausimus, kurie iš
eina iš ekonominės* Klaipėdos 
krašto būklės, ir t.t.

Mes, Amerikos lietuviai so
cialistai galime tiktai pasvei
kinti musų draugus Lietuvoje, 
padariusi tą svarbų žinksnį.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

8303 S. Morgan St. 
Chicago, IU. 

Tel. Boulevard 2168 
— Valand s — 

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

Po užpuolimo traukinio, kuris įvyko pereitą antra
dienį tarp Guadalajaros ir Meksikos Miesto, Meksikos val
džia ištrėmė du arkivyskupu ir keturis vyskupus. Jie vyk
sta į Jungtines Valstijas.

Prezidento Calles’o vyriausybė nutarė tuos katalikų 
bažnyčioj vadus išguiti iš Meksikos dėl to, kad ji yra įsi
tikinusi, jogei aukščiaus minėtąją piktadarybę atliko ka
talikų dvasiškija. Valdžia sakosi turinti nesumušamų įro
dymų, kad kunigai vadovavę traukinio užpuolikams, ku
rie nužudė apie šimtą kareivių ir pasažierių ir dar dides
nį skaičių keliauninkų sužeidė.

Po to baisaus įvykio valdžios atstovai turėjo pasikal
bėjimą sū Meksikos katalikų dvasiškijos viršininkais ir 
pasiūlė jierns pasirinkti viena iš dviejų: arba stoti į teis
mą — arba apleisti kraštą. Vyskupai atrado, kad jiems 
busią sveikiau prasišalinti.

Tuo budu tie dvasiški ponai neužilgo “viešės” Jung
tinėse Valstijose, keletas jų Chicagoje, pas savo “brolius 
Kristuje” šios šalies kunigus. Abejotina garbė Jurgio Wa- 
shingtono ir Abraomo Lineolno žemei!

Apleisdami Meksiką, jie neatsižadėjo savo pasiryži
mo ir toliaus kovot/prieš jos valdžią. Ir jie to neslepia. 
Associated Press prąneša, kad ištremtieji vyskupai, pasie
kę Jungtinių Valstijų sieną, pareiškė, jogei jie tapo iš
tremti po to, kai pasakė Meksikos vidaus reikalų sekreto
riui, kad “Meksikos katalikai turi teisės stoti už savo tei
ses taikiu budu, jeigu galima, bet su ginklais rankose, jei
gu reikia”.

NAUJIENOS
The Litheanlaa Daily Neva 

iliahed Daily Mxoept 8and 
the IJthaanian Daily Eewi F

Pereitą sekmadienį Austrijos respublikoje buvo rin
kimai į parlamentą. Nors galutiniai rezultatai dar nėra 
žinomi, bet iš telegramų jau matyt, kad socialdemokra
tai laimėjo. Visi pranešimai sako, kad naujame Austrijos 
parlamente socialdemokratai turėsią daugiaus atstovų, 
negu sename; viena žinia nurodo, kad jų atstovų skaičius 
padidėjęs tarp 4 ir 6.

Pereitam Austrijos parlamente buvo 68 socialdemo
kratai ir.86 klerikalai ir buvo dar keletas atstovų mažes
nių grupių. Dabar socialdemokratų bus daugiaus kaip 70.

Buržuazinių laikraščių korespondentai džiaugiasi, 
kad “anti-marksistinis blokas”, t. y. klerikalai kartu su 
stambiųjų kapitalistų partijomis, dar atlaikė daugumą 
parlamente. Bet sustabdyt socialdemokratų jėgos augimą 
toms partijoms vistik nepavyko. O tai yra svarbiausia. 
Jeigu socialistai Austrijoje, kurie jau dabar turi savo pu
sėje apie 40 nuošimčių visų balsuotojų, be paliovos auga, 
tai neišvengiamai turi ateiti laikas, kada jie pasieks ab
soliučios daugumos. Ir tuomet klerikalų ir kitokių atža
gareivių viešpatavimui bus padarytas galas.

{domu dar šiuose rinkimuose yra tai, kad nė vieno 
atstovo į parlamentą nepravedė komunistai. Nors Austri
joje komunistai turi pilniausią laisvę, nors Rusijos ir ki
tų šalių komunistų agentai nuolatos važinėja į Vieną ir 
spausdina tenai daugybes visokių savo raštų, bet pasise
kimo komunizmas Austrijoje neturi jokio. Tai yra geriau
sias įrodymas, kad demokratinėje tvarkoje su komunis
tais yra lengviaus kovoti, negu despotizmo sąlygose.

» Tenai, kur komunistai yra persekiojami, į kalėjimus 
sodinami ir šaudomi, jų agitacijai minios labiaus prita
ria.

Ir Lietuvoje, jeigu demokratinė valdžia butų ilgiaus 
pasilaikiusi, tai komunizmas butų subliuškęs panašiai, 
kaip Austrijoje. Smetonininkų smurtas prirengė naują

Eatered 
March 7th, 1914, at the 
of Chieayo, UI, 3fidM 
March teS 1879.
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“Visą laiką ‘N.’ smerkė re
voliucinį nacionalistinį judė
jimą (Kinuose) ir atvirai pa
laike militaristinį banditą 
Chang T'so-liną, o dabar su 
nesvietišku džiaugsmu svei
kina revoliucijos išdaviką 
Chiang Kai-sheką.”

Aišku, kad šitų nesąmonių 
prasimanytojas buvo girths, 
kuomet jisai ja^ rašė. Nes “Nau
jienos” niekuomet nesmerkė 
Kinų nacionalistų revoliucinio 
judėjimo, niekuomet nepalaikė 
Chang T»o-lino ir niekuomet 
nesveikino Chiang Kai slieko.

Del žvėriško Meksikos kleri
kalinių maištininkų užpuolimo 
ant traukinio “Draugas*’ rašo:

“Duok, Dieve, kad tokių 
įvykių nebūtų, kaip atsitiko 
Meksikoje, bet tegu socialis
tai ir kitoki fanatikai (? “N.” 
Red.) bedieviai nepriveda 
prie to katalikų savo srkiau- 
domis.”



Antradienis, T>al. 2f> d., 1&27 NAtJJTENUS, Cfilcago, UI.

CHICAGOS 
ŽINIOS

kitas, kaip tik pačių bolševikų 
vienas stambiausių lyderių, 
kuomet jis kursto kareivius 
prie sukilimo.

Bolševikai padare pervers
mą. Jiems pasisekė demorali
zuoti kariuomenę, apgauti ją.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

T eatras-Muzika

1$ “BIRUTES” 
KONCERTO

Kerenskio Prakalbos
Nuo to laiko jau praėjo devy- 
neri metai. Ką gera davė bol
ševikiškas režimas? Bolševikai 
skelbia užsienyj, kad Rusijoj 
dabar yra darbininkiška val
džia, kad 'darbininkams yra 
ten gerai gyventi. Ar taip iš 
tiesų yra? šiandien' Rusijoj

Bolševikiškas siaučia aršiausias nedarbas. 
Darbininkų Jeigu pirma bedarbių skaičiu-

N. Badys Išvažiuoja
Rusija prieš revoliuciją. — Re

voliucija. — šalies padėtis.— 
Karas ir bolševikai. — Ko
dėl Rusijoj nebebus caro 
valdžios? 
perversmas.
padėtis. — Nedarbas. —Kai-^i pirmą vietą užėmė Anglija, 
miečių bėgimas į miestus. — ’ tai šiandien ta vieta priklauso 
Rusijos ateitis. — Kiausi- Rusijai. Rusijoj darbininkai 
mai. — Vakarienė.

