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Protestuokime Prieš Kraujo Liejimą Lietuvoje
Masinis protesto mitingas 
prieš mirties nuospren

džius ir sušaudymus
■L

Gelbėkim Lietuvos demo
kratijos vadų gyvybes!

Prieš trejetą dienų buvo gauta žinia Ameri
koje, kad Smetona paskelbė apgulos stovį visuo
se Lietuvos miestuose ir kaimuose.

Iki tol Lietuvoje veikė po gruodžio 17 d. per-

Gen. Kaišekas nuginkluoja 
komunistų armiją t

Strategiškais žygiais nuveikė 
komunistų generolų Čenčie- 
ną, atsakingą už ekscesui: 
Nankine

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 29.
Strategilku žygiu gehoro’as 

Čian Kaišekas vakar dvejose 
vietose nukirto geležinkelį j 
pietus nuo Nankino, tuo bildu 

’ atkirsdama* tris nacionalistų 
kariuomenės divizijas, priklau
sančias šeštam armijos korpu
sui, geuoiolo čenčieno vado
vaujamam.

Gen. čian Kaišekas apsiautė 
generolo Čenčieno kariuomenę 
ir po trumpos kovos, nugink
lavo ją visą. Užmuštų buvo tik 
trisdešimt. (Pacific and Atlantic Photo]

Pastangos išgelbėti nuo sušau
dymo Orą Pajaujį Ir kitus

Pas Smetoną lankėsi motery delegacija. — Pir
mosios Gegužės demonstracijos Lietuvoj užginta

versmo karo padėtis. Žmonės buvo masėmis arės-' Gen. Kaišekas padarė pama
tuojami, ištremiami į koncentracijos stovyklą ir *y« į Kiukiangą ir vuhu, 
atiduodami karo teismams. Keletas buvo sušau- ginkluodamas kitas gen.

Čenčieno kariuomenes dalis, 
Gyta. • palikdamas jį vos su 2,000 ka-

Dabar Smetonos valdžiai jau ir to negana! rehnų Kuimne, nel011 nu<> Kiu- 
Jau ji paskelbė “apgulos stovį”, t. y. tokią pade- l"f°genei.oi(1 čian Kaišeko 
tį, kurioje visi įstatymai esti suspenduojami. Rei- žygis laikomas labai reikšmin-

J. W. Taylor, kuris siūlo, kad butų padaryta pirštų nuospau
dos visiems ateiviams. Tik tokiu budu esą bus galima apsisaugo
ti nuo slaptai atvažiavusių svetimšalių.

RYGA, Latvija, bal. 29. — 
Kaune karo lauko teismas pa
smerkė sušaudyti Drą Juozą 
Pajaujį, nesenai paleisto Sei
mo narį, kapitoną Eriką Tor- 
nau [vakaryliščioj telegramoj 
vardas klaidingai buvo paduo
tas “Targue”] ir puskarininką 
Juozą šemaitį.

Devyniolika karių nuteista 
ilgiems metams kalėjimo.

Visi jie buvo kaltinami dėl 
ruošimo kariuomenės sukilimo 
prieš dabartinę valdžią.

mei apeliavę dėl susimilimo i 
prezidentą Smetoną, kurs pra
eito gruodžio mėnesį surengė 
Lietuvoj pervartą ir įsteigė 
konservatorių valdžią.

Diktatorių Smetoną atlankė 
moterų delegacija prašyti su
similimo pasmerktiems ir. kaip 
praneša, mirties bausmė gal 
nebus įvykinta.

Kauno policijos viršininkas 
šiandie užgynė visokias de
monstracijas dėl priežasties 
Gegužės 1 šventės. Gyvento
jams įsakyta šeštadienį ir sek
madienį būti visiems namieLietuvos laikraščiai praneša, 

kad pasmerktieji mirties baus- prieš 7 valandą vakaro.

Stimsono pastangos Nika- 
raguoj busią bergždžios

Socialdemokratu laimėji
mas Austrijoje

škia, dabar Lietuvos smurtininkai pasiryžo žudy
ti savo politinius priešus be jokio susivaržymo. 
Ką nužiuręs “pavojingu” sau, tą stvers ir statys 
prie sienos!

Ir štai, telegrama iš Kauno praneša, kad 
Smetonos banditai jau yra pasmerkę nugalabiji
mui Seimo atstovą Dr. Pajaujį, karininką E. Tar- 
gue ir puskarininką Šemaitį. ,

Smurtininkų valdžia skelbia, kad šis krūvi- Nank,no valdžia

gu. Del Nankine įvykusių 
žiaurumų kaltas buvo gen. 
čenčienas, menamai dirbęs ko
munistų naudai, ir ekscesais 
Nankine norėjęs diskredituoti 
generolą Čiąn Kaišeką, Kuo- 
mintango (politinis kantonie- 
čių partijos) nuosaikiųjų ele
mentų vadą.

Masiniai socialistų areštai 
Lenkijoje

Vyriausybė daro tai norėdama 
sutrukdyti Gegužines de
monstracijas

VARŠUVA, bal. 29. — Len
kų vyriausybė, bijodama nepa
lankių dartiininkų demonstra
cijų Gegužės pirmą dieną iv 
norėdama užbėgti joms už 
akių, pradėjo visame krašte 
masinius areštus ir į kalėjimus 
kišti komunistus ir socialistus, 
planavusius didelėms manifes
tacijomis švęsti tarptautinę 
darbininkų šventę.

Nepritaria visuotinam Bri
tų darb. streikui

Nepaprasta darbo unijų konfe- 
fencija pasmerkė komunistų 

. jau pradėtą agitaciją

LONDONAS, bal. 29. —Dar
bo linijų kongresui priklausan
čių unijų vykdomųjų komitetų 
nepaprasta konferencija, su
šaukta apsvarstyti gerinusiems 
būdams kovos prieš valdžios 
pateiktus įstatymų projektus 
unijoms suvaržyti, |>asmerkė 
komunistų jau pradėtą propa
gandą už paskelbimą visuotino 
streiko, kaip budo priversti

I

Liberalų ministerls sako, kad 
liberalai niekada nesutiksią 
palikti Diazą galioj

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
i29. — Dr. Pedro Zepeda, Ni- 
karaguos liberalų valdžios mi
nisteris Meksikai, pareiškė, 
kad Henry Stimsono, asmeni
nio prezidento Coolidge’o at
stovo, įstangos sutaikyti libe
ralus su konservatoriais busią 
bergždžios, jeigu jis tą taiką 
remsiąs konservatorių" prezi
dento Diazo palikimu galioj 
iki 1928 metų pabaigos. Nors 
visos f akcijos mielai sutiktų, 
kad sekami visuotini rinkimai 
įvykių po Jungtinių Valstijų 
priežiūra, sako Zepeda, tečiau 
liberalai nieku budu nesutiksią 
patikti Diazą galioj.

Gavo tris naujas vietas parla
mente; gavo 150,000 balsų 
daugiau ne kad praeitais 
rinkimais

V1ENNA, Austrija, bal. 29. 
—Praeitą iekm«uienį įvykusių 
Austrijoj visuotinų rinkimų 
galutiniai rezultatai rodo, kad 
sccinldemokratai laimėjo par
lamente tris naujas vietas.

Vienncs miesto valdžia pasi
lieka, kaip ir pirmiau, pilnai 
socialdemokratų rankose.

Plarlamente socialdemokratai 
dabar turės 71 atstovą prieš 
94 kitų, socialistams priešingų, 
partijų atstovus. Pirmiau so
cialistų priešai turėjo parla
mente 97 vietas.

sutinkanti pri- 
reikalavimus

nacionalistų 
žafianti priim

' imti valstybių
Girdėt, kad 

Nankino valdžia 
ti valstybių reikalavimus ryšy 

buvo komunistas. Žinome taip pat, kad karo lau- su Nankino ekscesais, vyriau- 
ko teismui yra atiduota visa eilė socialdemokra-'šiai dėl to, kad prezidentas

ĮCodidge aiškiai pareiškė 
.Įungtinilų {Valstijų nusistaty
mą nesimaišyti į Kinų dalykus.

Nežiūrint Britų pastangų, 
matyt, kad ir- Japonija elgsis 
nepriklausomai nuo Anglijos

nas teroras esąs atkreiptas prieš “komunistus”, 
kurie ruošią ginkluotą sukilimą. Bet visi žino ge
rai, kad atstovas Pajaujis nėra ir niekuomėt ne-

tų, kurie su komunistais nieko bendro neturi.-
Taigi aišku, kad smetoniniai banditai rengia

si išžudyt ne ką kitą, bet tuos Lietuvos veikėjus, 
kurie darbuojasi dėl krašto laisvės ir žmonių ge
rovės,

Vyriausybė saki, 
tieji busią paleist' 
trą d:eną.

kad suim- 
gegužės An-

valdžią savo įstatymų projek
tus atsiimti.

Unijų komitetų konferenci-
Praeitais mete,'. |>er darbi- ja atstovavo 4,000,000 organi-

Ar mes tylėsime, matydami tokį smurtinin
kų pasiryžimą? '

Kelkime protesto balsą prieš tą baisu tero
rą! Reikalaukime, kad mirties nuosprendžiai ir 
sušaudymai butų sustabdyti!

Reikalaukime, kad Lietuvos žmonėms butų 
sugražinta teisėta tvarka ir pilietinės teisės!

Šį vakarą, balandžio 30 d., įvyksta masinis 
protesto mitingąs Mildos svetainėje (3140 South 
Halsted St.), kuriame kalbės redaktorius P. Gri
gaitis, taipgi garsus ukrainiečių darbuotojas drg. 
M. J. Sapoval ir k.

Visi kas gyvas j mitingą! Protestuokime prieš
kraujo liejimą Lietuvoje!

L. S. S. PILDOMASIS KOMITETAS

tikslu gauti atlyginimą už in
cidentą Nankine.
Valstybių diplomatai Kinuose 

nesutaria
Pranešimai iš Pekino rodo, 

kad penkių valstybių diploma
tai visai taip savęs nesutaria. 

'Britai, Prancūzai ir Italai rei-

Latviai uždaro savo lega- 
ciją Washingtone

NEW YORKAS, bal. 29. — 
Praneša, kad Latvija savo le- 
gaciją Washing'tonė nuo g:3gu-

Ryto Pirmoji Gegužės!
Tarptautinės darbininkų šventės pažy

mėjimui šį vakarą, balandžio 30 d., kaip 7:30 
vai., Mildos Svetainėje įvyks

DIDELES PRAKALBOS
, t

Kalbės geriausi lietuvių ir kitų tautų 
kalbėtojai.

Prašome atsilankyti kuoskaitlingiausiai. 
Įžanga dykai.

L. S. S. PILDOMASIS KOMITETAS M*
: ..... —------- -..-'I

kalauja ginkluotos intervenci-1 žės 1 dienos uždarysianti. Mi- 
jos Kinuose, tuo tarpu kai A- nisteris Karolis L. Setą grįšiąs 
merikos ir Japonijos ministe- j Latviją.
riai tam priešingi. Į ---------------- -

Sako, kad Japonų ministeriui Nuo gegužės 10 užgina- 
Jošizavai tas nesutarimas taip mas siuntimas paštu 
pagrįsęs, kad jis pagrūmojęs 
pasitraukti iš penkių valstybių 
grupės, o Jungtinių Valstijų 
ministeris MacMurray rengia
si išteisti pareiškimą, kad A- 
menka savo politikoj elgsis ne
priklausomai.

The North China Daily 
News, oficialiais Britų laikraš
tis Šanchajuj, piktai atakuoja 
Jungtines Valstijas, kad jos 
neina išvien su Anglija ir at
sisako nuo intervencijos Ki
nuose.

KETURIOS STUDENTAS, LA
KUSIOS GREIT AUTOMOBI

LIU. UŽSIMUŠĖ
LEBANON, Ind., bal. 29. — 

Keturios mergaitės, vi-sos 
Shortbridge vidurinės mokyk
los studentės, lėkusios greitai
automobiliu į Cravvfordsvillę daugiausiai žiemių vakarų vė- 

'dalyvauti pokyly, įlėkė į busą. jas.
• Visos keturios užsimušė. Du Vakar temperatūros buvo 
buso pasažieriai ir šoferis bu- tarp 45° ir 54° F.
vo sužeisti. Nelaimė atsitiko šiandie saulė teka 6:48, lei- 
kelio užsisukime, septynias džiasi 7:46. Mėnuo leidžiasi 
mylias į pietus nuo Lebanono. 6:34 valandą vakaro.

šautuvų
WASH1NGTONAS, bal. 29. 

—- Einant kongreso priimtu į- 
statymu nuo gegužės 10 dienos 
siuntimas paštu šaujamų gin
klų, kaip revolverių, puštalie- 
tų etc. visai Užginama. Tik 
kariškiai ir policijos valdinin
kai galės paštu jų parsisiųs
dinti.

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

Bendrai gražu; nedidelė tem- 
atmaina; vidutinis,

Komunistams ne tik nepavy
ko nė vieno savo kandidato iš
rinkti nė į parlamentą, nė į ki
tas valdžios vietas, bet jie pra
rado pilnus 20 tūkstančių balsų 
palyginus su pmeitais 1923 m. 
rinkimais. Tuo tarpu socialdcv 
mokratai šiais rinkimais gavo 
per 150 tūkstančių balsų dau
giau, ne lfaxd 1923 metais.

Sovietų Rusija priėmė Ge
mos pakvietimą

Sutiko dalyvauti tarptautinėj 
ekonominėj konferencijoj

MASKVA, bal. 29. Sovie
tų valdžia priėmė Tautų Są
jungos pakvietimą dalyvauti 
tarptautinėj ekonominėj konfe
rencijoj, kuri įvyks Genevoje 
Gegužės mėnesį. Tapo paskir
ta jau ir sovietų delegacija, 
kurion įeina Valerian Osinsky, 
statistikos departamento virši
ninkas; buvęs finansų komisa
ras Sakolnikovas; prekybos 
atstovas Anglijoje Chinčuk ir 
keletas ekspertų.

13 BRAZILIJOS LAIVYNO 
OFICIERŲ NUTEISTA 

KALĖTI

ninkų gegužinę demonstraciją zuotų Britanijos 
Varšuvoj buvo įvykę riaušių ir! ——
keletas asmenų buvo pašauta, MOKINIAI

Britai planuoja atgaut 
koncesiją Rankove

Washingtonjui atsisakius kr- 
operuoti, dabdr veiksią Ki
nuose nepriklausomai

LONDONAS, bal. 29. — Mi- 
nisterių kabinetas telegrafu 
pranešė Milės Lampsonui, Bri
tų ministeriui Pekine, kad, ne
pavykus susitarti su Washing- 
tono valdžia dėl bendros akci
jos Kinuose, Didžioji Britani
ja, nebelaukdama nieko , im- 
sianti dabar veikti nepriklau
somai nuo kitų.

Britanija visų pirmiausid 
planuoja užimti vėl koncesiją 
Hankove, tečiau to okupavimo
laikas ir aplinkybės paliekama 
ministerio Lampsono nuožiū
rai.

TIKISI IŠGELBĖTI NEW OR- 
LEANS NUO UŽLIEJIMO

darbininkų.

AUTOMOBI-
LIUI IŠVIRTUS, UŽSI

MUŠĖ.

CLIFFTON, Ariz., bal. 29.
Lėkdami smarkiai ir su sa

vo automobiliu nuvirtę į grio
vį užsimušė vidurinės mokyk

los mokiniai Jose Martinez, 
15 m., ir Elias Villalova, 17 m. 
Jie važiavo į beizbolės rungty- 

' nes. 1

PERKŪNIJA MINNESO
DU ŽMONES UŽMUŠK

ST. PAUL, Minn., bal. 29. — 
Per smarkią perk unijų audrą 
vakar Minnesotoj griaustinis 
du asmenis užmušė, tris kitus 
sužeidė.

Siųskit pinigus per
NAUJIENAS

BIO DE JANEIRO, Brazili
ja, bal. 29. — Pasibaigė karo 
teismas karo laivo Sao Paulo 
{įgulai, kuri 1924 m. lapkričio 
mėnesį buvo pakėlus maištą ir 
išplaukus į Montevideo. Tryli
ka laivo oficierų nuteista kalė
jimui.

V

VJOLET, La., bal. 29.—Mis- 
sissipipi tvano vandenims nu
kreipti nuo užliejimo New Or
leaną miesto, šiandie buvo di
namitu išsprogdintos Poydras 
tvankos, esančios dvyliką my
lių žemiau New Orleans mies
to. Išsprogdinta viso 1,000 pė
dų tvankos.

Kadangi dėl tvankų išdraš
kymo bus užlieta apie 70 tūks
tančių akrų plotas žemės, tai 
gyventojams buvo iš anksto į- 
sakyta iš to ploto pasišalinti.

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 
tų padaryti šių savaitę, pas
kiau bus pervėlu.
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NAUJIENOS, Chicago, UI šeštadienis, Bal. 30 d., 1927

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

324 So. Crawford Avė.
Kedzie 9535

Phones Humboldt 4532—0506
KAPLAN PIRTIS

Rusiškos, Turkiškos ir vilnos visokios 
rųšies

Atdaru dienų ir naktį. Motorų vanos 
atdaros iki 10 vakare.

1914-1916 W. Divieion St., arti Kobey

Tarp Chicagos 
Lietuvių
North Side

Pirmutinis Piknikas
Amerikoje

IR

Atidarymas Daržo Vartų
BUS NEŪ. GEGUŽIO-MAY 1,1927

CHERNAUSKO DARŽE
79 & Archer Avė., Justice Park, III.

Pradžia anksti ryte, pabaiga vėlai vakare 
Įėjimas ir išėjimas veltui 

šokiai ir žaidimai muzikai griežiant.

ATVAŽIUOKIT,
kur tyras oras, gražiai žaliuojantis medžiai ir 

gyvybe kvėpuojanti gamta. Atvažiuokit čia ir pasi- 
linksminkit.

SILKĖS, UŽKANDŽIAI, ALUS IR KITOKIE 
REFREŠMENTAI.

Baltike Amerikos Linija
OFICIALĖ LINIJA

LIETUVOS VYČIU ORGANIZACIJOS
PRANEŠA KAI) DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ

Lituania” iš New Yorko Birželio 14

Tiesiai į Klaipėdą
TIE KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu “LITUANIA” Gegužes 3 d
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

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

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

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

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

Turistine ............... $196
Revenue Tax ir Head Tax Atskiram

Sekanti laivai plauks tiesiai į Klaipėdą:
LITUANIA May 3-čią 1927

ESTONIA May 24-tą 1927
LITUANIA June 14-tą 1927

LITUANIA July 19-tą 1927

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietinį agentą:

Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Dist. Bank 
Jno P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Milaslewicz 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
Jno F. Zolp

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

901 VVest 33rd St, Chicago, III. 
1112 West 35th St., Chicago, III.
841 Wcst 33rd St., Chicago, III.
809 Wc«t 35th St., Chicago, III.
1723 We»t 47th St., Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
726 West 18th St„ Chicago, III.
3255 So. Halsted S‘t.» Chicago, III.
3252 So. Halsted St., Chicago, III.
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

Paskutinis Paraginimas.