Rusijoj darbininkai 
neturi teisės streikuoti. Jie 
dirba taip ilgai, kiek jiems

Balandžio 24 <1. Ashland Au- liepiama.
ditorijoj įvyko Aleksandro 
Kerenskio prakalbos.
susirinko apie 3,000.
kimą vedė “The Evening Post”' 
redaktorius, p. Clark.

Apie 2:30 vai. po pietų ant ;larbininkams
Kerenskis. valandas dirbti.
didžiausio | Bedarbių skaičių didina dar 

Prasideda pra- ,r kas metai iš kaimų
s pirmiausia j miestus atvyksta apie, 1,000,- 

Kodel taip

Pramonės našumas silpnėja. 
Publikos ^iašinos baigia nusidėvėti, to 
Susirin- l(jej prisieina labiau spausti 

darbininkus. Gyvoji jėga turi 
pavaduoti mašinas, štai kodėl 

priseina ilgas

Lietuvos Seimo narys N. Ra
dys, kuris lankėsi Chicagoj da
rydamas pranešimus apie dabar
tinę padėtį Lietuvoj ir taipjau 
rinkdamas aukas kovai su fa
šizmu, šią savaitę Chicago ap
leidžia, kad daryti pranešimus 
ir kitose lietuvių kolonijose.

Kad Seimo atstovą tinkamai 
išleisti, yra rengiamas išleistu
vių vakarėlis ateinantį ketvir
tadienį, bal. 28 d., p. Juciaus 
restorane. Bus vakarienė, taip
gi atstovas gal pasidalins su 
ehicagiečiais apie įgytus Chi
cagoj e įspūdžius, o taipjau pla
čiau papasakos ir apie padėtį 
Lietuvoj, tais dalykais, kuriuos 
plačiau pasvarstyti negalėjo, 
delei laiko stokos, savo prakal
tuose. —T.

estrados pasirodė 
Publika jį pasitiko 
mis ovacijomis, 
kalbos. Kerensl 
kalba apie tas sąlygas, kurios darbininkų. T ' ‘ \
buvo susidariusios \Rusijoj dedasi? Juk kaimiečiams pri- 
pries revoliuciją. Rusijoj, sa- kiauSo žemė, tai delko jie bėga 
ko Kerenskis, net valdžios vir- į miestus uždarbiauti? į tai 
sunėse buvo įsitikinimas, kad atsakyti nesunku. Ačiū bolše- 
turi būti padaryta reformų. kvailai politikai, žemės ūkis 
Buvo jaučiama, kad artinasi tapo visiškai nupuldytas. 
audra. Gen. Polivanovas, karo miečiai nebeturi nei trąšų, 
ministeris, kabineto susirinki- peikiamų ukiui mašinų, 
me tiesiog pareiškė, jog reikia vecja prje menko derliaus. Taip 
valdžią reorganizuoti, padaryti dalykams esant kaimiečiai bė- 
taip, kad ji laitų atsakominga ga į miestus uždarbio ieškoti ir 
Durnai. Jis aiškiai numatė, jog tll0 didina bedarbių eiles, 
tolimesnis vilkinimas gali pri-j Kokia bus Rusijos ateitis? 
vesti šalį prie anarchijos. Ne- Kerenskis sako, jog anksčiau i 

ar vėliau Rusija vėl liks demo- j 41X1VWS\V . nph*nAkrnčiA. . x v a - 'simai susi rinkimai,neoepaKincia- Grafiška šalis. žmones nu-j

šluos dabartinę diktatūrą. Kad 
Sutrūnijusi Rusijoj įvyko bolševikiškas

: nieko nėra 
delio pasipriešinimo. Revoliucl- nuostabaus. Reikia neužmirš- 
nei valdžiai teko perimti visos ti, kad Rusijos žmonės neturė- 
šalies tvarkymosi aparatą. Tai jo nei mažiauusio : 
buvo milžiniškas darbas, nes apie laisvo piliečio teises, 
ant griuvėsių reikėjo statyti1 neturėjo progos tų dalykų iš- 
naujas gyvenimas, šalis buvo mokti. Demokratija ] 
nualinta, žmonės prislėgti, nu- irgi klaidų. 1__
biednėję. Karas vietoms buvo žmonės turi teisę spręsti apie 
įgrisęs. Reikėjo vienok 
karas ir tuo pačiu laiku yupin- gumą, jie tas klaidas gali paša- 
tis naujomis reformomis.
kinoji valdžia gerai suprato, tvarkytis, kuomet jie patys linksmas vakaras.
jog pasitraukti iš karo negali-'dalyvauja tos tvarkos nustaty-l Pvograme dalyvauja Pirmyn 
ina. Ginti šalį muo užpuolikų1 me. Į Mišrus choras su visais savo
yra kiekvieno piliečio pareiga 
Pirmiausiai 
biednuomenė

mokėlio Rasputino seimininką-1
v i mas pasidarė 
mas.

Kilo revoimcija. _ ___
cariška valdžia subyrėjo be d i-1 perversmas, tame

Švęs

North Side
pirmą dieną gegužės

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

susitiko artistę, ir ką manote, 
prabilo maž kuone taip į ją: 
tu, girdi, šiokia ir tokia, tu ne
manyk, kad esi jau artiste, tu 
nesi. Turi medžiagos, tai ir vis
kas. Dirbk! Dirbk ir dirbk! Ir 
gal tik tada tapsi artiste. O da
bar tu esi dar niekas, nors tau 
publika ir ploja, nors ji ir šėls
ta dėl tavo lošimo.

Dar viena pastaba. Jau mi
nėtoje aukščiaus knygoje “My 
Life in Art” Stanislavskis pa
žymi tą faktą, kad daugelis da
lyvių scenoje neskiria mimikos 
nuo grimasos. Mimika daug 
gelbsti dalyviui scenoje užka
riauti publiką, grimasa supaš- 
kudija dalyvį. Man rodosi, kad 
šiame koncerte buvo tokių da
lyvių, kurių mimiką reikėtų 
greičiau |>avadinti grimasomis.

Svieto Perėjūnas.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

J svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo- 

! se atsitikimuose egzaminavimas da- 
i romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Spedalė atyda at
kreipiama j mokyklos" vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashhnd Avė.
Boulevard 7589

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudelte *
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedč- 

lioi nuo 2:80 iki 4:30 po pietąREZIDENCIJA:
2226 Marškai] Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

MARIJONA VAITIKAIT1ENĖ 
Po tėvais Bartušaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 24 dieną, 7 valandą 
vakare, 1927 m., sulaukusi 50 
metų amžiais; gimusi Kauno 
redyboj, Tauragės apskričio, ži
gaičių parapijoj, Riukių kaimo. 
Išgyveno Amerikoje 27 metus, 
palikdama dideliame nubudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
vyrą Juozapą, dukterj Kazimie
rą, sūnų Vincą ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 4600 S. 
Winchester Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Ba
landžio 27 dieną, 8 valandą iš 
ryto iš namų j šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Marijona Vaitikai- 
tienės giminės, draugai ir pažj- 
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinj patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Sūnūs 
ir Giminės

JUSTINAS PAUKŠTIS
Persiskyrė šiuo šiuo pasau

liu Balandžio 24 dieną, 12:00 
valandą dieną, 1927 m., sulau
kęs 42 metų amžiaus; gimęs 
Vilniaus rėdybos, Švenčionių 
apskričio, Linkminių parapijos, 
Genučių kaimo, paliko didelia
me nubudime moterj Emiliją, po 
tėvais Bulkaitę, sūnų Mikolą 11 
metų, Kazimierą 10 m. 2 pus
broliu Juozapą ir Bernardą 
Gaižučius, švogerkas Oną ir 
švogerj K. Bulskj, Lietuvoj bro
lj ir 3 seseris, 4127 So. Maple- 
wood Avė.