Visi atminkite, kad sekma
dieny, Gegužės Pirmos Dienos 
apvaiksčtojimas, kurį rengi* 
LSS. 8-tas Rajonas, Liuosybėa 
svetainėje, 1822 Waban»ia 
Avė. Pradžia 7 vai. vakare. 
Bus išpildytas puikus progra
mas. Kalbės “Naujienų” redak
torius, drg. Grigaitis.

Pirmos Gegužės Paminėjimas.

Lietuvių kriaučių amal- 
gameitų lokalus 269 Uni
jos svetainėje, 1564 No. Ko
bey St. rengia Pirmos Gegužės 
šventės paminėjimą. Bus išpil
dytas gražus programas. Ne
pamirškite atsilankyti.

Apvaikščiojimas

Visi šios kolonijos lietuviui 
laukiu ateinančio sekmadienio, 
t. y. Pirmos Gegužės, nes tą 
dieną yra rengiamas LSS, VIII 
Rajono Gegužės Dienos apvaik- 
ščiojimas Liuosybės svet. Sako 
programas bus įvairus, be to, 
kalbės ir “Naujienų” redakto
rius, P. Grigaitis.

Susirūpinę
šie s kolonijos singeliai yra 

labai susirūpinę, nes kaip gir- 
* dėt, p. Juozas Stulgailis (1651 
;N. Kobey st.) savo valgyklą 
(pardavęs svetimtaučiams. Tai 
į musų stogeliams tautiškų ko- 
| pustų dau-gliaus jau nebus. P-s 
Sjlulgaitis yra gabus ir sąžinin
gas biznierius, dėl to jo visi ir 
gailisi.

PILNAS OUTFITAS i
Vienos Savaitės 
Išpardavimas 
Nepaprastos 

Vertės
VIENOS savaitės stako sumažini-I 
mo išpardavimas. Praktiškai visų I 

i instrumentų numažintos kainos 1 
Siame išpardavime, (eikit ir pažiū
rėkit kiek jus galit sutaupyti!

Naujas .
Saxofonas

1 $2 j savait?
1 Naujas, gerai žinomos išdirbystės I 
I Saxofonas, . pilnai garantuotas,! 
Į skrynutėj, - ekstra pridėtų dalių, 
$ 101) vertės, šių savaitę tiktai 

$79.50
Visai Naujas

BANJO OUTFIT’AS
Augštos rųšies Tenor Banjo, su 
resonator’iu, bakseliu ir daug pri- 

! dėčkų, didelės $49.95

KORNETO OUTFITAS
Korneto arba Trumpėto outfitas, 
skrynutė ir kiti pridėčkai, 

' šių savaitę tiktai .......
Mes turime atsakančius mokyto
jus dėl visų instrumentų. Labai 
nebrangiomis kainomis.

CONN CHICAGO CO.
62 E. Van Buren St.

V t____________________

Iškilmingas I
Pavasarinis Balius |

Profesionalai,
Musų kolionija profesiona

lais neturtinga. TYirim porą 
advokatų, taip sakant, maž- 
daug “lietuvių”, t. y. p. Gri
gai ir p. Vyčą. Be lo mes tu
rim ir savo gydytoją Dr. A. 
Montvidą. Musų gydytojui, 
kaip matyt, biznis eina pasek
mingai. Tai matyti iš visko, 
nes kada tik pas Dr. Montvidą 
užeini, tai visada jį “bizi” ran
di.

Naujas “didvyris.”
Po musų kolionija bastosi 

tūlas “didvyris”, kuris, kaip 
matyt, labai myli su svetimo
mis moterimis “romansuot”. 
Jis save persietato esąs dar 
“jaunikaitis”, bet tūlos vietos 
leidės sako, kad jau esąs apiie 
porą sykių vedęs ir metęs, o 
su viena turįs ir vaikų. Well— 
ar negeriau jam butų sėdėt 
prie savosios, neigti šeimynas 
griaut.

Bolševikai.
Bolševikai iš North Sidos 

dingo. Jie dingo taip, kaip kam
paras iš butelio. Vienas liko 
dar raudonas kaip vėžys, bet ir 
/ J nusikraustė j bolševikų 
i’estoraciją ant Division St. 
raudonosios z upės srėbti.

Fašistai.
Musų kolionija yra laimin

ga nuo fašistų. Viso labo fa
šistų čia išsiperejo tik vienas 
vaikėzas vardu Maikis. Bet kas 
link to Maikio, lai galima pa
sakyt tiek: Maikis yra dar vai
kezas, o vaikėzai, tai tankiai 
ir būna murzini. — X. ir X.

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Zymontas
Rcdaktorius-Leidžjaa

900 W. 52nd Street
Chicajfo. III.

Tel. Boulevard 36G9
2----------------------------------------

Rengiamas spaudai gražus
GEGUŽINIS

“Gyvenimo” numeris

Prenumerata metama ......... $2
Pusei metu .............. -..... SI
Kopija ......................... -.......... 20c

S. BALICKAS
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS KUBUS 

Prieinama kaina
2395 So. Leavitt Street

Chicago, 111.
k.,.., ................................. ........................ .

R 0 21 a i sTTlj uf
Rengia Teisybės Mylėtojų Draugystė

Nedėlioj, Gegužio-May 1 d., 1927 m.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIUM SVET.,

3133 So. Hafated St.
Pradžia 6:30 vai. vakare. Tikietai 50 centų ypatai

Ruožės bus duodamos veltui

H. LEIBOWITZ
Persikėlė j naujų vietą 

Valandos nuo 2 iki 8-tai valandai 
vakare, kasdien 

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

CHICAGO, ILL.

-------------- ■■ ■ " ----------------- - ■■■ - .. v T—  

SVARBU NARIAMS AMALGAMATED CLOTHING VVORKERS ŪF AMERICA

Gegužinis Apvaikčiojimas
DEL NARiy AMALGAMATED GLUTHING WORKERS OF AMERICA

Apvaikščiojimas įvyks

Nedėlioj, Gegužio 1, ’2 7
ASHLAND AUDITORIUM

Ashland Blvd. ir Van Buren St.
Kitas svarbus atsitikimas įvyks tų dienų, tai Padėjimas Pamatinio 
Akmens dėl Amalgamated Namo, Tas bus atlikta tuojaii po koncerto

Generalis Prezidentas SIDNEY HIUMAN ir Generalis Sekretorius 
JOSEPH SGHLOSSBERG

Bus garbės svečiai tų dienų. Programas prasidės 2 vai. po pietų
Šymphony Orkestros Direktorius bus ALEXANDER ZUKOVSKY. Dalyvaus šokėjai Artistai Vaikai, 

Lucille Fischėr Mokyklos Dramatic Art ir šokiai, o paskiau padėjimas pamatinio akmens Amalgamated 
Namo, kuris bus skersai bulvaro nuo Ashland Auditorijos.

Keikalaukit nuo savo šapos viršininko įžangos tikieto.
RENGIMO KOMITETAS

Chicago Joint Board, A. C. W. of A.

Rengia

LIETUVIU BALTOS ŽVAIGŽDES KLIUBAS
Sutetnj, Batandžio-April 30,132?

• I '

Jusu buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

JŪS. F. SUDRIK
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, IH.

25 METU PATYRIMO v
Pritaikime akinių de! visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

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

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

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt BIdg., kam p. 18 St., 3 augštaa 

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

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

į W. J. STANKŪNAS'
i FOTOGRAFAS
1 Vestuvių, Gru

pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300
■ ■ -J

MELDAŽIO SVETAINĖJ,
2242 W. 23rd PI.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 50c. ypatai
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Dentistai
NEMOKEKIT DIDELIŲ KAINU

Aš noriu Kauti jūsų šeimy
nos dantų darbų.
Aš gausiu juos jei tik turė
siu progos jiems profesiona
liai patarnauti, nes aš ir da
bar tai darau.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Apart dantų darbo, aš ištaisysiu jūsų veido gražumų, padarysiu 
jumis išrodančiais natūraliai ir jausitės patogiai.

Tik po* bhkĮ lengvais išmokėjimais.
Atsilankykit šiandie irleiskite jumis išegzaminuoti.

Iš mayoro Thompsono 
kelionės į pietus

DR. M. S. HARVEY
Sistemos Dentistai 

Ofisas 301 So. Halsted St. 
Piet-Rytinis kampas Juckson Bulvaro 

Telephone Haymarket 8824
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Atdara nedėlios rytų. Del moterų 

ir vyrų mes turime daktarą chirurgą savo ifise, kusis 
gydo vyrų ir moterų ligas.

P-a.š Polandech, vienas ma
žoro Thompsono ekskursijos 
lalyviy, praneša, kad Thomp- 
;on<> partijos kelionė buvus la
jai sėkminga. Gyventojai pri-

Sustiprina Silpnus Nervus 
ir Neveiklius Organus

Nevir*klniinn«, silpna* skilvys, praatu* ape
titai, silpnos keepnys. inkstų ar pūsles tru- 
beliai, užkietėjimui, silpnumas, nusi'.pv ner
vai ir veiklus kiti svarbus kūno organai, grei
tai pasveiksta vartojant Nuga-Tone, nuo tų 
puikių sveikatos ir stiprumo budavotojų. ku
rios yra suteikusios dldiiauslos laimės rni- 
Honams vyrų ir ,moterį; laike paskutiniųjų 
36 metų.

Pabandykit Nuga-Tone ir jus tiesiog nu- 
sisteMsit kaip greit jums pranyks skaudėji
mai ir kitokie nensmagumai. Nuga-Tone tei
kia kunui turtingų, raudonų kraujų, stiprius 
nervus -padaro st presnius vyrus ir moteris. 
Nusipirkit buteli Šiandien ir pabandykit tas 
puikias gyduoles. .Jos yra parduodamos np- 
tlekose nu tikra garantija, kad suteiks pilnų 
u>.ga*ė<linimų arba pinigai bus grąžinami. 
Neimkit imitacijų niekas negai u#.mVi vie
tos "Nuga-Tone.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

A. VIDIKAS-LULEVICH
J AKUŠERKA 

3101 So. Malsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Tel. Yards 1119

J KANADĄ
G. P. SUROMSKIS & CO

NEJUDINAMO TURTO

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

ėmę keliauninkus 
maloniai.

nepaprastai

THE PEOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVĖSE
Didžiausi Barbenai Kas Dieną

Pirkite Savo SeklyčiŲ Setų Tiesiog Iš Musu 
Dirbtuvės, Nes Jys Įsigysite Geresnį, 

Tvirtesnį, Dailesnį Setų Ir

;ad 
r»pn 

Į ipes 
I \’c\v

SUTAUPYSITE $75.00 IKI $105.00
Šis dailiausia 3-jų šmotų setas, vėliausios mados, rė
mai kieto medžio, dailiai išpiaustyti, pripildytas su 
springsais ir geriausia medega, pasirinkimas iš daug 
skirtingų spalvų, apdengimo (Covers), geriausios 
rųšies Jacųuard, su liuosoms, apverčiamoms paduš- 
kaitėms, pilnai yra verti $230.00, dabar pirksite iš

Nuostoliai, padaryti potvinio 
laug didesni, gyventojų vargas 
laug sunkesnis, negu galima j- 
;i vaizduoti iš aprašymų, tilps- 

• ančių spaudoje.

Pasak p. Polandecho, svar
iausia mayoro Thompsono 
kskursijos užduotis- buvus ta, 

jis norįs įvykinti gyvoni- 
savo programą pagilinti 
susisiekimui Chicagos su 
()rleansu. Susisiekimas

I zandens keliais, sakoma, duo- 
iąs galimybės gabenti prekes 

Į arp Chicagos ir Ne\v OtleUnso 
iž penktą dalį tos sumos, kuri 
.iandien kainuojanti gabenti 

I )rekes traukintas. Pagerintas ir 
atpigintas prekių gabenimas, 
nanoma, turės atsiliepti ant gy- 
/umo chieagiečių biznio ir drau
ge ant visos Chicagos gyvento

jų gerbūvio.

Sportas
ATLETINĖ PARODA.

Sekmadieny, geg. 1 d., M. 
Meldažio svetainėje bus pirma 
liętuvių atletikos mylėtojų at
letinė paroda, kūną rengia 
Lietuvių Kliubų Federacija. j 
Parodoj dalyvauja visi astuoni 
prie Federacijos priklausantys 
kliubai. Bus amutprių kumšty
nės, ristynės h* kiti atletiniai 
pratimai. —N.

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

Deivi platesnių žinių ir infor
macijų visad kreipkitės pas mane 
Šiuo adresu:

f

Alexander S. Lcwis, Tourist Agcnt 
45 Wimlsor Street, Montreal,

CANADA. '

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

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais.

Mineralinės, sul f erinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių lij^ų.

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

Kambariui de) pergulėjimo.

1 F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street
Atdara dieną ir naktį 

Phone Boulevard 4552
< ■   iTTTTiF rami --4-

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 į namus.

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

Tel. Hemlock 6151
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxx

PERLINES’

DUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

kaipo tiesiog
UNIVERSAL KLIUBAS

$155musų 
wholesale kaina, šią savaitę visus 
3 šmotus už ....................... j................

Tie patys setai apdengti su Chase Mohair ir Linu- 
Frieze, skirtingų spalvų ir išmar- fK prf 
ginimų $300.00 vertės, 3 šmotai į

Rytoj 3 vai. po pietų Uni- 
versal kliube (814 W. 33 st.) 
įvyks kelių jx>rų ristynės. Bus 
taipgi ir keli boksininkai. —S.

£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Viršuje Universal
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
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
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 na 
gelbą.

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių Įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

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

4501 Archer Avė.
Phone Virginia 0488 

Chicago

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

DENTLSTAS 
4901 W. 14th S't.

Cicero
Viršui National Tea Co. 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare

/ 1 ~ ų
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriaustai
M. YUŠKA & CO. .

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Lietuvis Kontrakforius

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

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

3265 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 7673

Įvairus Gydytojai

Aukščiausios rųšies 
parinktųjų Amerikos 
išdirbysčių kūdikiams 
vežimėliai randasi / 
musų krautuvėse. De- || 
sėtkai skirtingų nau- V 
jausiu madų, padirbi- ' 
mų ir spalvų, už ne
girdėtai žemas kai
nas. Pavyzdis:
Pilnos mieros vežimėliai, 
pinti. Pasirinkimas i

DAR SYKĮ JIE 
SUSIBARĖ

* Jei tik vyras žinotų kokia 
ištikrųjų yra priežastis, tai 
vyras pasigailėtų savo pa
čios. Del atlikimo visų nami
nių reikalų yra labai sunkus 
dalykas dėl moteries kuri 
yra nuolat serganti, nes ji 
turi suirusį skilvį.

M 
H 
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPAUND mo- 
;tis lengvai prašalina viršmi- 
lėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
/ones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už fl.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais • gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

M
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Padarytos iš 76 ir 102 raktų oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos piie- 

' ainiais “reeds”. Dailus užbaigimas ir 
gražiai išmargintos.

į Neapsigaukit, žiūrėkit, kad ant 
koncertinos butu pažymėta

“PEARL ųiJEEN” 
Katalogus siunčiame dykai

VITAK-ELSNIK CO. 
4639 So. Ashland Avė.

( HICAGO, ILL.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lietuviai
K. GUGIS

ADVOKATAS
, Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn S t., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

8323 South Halsted St. 
TeL Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus ii 
mainom naujas lianv 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo-

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Advokatai
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji
( Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Telephone Yards 0094

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8200
V. ■ ■ ■ ■ ........

dailiai
sklrtinm $ | 3.50

Didesnės mieros vežimėliai, apgręžiami į abi pusias 
(Reverseable) su corderoid pa- . __ ,
mušalu, mediniais ratukais su | VI / 
roberinėmis šenemis, kaina tik
Taipgi galite užsisakyti sau setą, kurį mes savo dirb
tuvėje skubiai padarysime, pritaikinant Jūsų skonio 
kombinaciją už išdirbystės kainą (wholesale).
Duokite Jūsų doleriui nuveikti didesnį darbą. Lan
kykite šias krautuves/ Peoples Furniture Co., kaipo 
didžiausi lietuviai krautuvninkai Amerikoje, whole- 
seleninkai ir išdirbėjai. — Pamatykite ir įsitėmyki- 
te šios įstaigos vardą ir krautuvių adresus.

ČIA YRA VISKAS DEL NAMU

Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerklės Ligos

Gydomos Eksperto 
27 metai prie State SL

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

KJURGEUONIS 
advokaia® 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Koom 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9601

■MR. HERZMAN ■»
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaiką pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas Ir Laboratorija: 1021 W.

18th SU netoli Morgan St.
VALANDOS4 Nuo 10—12 pietą 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
. Dienomis) danai 

Telefonai: J 8110. NaktJ
) South ' hore 2288
’ Boulevard 4186

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

b ..........■■■■■u ll/

betURHOME

Vidurių nevirškinimas ir už- 
kietiejimas yra suteikęs la
bai daug šeimynų tragediš-

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

iiiiiiniiiiiiiiiiM

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:36 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

V , ,, ............—
Ofiso Tel. Boulevard 9693 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, V .-vilkų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

Ofisas 3102 So. Halsted Stn Cklcago 
arti 31st Street

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

ką užbaigą, štai kodėl tūk
stančiai moterų pilnai pasi
tiki Trigerio Karčiajas Vy
nui dėl pagelbos jų suiru
siems viduriams, jos nesu
randa kitų geresnių ir švel
nesnių, saugesnių ir tikrų 
gyduolių. Jos išgydo tuos 
dalykus natūraliu budu, pa
dauginant plaukimą gastricį 
juice. Nusipirkit butelį nuo 
savo aptiekoriaus arba ver
telgos šiandie ($1.25, biskį 
daugiau toliau į pietus ir į

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

Mes parodysime kaip Ui atlikti 
Atsišaukite arba telefonuokite

South West Lumber Co.
3456-60 Archer Avė.

Netoli 85th St.
Tel. Lafayette 0115-6

Atdara iki 6 vakare, Subatomis iki 
pietų. .

Mes kalbame LIETUVIŠKAI

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligą 

1724 So. Looinis. kampas 18 ir Blae 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare

Telefonas Canal 1912
Nakuma lei. Fairfai 6868k----------------------------- —>

JOHN T. ZURIS
Advokatas

105 W. Monroe St.
Room 1303

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare
Tel. Central 3905

Res. 4624 So. Francisco Avė.
Tel. Lafayette 9477
Nuo 7 iki 9 vakare

Vi iiiiltfAh'i ■' ........  ■ii/

So. Halsted St.
ROŠIS, Vedėjas

1922-32
J. NAKROŠIS,

4177-83 Archer Avė.
"EZAS, Vedėjas

Lengvins Išmokėjimo Budus Pritaikinam 
Kiekvienam Pagal Išgalėjimų

vakarus, sampelis prisiun- į|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  ̂
čiamas po gavimui 15c pęr ------------ ---------------------
Joseph Triner Company, jrei nori išmokti
1333 So. Ashland Avė., Chi- gerai rašyti — 
cago, III. I nusipirk typewriteri. Garsiukites Naujienose
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NAUJIENOS, CEIcago, m. šeštadienis, Bal. 30 d., 1927

HAUJIGMOS* icm -i,,ttni
Vhe [Jth«aniaz< Daily Neww ’ ____

publisbed Daily loccapt SnadayI _________________
by the Lithaanlaa Eetfly Pilk’

Edfter P. GRIGAITIS

1731 Soath Hefoted Streai 
Chicago, IU.

Teiephone Rooeevelt 8W9
Subacription Rateli 

|8.00 per year in Canada. 
|7.00 par yaar outside of Chicago. 
|8.00 per yaar in Chicago, 

8c. per copy.
Eatared ai Socond Cinas Matter 

March 7th, 1914, at the Prt Ottiee 
Df Chicago, UI, andar the net ef 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius. beidlfa Naujienų Ben
drove, 1739 S. Hilited St, Chicago, 
UL <— Telefonam Jteoaevalt 8509,

risimokijimo kainai Kovoje dėl pasiliuosavimo nuo svetimo jungo ir sie-
~ PMW<_______ |8JM kimuose geresnės ateities savo liaudžiai ukrainiečiai

Snuday ; ----------— stengiasi palaikyti artimiausius ryšius su kitomis savo
Dyten Rinarianui__________ iJ* i laisvę ginančiomis rytų Europos tautomis.

j Pasikalbėjime su drg. šapoval teko patirti, kad ji- 
ic'sai yra labai gerai painformuotas apie Lietuvą ir viduji- 

7fc'nius jo santykius. Daugelį Lietuvos veikėjų jisai pažįsta 
asmeniškai ir su jais susirašinėja.

Platesnioji Chicagos lietuvių visuomenė turės pro
gos susipažinti su šituo ukrainiečių veikėju šiandie vaka
re, nes gerb. svečias maloniai sutiko dalyvauti viešose 
prakalbose, kurios yra rengiamos Mildos svetainėje.

Chicago ja per aaiiatojaa;
Viena kopija_________
Savaitei_____________
Minėsiu! ... —.......... .

Suvienytose Valstijos^ ne Chicagoje, 
paltui

Metama ......... ............ ... ------- 17.99
Pusei metų 8.W
Trims minėdama - 1.76
Dviem minei fanas „—-------- 1.26
Vienam minėtini_______ ——. .76

Bietevon ir kitur nieienicotei 
(Atpiginta)

Metama.............. ..... .......
Pusei mėty ____________
Trims minssiaina —___
Pinigus reikia siųsti pai

orderiu kartu su uiaakymu.

18.90 
41K) Laiškas iš Klaipėdos

SKERDYNĖ PRASIDEDA!

‘‘Naujienos”, deja, atspėjo, kad apgulos stovio pa
skelbimas Lietuvoje reiškia atviros skerdynės pradžią. 
Ketvirtadienį šioje vietoje buvo pasakyta, kad “tas apgu
los stovis kvepia “krauju”:

Fred W. Lacitis, iš Klaipėdos, 
rašo:

Kas svarbu žinoti Amerikos 
lietuviams apie Klaipėdos K raš

masinius opozicijos žmonių šaudymus. Dr,' J. Pajau
jis yra jos naguose. Ji atsisakė jį paleisti, nežiūrint 
Seimo ir net valdžioje dalyvavusios (ar dar tebeda
lyvaujančios?) Ūkininkų partijos reikalavimo. Jos 
naguose taip pat randasi visa eilė socialdemokratų 
veikėjų. Pilni politinių kalinių yra kalėjimai ir Lie
tuvos Sibiras — Varniai, o areštai tęsiasi be pa
liovos.

“Kuriuos tų žmonių Smetona su Plechavičium pa
skyrė pirmiausia paskersti, įvedę ‘apgulos’ stovį, kol- 
kas dar nežinia. Bet skerdimas yra neišvengiamas, 
kitaip kam gi butų reikėję tą ‘apgulos’ stovį skelbti!” 
Ant nelaimės, šitas musų spėjimas išsipildė. Vos ke

lioms valandoms praėjus po to, kai aukščiaus paduotieji 
žodžiai buvo parašyti, Chicagos laikraštis “Tribūne” jau 
gavo iš Kauno telegramą, kad Seimo atstovas Pajaujis 
yra pasmerktas sušaudyti. Be Dr. Pajaujo pasmerkta su
šaudymui dar du armijos karininku. Musų skaitytojai va
kar tą telegramą matė “Naujienose”.

Ir išrodo, kad tai yra tik pradžia. Smurtininkų val
džia, matyt, yra pasiryžusi išžudyti savo politinius prie
šus. Kiekvienam politikos veikėjui Lietuvoje, kuris nepri
taria Smetonai ir jo saikai, šiandie grasina mirtis.

Šitas baisus teroras gali būt sustabdytas tiktai grieš* 
čiausiais viso civilizuotojo pasaulio protestais. Mes, Ame
rikos lietuviai, privalome atlikti savo pareigą. Keikime 
savo balsą! Reikalaukime, kad kraujo liejimas Lietuvoje 
butų sustabdytas!

Kiek girdėti daugeliui Ameri
kos lietuvių menkai kas tėra 
žinoma apie Klaipėdos Kraštų. 
Jie mano, kad tai yra gryna vo
kiška provincija ir dėlei to nie
ko bendro nenori turėti su šita 
šalim ir jos gyventojais. Kad 
šita nuomonė ateityje nebesi
plėstų tarpe musų brolių ame
rikiečių, tai aš mėginsiu trum
pai ir objektyviai nušviesti 
Klaipėdos Krašto dabartinę eko
nominę padėtį ir jo ateitį.

1. Bendri daviniai

iau ropos valstybių ir Kusi jos. 
Lietuvos valdžia išdirbo Klaipė
dos uosto praplėtimo projektų, 
sulig kurio ' Klaipėdos uostas 
laike 8 metų bus ant tiek išbu- 
davotas, kad jis taps tarpinin
ku prekių apsimainyme tarp An
glijos, Vokietijos ir t.t. su Ru
sija. šitas praplėtimas kainuos 
apie 70 milionų litų. Bet jęneitu 

laiku tos išlaidos apsimokės ir 
tada uostas neš didelį pelną, 
(.lošto praplėtimo darbai jau 
prasidėjo.

ŽINIOS APIE APGULOS STOVJ PASITVIRTINA

Chicagoje buvo tik labai trumpai pranešta apie tai. 
kad šiomis dienomis Smetona paskelbė Lietuvoje apgulos 
stovį. Platesnių žinių apie tai gavo New Yorko spauda. 
Vienos telegramos iš Londono, kitos iš Stockholmo sako, 
kad apgulos stovis esąs įvestas visame Lietuvos krašte. 
Miestuose ir miesteliuose esanti paskelbta aštri militari* 
nė diktatūra, taip pat ir kaimuose. Liaudies neramumas 
didėjąs. Smurtininkai biją sukilimo; šiek-tiek radikališ- 
kesni žmonės areštuojami.

4. Kalba ir gyventojai.
Lietuvių susivienijimai.

Nereikia manyti, kad Klaipė
dos Krašte tik vokiečiai gyvena. 

| Visame krašte gyvena lietuviai
Klaipėdos Kraštas yra gana'arba žmonės lietuviškos kilmės, 

didelis plotas žemės, kuris tę
siasi nuo Palangos iki Pagėgių, 
turėdamas apie 2,122 km. Jis 
yra turtingas kraštas su sena 
kultūra, gražiais miestais, dva
rais ir ukimis. Kožnas šmo- 
čiukas žemės yra apdirbtas iš 
išnaudotas. Daugiausia dirba
ma mašinomis. Kažnas dides
nis ūkininkas turi sau trakto
rius, kuliamas mašinas ir t.t. 
Čia augantys arkliai (Trakėnų 
veislės) ir gyvuliai (Olandų 
ir Oldenbergio veislės) yra pri
pažinti geriausiai tinką Pabal
tos Valstybėse ir Rusijoj. Pien
iai ir keliai vrą^ąntjick geri, 
kad į visus KfaTto kampelius 
galima automobiliais važinėti. 
Mažai teraminsi namų iš miško 
medžiagos statytų arba gonto- 
mis, bene visi namai miestuo
se ir ant kaimų yra masiviniai 
ir dokalkomis dengti. Ūkiai 
pasidalina į didžiausius dvarus 
ir viensėdžius. Juros pakraštyj 
randasi gana daug kurortų, kaip 
tai Nimmersatas, Girkuliai, 
Smėlinė, Juodkrrntis, Nidai ir

Vokiečių randasi tik pačioj 
Klaipėdoj, mažesniuose mieste
liuose jau menkiau. Visur gali
ma lietuviškai susikalbėti, ne 
tik valdiškose įstaigose, bet ir 
krautuvėse, restoranuose, vieš
bučiuose ir t.t. Didžiausia lie
tuvių dalis gyvena kaimuose. 
Jie per šimtmečius išlaikė lie
tuviškumą ir yra karšti tauti
ninkai. Lietuvių susivienijimai 
visame krašto yra labai stip
rus. Turime musų Dainos, Spor
to bei Kultūros Draugijų, ku
rios rengia savo vakarėlius, ge
gužines ir t.t. Iš to galite spręs
ti, mieli broliai amerikiečiai, 
kad neatvažiuojate pas mus,

tėviškę, tikiij lietuvišką šalį.

SVEČIAS UKRAINIETIS

Vakar “Naujienų” redakcijoje atsilankė stambus 
Ukrainos darbuotojas, nesenai atvykęs Amerikon — drg. 
M. J. šapoval. Jo atkeliavimo tikslas — susipažinti su Uk
rainos išeivių gyvenimu Amerikoje ir su šio krašto mok
slo įstaigomis.

Drg. Šapoval yra Ukrainos Centralinės Rados narys. 
Ukrainos Socialistų-Revoliucionierių Partijos centro ko
miteto pirmininkas, buvęs ministeris nepriklausomos Uk
rainos valdžioje, ukrainiečių organizacijų sąjungos Če- 
choslovakijoje pirmininkas ir Ukrainiečių Sociologinic 
Instituto direktorius Prahoje. Ji^ai, be to, redaguoja di
delį laikraštį “Nova Ukraina”.

Gerb. svečias atvyko į “Naujienas” užmegsti ryšių 
su vietiniais lietuviais.

Kaip žinoma, ukrainiečių padėtis daugeliu atžvilgių 
yra panašį į lietuvių. Jie, kaip ir lietuviai, yra viena tų 
tautų, kurios per ilgus metus kentėjo po carizmo jungu. 
Ukrainiečių tauta, kaip ir lietuvių, susideda daugumoje 
iš neturtingų ūkininkų ir darbininkų. Jų tautinis atgiji
mas irgi dar tebėra jaunas. Tarpe savo pikčiausiųjų prie
šų ukrainiečiai — taip pat, kaip ir lietuviai — turi len
kus. »

Bet kuomet didesnei Lietuvos teritorijos daliai jau 
pavyko susiorganizuoti į nepriklausomą valstybę, tai uk
rainiečių žemė dabar yra užkariauta Rusijos bolševikų.

Ukrainiečių kultūros ir politikos centrai todėl šian
die randasi užsieniuose. 'Pečiaus jie pasitiki, kad kova už 
laisvę bus laimėta, nes tauta, susidedanti iš 30 milionų 
žmonių, negali šioje gadynėje būt ilgą laiką pavergta.

2. Klaipėdos miestas
Klaipėdos miestas turi apie 

10,000 gyventojų. Miestas gana 
gražus, plačiomis gatvėmis ir 
šaligatviais visi išgrįsti akme
nimis. Randasi visi moderniš
ki higieniški įtaisymai, kaip 
tai: elektrikus ir gazo apšvieti
mai, elektriko tramvajus, kana
lizacija,- vandentraukiai ir t.t. 
Pačiame .mieste visi namai yra 
masiviniai ir visur įtraukti pir
miau minėti higieniški įtasy- 
ma. Miestas turi patogų susi-

kurortais, krantinėmis ir t.t 
kaip traukiniais, taip ir 
vais.

lai-

3. Klaipėdos uostas
t ostas randasi geriausioj 

toj Kuršų įlankos. Jei butų 
Nemuno ir Akmenės upių išta
kose, tai galėtų, jei tinkamai bu
tų įrengtas, konkuruoti su Pa
baltas uostais, kaip tai: Rygos, 
Liepojaus ir Karaliaučiaus. Jis 
turi dvi krantines, —Klaipėdos 
miesto pusėj ir Kuršių Nerim
tos užmario pusėj. Kiekvienas 
jų galėtų būti 8 kilometrų ilgio, 
ir tokiu budu taptų bene di
džiausiu portu Pabaltos juroj. 
Kaipo vienintelis Lietuvos vals
tybės uostas, kuris ir per žiemą 
neužšala (kuomet Rygos, Vent- 
pilies ir kiti uostai žiemos

pilni ledų, 
juose visai

Klaipėdos 
reikšmę, ne,

vic-

tu 1 5 mėnesius 
taip kad judėjimas 
pertraukiamas), 
uostas turi didelę 
tiktai dėl Lietuvos, bet ir tarp
tautiniam tranzitui tarp vakarų* suvienytas,

5. Bažnyčia ir mokyklos

Klaipėdoje mes turime, apart 
evangelikų, ir katalikų bažnyčią, 
kur pamaldos yra laikomos lie
tuvių kalba. Turime ir musų 
aukštąją mokyklą, t. y. gimna
ziją, kurioj mokslas einama 
musų gimtojoj kalboj—lietuviš
kai. Apart to, duodama moks
leiviams proga ir svetimas kal
bas pasimokinti, kaip tai: ang
lų, Prancūzų, vokiečių. Visose 
Klaipėdos Krašto mokyklose lie
tuvių kalba yra privaloma.

6. Dabartinė ekonominė ir poli
tinė padėtis. Optavimas.

Sulig Veršides sutarties iš 
1919 metų Klaipėdos Kraštas 
buvo atskirtas nuo Vokietijos. 
1923 m. sausio mėn. lietuviai 
sukilėliai paėftiė jį iš Santarvės 
Valstybių valdžios ir sudarė 
tarp Lietuvos valdžios, vienos 
pusės, ir Santarvės valstybių iš 
kitos konvenciją,, sulig kurios 

T ietuva galutinai parėmė Klai
pėdos Kraštą. Visi gandai, kad 
čia vėl vokiečiai užeitų, yra ne
pamatuoti. l iktai Versalės su
tartį ir Klaipėdos Krašto kon
venciją sulaužius arba antram 
pasauliniam karui iškilus taip 
galėtų būti. Yra žmonių, kurie 
mano, kad kaip Vokietija įstos 
nuolatiniu nariu į Tautų Sąjun
gą, tai ji pasistengs Versalės 
sutartį rezervuoti. Jei šitas į- 
vyktų, tai norėčiau pabrėžti, 
jog net ir lame atvėjyj Vokie
tijos valdžio nenorės visų punk
tų revizijos. Greičiausia Klai
pėdos Krašto klausimas nebūtų 
paliestas, kadangi šitas kraštas 
su Klaipėdos portu vokiečiams 
daugiau kainavo, negu naudos 
davė, ir užtai yra Klaipėdos 
Krašto klausimas vokiečiams’be 
jokios realės vertės. Todėl nė
ra ko bijotis, kad musų kraštas, 
kuris virš 5 šimtmečių buvo iš
dalintas ir dabar teisėtai Vėl 

tektų vėl vokie-

čiams. Aš tikiu, kad aš neklys
tu, kad Vokietį jos valdžia yra 
tiesiog patenkinta tuo, kad da
bar Klaipėdos Krašto dalykas 
stovi, nes jai dešimt kart ge
riau, kad Klaipėdos Kraštas te
ko Lietuvai, o ne lenkams ar
ba butų likęs franeuzų rankose. 
Ženklas Vokietijos sutikimo su 
tokiu Klaipėdos Krašto klausi
niu išrišimu yra optavimo su
tartis Vokietijos su Lietuva. 
Visi tie, kurie norėjo sugrįšti į 
“Vaterlandą”-Vokietiją ir tokiu 
budu apleisti Klaipėdos Kraštą, 
turėjo tai padaryti iki kovo 
mėn. 31 d. š.m. Kiek girdėti, 
labai daug žmonių šita proga 
pasinaudojo (apie 15,000); tai 
sudaro 1/9 dalį visų Klaipėdos 
krašto gyventojų.
7. Ateitis ir propozicija Ameri
kos lietuviams atvažiuoti į Klai

pėdą ir čia apsigyventi.

Raigdamas norėčiau dar šiek 
tiek nupiešti Klaipėdos Krašto 
ateitį. Be abejonės, Klaipėdos 
uostą ir Kraštą laukia gera 
ateitis. Uostas yra faktinai la
bai svarbus Rytų Europos tran
zitui, kadangi jis yra labai ge
roj geografinėj padėtyj. Per 
Kuršių įlanką, toliau Nemunu 
ir Dniepru vandeniu susisiekti 
galima su Juodąja jura. Todėl 
atsiranda Klaipėdos uostui di
delė ateitis. Kas link propozi
cijos, Amerikos lietuviams at
važiuoti ir čionai apsigyventi, 
tai noriu nurodyti į tai, kad tie 
15,000 optantų, kurie nenorėjo 
pasilikti Lietuvos piliečiais, tu
ri laike dviejų metų apleisti 
Klaipėdos Kraštą ir likviduoti 
čia savo nuosavybes. Už tai 
parsiduos čia didelis skaičus 
namų, visokių įmonių, ūkių, 
dvarų ir t.t. už labai mažus pi
nigus, pavyzdžiui:

1. Vienas gražus namas Klai
pėdoj, geroj vietoj, pačiame 
miesto centre, su dideliu sodu, 
7 kambariais ir virtuve, mau
dykle, elektros apšvietimu, tin
kantis vienai šemynai, parsiduo
da už 3,000 dolerių.

Ūkis 5 kilometrai nuo Klai
pėdos miesto, prie plento, 500 
margų geriausios žemės, 40 mel
žiamų karvių, 18 arklių, kulia
mos garines mašinos, traktorius 
parsiduoda tiktai už 15,000 do
lerių ir tai dar ant išmokėji
mo; todėl labai prieinama.