Laidotuvės jvyks Ketverge, 
Balandžio 28 dieną, 8:00 valan
dą rpto iš namų j Nekalto Pra
sidėjimo P. Š. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Justino Paukščio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Pusbroliai, 
švogerka ir švogeris

A f A
ONA KOLIENft

Po tėvais Seibutaite 4
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 23 dieną, 10:30 valam 
rią vakare, 1927 m., sulaukusi 
33 mėtų amžiaus,, gimusi Ro
kiškio apskričio, Ragelių para
pijos, Pakalniškių vienkiemio, 
paliko dideliame nubudime vyrų 
Ignų ir 2 sunu: Joną 11 metų, 
Petrą 7 metų. Brolj ir seserj 
Chicagoj; 3 brolius ir seserj 
Lietuvoj. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3718 Elm St., Indiana 
Harbor, Ind.

Laidotuvės jvyks Seredoj, Ba
landy io j 27 dieną, 8:80 valandą 
ryto iš namų j šv. Pranciškaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Kolienės gi
minės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai, Broliai

/

ir Seserys

“Birutės’’ scenos dalyviai 
senas, gerai išlavintas sce- 
kunas ir kad “Birutė” tu- 
nepaprastai gabų vedėją.

vedėją, kuriame plaka 
artisto siela ir

yraGegužės pirma diena 
viso pasaulio susipratusių dar
bininkų šventė. Tą šventę įvai
rių šalių darbininkai pamini 
įvairiais budais: surengiama 

’ demonstracijų, darbininkai pa- 
| lieka darbavietes, eina gatvė
mis iškėlę raudonas vėliavas, 

į dainuodami revoliucines dah 
nas. Kitose vietose laikoma ma- 

, kuriuossc 
esti kalbama apie darbininkų 
klases reikalus. Dar kitur ren- 

|gia perstatymai, koncertai ir 
t. p. —-_ -__ j

į. j šiais metais Lietuvių Socia- 
supratimo' ,istU Sąjungos VIII Rajonas 

jie taipjau švęs- pirmą dieną ge- 
-.l gūžes, tik daug šauniau, negu 

padaro1 pirmiau, kad švęsdavo. Mat 
Bet kuomet visi šiemet pirmai (dienai gegužės 

.'pripuola nedėldienis, todėl tuo 
vesti savo valdžios gerumą ar blo- * pasinaudodamas I2>S. VIII Ra- 

1 ‘ J jonas rengia gražų koncertą ir
Eal- linti. Žmonės išmoksta geriau balių. Bus margas ir labai ‘ J i* i i _

Rai
nei 
Tai1

Gyvenu Chicagoje visai trum
pą laiką. “Birutės” koncertas, 
įvykęs pereitą nedėldienj Lietu
vių Auditorijoje, buvo pirmas 
koncertas, kuris teko man ma
tyti ir klausyti Chicagoje.

Per paskutinius keletą metų 
ne kartą mačiau lietuvių dai
lės mėgėjų parengimus Brook- 
lyne, Bostone, Baltimorėje, ir 
tūlose kitose lietuvių kolonijo
se. Ir turiu pasakyti štai ką: 
mano supratimu, Chicagos lie
tuviai meno srityje, kaip kad 
parode šis “Birutės” koncertas, 
tolokai pralenkė visų kitų ko
lonijų lietuvius.

Well, na, kad ir vaizdelis 
“Birutės Jubiliejus”. Abejoju, 
ar kurios kitos kolonijos lietu
viai dailės mėgėjai butų turėję 
s|M‘cialį, pritaikytą savo draugi
jos vardui ir momentui, veika
lą. O čia ne tik tam tikras vei
kalas parašyta. Ir muzika jam 
pritaikyta. To negana. Sugru
pavimas dalyvių scenoje, švie
sų efektai, pats dainavimas — 
visa tai rodo bent du dalyku: 
<ad 
yra 
nos 
ri 
Turi
jautri tikro 
veikia poeto vaidentuve.

Dabar apie dalyvius solistus. 
Asmeniškai man geriausia pati
ko Olšauskas. Ne p. Stogis? 
Ne. Kodėl? Na, kaip čia pasa
kyti? Matote, mes, “publika”, 
ne tik klausomės dainų, mes 
taipgi ir žiūrime į artistą.'P-as 
Olšauskas užkariavo musų sim
patiją tik išėjęs ant pagrindų, 
dar nedainavęs. Tokiu natūra
lu, lokiu pritinkamu elgesiu 

scenoje pasižymėjo dar rasi tik 
p-ia čerienė. Tanaus, p. Olšaus
kas, matoma, aiškiai supranta, 
<ą jis gali ir ko jis negali dai
nuoti. Jis sudainavo paprastas, 
engvai sugiedamas dainas ir 

pasigavo publiką.
O p. Stogis, regis, kad Sto

gis. buvo puikus dainininkas, 
pasirodęs scenoje. Pradėjo jis 
daina “Kak korol šol na vainu’’ 
r pabaigė daina “Ei uchnem”. 

Dabar, “Kak korol šol na voi- 
nu”, “Dva grcnadiera”, “Blocha” 
yra dainos, kurios ir pačiam 

šaliapinui ne visuomet pavyks
ta sudainuoti taip, kaip jis no
rėtų. 4

P-as Stogis turi nepaprastai 
'tvirtą balsą. Sutinku. .Jis turi 
muzikalį balsą — most chocr- 
fully 
man 
daug 
bent

Bijau, 
daktoriams m&no korėsponden- 
eija pasirodys [perdaug ilga, to- 
<lic:l tarsiu tik dar koletu žodžių 
apie p-lės Vilk lutės dainavimų. 
Ši jauna dainininke, — juk ji 
yra dar jauna,'— turi daug gc- 
ros medžiagos. Bet... ir vėl bet. 
Man rodosi, kad dalyvavimas 
scenoje, girdėti aplodismentai 
jau biskį ją išlepino. Regis 
Stanislavskis, Maskvos Dailės 
Teatro vedėjas, savo knygoje 
“Mano darbuotė dailės srity” 
pasakoja apie tokį įvykį. Jau
nutė rusė artistė nepaprastai 
gabiai pasirodė tūlame dramos 
veikale. Vienas žymiausių tų 
laikų kritikų, kurį jaunoji ar
tistė sužavėjo, po vaidinimo

Tcl. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL. ......./

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

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

’ I
1SABELA LIOBIUTfi

Persiskyrė su šiuo pasauliu I 
Balandžio 25 dieną, 12:25 va
landą ryte, 1927 m., sulaukusi 
3 metų ir 10 mėnesių metų am
žiaus. A. A. Isabela gimė Bir
želio 24 d., 1923, Chicago, III , j 
paliko dideliame nubudime mo
tiną Oną, po tėvais Gedminaitė, 
tėvą Justiną, dėdę Viktorų Ged
miną, dėdę, krikšto tėvą Tamo
šių Krasauckas ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 130 E. 
105th St., Roseland, 111.