Tokių pavyzdžių galėčiau 
daug paduoti, iš kurių broliai 
amerikiečiai galėtų spręsti, kad 
verta atvažiuoti Klaipėdos 
K^aštan apsigyventi.

J Nuo pleiskanų £
| Naudok

^Rujfles ***«
■■■i .......
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dienų, 
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis 

8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

V. M. STULPINAS 
&C0.

.Atstovauja visas Laivų Linijas 
hsiA ąuv so;.iojpiAi»| vponpanj 

laivų, ii’ ant visų laivų plau
kiančių tiesiog

Į KLAIPĖDĄ
Žemos kainos, geriausius patar

navimas. Parūpina pasportuę, 
pagryžimo permitus, ir Tai
merių affidavitus, bei kitus 
dokumentus.

Rdfcykit arba kreipkites pas:

V. M. STULPINAS
& CO.

3255 So, Halsted Street 
Chicago, III, 
Yards 6062

— Notary Public —

Garsinkite Naujienose

Vakacijų Laikas 
Jau Artinasi

Ar jus planuojate išvažiuoti iš 
miesto, pasidžiaugti permaino
mis ir pasiderėti gamtos grožy
bėmis.

Ar j jūsų planą įeina turėjimas 
užtektinai pinigų dėl atlikimo to 
tikslo?

Prisidėkit prie musų savaitinio 
kliubo dabar, jus galėsite sutau
pyti kiek pinigų ir pasidžiaugti 
iš savo vakacijų kelionės.

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

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland A v.
Chicago

Paskutinis Priminimas
Visi ekskursantai, važiuojantieji per Paul P. 

Baltutis Company, kuriems vadovauja p. J. Chilau- 
skas, ant laivo Lituania, Baltiko Amerikos Linija, 
apleis Chicagą Nedėlioj, Gegužio 1 d., 11 valandą 
ryto ant Erie Gelžkelio nuo Dearborn Stoties, Polk 
ir Dearborn Streets, (būtent, pagal Chicagos laiku, 
12tą valandą ryto).

Važiuojantieji prašė mus paskelbti ir pakvies
ti, kad visi giminės, draugai ir pažįstamieji atvažiuo- 
tumėt atsisveikinti su išvažiuojančiais. Butų gerai, 
kad visi susirinktų apie 11 valandą ant stoties, pa
gal Chicago laiku — bus imami paveikslai.

Del informacijų kreipkitės pas

Paul P. Baltutis and Co.
901 West 33rd Street 

Chicago, Illinois 
Tek: Yards 4669

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. feoulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo J iki 3 t>o 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Rcpublic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

rz i J J nuo 9 ikt II vai. ryleį Va anaosj Buo g va|> vak»rc

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytoju ir Chirurgu 

8303 S. Morgan St 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2169
— Valand • —

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraakee AveM Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki i
8 vakare. Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Spanlding 8683 

Ultraviolėtin* šviesa ir diathermia

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandos: 2—1 dienų; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halbted Street 

Tel. Boulevard 8188
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

Dr. C. A. O’Britis
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

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos J nuo 9 iki 11 v. rytoValandos į nUQ 6 9 vaL Tak<

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj lt iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DANTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, 1LL.

Res. 6600 So. Artesian Ava.
Phona Prospect 6650
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Hahted St.
Olcago. IH-
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“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint biznj Kovo 23, 1927 m., kaip yra 
padarytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

RESURSAI
Paskola ir discountai .....................................
Overdraftai .........................................................
J. V. Valdžios Investmentai ...........................
Municipaliai ir Korporacijų Bonai ..............
Bankos namas (Eųuity) ................................
Rakandai ir įrengimai .............................. ,.....
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų 
Kiti turto šaltiniai ............................................

$3,017,619.25
.......... 690.59
... 127,051.54
... 512,858.96
... 168,600.00
....  19,813.87
... 520,996.02
......  2,431.25

Viso turto .........................

ATSAKOMYBE
$4,370,061.48

Pirmos Gegužės apvaikš 
čiojimąs

BANK Vienatinė Honorava Banka Ciceroje

Capital Štokas ...........
Surplus .........................
Neišdalintas pelnas ... 
Rezervo accountai ......
Dividendai neapmokėti 
Depozitų ........................
Priguli Bankoms ........
Kitų atsakomybių ......

$200,000.00
.. 200,000.00
. 110,265.14 
.... 30,851.68 
......... 31.00
3,800,701.00
... 10,040.55
..... 9,672.01

Amerikos socialistų partija 
1 apvaikščios Pirmąją Gegužės 
Schoenhofen salėje, Milwaukee 
ir Ashland Avės.

Programo pradžia 2:30 po 
pietų. Programas susidės iš 
prakalbų, atatinkamo vaidini
mo, dainų, baleto šokių, smui
kavimo. i i Į |(

Programas bus labili įvairus, 
turiningas ir žavintis. Visi, kas 
galėdami atlankykite šį apvaik- 
ščiojimą.

TAKSAI
CICERO STATE 

BANK

Viso atsakomybių $4,870,061.48

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

PINIGAI PASIUNČIAMI GREITAI Į LIETUVį 
. IR KITAS EUROPOS SAUS

Bridgeportas
GEGUŽINĖS PRAKALBOS 

ir Protesto Mitingas.

J®
SS

Ar jus esate prisirengę prie jų šįmet
' arba

Gal yra sunku jas šįmet apmokėti? 
Lengviausis atsakymas į šį klausimą, tai 

laikyti atskirai sąskaitą dėl jų 
Pradėkite tuojau

Jus galit padaryti, kad taupymai gali bile 
ką padaryti dėl jūsų:

Užsimokėti už namą 
Turėti geras vakacijas 
Sudaryti investmentų fondą 
Nusipirkti Kalėdoms Dovanas

Yra labai lengva padaryti visus šiuos da
lykus.

M

J. S. Čaikauskas

25 Street prie Cicero Avė.

3% Mokamas Ant Taupimo Atskaitų 
Komercialės Atskaitos Pageidaujamos 

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

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

6 iki 8 valandos
J. J. KRASOWSKAS 

Vedėjas naujo biznio departmento

South West Irusi and Saviugs Bank 
35th Street, Archer and Hoyne Avenues 

Chicago
Valstijos Bankas po Chicagos Clearing House 

Priežiūra
TURTAS VIRŠ $5,750,000.00

šį vakarą, bal. 30 d., Mildos 
svetainėje, 3142 So. Halsted 
St., įvyks Pirmos Gegužės Die
nos prakalbos ir protesto mi
tingas prieš žiaurius Lietuvos 
valdžios darbus. Kalbės “Nau
jienų” redaktorius drg. P. Gri
gaitis, Ukrainos socialistų re
voliucionierių atstovas šapova) 
ir kiti. Visi į prakalbas! Pra
džia 7:30 vai. vakaro.

RYTOJ YOZAVITO MOKINIŲ 
KONCERTAS

l4twn 
(6641 
lietu-

Byloj 3 Vdl. i>o pietų 
Community. Center salėj 
South Troy st.) įvyks 

gerai žinomo pianistoviams
Miko Yozavito, mokinių kon
certas.

—'fai ką, kaimynėle, ar gerų 
marčių turi?

- Agi nieko sau.
-Tai teta gerumėlis! O ma

noji viską sau. Man nieko.

I) u k t ė, besimaudydama 
maudyklėje. Mama, nubaidyk

Vedėjas Lietuvių Departmente

CENTRAL"“ RANK

Prie keleto Departmentų šio banko — ku
riose viskas atliekama draugiškai ir nau

dingai bankinis patarnavimas — randasi 
dar vienas Departmentas su kurio galbūt 
dar nesate susipažinę, tai musų Apdraudos 
pepartmentas.

Nežiūrint kokios rųšies apdraudos jums 
reikėtų, mes esame prisirengę suteikti jums 
greitą ir užganėdinantį apsaugojimą visai 
nebrangiomis kainomis. Įskaitant daugelį 
rusių mes apdraudžiame nuo: Ugnies, Tor
nado, Automobilius, Langus, nuo Užpuoli
mo ir Vagių.

Jei jums reikia ką nors bankiniuose rei
kaluose (o šiais laikais kiekvienas tai daro) 
ar tai Taupymo, Investmentų, Apsaugos 
Dėžučių arba APDRAUDOS, mes visuomet 
esame dėl jūsų patarnavimo.

1110 West 35th Street 
CHICAGO, ILLINOISKi ■ ■ , „

Garsinkites “NAUJIENOSE” Garsinkities Naujienose

* . z, r

MilžinišKas Išpardavimas
JEVVELRY

Halsted Eichange National 
Bank of Chicago 
Halsted Street ir 19th Place

Kapitalas ir Surplus $230,000.00

Vedama

Jungtinių

Valstijų

Priežiūroje

Nacijonale 
Kanka 

Taupymui 
Jūsų 

Pinigam

V. MAKOVECKAS
Lietuvių Reprezentantas

Naujai Atidaryta
BERNARO VALEI SHOP

Geros rųšies siuvėjai. Siutai daromi 
ant orderio. Taisome. Valome 

ir Prosiname Rankomis
Paimam ir dastatom j namus 

Geriausi vieta dėl visų

2737 W. 63rd St. netoli Fairfield Avė.
H. GERST, Vedėjas 
Tel. Hemlock 5290

Greitas Patarna
vimas ir Užga- 
nėdinimatt Garan

tuotas

nuo lango tas vištas, ko jis žiu
ri.

Motina. Tai niekis, dukre
le, vištelės nieko nepadarys.

Duktė. Tai nors tų gaidį, 
mama.

Tai, kad pasižymėjo musų 
berniokai per paskutines vaka
ruškas?

—Gerokai, tur būt, galvas 
apsiskaldė. ų AJI;

—Ne, 10 litrų cukrinės išgė
rė ir nesusipešė.

K 1 e b o n as. Ar, tu nežinai, 
kad už tokius griekus tavęs 
)ekloje laukia verksmas ir dan- 
ų griežimas.
Pilietis. Verksmas, kaip 

verksmas, bet kaip bus su dan- 
ai griežimu, jei aš nei vieno 
lanties neturiu, visi išpuvę.

ĮPacific and Atlantic Photo] 
Vera Meęhik, 21 m. rusė, pagar
sėjusi šachmatistė. Ji dalyvau
ja anglų šachmatisčių turnyre.

Laikrodėliai Elgin po $5.00, Moteriški Regin laikrodėliai po $8.00 
Ant deimantų kainos sumažintos

Elgin 15 $12.5Qbalto aukso už

Ponteninės Plunksnos Watermens ar Parkers vertės 
$7.00 už  ...................................................................$4-50
Vertės $5.00 už  ....................................................... $2.75

Šitas gražus'Player Pianas dailiai ir drūtai padarytas, 
įvairių išdirbisčių po.............................. -............ $395.00
Kimball Grojiklis Pianas už ...:..............  $295.00
S. R. Johnson Grojiklis pianas už ........  $190.00
Bell Grojiklis Pianas už........................................$90.00

Nauji muzikališki įserumentai Brunswick Prismatone 
Columbia, Vi va — Tonai — Victor Ortophonic, kai
nuoja po...................................... ’.......
Victor Ortophonic, vertės $125.00 už
ColumLla verti
Kitų kainos po
Kombinacija Radio ir Phonografas už
6 Tūbų Radio su visu įrengimu už......

:i50.oo už

$95.00
$65.00
$75.00

$15, $30, $45 ir $60

$95.00
$79.00

Parsiduoda ant lengvų dalinių išmokėjimų • 
Nepamirškite, kad BUDRIKAS užlaiko Rakandų. Didelis pasirinkimas 

Lovų, Pečių,'Parlor Setų ir kainos yra žemesnės

Jos,
3417-21 So. Halsted St.

BUDRI K
Tol. Boulevard 4705 į

_ _________ __________ ___ _______________ ___ JI
___________           — ...m • **

M



6 NAUJIENOS, Chicago, 111. šeštadienis, Bal. 30 d., 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

DIDELE
EKSKURSIJA

LIETUVį
išplauks iš New Yorko

(per Southampton)

GEGUŽIO 31 D.
Ekspresiniu Cunard-

laivu-palociu

“AOUITANIA" 15’64’TONV
Po asmeniška vadovybe p-no C. FRUTON, prityrusio keliauninko iš 
Cunard štabo. Iš Southamptono keleiviai specialiu traukiniu bus 
nuvežti j Londoną, kur sės ant laivo tiesiai j Klaipėdą. Fruton 
prižiūrės keleivių bagažą ir aprūpins viską reikalingų kelionei: pri
dabos jų gerovę ir suteiks užtektinai palinsminimų. 1 Tai puiki proga 
keliauti draugėje savo tautiečių. Privatiški kambariai trečioje kle- 
soje ir švarus bei patogus vieši kambariai pasižmonėjimui. Nami
nis virimas.

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

Kad apsaugoti savo pinigus, pirkite
CUNARD TRAVELERS CHECKS

Jie geri visur 
i Tolimesnių inf. klauskit passvietos agentų ar pas: 

ll. CUNARD LINE
25 Broadway 

New York, N. Y.
ar pas

Vincent Milaszewicz, 
1723 West 47th St., 
(hieago, 1H.
Elta Commerce (bM 
3251 So. Halsted St.,
( hieago, III.

V. M. Stulpinas, 
3255 So. Halsted St., 
( hieago, III.
Paul P. Baltutis, 
901 West 33rd St, z 
( hieago, III.

M. Krulewich, 
1122 So. Halsted St, 

( hieago, III.
S. L. Fabionas, 
J 09 VVest 35th St, 
( hieago, III.
John B. Budginas, 
4549 So. Hermitage Avė., 
( hieago, III.
John Zolp, 
4559 So. Paulina St, 
( hieago, III.

l’niveraal State Bank, 
3252 So. Halsted St, 

( hieago, III.

Nesilaikant šitų taisyklių, bū
na “natųre fake.”

Bet p. Danielkus yra tiek
įgudęs piešėjas, kad jis net ir 
“black and vvhite” plastikos
stilium arba'analoginėmis spal
vomis atsiekia to, ko jis nori.
Net ir senovės akademiškiau-1 nes. 
sias dailininkas nepiešdavo 
kiekvieną medžio lapelį. Tai nė
ra galimas daiktas, nes medis 
turi bilibnus lapų, kurių maža? 
me paveiksle nėra galimybės 
parodyt. Tiktai sukaupus visas 
medžio ar žemes formas, gali
ma pažymėt keletą lapelių ar 
žolės formų ir liktai tada, jei
gu yra reikalas, jeigu tas nc- 
.MUgriauja paveikslo į smulkme
nas.

- 1 žiūrint į paveikslą, reikia 
rankų darbo produktų: tapy- matyt visą paveikslą kartu, o 
bos, siuvinių, mezginių, medžio ne keliolika jo vietų, kur kiek- 
ir plieno dirbinių. Parodą. įvai- vjena vteta .vilioja akį į save.

Apie Lietuvių Dailės 
Parodą

Trumputė apžvalga.

Chicagos Lietuvių Auditori
joj dabar yra lietuvių dailės 
paroda, geriau sakant, parodė
lė. Ji nėra skaitlinga savo įtai- 

Ipa ir tai dėl to, kad vieta maža.
Ši parodėlė susideda iš įvairių)

rina dar ir lietuvių golfininkų 
'skyrius. Parodą surengė Lietu- 
’vių Piliečių Brolija Amerikoje.
Rengėjų tikslas buvo ne biznis, 

' bet noras parodyt vietos lietu
viams apart muzikos, teatro ir 
tmtrąją meno dalį.

]V>idinasi, nėra organ^4icij-U 
tarpe formų ir nėra balanso 
tonuose. Gamtoje veik visur 

į nėra balanso, bet užtat spal
vose yra gera harmonija. Dai
lininkas, sekdamas gamtos for
mas, privalo paveikslan įdėt Ir

Taigi š ta meno dalelė visiiisavo žinojimo. Kompoziciją 
kuo skiriasi nuo muzikos ir te-ll»ts piešėjas pasidaro naudo- 
atrinio meno. Priimant ekspo- idamasis savo patyrimais.
mitus nebuvo čia jokio iurvl .leiST“ !>• Danieliais pilnai lai- 
kaip paprast u esti didelėse pu- ,kylųsi anloginio spalvos dėsnio, 
rudose, šitoj parodoj mes n'a-:tui I® Paveikslai nebūtų tokie 

žali ir monotoniški. Be to, pas 
jį nėra perkertamosios liniją

J tome darbelių ir neoriginalių— 
įkopijuotų iš kitų paveikslų re
produkcijų. I 
žmonės užsiima dailės darbu ir

I kiek jie gali toj srity dirbt, už 
tai mes duodame jiems tiek 
kredito.

I Girt arba peikt kurio norsjturi Kerų dalykų savo 
žmogaus darbą, nėra reikalo, o i tapyboje.

Bet tas rodo, kad nspngmatikos, o tiktai smulku-
čiai, vienon pusėn krintą, ruo
želiai.

Danielkus yra senosios Eu- 
:; ! XV ropos mokyklos dailininkas ir

ypač girt. Perdėtas gi rimas le
pina žmogų ir jis nesistengia 
toliau lavintis. O be nuolatinio 
lavinimosi mes greit liekame 
svetimi savo darbui. Biznio iš

Petras Kačerauskas,
Apie jį nėra daug kas sakyt. 

Jis turi du gerus paveikslus ir 
vieną karikatūrą. “Flower

dailės mes nedarome. Jeigu da-ĮHouse” yra vienas geriausių jo 
rome, tai iš taip 
komercinės “dailės”. Todėl nėra,cus Pc>int”. 
reikalo bijot, 1 
negadintų. Gražusis Menas yra;t°nus neblogą kompoziciją, 
taip brangus, kaip ir perlas, o į 
gal ir daugiau. < 
ninkui ateitis yra užtikrinta ir 
jo vardą žmonės ilgai atsimena.

Ką mes matome tapyboje.
šiuo klausimu reikėtų daug

vadinamos ;k<)mPozicijų ir turi gerą “fo- 
,w . .vmv. . “> Antras “Štili Life”
kad kas biznio'— akademiškas, bet turi gerus

Technika paprasta, kas rodo 
Geram daili-' pribrendimą. Kačerauskas yra

go dailės mokyklą.
A. J. Mosgeris.

Kataloge yra pažymėta 
kas pasakyt, bet čia nėra reika-|^er ir “Roses”, kopijuoti 
lo dėstyt tokius dalykus, kurie atspausdintų paveikslų.

scape 
tai yra vienas geriausių viso, 
jo kolekcijoj. A. Mosge

“Win-

rą smuikų.
Apie moterų rankų darbus 

nespėjau čia smulkiau aprašyt. 
Tegul jos pačios parašo, nes 
jos geriau pažįsta savo dailės 
darbą. Bet turiu tiek pasakyt, 
kad musų moterys nėra tingl- 

Jos (gal ne visos) yra
ne tik geros šeimininkės, bet 
ir pasižymi tokiais gražiais ir 
naudingais rankų dirbiniais.

’— Parodoje Buvęs.

Bridgeportas
šiandien Pirmos Gegužės 

Dienos Prakalbos.

šiandien, balandžio 30 d., kal
bės “Naujienų” redaktorius drg.

rainos socialistų revoliucionierių 
partijos centralinio pildančio
jo komiteto pirmininkas, nese
nai atvykęs Amerikon 
pos.

iš Euro-

kalbėto- 
visiems.jas, yra gerai žinomas 

Jo prakalbos visuomet būva ne
paprastai įdomios.

Drg. N. šapo vai yra pripa
žintas ukrainiečių socialistų re
voliucionierių vadas. Jis )>e to 
yru narys centralinio komiteto 
centralinės ukrainiečių Rados. 
Toliau* jis yra direktorius Uk
rainos sociologijos instituto 
Pragoję.
Taigi išgirsti kalbą tokio žmo 

gaus, kaip drg. šapoval, Chica
gos lietuviams
prastai įdomu. Tuo labiau įdo
mu, kad drg. šapoval atvyko 
čia iš Euro|x>s visai nesenai.

Taigi nepraleiskite nei vie
nas progos išgirsti šias nepap
rastas prakalbas. Atsilankykite 
j jas visi, kas tik galite.

Prakalbos įvyks Mildos sve
tainėje, 3142 S. Halsted st.

Pradžia 7:30 v. v.

bus irgi nepa-

Brighton Park
Keistučio kliubo nariams 

nešimas.
pra-

su
neš 
na- 
btis 
ne-

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų !r moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So, Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė
liok nuo 2:30 iki 4:30 po pieta

REZIDENCIJA:
2226 Marahall Blrd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Atsisveikinimas su Lietu 
vos Seimo atstovu

Vakarienė, prakalbos ir p.
Radžio padėka Chicagos 

lietuviams

N.

Vakar apie pirmą valandą iš 
ryto, apleido (’liicagą Lietuvos 
Seimo atstovas p. N. Badys.

Atsisveikinti su juo buvo su
sirinkęs būrys svečių p. Ju- 
ciaus valgykloj ir visi nuošir
džiai linkėjo kaip jam, taip ir

sėkmių kovoje už liaudies tei
ses. Vietiniai kalbėtojai pabrė
žė Amerikos lietuvių karštus 
troškimus apsaugoti Lietuvą 
nuo suirutės, sauvaliavimo ir 
avantiūristų.

Vakarienei pasibaigus, p. Ba
dys iš savo pusės pareiškė ap
gailestavimą, kad turįs skubiai 
apleisti šį svetingą miestą, ku
rio lietuviai taip artimai atjau
čia tėvų šalies vargus. Jis nuo
širdžiai esąs dėkingas visiems 
Chicagos lietuviams už jų pri
tarimą kovojantiems už demo
kratiją. “Gal neužilgo,” sakė 
jis, “aš jums atsiųsiu linkmes- 
nių žinių iš laikinosios sosti
nės.. .”

Dr. J. Pajaujo nuteisimas
mirtim

kurie tą vakarą su- 
teismo nuo-

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRTSTAS

speciaETstas 
įtempimą, kuris 

galvos skaudėjimo,

LIETUVIS AKIŲ
Palengvins akių 

esti priežastimi l 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt;, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali* atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

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

GLOBĖ FURNITURE & 
UPHOLSTERING CO.

6637 So. Halsted St.

("SERGANT! ŽMONES!
I Dr. Ross patarimas yra 

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

IN-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir pradgina 
kiekvienam naudin- 

' gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy
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
i 35 South Dearborn St., 

Kampas Monroe S'treet, Chicago, 
Crilly Building

Imkit elevatorių iki penkto augšto.
I 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.

Tiems, 
žinojo apie karo 
sprendi sušaudyti Seimo narį 
Dr. J. Pajaujį, dingo paskuti
nė abejonė apie katalikiškų dik
tatorių tikruosius siekius. Vi
siems buvo aišku, kad dabarti
niu momentu beliko viena išei
tis: panaudoti visą moralę ir 
medžiaginę Amerikos lietuvių 
galę apsaugojimui pamatinių 
žmogaus teisių Lietuvoj.

Pono N. Badžio išleistuvių 
vakarienei pirmininkavo p. S. 
Rodis, A. L. T. Sandaros ap
skričio pirmininkas. —Krivis.

Visi nariai, kurie esate už
silikę su mokesčiais į k Ii ubą, 
prašomi būtinai atsilankyti 
sirinkiman ir užsimokėti,

Land- kitaip nustosite, savo kaipo 
nedidelis paveikslėlis ir'rio, tiesų kliube. Ir tas 

jūsų pačių nenaudai. Taigi 
pa- pamirškite, kad susirinkimas 

sirodo, turi gabumo ir daugiau įvyks septintadieny, gegužės 
ai- pirmą dieną, lygiai pirmą va

landą po 
svet. Be 
turėsime 
aptaria.

lavindamasis galėtų daug

tiktai dailininkams žinomi. 
Publikai tas nesvarbu. Parodoj 
randasi virš trejeto desėtkų 
paveikslų, įskaitant dar ir ke
lias komercinės “dailės” deko
racijas. Parodos skonį gadina siekti, 
dar ir netinkamos šviesos, nes j 

. tokia salė ne dėl parodų yra' • 
padaryta. Bet tiek to, eikime 
prie dalyko. Reikia pasakyt, 
kad priimant parodai paveiks
lus jury ieško šitokių taisyk

lių: 1. paveikslo kompozicija;
2. siužetas, ir 3. technika Ir 
spalvos. Kompozicija yra vie
nas svarbiausių paveikslo dės
nių. Be kompozicijos joks pa
veikslas nėra geras. Nors pails tarp kita ko rašo: 
siužetas butų menkos vertės,1 
bet gera kompozicija užima 
pirmojo vietą ir dailės autori
tetai tatai labai brangina, šioj 
gi parodoj randame tokių pa
veikslų, kad supiausčius juos į 
keletą dalių, butų galima pa
daryt kur kas geresnius vaiz
dus ir geriau juos su balansuot.

M. J. Šileikis.
pietų McKinley parko 
to šiam susirinkime 
daug svarbių dalykų 
Todėl pageidautina,pa-

Naujie- kad nariai skaitlingai susirink
Šileikis parodoj turi 13 

veikslų, tarp kurių ir 
nų” Redaktoriaus P. Grigaičio tų. Eidami susirirkiman pa- 
portretą. Vienas iš tų yra va- kalbinkite ir savo draugus, — 
dinamas “jefferson Woods”, už gal jie sutiks prisirašyti prie 
kurį praeitą pavasarį Art In
stitute jis gavo W. O. Good- 
mano pirmą prizą. Apie jį 
“The Chicago Evenimg Post”

kliubo. — Anton J ūsas.
L. K. P. Kliubo sekretorius.

Atidarė naują krautuvę.
A. A. Vasil and Urban, pa

sekmingi Town of Lake lietu- 
atidarė dar 

group of! vieną krautuvę sekamu adre- 
Michael su: 4051 Archer Avė. Tai yra 

forničių krautuvė.

“The first of four, William
O. Goodman prizes, a $50.00 viai biznieriaii, 
award for the best ------ — 1---- ......
paintings, went to
Šileikis for his remarkable, 
spirited landseapes — rather 
impressionistic canvases, mata
re, expression and who-lly de- 
lįghtful.”

. , Į Be to p. šileikio paveikslai
Justinas Dante us. j.urj įvairumą techniniu

Danielkaus tapyba atkreipia atžvilgiu veik kiekvienas pa- 
ypatingo dėmesio, o tai dėl to, veikslas turi skirtingą piešli- 
kad jis turi išsidirbęs savotiiš- mo metodą. • Į jo paveikslus 
ką stilių. J. Danielkaus tapyba žiūrėdamas matai visą paveiks- 
nesutinka su musų laikų mo- Ij- kartu be jokių išdraikymų. 
kyklos dėsniais. Vienas 
veikslas, vadinamas 
sloping to the w.ay” 
ground’e” turi lyg ir 
formą, kuri taip ir krinta iš 
rčmų. Bet technika yra labai 
detališkav < Kiekviena žolelė, 
kiekvienas lapelis yra parody-' miglą tokia, kokia tikrenybėje 
tas. 
nės, 
visi 
and 
Neparodo nė “šiltųjų”, nė “šal- akį p. 
tųjų” spalvų, kas 
piešiant būtinai 
Pavėsy visuomet 
sios” spalvos, 
“šiltosios” ir 
čios spalvos,

SPECIAL
Skrybėlių Valytojai ir Dažytojai 
Darbą atliekam gerai, skrybėlės 
atrodys kaip naujos. Valome ir 
prosiname vyrų ir moterų rubus. 
Darbas augštos vertės.
LITTLE STAR HAT CLEANERS 

& DYERS

★ 3328 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0170 

k .i iii .........n

net

jo pa- 
“Lawn 
“fore- 
piuklo

Spalvos yra lyg ir analogi- 
bet nevisai. Kitaip sakant 
jo paveikslai piešti “black 
white” plastikos stilium.

specialistas

lą kartu be jokių išdraikymų. 
Jo paveikslai yra kartu ir de- 
koratyviški. Vienas jo paveiks- 

vadinamas “Morning Glo- 
— impresioninis vaizdas— 
puikius spalvų suderini- 
(complimentary triad) ir 

pačiu kartu reprezentuoja

las, 
ry”, 
turi
mus 
tuo

ir yra.

Apie technikos darbus.
K

Pirmoj vietoj man krinta į►j vietoj man krinta į g 
Leono Gedgaudo daily- s

peizažus dystės darbas. Jis turi padarę^ g 
reikalinga, labai gražią šėpą ir labai pa- | 

esti “šalto- rankią, kuri galima išardžius | 
o ant saulės dalimis ir gatvėkariu nusivežti. 
tarpininkaujan- Tarp kita ko, jis parodo Ir(g 
kuomet stuboj braižymo planus, medžio tech- gi

(būna jau kaip tiktai priešingai, niką ir tt. Turi padirbęs ir po- gį.

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

Mane kankino viduriu nedirbi- 
’ mas pilvelio nuslabnėjimas, skil

vio nerhalimas ir nervai; skaudė
davo galva, po krutinę, strėnas 
ir t. t. neturėjai apetito ir ne
skanius atsirūgimus; abelnai bu
vau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur negau
nu pagelbos, ėmiau tyrinėti pats. 
Ir man tiek pasiseks surasti vai
stus, vardu SALUTES BITTER- 
IS VYNAS ir j 6 mėnesius pali
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar 
ir išmokėdavau, ir buvau pristy- 
gęs vilties, kad bepasveiksiu.

taipgi yra tūkstančiai žmonių pa- 
VYNO ir džkavoja jo GeradSjystei.

čionai aš pasirodau visuomenei; 
sveikę nuo SALUTES BITTERIO

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

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

SALUTES MANUFACTURING CO.
616 W. 31st Street, Chicago, III,, Tel. Boulevard 7351

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

i



šeštadienis, Bal. 30 J., 1227 NAUJIENOS. Lota cago, m.

JONAS AUZBIKIS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Balandžio 27 dieną, 11 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 50 me
tų amžiaus, gimęs Kauno rady
bos, Raseinių apskričio, Girdiš
kių parapijos, paliko dideliame 
nuliudime 2 sunu: Joną ir Zig- 
montą ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi Eudeikio kop
lyčioj, 4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Ba
landžio 30 dienų, 8:00 valandą 
ryto iš Eudeikio koplyčios j Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčia, 
kurioje atsibus jęcdulinKos pa
maldos už velionio sieląj o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Jono Auzbikio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jhm paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai ir Giminės

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

A -f A
JONAS KNABURNAKŠTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 27 d., 6 vai. ryte, 1927 
m., sulaukęs apie 37 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Kauno 
rėd., Šiaulių apskr., Lygumų 
pu ra p., kaimas Sereikių. Pali
ko dideliame nuliudime 2 bro
lius Petrą ir Juozapą ir brolie
nes ir pusseserę Elzbietą ir švo- 
gerj Drazdauskius Amerikoje. 
Lietuvoje paliko seną motinėlę 
ir brolį Kazimierą. Kūnas pa
šarvotas randasi 3348 S. Mor
gan st.

Laidotuvės įvyks subatoj, ba
landžio 30 d., 8 vai. ryte iš na
mų j šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o išten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Knaburnakščio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame

Broliai, brolienės 
ir pusseserė

laidotuvėse patarnauja gra- 
I Korius A. Masalskis Tel. Blvd. 
I 4 J 39. ... —.— _ ---- - „

At GESTAS STRAKŠIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

bal. 25 d., 3 vai. ryto, 1927 m., 
sulaukęs 48 metų amžiaus; gi
męs Telšių apskr., Skuodo par., 
Paluknės kaimo. Paliko draugą, 
kuris rūpinasi laidotuvėmis, 
Juozapas Sakaiis, 735 W. 49 Pi. 
Kūnas pašarvotai randasi 4605 
S. Hermitage avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
bal. 29 d., 1:30 vai. po pietų iš 
Eudeikio kaplyčios bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Augusto Strakšio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka

DRAUGAI.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis Tel. Yards 1741

Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL

WETZEL & PETERSON
GRABORIAI

Privatiški Ambulansai
408 N. Sheridan Rd.

Waukegan, III.
Phone 95

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graboriua 
ir Balzamuoto jas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, UI.

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Burnside
Komunistų spykerls išvaikė 

publikų iš baliaus
Balandžio 23 d. šv. Jono 

Krikštytojo draugystė buvo su
rengusi balių ir kokiu tai budu 
prie įų prisiplakė komunistai. 
Susirinkus būreliui žmonių pa- 
silinksininti, komunistų spyke- 
ris, J. Jukelis, ėmė drožti spy- 
čių. Žmones apėmė nerymas ir 
jie išbėgiojo iš svetainės; o tie, 
kurie atėjo vėliau, užuodę ko
munistišką dūką, gryžo nuo du
rų.

Draugystė turės didelių nuo
stolių.

Burnsidiečiams komunistai 
yra įkyrėję iki gyvam kaului; 
bet jie nemoka nuo jų atsikra
tyti taip, kaip Lietuvos žino-
nės nuo blusų. —Vietinis.

MIKOLAS
KAČANAUSKAS

Mirė Kovo 29 dieną, 1927 
metais, Lietuvoj, sulaukęs 
42 metų amžiaus. Paėjo 
Kupsčių kaimo, Juos vainių 
valsčiaus, Kėdainių apskri
čio. Velionis paliko didelia
me nuliudime moterį Bar
borą ir penkius mažus kū
dikius, vieną seserį Adelą 
Lietuvoj.* Amerikoj seserį 
Pauliną ir brolį Stasį. Ke
letas metų atgal velionis 
gyveno Amerikoj, turėjo 
daug giminių ir draugų.

Tegul tau 
lengva šalta 
mele ilsėtis.

Mikolai būna
Lietuvos že-

Liekame nuliūdę,
Seserys, Brolis ir Giminės

<
SYLVESTRAS NORVAIŠAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 28 dieną, 6 valandą 
vakare, 1927 m., sulaukęs 63 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Kauno gubernijoj, Šiaulių pa- 
vieto, Rudviliškio parapijos, 
Aukštelkii Ainer»koj
išgyveno 36 metus, paliko dide
liame nuliudime brolius Cypri- 
joną ir Tadeušą. Brolienę Liu
ciją ir Salioiniją. Lietuvoj du 
broliu Kazimierą ir Vincentą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 2331 
W. 22nd Place.

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

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

Nuliūdę liekame,
Broliai ir Brolienės

I^aidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. Lachawicz, Telefo
nas Canal 2199.

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUBĄS
Graborius

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

1911 Canalport Avė:
ChicagoL...

. l» ..I • 4.' ■

PIRMOSIOS GEGUŽĖS AP-
VAIKŠCIOJIMAS

KONCERTAS—ŠOKIAI 
--/

Nedėlioj, Gegužės 1 d., 7 v. v. 
Liuosybės svetainėje, 1822 \V. 
Wabansia Avė., North Side.

Dalyvauja dainininkas J. Če
paitis, kvartetas, Pirmyn Miš
rus Choras, A. Kuper ię daug 
kitų. Kalbės P. Grigaitis. Pas
kui šokiai.

Visas pelnas eis Lietuvos 
Socialdemokratams.

Visi kviečiami atsilankyti į 
šį darbininkų šventės apvaik- 
ščiojimą. {žangu tik 45c.

—LSS. VIII Rajonas.

Cicero
Cicero lietuvių domei

Garfield Parko Lietuvių Vy
rų ir Moterų Pašaipiais Kliubas 
rengia didelį ir puikų balių su 
teatru, sekmadieny, gegužės 1 
dieną, Lietuvių Liuosybės sve
tainėje, 49 Ct. ir 14 St. Chi- 
cagos “Birutės” dramos iego- 
mis (dalyvaus: P. Petravičiu- 
tė-Miller, p. Gulbinienė ir pp. B. 
Vaitekūnai ir J. Kemėšis).

Sulos jie dvi linksmiausias ko
medijas-, būtent: “Meška”, Čec
hovo vieno veiksmo komediją, 
ir “šalaputris”, Nepėra vieno 
veiksmo komediją.

Pradžia lygiai 6:30 vai. vak.
Kas nežino “Birutės” dramos 

skyriaus Chicagoje ir jos apie- 
linkėse? Kas nežino to skyriaus 
vaidinimų? Ypač Gicero lietu
viai, manau, gerai pamena šio 
skyriaus vaidinimą pirm poros 
mėnesių, kai buvo pastatytas 
scenoje veikalas “Žemės Bojus’’. 
Užtikrinu, kad ir šį sykį Gicero 
lietuviai bils pilnai patenkinti 
vaidinimu.—Kliubo Narys.

Kas girdėt Naujiem! 
laivakorčių skyriuj?

Jau artinasi musų didžio
ji ekskursija, gegužės 21 
dienų. Dar galima suspėti 
prisirengti važiavimui su 
ekskursija. Kurie esate pa
vėlavę, pasiskubinkite. Tie, 
kurie mano važiuoti 2-ra 
klesa, privalo tuojau rezer
vuoti sau vietas, nes gali pri
stigti vietų.

Laukiant art. Babravičiaus 
koncerto

Kur tik nepasisuksime, išgir- 
'sime visus kalbant, šnekant 
apie art. Babravičiaus busimą 
koncertą.