Laidotuves jvyks Seredoj, Ba
landžio 27 dieną, 8 valandą ry
te iš namų j Visų šventų para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš tčn bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Isabela Liobiutės 
giminės, draugai ir pažjstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam pa kutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Dėdės ir Giminės

ANTANAS MURAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 24 dieną, 10 valandą 
naktj, 1927 m., sulaukęs 31 me
tų amžiaus, gimęs Kauno rėdy- 
bo j, Naumiesčio parapijoj ir 
miestelį. Išgyveno Amerikoj 15 
metų, paliko dideliame nuliudi
me moterj Barborą, po tėvais 
Verbiginskaitė, 2 sūnūs: Alfon
są ir Antaną, motinėlę Marijo
ną, brolj Stanislovą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4316 
So. Hermitage Avė., Chicago.

Laidotuvės jvyks Ketverge, 
Balandžio 28 dieną, 8 valandą 
ryte iš namų . j šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antanas Maurau- 
skis giminės, draugai ir pažj
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinj patarnavi
mą ir atsisveikinimą. Nubudę 
liekame,

Moteris, Sunai, Motina, 
Brolis ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

Po prakalbos pasipyla klau- solistais, duetais, kvartetais ir 
simai. Vienas pilietis nori ži- juokdariais. Taipgi kalbės Nau- 
noti, kaip 1% bolševikų gali'iIerW redaktorius, drg. P. Gri- 

.jjgaitis.
Tad rengkimės švęsti pirmą 

dieną gegužės visiems gerai ži
nomoje Liuosybės svetainėje, 
1822 VVabansia Avė. Pradžia 
7 vai. vakaro.

Visas vakaro [>elnas skiria
mas Lietuvos Socialdemokratų 

Kaip matote, vakaro

darbininkai ir 
yra už interesuota' 

tuo, kad jų šalis butų liuosa valdyti tokią milžinišką šalį, 
nuo svetimos valstybės įtakos, jeigu gyventojai jiems neprita- 
Bolševikai suklaidino žmones ria. Kerenskis atsako, jog bol- 
obalsių baigti karą kad ir čia ševikai galvoja taip: jeigu cu- 
taip. Bet ta karo “pabaiga’’ ras galėjo pasilaikyti, turėda- 
privedė prie lo, kad karas ne- mas 200,000 šalininkų, tai ko- 
sustojo ir prie bolševikų. Jeigu dėl mes negalime pasilaikyti, 
Rusija pasauliniame kare pra- Į turėdami 500,000 komunistų.

Kitas pilietis nepatenkintas Partijai.
tuo, kad Kerenskis nevartoja tikslas labai prakilnus ir taip- 
žodžio “draugas”. Caro laikais-, jau prakilnam tikslui yra ski-

WETZEL & PETERSON 
GRABORIAI 

Privatiški Ambulansai 
408 N. Sheridan Kd. 

VVaukegan, III.
Phone 95

žudė septynis milionus žmo
nių, tai pilietinis karas nusine
šė į kapus apie 20 milionų gy
vasčių. Prie viso to bolševikai 
buvo priversti padaryti negar
bingą Brest-Lilovsko taiką.

Laikinoji valdžia išleido įs
tatymą, kuriuo einant dvarpo
nių žemė buvo nusavinta ir 
atiduota tiems, kurie ji, dirl>a. 
Ta reforma užkirto caro grįži
mui kelią ant visados. Rusijos 
kaimiečiai niekuomet neprileis, 
kad kas iš jų žemę atimtų. Ir 
bolševikai, kurie atėmė iš žmo
nių visokias laisves, visgi ne
drįso pasikėsinti ant kaimie
čių žemės.

Rusija, sako Kerenskis, pir
maisiais po revoliucijos mėne
siais buvo laisviausi pasauly 
šalis. Tą mintį pareiškė ne kas

drau- 
kųrie 
kurie 
šian-

‘drauigas” pasidarė 
juo dengiasi des- 
ninkai ---- bolševi-

klausiat 
šmeižiąs 
aš žmei- 

atsako
“bet jūsiškiai: pa- 
Rakovskis, norėda-

Rusijos žmo- 
valdžios nėra 
nagai kos jų

riama visas vakaro pelnas. 
Man rodosi, kad nereikėtų žiū
rėti, kokių mes pakraipų nebū
tume — socialistas, sandarietis 
ar bepartyvis,— visi turėtume 
suglausti savo jėgas gelbėji
mui Lietuvos* demokratijos. 
Todėl atsilankę į šį parengimą 
ne tik pasiklausysim gražaus 
koncerto, turiningos prakalbos; 
netik pasišoksime griežiant ge
rai Northsidės jaunuolių or
kestrai, susidedančiai iš šešių 
muzikantų, bet sykiu paremsi- 
me ir Lietuvos draugus, kovo
jančius už laisvę ir demokrati
ją- — Antanėlis.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

agreed. Bet, bet... yra, 
rodosi dainų, kurios per
sunktos ir jam išpildyti... 
šiandien.

kad “Naujienų” re-

Atminkit, atminkit
Gegužio aštuntą
Babravičiaus Koncertas 

bus!
Niekur neprisižadėkit, 
niekur neišvažinėkit — 
dainuos Babr a v i č i u s

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nup 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedildfenfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

atkerta Kerenskis, žodį 
gas vartojo tik žmonės, 
buvo vienokių troškimų, 
kovojo prieš despotizmą, 
dien žodis 
“kazionas:’ 
potizmo š 
kai.

Vienas bolševikas 
kam, girdi, Kerenskis 
Rusijos žmones. “Ne 
žiu Rusijos žmones’’, 
Kerenskis, 
vyzdžiui,
mas gauti iš francuzų pasko
lą, teisinasi, jog 
nes prie kitokios 
priaugę, jog be 
negalima , valdyti.

Juo tolyn, tuo daugiau klau
sėjų atsirado. Bet kadangi jie 
visi Juntu rėkė, tai tų klausi
mų nebuvo galima girdėti. Pri
siėjo prakalbai užbaigti.,

Vakare Palmei* House įvyko 
Kerenskio pagerbimui vakarie
nė. žmonių susirinko apie dve
jetą šimtų. Kažkoks 
Kolesnitskis priėjęs 
renskio uždavė jam 
Susirinkusieji labai 
piktino ir gerokai
apkūlė. Kolesnitskis esąs mo- 
narchistas, kuris vis dar negali 
užmiršai caro-batiuškos. ^/aip 
vakarienė praėjo 
u pu. — K.