Chieaga yra laiminga ir labai 
turtinga dailės atžvilgiu. Gali
ma drąsiai sakyti, kad lietuviš- 
kame iilyj<* neužtiksinie ki-
tos vieteles, kur butu galima
surasti tiek jėgų dailės srityje.

šių metų sezonu Chicagoje 
buvo suruošta visokių koncer
tų, įvairių vaidinimų daugybė. 
Sakytume, jau turėtų pakakti 
Chicagos lietuvių visuomenei tų 
visų vaidinimų, to viso, ką ji 
girdėjo ir regėjo. Bet ne. Kjek 
tenka girdėti visi vienodai 
kalba, kad laukiame, girdi, ant- 
spaudos ant visų nuveiktųjų 
darbų.

Kam toji garbė priklauso? 
Man rodosi, kad kiekvienas dai
lės mylėtojas sutiks, jog sezo
no užbaigimui, sezono apvaini
kavimui geriausia tinka kon
certas, rengiamas art. Babravi
čiui.

Art. Babravičiaus koncertas 
įvyks gegužės 8 d., Liet. Audi
torium svetainėje, 3133 South 
Halsted st.

Visi susirinkime.'’ Gerb.( art. 
Babravičius tikrai sužavės mu
sų nuvargintas širdis savo auk
siniu balsu ir uždės vainiką ant 
nuveiktojo šiame sezonu musų 
darbo dailės srityje.

Kastas Sabonis.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Announcements

Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos Vyrų ir Moterų laikys susirin
kimą 1 d. gegužės mėnesį, Lietu
vių Tautos parapijos svet., 3501 S. 
Union avė. I vai. po pietų

B. Dubinckienė, sekr.

• Lietuviu Piliečių Brolybės Kliu
bo Amerikoj vyrų choro dainų pa
mokos įvyks nedėlioj, gegužės 1 d., 
Lietuvių Auditorijoj, dailės paro
dos svet. 11 vai. iš ryto. Visi buki
te laiku. —Valdyba.

13 Ward<> Booster Kliubas laikys 
mCnesinį susirinkimą, pnncdely, H°- 
gužės 2 d., 7:30 vai. vakare. J. J. 
Ežerskio svet., 4600 S. Paulina st.

K. Bartkus.

SLA 226 kuopos susirinkimas at
sibus nedėlioj, gegužės 1 d., 2 vai. 
po pietų, Liuosybės svet. 1822 Wa- 
bansia avė. Visi nariai ir narės 
malonėkit pribūti į susirinkimą ir 
katrie esat užsilikę su mokesčiais, 
priimkit užsimokėti.

K. čepulevičius

North Side. — Amerikos Lietu
vių Politikos Kliubo ant North 
VVest Side mėnesinis susirinkimas 
neįvyks kaip paprastai 2 d. gegu- 

l žio, bet bus laikomas pirmadieny, 
i gegužės 9 d., vietinės parapijos sve
tainėj, 1644 Wabansia avė., 8 vai. 
vakaro. —rValdyba.

DRAUGIŠKA VAKARIENĖ
Taut. Draugystė Lietuvos dukte

rų rengia draugišką vakarienę su
batoj, balandžio 30 d., 1927, Vilnies 
svetainėj, 3116 S. Ilalsted si. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Tikietas 50c.

Kviečia KOMITETAS.

Nuoširdžiai kviečiame gerbiamą
ją publiką ant musų programo ir 
prakalbų, kuris įvyks sekmadieny, 
gegužės 1 d., kaip 8 vai. vakaro, 
Baymond Chapel, 816 W. 31 St. 
Kristus sako: “Ateikit pas mane 
visi, jus’ vargingieji ir apsunkintie
ji; aš jus atgaivinsiu.”

Kviečia Komitetas.

SLA 260 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadienyje, 1 d. ge
gužės, K. J. Machiuko svet., 2436 
VV. 59 St., 2 vai. po pietų.

North Side. — Lietuvių Kriaučių 
Lokalus 269, pasitikimu! gegužės L 
Darbininkų šventės, rengia drau
gišką vakarėlį su gražiu programų, 
subatoj, bal. 30, 7 vaL vak., Amal- 
gameitų Unijos šVet., 1564 N. Robey 
St. Visus širdingai kviečiame atsi
lankyti. Po pragramui šokiai.

Komisija.

North Side. — SLA Jaunuolių 
tėvai malonėkit savo jaunuolius iš
leisti šį šeštadienį į pamokas, nes 
tą patį vakarą turės dainuoti kriau
čių unijos parengime. —Komisija.

gimimo Daukanto Dr-ja laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadieny, 
gegužės 1 d., 12 vai. dieną, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Ilalsted st. To
dėl nariai malonėkit visi laiku pri
būti, nes yra syaibus susirinkimas 
ir randasi daug naujų ir svarbių 
reikalų aptarti. —P. K., nyt. raš„t.

SLA 122 kuopos susirinkimas at
sibus gegužės 1 d., 4523 S. Wood 
St. Nariai prašomi dalyvauti skait
lingai, nes yra daug svarbių rei
kalų kuopos ir organizacijos labui, 
kuriuos būtinai turėsime aptarti.

P. Markūnas, rašt.

GARFIELD PARK L. V. ir M. 
Pašelpinis Kliubas rengia didelį ir 
puikų balių su teatru, nedėlioję, 
gegužės 1, 1927, Cicero L. L. svet., 
49 Ct. 14th St. Cicero, 111. Birutės 
Dramos skyrius sulos 2 komedijas 
Meška ir šalaputris. Ant baliaus 
norinti prigulėti į ši Kliubą, bus 
imami už dyką ligi 40 metų.

Kviečia visus G P L V ir 
M. P. Kliubas.

North Side. — LSS VIII Rajonas 
rengia koncertą ir balių nedėlioj, 
gegužės l d., Liuosybės svet., 1822 
Wabansia avė. Pradžia 7 vai. va
kare. Gerbiamoji publika, tai bus 
vienus 1 inksiniausijj vakarų. Pro- 
grame dalyvauju Pirmyn Chorus, J. 
Čepaitis, p. A. Kuper ir daug kitų. 
Visas vakaro pelnas eis Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos reikalams.

Komitetas.

EXTRA PRANEŠIMAS
Aš atvažiavau su reikalais į Chi

cago iš Pentvvater, Mich. Matyk 
mane 30—1 gegužio. Aš turiu ge
rų ūkių dėl pirkimo ir mainymo.

P. 1). ANDREKUS,
4015 S. Ar tęsiau avė.

Reikaluose R. J. Bischoffo 
Bankruto

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

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

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

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

Personai
;Aeinenu Ieško

Aš JONAS Bekeris (Jokūbo sū
nūs) paiešlcau giminių Antaną, Ole- 
sį ir Julijoną Bekelių, šiauliškių. 
Pirmiau gyveno Philadelphia. Jus 
patys* arba kas žinote malonėkite 
man pranešti, busiu labai dėkin
gas. Upynos kaimo ir pašto, Tau
ragės apskr. Arba pas K. Ačas, 
3210 S. Ilalsted si., Chicago.

Personai
Asm en ui t4ko

IEŠKAU dukters Alenos Rosin, ji 
apie porą metų atgali gyveno ant 17- 
tos gatvės, Chicago. Bet pastaruoju 
laiku nieko negirdėjau. Turiu labai 
svarbų reikalą; malonėkite atsišauk
ti pati ar kas praneštų, bučiau labai 
dėkingas. J. ROSIN, 408 W. 103rd St. 
Chicago.

PAIEŠKAI) partneri i keičiamos 
biznį, vyrą arba moterį. Esu naš
lė, negaliu viena biznio užlaikyti. 
177 So. Western avė. Bluc Island, 
Illinois. ’

PA I ĮSAKAU apisvedimui mergi
nos arba našlės. Aš esu 35 metų, 
pasiturintis našlys. A. S. T., 3613 
So. Union avė.

Furnished Rooms .
RENDAI šviesus didelis kamba

rys, merginom arba vyram, 3 lu
bos/ 731 W. 60 St.

RENDON kambarys su virtuve, 
tinkamas vedusiai porai, arba pa
vieniams vaikinams. 3612 S. Halsted 
St. . .. , ' J
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RUIMAS rendai vienam vyrui 
be valgio. Ruimas su visais pa- 
rankumais prie mažos šeimynos. 
Maudyne, telefonas. 

5836 So. Washtenaw Avė.
Tel. Republic 9088

KAMBARYS ant rendos vienam ar 
dviem vaikinam su valgiu ar be val
gio. Visi parankamai.

7140 So. Maplevvood Avė.

PASIRENDAVOJA kambarys dėl 
vieno vaikino, yra patogi vieta dėl 
gyvenimo, švariai užlaikoma, vai
kų mažų nėra. 6614 S. Artesian avė. 
Tel. Hemlock 3579.

RENDON kambarys, prie mažos 
šeimynos, naujame name, ant 2 
aukšto, netoli Jefferson miško, ge
ra transportacija; pageidaujama 
merginos arba moteries, kuri sau 
valgį pasigamintų. Mankus, 5628 N. 
Park Side avė. Tel. Armitage 6411.

KAMBARYS rendon vienam arba 
dviem vaikinam su valgiu. 1325 S. 
Whipple st. 2 aukštas.

PARENDAVOJIMUI kambarys vie
nam vaikinui prie mažos šeimynos. 
645 W. 18th st. 2 fl. frontas.

For Rent
RENDON tūtas, 7 dideli kamba

riai ant 3 lubų, tinkami profesio
nalams arba šiaip šeimynoms. 3259 
S. Halsted st. Tel. Boulevard 6974.

ANT RENDOS 6 kambarių fia
las. Atsišaukit 2505 W. 69th St., 
Chicago.

RENDAI kambarys vienam ar 
dviem vyrams, 3 fl. 3252 South 
Union avė.

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU plumberio darbo, seno 
arba naujo; tą darbą moku atsa
kančiai. J. Yankus, 900 W. 52 St. 
Tel. Yards 4061.

NORIU gauti darbą restau- 
rante ar bekernčje mokintis. 
Esu atsakančiai /gabus prie to
kių darbų.

AUŠROS KNYGYNAS'
3210 So. Halsted St., Box 220 

č._•
Aš esu unijistas janitorius ir da

bar be darbo. Kreipiuosi prie tų 
įanitorių, kurie apleidžia savo dar- 
biy; priineškitc man, kad ir negreit.

JUOZAPAS 1>KKSIMIS
6954 S. Kockwell st.

Tel. Republic 6764

Help Wanted—Female
________DarbininkiųReikia_______

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
vaiką. 5329 S. Carponter st.

REIKIA senyvos moteries leng
vam namų darbui, nėra vaikų ir 
nereikia skalbti, mokėsime nuo $15 
iki $20 į mėnesj, duosim valgį ir 
kambarį. 5401 S. Hoync avė. Pros- 
pect 7017.

REIKALINGA mergina ar mote
ris prie namų darbo, padaboti kūdi
kį. Lengvas darbas.

6627 So. May Street

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS pirmarankis duon
kepis prie kepinio latviškos duonos. 
Pastovus darbas, geras užmokestis 
norinčiam dirbti žmogui. Atsišaukit 
nuo 10 iki 12 vai. į dieną. S. Drigot, 
6457 S. Mozart St.

REIKALINGAS junitoriaus pagel- 
bjninkas, nevedęs. Pragyvenimas ir 
alga labai gera. Atsišaukit 11146 
Vernon avė. 

■■ ... . ■' .. .... .......... ..

REIKIA salesmenų pardavinėti 
parinktas prapertes, greitai augan
čioj S. W. apielinkėj. Gera proga, 
važinėjimo išlaidos apmokamos. 
Malkin & Robin, 3156 W. 95 St.

Help Wanted—-Malė

LIETUVIU SALESMENU
Patyrimas pageidaujamas, bet ne 

būtinai reikalingas. Jei jus turite 
pardavinėjimo ypatybes, Šlako, Bo
nų, Apdraudos arba Real Ėst ate — 
jus surasite, kad musų pasiūlymas 
yra tinkamas. Reikės lardavinėti 
augštos rųšies namus r įrengtus 
lotus, puikiausi prie Illinois Cent
ral Elektrinio geležinkelio, važia
vimo tiktai 28 minutes . nuo vldur- 
miesčio, su visais įrengimais ce
mentuotomis gatvėmis, grąžiais par
kais, apšviestomis gatvėmis, golfo 
lauku, Forest Preserve ir Calumet 
upės — jums nebūtinai reikia būti 
žymiu pardu vinCtoju, musų žeme 
parsiduoda puti per save — musų 
pasiūlymas patiks kad ir skeptiš- 
kiausiam pirkėjui. Jus gausite tik
rą kooperavimą, prospektus, skel
bimus, privati automobilių ir už
baigsime jūsų pardavimą. Didelis 
KOMISAS ir bonusai. Tikra proga 
dėl jūsų. Atsilankykit ir pasimaty- 
kit su manim, jus džiaugsitės tai 
padarę. Atsišaukite nuo 9 ikiz 12 
dieną, 160 N. La Šalie St. Room 
922, matykit

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

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

REIKALINGAS patyręs barberis. 
Atsišauki! tuoj. 1829 S. Halsted st.

_______ Automobiles_______
PARDAVIMUI 1 tono Ford 

trokas, tinkąs dėl bučernės ar 
kitokio biznio.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted st.

PARDAVIMUI geras karas pi
giai. Neilgai vartotas, gerai važiuo
ja. 1931 Canalport Avė. 1 lubos iš 
fronto.

PARDAVIMUI 5 sėdynių sėdau 
advenced Nash, 1926 modelis, ge
ram stovyje. 3441 S. Saviti st.

PARDAVIMUI Dodge trokas, tin
kamas dėl bučernės ir kitokiam 
bizniui. 2713 E. Emerald avė.

WILLYS Knight 5 pasažierių so
dan, 1925 modelis, išrodo ir bėga 
kaip naujas, pilnai įrengtas, savi
ninkas turi parduoti tuojau. 4254 
Archer avė. Lafayette 8852.

PARDAVIMUI Moon sport gra
žiai atrodantis automobilis už že
mą kainą. 6436 S. California avė.

Atydai Aulomobiliti 
Biznieriams

I _

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

C. P. Suromskis and Co.
REAL ESTATE 

5833 So. Westem Avė. 
Tel. Hemlock 6151

Furniture & Fixtures
Raknndai-Itaiąai

Sa'OHAOK SAI^E
Naujų rakandų ir kaurų suban- 

krutavushj ir palikių pas mus san
dely!. Greitam išpardavimui. Atdara vakarais iki 10, nedaliomis iki 6. 
Dykai sandėlis. Dykai dastatymas. 

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

GROSEBNĖS fixtures parsiduoda 
arba išsirenduoja; skųrinis parlor 
setas parsiduoda. 3750 S. Emerald 
avė.

PARDAVIMUI home didelis šildo
mas pečius, nauja komodė, 2 kar- 
petai (Wilton), Alčozar kukninis 
pečius, viskas kaip nauja, pigiai. 
Kraustaus arčiau savo biznio vie
tos. 4104 S. Monlgomery avė. Tel. 
Lafayette 1943.
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NAUJAS mėsos counteris parsi
duoda už $65 mokėta $135, taipgi 
cigarų showkeisas $20. Parduosiu 
greitai, bo reikia ištuštinti vietą. 
2965 S. Wailace st.

PARDAVIMUI italijoniška nauju 
armonika, kainavo $500, nupirksit 
už $375. Yra 140 basų. Vėliausio .ir 
pirmos klesos padirbimo,

Kreipkitės:
6734 S, Maplevvood avė. 

Tel. Hemlock _ 1915. 
■.........  -• - ■■ ■ u

KAS turi parduoti bučernės ne
didelį ice box? Praneškit Tel. Bou
levard 4485.

PARSIDUODA rakandai. 2 Sin- 
ger siuvamos mašinos. 822 W.. 37 
Place, 2 lubos.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

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

PAJŲ) AVIM LT
PARDUOSIU savo Schultz 88 no

tų grojiklj piant), sykiu benčių, ro- 
lelius už $165. Tas grojiklis kaina
vo man du metai atgal $735. Taip
gi turiu radio, kurį parduosiu pi
giai. Atsišaukit šiandie arba nedė
lioj iki 6 vakaro.

AMERICAN STORAGE HOUSE 
2216 W. Madison St. 
Phone Wcst 3462

Business Chances
 Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kavos ir dehkates- 
aen krautuvė. Turiu parduoti tuojau 
ir pigiai. 2612 W. 47th St.

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

PARDAVIMUI malevos krautuvė, 
su namu arba be namo. 2248 W. 
22 St.

PARSIDUODA Bhčernė; casii biz
nis, nuo $1800 iki $2,000 įplaukų 
į savaitę
Naujienos, 1739 So. Halsted Str., 

Rox 921.

PARDAVIMUI cigarų ir saldainių 
krautuvė. Labai pigiai, nes aplei
džiu Chicagą. 2120 W. 21* Str.

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

PARDAVIMUI grosernė, ge
rai įrengta biznio vietoj. Turiu 
išvažiuoti, gausit bargeną.

Šaukit Wentworth 3833

GERA PROGA
Priežastis perskirų, parsiduoda 

gera bučernė ir grosernė gera biz
nio vieta, pigi renda, geri ruimai 
pagyvenimui. Cash arba mainyti.

Agentams komišinas.
Atsišaukite pas

STANKO and NESTOR 
5097 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
ttessen Storas, laikoma mokyklų 
reikmenos. Priežastis pardavimo — 
turiu kitą biznį. Renda pigi. Atei
kit persitikrinti biznio eiga. Rui
mai gyvenimui yra, pigiai gausit.

3724 S. Halsted st.

PARSIDUODA grosernė ir viso
kių valgomų daiktų krautuvė. Iš
važiuoju ant ūkės. Greitam parda
vimui. 6 pag. kambariai. 3432 So. 
Morgan st.

PARDAVIMUI grosernė ir rūky
ta mėsa. Parduosiu pigiai, 3 kam
bariai , rendos $25. 1632 W. 13 st.

PARDAVIMUI kendžių ir cigarų 
krautuvė. Greitam pardavimui į 
tris dienas. Labai pigiai. 2979 Archer 
avė. < 

PARDAVIMUI grosernė, kendžių
ir mokyklos reikmenų krautuvė, 
arti prie mokyklos ir lietuviškos 
bažnyčios, parduosiu pigiai. 4619 S. 
Hermitage avė.

PARDAVIMUI labai pigiai pusę 
soft drink užeigos, Arti Ghicagos ru- 
bežiaus. Labai tinkama tokiam biz
niui vieta. Biznis i&dil'btas.

Atsišaukit :
12318 S. Halsted st.