Bridgeportas
Iš Draugystės Palaimintos 

tuvos veikimo
Lie-

Lie-

Laidotuvėse patarnauja gra- 
bf,rius Eudeikis, Te). Yds 5 741

J.F.RADZIUS
Pisiauidaa Lietuvi* 

Graborius Chicagoje

PETRAS W0IDAT
Persiskyrė su šiuo pasauliu 13alundžio 2& dieni}., "7 :Į5 

valandą ryte, 1927 m., sulaukęs 57 metų amžiaus, gimęs 
Kauno rSdyboj ir miestelį. Išgyveno Amerikoj 3 metus, pa
liko dideliame nuliudime moterį Prancišką, po tėvais Buš- 
lauskaite, 2 sūnūs: Pranciškų ir Vladislovą ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 32120 So. Emerald Avė,

Laidotuvės įvyks Ketverge, Balandžio 28 dieną, 8 va
landą ryte iš namų į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petras Woidat giminės, draugai ir pažjsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Moteris, Sunai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741,

I/aidotuvėM patar
nauju guriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų lidirby- 
stAs.

OFISAS j 
668 W. IBth St. 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS: 
3288 S. Halated St.

Tel. BĮ v d. 4066

Draugystė Palaimintos 
tuvos laikė mėnesinį susirinki
mą balandžio 13 d. Š. m. Susi
rinkimas įvyko Lietuvių Au
ditorijoj. Draugystės pirminin
kui F. Bacevičiui atidarius su
sirinkimą skaityta ir priimta 
protokolas iš praeito susirinki
mo. Po to imtasi svarstyti kiti 
rekalai. Auditorijos svetainės 
komiteto raportas išklausyta 
ir priimta, ši draugystė rengs

m. Nutarta duoti dovanas 
tiems Draugystės nariams, ku
rie nėra sirgę iper dešimtį me
tų, o taipgi tiems, kurie nesir
go nuo pat Draugystes susitvė- 
rimo laiko. Išklausyta ir pri
imta ligonių laikytojų rapor
tai. Tuo susirinkimas ir užsi
baigė. ' ' I i

Draugystės Palaimintos Lie
tuvos turtas šiuo laiku siekia 

pakilusiu Maskių Balių Auditorijos sve-! $10,822.80.
tainėje 18 dieną vasario 19281 Ig. Žilinskas, rast.

I)r. Boris 
prie Ke

pei- veidą, 
tuo pasi- 
užpuoliką

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, t 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. z FJ
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ir geležies dirbinių. Bus ir gol
fo skyrius.

Paroda 
Kiekvieną 
muzikaliai 

Paroda
me, 1x4 ir visa “Birutė”. Nore- verta ją pamatyti 
jome (o gal ir galėjome) nu-1 
veikti daug daugiau, bet... tru-, 
ko laiko. Bet vislik (norisi 
tam tikėti) pastangos nebuvo- Bal. 19, 20, 22 ir 23 d. 

(nei beprasmingos, nei heroika- Lindblom High School “Opera 
Aš bent norėjau įtikin- Club”.statė trijų aktų komišką 

ti, kad lietuviškoje Chicagoje operą “The Chopolate Soldier” 
ne tik yra galimybė, bet ir di- (“Cukrinis kareivis”). Statė di-j 
delis reikalas susirūpinti lietu- daliam mokyklos teatre. Visos | 
visko meno dalykais. dekoracijos, kostiumai, net

garsinimai ir spauda buvo įni- 
“Birutės Dramos Skyrius nlohinių padaryti.

(taip buvo nutarta vadinti bau- j Vlisas vyriausias roles dai- 
iymų laboratoriją) pateikė vi- navo jr vaidino lietuviai: Niną 
suomenci keletą viens nuo kito _ Genevieve Getling (Sidiškiu- 
skirtingų vaidinimų tai buvo'tė), cukrinis kareivis Įeit. Bu- 
lig ir studija vaidintojams, lig merliAlex Shimkus; pulk, 
ir teatro lankytojų egzaminaci-i Alexis Spark(off — Adoliph 
ja. Pirmas žygis buvo surištas'Azukas; pulk. Kasimir Popoff 
su komedijos “Žemes Bojus“ '— Frank Jakovicz. Mažesnėse 
pastatymu. Chięagiečiai buvo rolėse irgi daug lietuvių buvo, 
lig ir nubaidyti nevisai vyku- Operą sudainuota ir suvaidinta 
siais tik praėjusio sezono musų labai puikiai ir tai kaip tik 
pirmtakunų bandymais, “Žemes , tos rolės, kurias letuviai pildė, 
rojus” atidarė mums langą j Gal geriausia buvo p-lė G. Si- 
platesnį veikimą. Po to sekė diškiutė; ji dainavo ir vaidino 

ir pastebėtinai puikiai. Bet taip- 
arba jau labai gerai vaidino ir p. p. 

klasinės Rimkus, Ažukas ir Jakavičius.
Visi jie dar visai jauni ir juos 
laukia didelė ateitis. Pastebėti
na, kad jie progresuoja: pernai 

' v|. jie statė operą “iMaritana”, ir ( 
Me- 
tarp 
kad 
vai-

Lig ir atskaita
(Birutės 20 metų 
jubiln jų minint)

‘Birutė”... Pirmą, berods,.] lingos. 
kartų tiksliai išgirdau apie ją 
1920 metais. Buvo tai Busijoj, 
— revoliuciniame Petrograde. 
Tuo laiku jeko man vadovauti 
Lietuvių Kliubo vaidinimais, 
tuomet jau dirbau, kaijM) akto- 
ris-profesionalas, o kadangi ki
to tos srities profesionalo 
surado, tai mane tiesiog 
virte tam darbui „pašvęsti 
sus liuoslaikius. Kaip tik 
metu buvo atvykus pasidžiaug
ti Busijos sovietų “rojum” lie
tuvių amerikiečių grupė. Dau
gumoje 
žmonės, 
užkrėsti,

ne-
pri-
vi-

tuo

buvo tai darbininkui 
bolševizmo pavietre 
Ik’t, kiek juos teko 

tinti, visi jie buvo
podraug ir geri lietuviai, netgi 
savotiški patriotai. Susitikome 
Lietuvių Kliube. Teiravausi ta
da apie Ameriką, apie musų iš
eivijos gyvenimą. Keletas ame
rikiečių buvo atsivežę su sa
vim iš užjūrio lietuviškų Ame
rikos laikraščių, užtikau juose 
žinių apie “Birutę”. Jau iš tų 
pripuolamų papasakojimų apie 
Amerikos lietuviu meno dirvo
je veikimą, man pasigirdo, kad 
“Birutės” vardas yra minimas 
su kai kokia ypatinga pagar
ba ir netgi meile.

Tai pirmas įspūdis.
Bet jei kas tada man butų 

pasakęs, kad už kelių metų bu
siu su “Birute” ir kad ta pati 
“Birute’* pasidarys man savo
tišku budu artima, gal būt bu
čiau tik prasijuokęs, l aip toli
ma ir svetima atrodė man 
anais laikais Amerika. Bet įvy
ko, kas matomai, buvo lemta. 
1921 metų pabaigoje gryžau į 
Kauną. Jau apie Ameriką ir jos 
lietuvių gyvenimą tekdavo iš
girst* tikslesnių žinių. Lietu
vos teatro darbe susitikau su 
buvusiais birutiečiais: su Ma
rijona Rakauskaite ir su Ant. 
Sodeika. Praėjo pora mitų ir 
štai aš pats, savo draugų “Dzim- 
dzi-Drimdzi”, tų garsių lietuviš
ko meno triukšmadarių pėdo
mis sekdamas, kaž kaip visai 
lig ir netyčia 
pusėje

F. Šilerio “Klasta ir meile’.’ 
Moliero “George Dandin 
Sugėdintas vyras 
tragedijas l?oi komedijos įmivvz- 
džiai ir S. Čiurlionienės patrio
tine drama “Aušros sūnus”. 
Pastarasis veikalas net du sy 
buvo kartojamas Goodman 
morial miesto Yeativ? ir 
kitko galima pažymėti, 
“Aušros sūnus” Chicagos 
lininiuose • susilaukė kitokios! 
interpretacijos, negu kad pi r-T 
mame to veikalo pastatyme1 
Kauno Valstybės Teatre.

Visais atvejais likome nugalė
tojais ir spaudoje ir visuome
nėje susilaukėm palankių atsi
liepimų. 'lakas buvo praskin
tas ir nėra abejonės, kad jis 
neužžels!

Prie “Birutėj*.' Dramos Sky
riais 1926-27 n., sezone dirbo.

tęsis visą 
dieną bus 
programai.

bus gana

savaitę, 
pildomi

įdomi
Kep.

ir

“Chocolate Soldier”
d.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
fror Rent

RENDAI garažas, arba rčpalring 
šapai ar kokiai kitai šapai. 3200 S. 
Ilaistei! st.

ANT rendos mažas Storas, tinka 
mažam bizniui.

2557' W. 69th Street

5 ruimai rendai. 714 W. 30th St. 
Tel. Dorchester 3617.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PA IEŠKAU darbo už bučerj. Mo
ku savo darbą gerai. Moku ir maši
ną draivinti. 
kitės:

Kam reikalingas kreip-

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namal-žemė Paydąyiinttl 

$5.00 ĮMOKĖTI

R.
501 
Tel.

DVARĖČKAS
W. 82n<l Street 
Michigan 1357

Help Wanted—Female
Darbininkių Keikia

REIKIA patyrusių moterų sortavi- 
mui skudurų. P. Goldman X' Sons., 
2100 So. Loomis St.

REIKALINGA . moteris prižiūrėti 
namus. Guolis ir valgis. Matyti ga
lima 4 vai. po piet. 6034 S. Kenwoo<l 
Avė., Tel. Hyde «Park 2706.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Keikia

MAN KEIKIA PENKIŲ VYKŲ

Kuri'O yra susipažinę su dirb
tuvėmis, mašinšapiais arba 
chanikų darbu dėl atlikimo

ine-
spe-

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Gerus cash biznis, lietuvių ko
lonijoj. Pigiai, nes išvažiuoju kiton 
valstijon. 2837 W. 391h St.

PARDAVIMUI grosernė ir hučer- 
nė. Pigiai, Apleidžiu miestą. 2306 
Blue Island avė.

PARDAVIMUI grosernė ir šviežios 
mėsos jsluiga. Priežastis pardavimo 
— važiuoju į Lietuvą.

4511 So. Hermltage Avė.

PARDAVIMUI kavos ir dehkates- 
sen krautuvė. 'Puriu parduoti tuojau 
ir pigiai. 2612 W. 47th St.

MAINOS, AUKSO MAINOS! 
KENOSIIA, WISCONSIN

Icc Creain parlor 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 25y!46. 
Pu ndas labai geroj vietoj prie pat 
NASH MOTOR dirbtuvės ir marš
kinių ir pančiakų dirbtuvių. Labai 
gera vieta ir parduosiu už labai 
prieinamą kainą Viską — biznį ir 
namą tik už $16,500. Pusę įmokėti, 
kitą ant morgičių. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos. Kreipkitės 
2425 — 601 h St. arba prie mano 
agento MARTIN’S REALTY CO., 
Kenosha, Wis. 1604 — 7th Avė.

VISŲ MAINERIŲ ATYDAI
Raclne, Wiis. 2 Biuro krautuvės 

viršuj pagyvenimai, lahai geroj vi 
toj viddrmiestyje; važiuoju į Lii

Kitus lengvais mėnesiniais Išmokėji
mais, mes pastatysime ant jūsų loto 
namą, mūrinį arba medinį, garažą, 
bungalovv su uždarytais porčiais. Įde
dame porčius, oertaisome namus, įve
dame elektrą, plumbingą, apšildymą 
malevojame ir dekoruojame. Taipgi 
teikiame paskolas namų savininkams. 
STANTON CONSTRUCT1ON

COMPANY
6347 So. Western Avenue 

Phone Hemlock 2636

Financial
FinanMAi-Paakoloa

$250,000
PaskolmMu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

KAS TUIUTE LOTUS 
PARDAVIMUI?

Turiu daug pirkėjų. Lotai gali 
būti visose Chicagos apielinkėse. 
Taipgi perkame lotus, miesto par
duotus už nemokėjimą taksų. Kreip
kitės pas

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

PARDAVIMUI 2 flatų, 5-5 ir 6-6 
kambarių, 2 karšto vandenio Šildytu
vai, uždaromi porčiai, moderniškas. 
4700 block Montana St., j šiaurę nuo 
Fullerton Avė.

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

Privatiškas Fondas ant gerų pirmų 
ir antrų morgečių ant lotų ir namų, 
žemos komiso ir nuošimčių kainos.

BILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. Dearborn 4406
u iii i ii i i-i

Miscellaneous

Phone Austin 4255
STANDARD HDWE. & 

SUPPLY CO.
4319 W. Madison St.

įrankiai, Peiliai. Stiklai, Maleva,
Elektręs ir Plumbingo reikmęnys.

Visas tavo ras garantuotas.

atsiradau šioje 
vandenyno, Amerikos 
risą pavasarį “dzimdzi- 

nčjir, ' bastausi įx> plačiąją 
Ameriką, tenka davažiuoti iki 
Chicagos ir vėl atgal Nevv Yor- 
ko link traukti. Atsiradus Chi- 
eagoje 
buvo
Kaip ir visur, 
dzimdzių paruoštoj dirvoj, 
dau daug palankumo ir nuošir-

pirmu kartu, “Birutė” 
surengusi sutiktuves.

jau iš anksto
ra-

A. Vanagitis, dar tik man 
atsiradus Amerikoj ir Bostone, 
dar bemainant “grinorišką” kai
lį, jau projektuoja musų bend
rą darbuotę Chicagoje, kviečia 
mane talkon,, nurodo sunkeny
bes, aiškina galimybes ir jau iš 
anksto iš visokių 
rekomenduoja mane 
ir chicagiečiams.

gerų pusių
“Birutei’’

Iškilmingo
“Dzim-

Birželio įnėn. po 
“pagrabo”, užbaigėm 
dzi Drimdzi” gastroles. Galvo
damas apie tikslesnę darbo atei
ti, nutariau dirbti su “Birute”. 
Galutinai mane prie to prigun- 
dė tas pats A. Vanagaitis—“Bi
rutės” vedėjas, su kuriuo vė
liau tiek daug vienoje pastogė
je nemiegotų 
leidome, kad 
pasekmingiau 
pasireikšti. Nuo 
pabaigos beveik 
mėnesius teko
“Birutės’’ širdies ir jausti jos 
gyvenimo pulsą. Buvo tai dar
bo, pastangų ir siekimų laikas. 
Vadovavau (tyčia beveik d oi 
manęs restauruotą) “Birutės“ 
Dramos Skyrių. Darbo pasek
mėmis įdomavosi ne tik tie, 
kam teko būti pačiame veiki-

tnais džiūgavo gabios vaidinto- 
tojos |).p. P. Peravičiutė-Miller, 
Nora Gugienė, M. Dundulienę*. 
Milda Balsienė, .1. Gulbinienė, 
A. Zavest, J. l’seliutė ir Steik. 
Staniuliutė. Gi iš vyrų: B. Vai
tok una.se, .L Kemėšis, .J. Balsis, 
J. Puišis. Ad. Micevičius, V. 
Solis ir A. Kareiva. Artistai S. 
Pilka ir A. Vanagaitis skyriaus 
vadovai vaidino visuos* veika
luose, režisūros darbas buvo 
art. S. Pilkos rankose. Spaudą 
ir biznio dalykus iš pradžių da
bodavo birutiečiai S. Krasauskie
nė, P. Miller ir Al. Micevičius, 
vėliau prie jų prisidėjo ener
ginga M. Kemėšienė.