CALUMET PARK, ILL.
(\Vest Pullman)

PARDAVIMUI kendžių ir ice 
cream storas, renda pigi, 4 rui
mai gyventi, 4 metams listas, 
gausit bargeną. Kreipkitės tuo- 
jaus.

5115 S. Wells st.
PARSIDUODA krautuvė minkštų 

gėrimų, laisnis, lysas, keturi kam
bariai pagyvenimui. 2702 W. 47th 
Street.

PARDAVIMUI standų prie Jautiš
kų kapinių. Geras ”asarinis biznis, 
su lyBu; parduosiu pigiai. 248 E. 
157th St., Harvey, 111., Tel. Harvey 
498-J.

PARDAVIMUI aiskriminės ra
kandai, lat.ai pigiai, 2244 W. 23rd 
Place.

EXTBA PROGA Padaryt 
cxtra pinigų, renduosiu arba 
l>arduosiu geram pleise re- 
freshment, ant Archer Avė. ■

Atsišaukit tuoj
Tel. Hyde Parke 7784

PARSIDUODA btičernė-groscrnė; 
parduosim arba mainysim ar pusę 
galit pirkti. Biznio daroma nuo <80 
iki 100 dol. į dieną. Atsišaukit tuo
jau. Išeinu iš biznio.

1967 Canalport avė.
Phone RooseveR 4395 f
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Business Chanccs
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, netoli Guge parko, augančioj ko
lonijoj; apleidžiu miestą, turiu par
duoti greit.

2807 W. 55th Street

Real Estate Fot S.tlc
Namui-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI cigarų, tabako, 
overals, kepurių ir kitokių smulk
menų krautuvė. Pardavimo prie
žastis — mirtis. Savininkas. 2554 
Blue Island avė? Netoli Oaklry avė.

2 NAUJI mūriniai bungalovv, po 5 
ekstra didelius kambarius, viŠkai, ug- 
navietės, knygynai, bufetai, šėpos, 
“arch openings”, veidrodžiai, geležin
kelio patarnavimas, biski {mokėti ir 
po $60 j mėnesį. Savininkas. 7521 S. 
Winchester avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

$5.00 ĮMOKĖTI

P\RSIDl ODA KRIAUČIŲ ŠAPA 
IR REUTY ŠAi’A

Galima pirkti sykiu arba atski
rai. kampas ant biznio st rečio, 
priešais lietuviškos bažnyčios, biz
nis išdirbtas per penkioliką metų. 
Parduosiu visai nebrangiai. Prie- 
■): ištiš — tuojaus turiu apleisti šilą 
apielinky. Kas norite padaryti ge
ra gyvenimų nepraleiskit progą. 
Taipjau kam yra reikalingas šuva 
“I oi ice dog”, girs range, ice bos. 
kreipkitės- prie savininko 070 W. 
181 h St.

GROSERNĖ ir delikatesen, cash 
biznis, arba mainysiu i ką nors. 
Iri. Monroe 2688.

PARDAVIMUI rpoming house, 16 
kambarių, 2 vanos. 3 toiletai, pil
nai l'urnišiotas, garu šildomas, ren- 
dos *60. 30.31 Archer avė. Lafayette 
6799.

P\RDAVIMUI gasolino stotis, ar
ba mainysiu j prj»p»*rtę. 5035 So. 
\Veslern Blvd.

• _________ /
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GENERAL Storas išpardavoja 
įvairius lavoms, viskas už pusę 
kainos, Tavorai susideda iš gele
žies, maliavos, drapanų, stiklų ir 
visokių nolions. Subatoj ir nedėlioj 
April 30 ir geg. 1 d. Taipgi galiu 
visa šlorą parduoti pigiai arba mal
insiu. 2956 S. Wallace st.

Exchange—Mainai
MAINYMUI 2 flatų naujas 

namas Hoselande.
Kreipkitės tuojaus, 

10425 Michigan Avė.

ANT mainų arba pardavimui gro- 
semė su namu. Storas ir G ruimų pa
gyvenimas. Nedėlioj visa dienų gali
ma matyti. 7044 Archer Avė., Tel. 
Prospect 2559.

MAINYSIU 2 flatu namą Brigh- 
ton Parke i coltage, Cicero. Turi 
Imti su lotais. 2554 S. Halsted SI. 
Tel. Victory 8194.

MAINYSIU 2 fialų mūrinį namų 
i groserne arba i namų, bizniavo. 

2554 S. Halsted st. 
Tel. Victory 8104

Fanus For Sale
______ lTkiai^ Pardavimui________
PARDAVIMUI arba mainymui j 

miesto praperlę 118 akrų ūkė, su 
gyvuliais ir mašinom, $7000 ir vie
na 80 tikrų už $2500. be gyvulių.

JOSEPH KAI RIS 
Box 4, 

PEACOCK, MICIL

201 AKRU forma pardavimui, 
randasi mieste, 11 kambarių šlu
ba, didelė barnė ir sailo, 12 mel
žiamų karvių, 250 vištų, didelis viš- 
tininkas, gerai aptverta, mokyklos 
ir bažnyčios apie 200 pėdų tolumo 
nuo stubos. Geri marketai, geri ke
liai, turiu parduoti iš priežasties 
ligos.

Savininkas Paul Lynch, 
Carney, Mich. Box 3.

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

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BARGENAS
PARDAVIMUI — 3730* Pamell 

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

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

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

BANK .1. PETRU
1443 W. 18.li St., Chicago, IR.

Tel. Canal 0806

APLEIDŽIU MIESTĄ

TURIU parduoti tuojau 7 kam
barių bungalovv, sun parloras, fur- 
nns šildomas, viskas geriausiame 
stovyje, $2000 cash, kitus pagal su
tarti. Tikras bargenas už $6500. 
Matykit savininkų 7914 Normai avė. 
arba E. G. Renesch & Co., 401 W- 
79 st., Vincennes 0407.

2 FLATU medinis namas, 4—A 
kambarių, apleidžiu valstijų, barge- 
nas. $7,000, landrė, skiepas, netoli 
“L” stoties. C223 S. Carpenter St.

PARDAVIMUI 2 flatu medinis ir 
mūrinis namas, 4—4 kambarių, ce
mentiniu pamatu, yra elektra, ganau 
ir vana, gatvė ir elė cementuota ir 
išmokėta, bargenas, $5200, cash 
$1,700.

BEN F. BOHAC, 
2641 W. 51st St.

Pirmas Chicagoj 
Bargenas

11 flatų kampinis namas.
10 flatų po 4 kambarius.
1 fl. 6 kambarių, randasi 78 ir 

Halsted st. Rendos $635 m. Kaina 
$47000. Priežastis — moteries mirtis. 
Pirkėjai pasiskubinkit.

PARDUOSIU arba mainysiu, 9 fla- 
tai ir du Storai, pečium apšildoma, 
ant lotų arba mažesnio namo ai ha 

’armos neskiriant apielinkės ar stei- 
to.

MAINYSIU biznius kampinius lo
tus nuo 2 fl. iki 12 fl. neskiriant apie
linkės. Pečiu arba stymu šilima.

PAUL RAMS 
4034 Archer avė. 
Lafayette 6719

Kitus lengvais mėnesiniais Išmokėji
mais, mes pastatysime ant jūsų loto 
namą, mūrinį arba medinj, garažą, 
bungalovv su uždarytais porčiais. {de
dame porčius, pertaisome namus, įve
dame elektrų, plumbingą, apšildymą, 
malevojame ir dekoruojame. Taipgi 
teikiame paskolas namų savininkams. 
STANTON CONSTRUCTION

COMPANY
6347 So. VVestern Avenue 

Phone Hemlock 2636

Real Estate For Sale
_____ Nąmai-žeinė Pardavimui

BRIDGEPORT bargenai. $10,000 
cash, kitus lengvais išmokėjimais 
nusipirksite kampinę biznio prapėf- 
tę, 2 krautuvės, ofisai ir !13 aiSart.- 
incntų, garu šildomas, rendos 
$8,200, morgičių $35,000, kaina 
$65,000, mainysiu i mažesnį namą. 
John Dostal, 1011 W. Cullerton St. 
2-nd floor rear.

PARDUOSIU arba mainysiu auk
štos rūšies 6 apartmentų Ilytle 
Park aplelinkėj, dvi maudynės krtž- 
nam apartmente, Sun Parlors, gara
žas. Savininkas apleidžia itiiestą ir 
sutinka apimti mažesnį namą kaipo 
dalį įmokėjimo, 

šaukit Yards 3551
KAS TUR’IE LOTUS 
- PARDAVIMUI?

Real Estate Sale
NąmaLŽemė PardavImiyi

PARDAVIMUI nnujas 6 kambarių 
mūrinis bungnlow, nržuolo trimns, 
karštu vandeniu šildomus, tilė va
na, bufetas ugnavietė. 1 karo ga
ražas, lotas 30x125, kaina $10,400.

Kreipkitės:
6235 S. Sacrąinėnlo'. Avė.
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EXTRA BARMENAS, $16,000 ver- 
Čios už $12,000. 3 pagyvenintų na
mas ir bučernės biznis, fęrida į 
mėnesį $120. Biznis išdirbtas per 
daug metų. Parduosiu su mažu įmo- 
kėjimu, likusius kaij> rendą. Aš 
perku farmų. įteikia pinigų, par
duosiu už teisingų pasiūlymą.

4015 So. Artesiun avė.
Tel. Lafayette 1762.

Real Estate For Sale
Namal-Žemg Pardavimui

PARDUOSIU ar mainysiu Niles 
Centre lotą. Priimsiu kiiip dalį įmo- 
kėjimo automobilį, ŠCrus, hondsus 
arba ką kitą.

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted st.

Box 922
PARDAVIMUI pigiai, 2 lotai hu 

2 aukštų mediniu namu, 5—6 kam
barių, 2 karų garažas, 36 PI. ne
toli Califorflia avė. Yra vanos, 
elektra, gasas, $5500.

E. Koldrovvicz,
2601 W. 55th st.*

Misccllaneui.8
įvairus

Turiu daug pirkėjų. Lotai gali 
būti visose Cnicagos apielinkėse. 
Taipgi perkamo lotus, miesto par
duotus už nemokėjimų taksų. Kreip
kitės pas

Joseph Yushkevvitz,
3617 Archer avė., Chicago, III.

I FLATŲ muro namas, karštu 
vandeniu šildomas, I karų garažas, 
rendos $300 į mėnesį. Parduosiu ar 
mainysiu j mažesnį namų.

Peter Vaičaitis
6928 S. Rockwell st.
Tol. Hemlock 2860

LOTAI $750 - 36X123
Ant lengvų išmokėjimų, tre

čių 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
250.3 W. 63 St.

Heinlock 0800.

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

PARDAVIMUI geras Real 
Estate biznis Roselande, arba 
priimsiu partnerį. Pasiskubin- 
kit, kreipkitės laišku arba ypa
tiškai. Naujienų skyrius, 3210 
S. Halsted st. Box 222.

PARDUODU ar mainau 2 flatų po 
6 kambarius, 8033 S. Paulina st.

NAUJAS 6 kambarių bungalovv, 
prie Martjuette Parko. Parduodu su 
dideliu nuleidimu. Agentams kamie
nas. M. K. Paulaitis, 8033 S. Paulina 
St. Tel. Triangle 7569.

NAUJAS modemiškus namus, 2 
fialų, 6—6 kambarių, prie 55 Bul
varo, prieš parkų ir mokyklos, 1 
blokas nuo gatvekarių ir busų, lo
tas 37’4, namas 28x60, bungalovv 
stogas, plieno konstrukcijos, užda
romi porČiai, mūrinis 2 karų gara
žas su cementuotu įvažiavimu.

Kreipkitės:
2511 \V. 55 Blvd.

NEPAPRASTI BARGENAI
4 KAMBARIŲ medinė eottage ' ei

na $8850, cash $750 įmokėti.
4 KAMBARIŲ Garlovv eottage, mū

rinė, kaina $3000 — įmokėti.
5 KAMBARIŲ medinė eottage, fur- 

nas šildoma, kaina $6300, $1000 įmo
kėti.

6 KAMBARIŲ eottage, medini, 
fumas šildoma, kaina $5000, — $2000 
įmokėti.

6 KAMBARIŲ eottage, medinė iv 
4 kambarių eottage iš užpakalio lo 
to, visi įtaisymai yra ir apmokėti, 
Brighton Paike, kaina $7000 — už 
abudu namu $1500 įmokėti.

2 FLATŲ, 4-4 kambarių, naujas 
namas, mainysime i 5 kambarių fcun- galow arba 5 ir 5 kambarių, Brixht- 
on Parke. Priimsime lotų ir dalį pi
nigais kaipo pirmų {mokėjimą už kai 
kurias cottages. Del tolimesnių in
formacijų pasimatykit su

J. N. ZEWERT & CO.
4377 Archer Avė.

PARDAVIMUI naujas ir naujos 
mados mūrinis bungalovv, 2 karų ga
ražas, tiktai biskį įmokėti.

6815 So. Rockwell Street

PARDAVIMUI lotas 25 y 125, im- 
proved, ant California avė., arti 
72-tos atvės. Tel. Prospect 2542.

BARGENAS, 1 aukšto namus ir
3 karų garažas. $3600 cash. 4609 So.
Alban” avė., 1 fl.

PARDAVIMUI mūrinė bungalovv, 
7019 So. Talmun Avė. Su visais nau
jausios mados įrengimais, stikliniai 
porčiai, fumas šildomas, kaina $8000. 
Arba- mainysiu ant automobilio. Sa
vininkas gyvena

6915 So. Western Avenue 
Hemlock 0837

MARQUETTE Manor, 2 flatų mū
rinis, 6-6 kambarių, 2 metų senas, 2 
karų mūrinis garažas. Savininkas 

6339 So. Richmond Street

MŪRINIS namas, 6 pagyvenimų, 
mainysiu į biznį bučernės arba 
grosernės. Tel. Boulevard 0611.

PARDUOSIU arba mainysiu auk
štos rūšies 6 apartmentų įlydo 
Park apielinkėj, dvi maudynės kož- 
nam apartmente. Sun parlors, gara
žas. Savininkas apleidžia miestą ir 
sutinka paimti mažesnį namą kaipo 
dalį {mokėjimo.

šaukit Yards 3551.

PARDAVIMUI mūrinis, dvie
jų pagyvenimų, 2 po 6 kamba
rius namas, 30 pėdų lotas, 2 
karų garažas. Didelis bargenas. 
Mainysiu ant gero biznio arba 
ant lotų. 6720 S. Mozart st.

EXTRA—MARQUETTE PARK
2 naujiyrnuriniai namai po 5 kam

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

Vienas naujas 6 ir 6 kambarių na
mas. Vėliausios mados įtaisymai irgi 
pigiai kiti bargenai.

JOHN MEŽLAIŠKJS
7018 S. Campbell Avė, 

Republic 4537.

BRIGHTON Parke parduodama 2 
namu, 2 pagyvenimų po 5 kambarius 
— $7,000.00. Cottage 7 kambariai 
$6,000.00. 2833 W. 40th PI.

$150 |MOKĖT, $7 | MĖNESI 
NEPIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, gražus namai 

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

PARDAVIMl I bizniavus namas ir 
4 kambariai, Brighton Parke. Tin
kamas bile kokiam bizniui. Lysas 
išsibaigęs. Savininkas, 4142 South 
Fairfięld rvc. Tel. Lafayette 5146.

PARDUOSIU i aparlmentus vie
nuolyno apielinkėj už bargeną, 2 
karų garažas, kaina tik 27,500, įmo
kė! $11,000. Pasiskubinkit pašaukti; 
Yards 3551

PARDAVIMUI niuro ir me
džio namas, 6 ir I kambariai, 
maudynės, elektra, gražiai vi
dus ištaisytas. Namas gerame 
stovyje. Rendos |50 į mėnesį. 
Kaina $3,600. 3717 S. Parnell 
avė.

EXTBA BARGENAI 
ANT BRIGHTON PARK 

$1500 įmokėję nupirksi! 6 kamb. 
eottage su beismentu, furnas šildo
ma ir ant to paties loto yra 4 kam
bariu eottage a»t bizniavus gatvės, 
kur trumpoj ateity bus verta daug 
daugiau; už dalį įmokėjimo priim
siu lotų.

6—6 KAMBARIŲ su cement black 
beismentu ir 2 karų garažas, geroj 
vietoj Brighton Parke. Kaina tik
tai $8,700, įmokėt tik $2,000, kitus 
kaip remtą.

5—5 KAMBARIŲ su beismentu 
naujas muro namas, su trimis bed- 
ruimiais, įmokėti tik $3000, geroj 
vietoj Brighton Parke prie Archer 
avė. Visų vir.šminėtų bargenų delei 
alsišaukit pas savininką 

JUOZAS VILIMAS 
4405 S. Fairfield avė.

Lafayette 5948

NAMAS yra saugiausi 
Banka dėl kiekvienos šeimy
nos, kuomet nusipirkt namą, 
niekas jūsų turtų negales iš- 
nauduoti.

PARSIDUODA 2 2 flatų 
nauji 6—6 kambarių muro 
namai, karštu vandeniu ap
šildomi, moderniški įtaisy
mai; kaina namo yra labai 
pigi ir lengviu budu galima 
tapti savininku tų namų. 
Namai randasi 3205 South 
Aubum Avė. ir 3211 South 
Aubum Avė.

2 FLATŲ 4-4 kambarių 
mūrinis namas, pečiu apšil
domas, $1,500.00 cash. Prekė 
$10,500.00; namas randasi 
3531 So. Lowe Avė. Turi bū
ti parduotas trumpame lai- 
kc

6 KAMBARIŲ muro ir 
medžio namas, gerame sto
vyje, elektras, maudynės ir 
kiti geri įtaisymai. 3450 So. 
Auburn Avė.

5 KAMBARIŲ medinis 
namas ir vienas akeris že
mės; namas randasi mieste 
Chicago; galima nupirkti su 
$1,000.00.'

M. J. KIRAS 
Real Estate Improvement 

Co.
3335 So. Halsted St. 

Yards 6894

TURIU du garažu abudu 
yra su bizniais, geroj vietoj ir 
nebrangus, vienas 100 karų, o 
kitas 50 karų. Taipgi galim 
mainyti bile ant ko, kas ką tu 
rit: lotus, namą, morgičių ar 
automobilį. Del informacijų 
kreipkitės pas Wm. Gritėnas, 
3241 S.. Halsted St. *

TeL Boulevard 5066

PARDUODA arba maino mu
ro namą, 2 flatai, 5—6 ruimų, 
stymu šildoma, 3 karų muro 
garažas. Savininkas ant 1 flo- 
ro, 3303 S. Lowe avė.

DEL bižniško išrokavimo aš par
duosiu savo naujų 2 aukštų medi
nę rezidenciją, 6 kambarių, 2 va
nos, 2 miegojimui porčiai, garu 
šildomas. 5437 S, May st.