Dramos skyrius susilaukė 
daug nuoširdžių rėmėjų, jo vai
dinimų nepraleisdavo, jais įdo
mavusi—pirmasai s-unkus žings
nis buvo žengtas neveltui ir ne
nustokime vilties <k‘l ateities: 
Kur yra norai, ten rasis ir ga
limybė.

“'Birutė” susilaukė dvidešim
tinių sukaktuvių. Viskas lei
džia tikėtis, kad bus dar daug 
visokių švenčių, bus iškilmių, 
bus dar garbingų jubiliejų. 
“Birutė”, atrodo, nebijo žengti 
sykiu su gyvenimo gadyne, tas 
turi jai atnešti jėgų, tas užtik
rins pasiekimą. Sunkiose tau
tybes išlaikymo sąlygose, reikia 
turėti tvirtą ir galingą atramą. 
Lietuviška daina, musų tautiš
kas menas^ viena iš stiprybės 
priemonių, gal 
galingiausioji, 
užmiršti!

Tiems, kurie 
laikė ir kurie
ateitį—pasveikinimas nuo 
kuriam “Birutė** maloni.

18 balandžio 1927, 
Boston, Mass.

nors gerai postatė, bet šiemet cialio darbo didelėj įstaigoj tik- 
tie patys jaunieji artistai kur- 
kas geriau dainavo ir vaidino.

.u | Lietuviai toj mokykloj veik 
visur lošia vadovaujamą rolę. 
Jie geriausi dainininkai ir vai
dintojai; daug lietuvių priklau
so labai gerame dideliame mo
kyklos orkestre; vadovauja lie
tuviai ir atletikoj (pav. Šim
kus, kuris gražiai pasižymėjo 
dajinavime .ir vaidinime, yra 
buvęs visų mokyklų čempionas 
šokime į augštį). Bet ir mok
sle čia lietuviai pirmutiniai, 
šiemet mokyklą baigs būrelis 
lietuvių ir niekurie jų baigs 
su pasižymėjimu, gaudami 
“schoiarship” universitetuose. 
Smagu, kad jaunieji lietuviai 
taip gražiai jiasižymi.- S.

tai tris vakarus į savaitę. Ge
ra mokestis. Tiktai atsiųskite 
savo vardą ir adresą.

1739 S. Halsted st. 
Box 919.

REIKALINGAS draiverys prie duo
nos išvažiuojimo; turi mokėti važinė
ti su troku ir angliškai kalbėti. 2424 
W. 69th St., Prospect 5705.

” REIKALINGAS ^vyras dirbti 
ant farmos. Tuojaus ateikit 
šiandieną ir važiuokit dirbti.

Kreipkitės
923 W. 33rd Street 

1-mos lubos iš užpakalio
___ _  _________ L___ 1------------
REIKALINGI DARBININKAI

žymiausioji ir
To neturime

CLASSIFIED ADS.
------------------------
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Announcements

Susivienijimas Liet. Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte laikys mėnesinį 
susirinkimą Antradienyj, Balandžio 
26 dieną, Šių metų, 8-tą vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos svet., 
3133 So. Halsted St. Draugijų atsto
vai ir valdybos, malonėkite laiku pri
būti, nes yra svarbus susirinkimas; 
randasi naujų reikalų aptarti.

— P. K. Nut. Rašt.

IŠLEISTUVIŲ VAKARIENE 
Atstovui N. Radis

Įvyks Ketverge, Balandžio 28, 8 vai. 
vakare, Juciaus Restaurante, 3241 S. 
Halsted St. Įžanga $1.25. Maloniai 
kviečiame visus lietuvius-es dalyvau
ti

Reikalinga keletas gabių vy
rų virš 25 m. senumo, kurie 
turi liuosų valandų laiko vaka
rais ir nedėliomi's, būtinai at- 
silankykit ateinantį ketvergo 
vakarą nuo 6 iki 9-tos vai. ant 
žeminus nurodyto antrašo. O 
mes parodysim 1 kaip galit už
dirbti $35 iki $50 į savaitę jū
sų liuosoms valandoms, visiš
kai nekliudant jūsų dabartinio 
užsiėmimo. 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, Man- 
ager.

šioje Išleistuvių Vakarienėje.
Kviečia SANDAROS APSKRITYS

Brighton Park. — Keistučio Kliu
bo Dramos Skyriaus repeticija vei
kalo “Piršlybos” jvyks Utarninke, 
Balandžio 26, 1927, j McKinley Park 
svet., VVestern Blvd. ir 39th St., ly
giai 7:30 vai. vakare. Kliubiečiai ku
rie nebusite užimti Subatoj, Gegužio 
7, 1927, ir norėtumėt padėt Dramie- 
čiams darbuotis, kviečiam atsilankyti 
ant musų repeticijų.

— S. Dombrou, Nut. Rašt.

P. S. KAZWELL A CO.
6312 S. Western Avė., Chicago

AutomobUes
PABDAVIMUI 1 tono Ford 

trokas. tinkąs dėl bučernės 
kitokio biznio.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted st.

ar

naktų pra- 
kaip nors 

“Birutėje” 
birželio mėn. 
per devynius

man būti arti

tvėrė, kurie iš
ves “Birutę” j 

to,

ŠIANDIE ATSIDARO 
RODĄ

PA

Lietuvių Auditorijoj šiandie 
8 valandą vakaro, atsidarys 
meno- paroda. Parodę atidarys 
D. L. K. Vytauto benas. Bus 
ir kitų pamarginimų.

Paroda susideda iš paveiks
lų, moterų rankdarbių, medžio

ir 
viršuj pagyvenimai, lahai geroj vie
toj viddrmiestyje; važiuoju į Lie
tuvą. Parduosiu labai pigiai tik už 
$15,500, $7500 įmokėti. Kreipkis 
prie mano agento:

MART1NS RF.ALTY CO., 
4604 — 7th Avė., 
KENOSIIA, WIS.

$150 IMOKfiT, $7 l MftNESI 
NUPIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrenginiai, gražus namai 

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

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinamą. Į vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

KRAUTUVIŲ FIKČERIA]
Grosemių, Bučer-

GROSERNfi ir delikatessen, cash 
biznis, arba mainysime j ką norint. 
Saukit Monroe 2688.

2 FIATŲ MŪRINIS .
5-6 kambarių, garu šildomas, sun 
parloras, ugnavktė, knygynas, bufe
tas, 2 karų garažas, antro flato ly
nas iki Oct. 1, $80 į mėnesį. Pirma
me flate galima gyventi tuojau. 30 
pėdų jotas, randasi prie Maplevvood 
AVe., netoli 63rd St. Gatvė cementuo
ta ir apmokėta, kaina $15,500, 
$7,500.

nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St

cash

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, geroj vietoj, cash biznis. Priežas
tis liga. Naujienos, Box 920.

PARDAVIMUI standa prie Tautiš
kų kapinių. Geras vasarinis biznis, 
siį lysu; parduosiu pigiai. 248 E. 
157th St., Harvey, III., Tel. Harvey 
498-J.

PARDAVIMUI 2 kėdžių barbemė 
Al — pusė biznio. Du barbenai nuo
lat dirba. Savininkas turi du bizniu, 
negali apsidirbti. 5004 W. 16th St., 
Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė. Išdirbta 
per 30 metų. Parduosiu pigiai. I^abai 
greitam pardavimui — j dvi savaites 
noriu parduoti. 717 W. 21st PI.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Cash biznis. 5801 So. Carpenter 
St., Tel. Wentworth 7588.

PARDAVIMUI restoranas su vi
sais įtaisymais, taipgi galima gauti 
ten pat ir pagyveriimui 3. kambarius, 
remia už restoraną ir gyvenimą tik 
$39.00 j mėnesį.

1844 Canalport Avė.

PARDAVIMUI arba rendon gara
žas, labai svarbus dalykas pardavi
mo. Nes tai yra aukso mainos -r- ga
ražo biznis. Katrie supranta apie ga
ražo biznj, čionai parduodami nauji 
ir vartoti Marai. Del šito reikalo ma- 
tykit savininką,, 4408-8 Western 
Avė., įtalpos 35 karų, arba STANLEY 
DYOKAS, 5443 Shields Avė., Tel. 
Boulevard 6933 arba j garažą Vir- 
ginia 0818. Turiu du bizniu, negaliu 
abiejų užlaikyti.

JORDAN & BAUM 
1537 W. 63rd Street 

Hemlock 4700

PARDAVIMUI 2 flatų ir pagyve
nimų medinis namas.

1808 So. Morgan Street

PENKIŲ kambarių mūrinė bunga- 
low, 2 karų garadžius; modemiškas, 
fumace šildoma. Savininkas 

7243 So. Rockwell St.

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

’lel. 1 arda 728?
Res. Tel. Hemlock 5244

’Marųuette Parkas. — Marųuctte 
Parko Lietuviu Politikos Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks Balandžio 
28 d., š. m., 7:30 valandą vakavę, Ka
pelionuos name, 2634 W. Marųuette 
Road (67th St.). Visi nariai ir ku
rie nori būti nariais malonėkite į šį 
susirinkimą atsilankyti. Kliubas turi 
užsibrėžęs daug darbų nuveikti. Tas 
bus galima atlikti tiktai tada kaip 
visi prie jo prigulėsime.

— Valdyba

S. L. A. 183 kp. Jaunuolių Orkes
tro susirinkimas ir praktikos įvyks 
Balandžio-April 27 d., Mark White 
Sijuare Parko svet., prie Halsted ir 
30 gatvių (Library Room). Jaunuo
liai, jų tėvai ir norintis Įstoti orkes- 
tron ar j S. L. A. malonėkite atvyk
ti. — Edys Grušas

Personai
___________ Asmenų Ieško___________

IEŠKAU dukters Alenos Rosin, ji 
apie pora metų atRal gyveno ant 17-’ 
tos gatvės, ęhieago. Bet pastaruoju

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaiaai

STORAGE SALE
Naujų rakandų ir kaurų suban

krutavusių ir paliktų pas mus san
dely]. Greitam išpardavimui. Atda
ra'vakarais iki 10, nedaliomis iki 6. 
Dykai sandėlis. Dykai dastatymas.

STORAGE WAREHOUSES, 
4025 W. Madison St., 
3531 N. Clark St.,

Exchange—Mainai
MAINYMUI. Kampas 5 biz- 

niavi lotai ant 51st St. netoli 
Cicero Avė. Ką turit mainyti?

STANKO and NESTOK 
5097 Archer Avenue 

Lafayette 6036

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GROJIKLIS pianas tiktai bis- 
kį vartotas, kainavo $700, par
duosiu už $90. Benčius, cabi- 
net ir rokeliai. Išmokėjimais pa
gal sutartj. MB. RUDAITIS, 
6512 So. Halsted st., 1 fl.

FARMA
85 akrų, Illinois valstijoj, 20 akrų 

pačiame mieste, žemė lygi ir visa 
dirbama, upelis bėga per ganyklą ir 
netoli ežero ant cementinio kelio, 3 
blokai nuo stoties, sodnas, 8 ruimų 
namas ir dvarski budinkai; šienas, 
grudai, mašinos ir gyvuliai, arkliai, 
karvės, kiaulės, žąsys, turkės ir t. t. 
Parduosiu už prieinamą kainą arba 
mainysiu į namą. Pardavimo prie
žastis patirsit ant vietos. Nepraleis
kit tos progos, kitos tokios negau- 
sit. Ištikrųjų ^yra^gera^ farma.

Tel. Yards 6657 
5211 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba rendon lunch u’oom, i
laiku nieko negirdėjau. Turiu labai 7/sas, ,v.(
svarbų reikalą; malonėkite atsišauk- pinigų, biznis dabar eina, 
ti pati ar kas praneštų, bučiau labai .
dėkingas. J. ROSIN, 408 W. 103rd St.
Chicago. .

pilnai įrengtas, nauji fikče- 
iru Šildomas, naujas namas, 

. pradžiai reikia biskį

Atsišaukit:
Herrmann’s Lunch, 
3107 Waiiacc St.

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimpi

BRIGHTON Parke parduodama 2 
namu, 2 pagyvenimų po 5 kambarius 
— $7,000.00. Gottage 7 kambariai 
$6,000.00. 2838 W. 40th PI.

LOTAI $750 — 36X123
Ant lengvų išmokėjimų, tre

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

Z. S. Mickeviče 
2505 W. 63 St. 

Hemlock 0800. 
■- ■ ■ —T - « ■ ■ I ■■■ U..,— I-  

$100 įmokėjus galėsite 
pradėti veikti kas link pir
kimo 1!4 augšto murinės 
cottage, akmeniniu pamatu, 
randasi South Side. Reika
lauja biskį pataisymo. Ver
ta apie $4,500 kuomet bus 
pataisyta, kaina $3,000, iš
mokėjimais po $40 j mėne
sį. Matykit A. H. Patek. Sa
vininkas, 19 So. La Šalie St. 
Tel. Central 0737 arba S. E. 
LAVETER, Naujienų Ofise.

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
■ Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. K^zie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Tiktai 3'/z% nuošimčių 
Be Komiso.........

Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
$800 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
į 12 valandų.

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

Atdara vakarais iki 9 vai. apart 
rėdos ir pėtnyčios.

ee-

Brięteeport Painting 
& Hardware Co. 

t 

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

8149 So. Halsted St.
J. S. KAMANOIONIS, Prez.

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkčj. (steigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

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

Phone Levmdale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

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

HOME CONSTRUCTOR
1739 South Halsted St.

Tel. Roosevelt 8500

Sol Ellis & Sons. Ine.
Jobbers In 

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

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

Tel. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette ?705—8700

Chicago

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. Wells st.

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