PARDAVIMUI "lotas, atsišaukite, 
919 W. 18 PI., rear.

BRIGHTON Parke pardavimui 
3—5 kambarių namas, didelis bar
genas. Agentų nereikia. 3017 W. 
41 PI., 3r<! floor? y •
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BARGENAS. I^RDAVIMUI 2 fla
tų, 4—4 kambųriu namas, gerame 
stovyje, naujai dekoruotas, cemen
tiniu pamatu, landrčs lovys, furnas 
šildomas, 3 karų garažas, $2000 
įmokėti, kitus pagal sutartį. 6114 
S. Carpenter St. Wentworth G!31.

3 flatai po 7 kambarius ir Šta
ras. Moderniškas, pečiu kūrenama. 
Nebrangiai, nedaug įnešti. 1816 W. 
Division st. 3 II.

6 KAMBARIŲ moderniškas mūri
nis bungalovv ir 2 akrai žemės; ar
ti 111-tos gatvės ir Crawford ąve. 
Savininkas Tel. Mt. Grcenwood 52.

NAMAS 7 kambarių ir 3 lotai; 
mainys į farmą. Randasi arti Gar- 
field Blvd. ir Kedzie. Tel. Boule
vard 0774.

PARDAVIMUI NAMAI

Naujas mūrinis namas, 4 pa- 
gj^venimų kampas, tik užbaig
tas budavoti. Namas įtaisytas 
pagal vėliausios mados. 6601 S. 
Rockwell st.

NAUJAS mūrinis namas, 2 
pagyvenimų po 5 ir5 kamba
rius, karštu vandeniu apšildo
mas 1 flatas, graži vieta prie 
karų linijos. 4637 S. Washto- 
naw avė. t

NAUJAS namas, 6 ir 6 kam
barių, mūrinis garažas dėl 2 
karų, lotas 37X125 f t., karštu 
vandeniu apšildomas 1 flatas. 
4024 S. Rockvvell st.

PARDAVIMUI 1 Pagyveni
mo 5 kambarių eottage, medi
nė, aukštas beismentas, fumas 
apšildoma, įtaisyta pągal vė
liausios mados, lotas 30X125, 
taipgi yra ir lotas šalę to na
mo. 6222 S. Kil^er avė.

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

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

TAIPGI turim ir daugiau na
mų; dėl pasirinkimo atvažiuo
kit pamatyti. Mes šituos visus 

(namus mainysim ant kitų na
mų, lotų ar biznių.

JOKANTAS BROS*, 
1138 Archer avė.
Lafayette 7671.

KĄ TURIT majnyti ant gro
sernės, kur yra ice box dėl bu- 
černės.

3 ŠTORAI, muro namas ant 
2 lotų prieš Krcino šapą; gera 
biznio vieta.

MEDINIS namas, storas ir 7 
flatai.

5 KAMBARĮ muro bunga-‘ 
low.

«

BJZNIAVĄ lotą, taipogi tu
rim daug visokių namų ir biz
nių mainymui. Kas norit grei
tai išmainyti savo nuosavybę 
visados kreipĮšįfės pas mus.

STANKO — NESTOR 
5097 Archer avė.

Lafayette 6036

PARDAVIMUI 2 flatų po 5 kam
barius, karštu vandeniu šildomas, 
arba mainysiu ant lotų ar kito ma
žesnio namo. Namas randasi ant 62 
ir Peoria. Savininkas — 7200 South 
Wood St. Subatoj nuo 1 vai. ir Ne
dėlioj visą dieną. Tel. Prospect 2046 
K. POŠKA.

t Financial
Finansai-PaBkoioy________

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontrastus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 Valandas.

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

Phone Central 6260

Phone Austin 4255 
STANDARD HDWE. & 

SUPPLY CO.
4319 W. Madison St. 

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

Visas tavoras garantuotas.

Bridgeport Painting 
& Hardware Go. 

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

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANCONIS. Prez.

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

J. J DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Ave^

Phone Lawndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

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

MILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. DearHom 4406

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

Tiktai 3*/2% nuošimčių 
Be Komiso..........

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

Industrial Loan Service
1 1726 W. Chicago Avė.

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

ledąs ir pStnyčios.

REIKALINGAS pirmas moigičius 
$2000 ant 1100 akrų žemės Mielu-* 
gan farmų vieniems metasm, mokė
sim komisą ir procentus.

Kreipkitės laišku arba ypatiškai 
Naujienų Skyrius,

3210 So. Halsted St. Box 223

PARDAVIMUI 8 kambarių muro 
namas, 2 akrų žemės, daržinė, garad- 
žius, vištininkas, rūkymui mėsos na
mas, tvartai, didelis sodnas, netoli 
nuo Aurora, III. Tinka vištų farmai.

Savininkas
1508 Wilson Avenue 

Chicago

PARDAVIMUI 5 ruimų eot
tage su pečiu apšildoma. Mau
dynė, elektra, kaina $3,300. Tai 
yra bargenas.

Kreipkitės
3222 So. Lowe Avė.

PARDUODU 2 flatų po 4 
kamb. naują muro namą ir 2 
karų medinis garažas. Savinin
kas budavoja dėl savęs ir labai 
gerai viskas padirbta. Aržuolu 
tHmuotas. Uždaryti porčiai. 
Arti Marųuette Parko. $11,200

S. J. PASZKEWICZ, 
6345 So. California Avė.

Hemlock 4555

Pardavimui naujas 2 flatų 
namas, 5—5 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas,. įmūrytos 
vanos, lietaus lašai, įmūrytas 
ice box, platus lotas, namas 
randasi 73 St. ir Fairfield.

RUB1N BROS.
4155 Archer Avenue 

Lafayette 8705
Atdara visą dieną nedėlioj

Naujas 2 flatų namas, 4—4 
kambasių, skiepas ir augštas, 
sun parlorai. $2500 cash, ki
tus lengvais mėnesiniais išmo
kėjimais, randasi, 72 ir Map- 
lewood Avė.

4—-4 kambarių namas, aus
tas, 27 pėdų lotas, $2,000 cash, 
kitais lęngvafe išmok ėjijnais, 
randasi 4429 So. Campbell 
A ve.

Miscellaneous

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

menys, ‘fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., '(notinc.)
2522 So. Halsted St., Chicagr

Phone Victory 7452

KRAUTUVIŲ FIKČERIA) 
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St

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

Tel. Yards 728?
Res. Tel. Hemlock 5244

KONTRAKTORIUS
Būdavo j u namus ir taisau 

Pigiai ir greitai
S. A. ZOLP
»27 W. 34th Place

Boulevard 0527

APSIRENGKITE GRAŽIAI 
Turėsit pasisekimą

Geros rųšies vyrų aprėdalai. Di
delis pasirinkimas visokių mierų 
Wilson Bros, marškinių, apatinių, 
nosinių, kaklaraiščių, pančiakų, dir
žų petnešų, Portis Bros, skrybėlių, 
kepurių ir darbinių aprčdalų.

BARNEY PETKAS
4171 Archer avė., S. E. Cor. 

Richmond St.

UŽ $5 PERMANENT WAVE
Pasakyk savo mot erei.
Naujas metodas, Ekspertų darbas. 

Garantuojame. Tel. State 1887 dol 
susitarimo.

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

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 °”05—8700

Chicago

BUK LINKSMAS 
» Nemikčiok, nesustok

Aš galiu išgydyti jumis nuo mik
čiojimo. Aš galiu suteikti jums pa
liudymus nuo žinomų gydytojų ir 
daugelio studentų kaipo darodymą 
mano pasekmingos praktikos, šim
tai studentų nuo 3 iki 59 amžiaus 
liko išgydyti. Jie yra mano ge
riausi apgarsintojai. Rašykit dėl 
tolimesnių informacijų.

CHAS. PFERDMENGES
Tel. State 8123 Suite 914.

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois

Educational
Mokyklos

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

International Barber College 
x • 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.

ANGLŲ KALBA

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

nimų klausk laišku.

G. LEVESKIS
1318 W. 12 St.

Los Angeles, Calif.

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

SCHOCL
U>7 V. MadUm StrMt
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Revoliucijų ir Perversmų Sukuryj

nėra sunku su-

IV.
TOLIMŲ RYTŲ RESPUBLIKA

Su žuvimu Kolčako ir jo ar
mijos, žuvo ir visi ankščiaus 
sugalvoti sąjungininkų planai 
padaryti iš didžiulės Rusijos 
kolonijas, kaip kad Indijoj ir 
kitur. Kam yra žinoma Rusi
jos istoriška Imu gegografiška 
padėtis, tam
prasti dėl ko sąjungininkai taip 
lengvai atsižadėjo savo planų. 
Gal nei viena pasauly valstybė 
nėra tiek kariavus ir mačius 
savo šalyj visokių užkariauto
jų, kaip kad Rusija. Ne tik kac 
visokių mongolų, totorių, hum, 
ir kitų Azijos tautų armijos, 
besiveržiančios iš ry tų ir pietį, 
į Europą, Rusijoj ilgai nepasilai
kydavo, liet net ir garsaus už
kariautojo Napoleono Banopar- 
to armija bene didžiausį smūgį 
panešė Rusijoj. Ir tai ne nuo 
Nikalojaus I kareivių, bet nuo 
šiaurės šalčių ir sukilusių vals
tiečių. Tas atsitiko ir dabar. 
Aš jau minėjau, kad neregulia- 
rinė raudonoji armija nugalėjo 
“baltuosius’’ daug geriau išsi
lavinusius kariškame amale ir 
turinčius galingą sąjungininkų 
pagtlhą, aie sukilę valstiečiai.

(ial daugiausiai iš visų tuo 
Rusijos suirimu džiaugėsi japo
nai ir kiek galėdami kagliai ir 
nelegaliai kraustėsi j rusų To
limųjų Rytų Sibirą. Ir iš tie
sų, japonams, gyvenantiems 
ant mažutės salos buvo kuo 
džiaugtis, nes patys buvusieji 
Rusijos šeimininkai, kad išgel
bėjus šalį nuo revoliucijos, siū
lė japonams didžiausius kredi-

deničo ir kitų. Ir vis daugiau
sia aukšti karininkai. Sąjungi
ninkai tąsyk ir griebėsi už pas
kutinio įrankio sutverti Tolimų 
Rytų Respubliką su sostine Či
ta.

Neva buvo tai daroma “bu
feris“ tarpe sovietų ir japonų, 
kad neįsilcidus į Japoniją bol
ševizmo. Tačiau gal ir patys 
nicaitoriai mažai tuo tikėjo, 

nes daugelis (ypač Japonija) 
n< r galvas naujos respublikos 
valdininkų vedė derybas su so
vietais ir pradėjo viena po ki
tai juos pripažinti. Ir jeigu 
Amerika dar lig šiol nepripaži
no sovietu valdžios, tatai visai 
nereiškia, kad ji tai daro iš sa
vo didelio demokratiškumo. Vi
sai ne. Kuomet J. V., vesdamos 
su sovietais derybas kaslink 
pripažinimo pareikalavo sumo
kėti senas skolas ir padarytus 
J. V. piliečiams nuostolius laike 
rusų pilietinio karo, tai sovie
tų valdžia padavė savo reika
lavimą už padarytus nuostolius 
Rusijai. Iš Am. J. V. pusės bu
tų prisiėję trigubai tiek užmo
kėti sovietams. Ir tik ant šitų, 
milioninių skaičių ir pakibo 
sovietų pripažinimas, o ne ant 
tokios demokratijos.

'W§
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Main gatvė mieste Cape Gir potvynio.

ma, turės labai didelės praktiš
kos vertės.

Vandens lašo kelionė. Vienas 
mokslininkas apskaičiavo, kiek 
praeina laiko, kol išgaravęs 
sausžemyje vandens lašas su
grįžta į vandenyną. Kas me
tai j juras įbėga 1 3460 dalis to 
kiekio vandens, kuris randasi 
jurose. Dalytėlė vandens tuo 
budu išbūva jurose 3,460 me- 
ų pirm negu ji pavirsta garais. 
Jarais pavirtęs vanduo sulies
ėję bėgiu kokių 10 dienų ir 
vaškui neužilgo grįžta į van- 

denvna.

džiaugsmui ilgus metus’’. Įėju
siam pabaigus, likusieji už du
rų turėjo visi surikti: “Ir visų 
tamstos giminę!”

Įėjęs pas ponų žemaitis avėjo 
medinėmis klumpėmis, o pono 
kambarių grindys buvo vaškuo
tos, labai slidžios, .lis žengė ke
lis žingsnius, staiga paslydo ir 
pavirto. Virsdamas senu pa
pročiu ir gana garsiai suriko: 
“Kad tave kur velniai parau
tų!” Likusieji už durų žemai
čiai pamanė, jog tas jau pa
sveikino ponų ir visa gerk’e 
suriko: “Ir visa tamstos gimi
nę!”—Užrašė A. Majus.

PASKUTINĖS MONARCHIS- 
TŲ DIENOS TOLIMUOSE RY

TI JOSE
Sjungininkai, matydami, kad 

šildomo vaisiaus išėjo 
pas* vieną vokišką profe- 
tik didelis grybas, davė 

tai ir 
spe-

iš jų

ka- 
Ja- 
tri- 
Ry-

Bet gera būva tiktai teofrija^ 
o praktikoj pasirodė visai kas 
kita. Juo daugiau atsivėrė jų 
akys ir norai ant plačių Sibi
ro laukų ir miškų, tuo daugiau 
ir daugiau sutiko sau priešų ir 
vis daugiau reikėjo galienti 
riuomenės ir visokių šnipų, 
ponų kariuomenė, išmėtyta 
juose didžiuosiuos Tolimųjų
tų a psk ličiuose, nyko kaip kam
paras be pipirų. Retą naktį, 
kad nebūtų žuvę keli desėtkai, 
jei ne nuo partizanų, tai nuo 
Sibiro šalčių, kuriuos japonų 
kareiviai negeriau pernešė, kaip 
kad franeuzai 1812 m. Buvo 
dų ir daugiau priežasčių. Prie
šingos ginkluotai intervencijai 
partijos Japonijos parlamente

rcikalingo eikvojimo pinigų ir 
žudymo žmonių. O čia Sibire 
kuo daugiau kariuomenės ir 
didesnė užimta teritorija, tuo 
daugiau pradėjo Japonijos ka
reiviai užsikrėsti revoliucijos 
dvasia. Ne karta Vladivostoko 
gyventojams teko matyti, kaip 
japonai varė po kelis desėtkus 
ir daugiau su surištomis užpa
kalyj rankomis savo kareivius, 
užsikrėtusius bolševizmu ar ki- 
tekiu izmu.

Tas pats buvo ir kitose ša
lyje. Visur buvo šaukiama: ša
lin rankas nuo Rusijos, lai jie 
patys išsprendžia savo likimą. 
6 B428

Gal būt utilitaristams Šitas 
darbininkų balsas nebuvo labai 
bangus, nors ir nelabai malo
nius, bet Rusijos liaudžiai jis 
daug pridavė spėkų ir drąsos jų 
kovai su priešai.

Kuone visas buvusių sąjungi
ninkų valstybės, pačios būda
mos skolose ir pergyvendamos 
suirutę, sukišo gana daug 
nigų į rusų pilietinį karą, 
jų palaikoma partija liko 
mušta.

Kadangi Tolimuose Rytuose 
nuo 1918 metų visą laiką vei
kė svetimšalių “apsauga”, tai 
čia ir susirinko ne tik Sibire 
sumuštų baltųjų armijų lieka
nos, bet ir kiti baltųjų armijų 
likučiai, kaip tai: Denikino, Ju-

pi- 
Bet 
su-

sorių) 
valių: 
—vylesnis.
kuliantais pamatė, kad jų die
nos užbaigtos ir pasidarė bai
sesni už žvėris: kiek pritemus, 
negalima buvo pasirodyti gat
vėj. Ant kiekvieno žingsnio 

kos. tai apie ją mažai kas pri-1 kratos, areštai ir katras bent 
sieina rašyti. Ji atliko meškos kirk buvo nutėmytas, tas jau 
patarnavimą kaip sąjunginiu- daugiau namo negrįžo. Valdžios 
kams, taip lygiai ir savo res
publikos piliečiams, nes svar- 
biausis dalykas, tai buvo duoti 
pilną laisvę visokiems speku
liantams. kurie sovietijoj buvo^ 
naikinami, kuo buvo manoma 
patraukti į sayo pusę nu
skriaustuosius. lėlike Kolčako 
Tiui'pAHmmrrhuvfi1 ptrrisę toks- 
tančiai milionierių. Už 12,000 
sib. Tolimųjų Rytų Respublikos 
ii.blių buvo mokama viena ja
ponų iena. Daugelis ir naujos 
tespublikos piliečių jau tikrai 
manė, kad remiant svetimša
liams gal ir susidarys kas nors 
pastovaus. Bet 
trijų mėnesių 
už ieną naujai 
mokėt 3,000 ai 
sės metų nauji 
rėjo vertės, kaip ir senieji. Bu
vo ir tokių naujos respublikos 
patriotų, kurie pardavė savo 
muro kelių desėtkų tūkstančių 
vertės namus, kad gyventi iš 
nuošimčių. Paskui jie nustoję 
visko, nekurie išėjo iš proto. 
Laikraščiai išėjo keli, bet be
veik visi vieno turinio 
kraipos. Vieni jų kiek 
ni, kiti dešinesni.

Trumpai kalbant, 'I', 
padėjimas buvo tokia: 
visokio plauko generolų, did
žiuodamiesi savo generoliškais 
epoletais, tuštino konjaką ir 
šampaną ir dalinosi iš Rusijos 
išvežtą auksą. Žemesni cinai 
su būriais kareivių daužėsi po 
kaimus ir veisė partizanus, o 
spekuliantai rinko naujos res
publikos pinigus mainė juos ant 
ienų ir dėjo į užsienio bankus, 
l'uo tarpu partizanai daugiau 
ir daugiau gaudami pagelbos 
nuo raudonosios armijos riete 
į ožio ragą baltuosius iki galų 
gale iš trijų didelių Tolimų Ry
tų aspskričių beliko vienas mies
tas Vladivostokas su keliais 
apylinkės kaimais. Bolševikai, 
padrąsinti tuo, kad su jais pra
dėjo, nors ir nelabai švelniai 
svetimšaliai kalbėtis ir užbai
gę su pietų ir vakarų genero
lais, permetė geriausią 5-tą so
vietų armiją į Tolimus Rytus, 
kuri buvo £ana sėkmingai su
mušusi pietinių generolų armi
jas apie Juodąsias juras ir ku
rios vadas buvo lietuvis Uba- 
revičius. Penktoji sovietų ar
mija, susiliejus su partizanais, 
prispyrė galutinai baltuosius 
prie jurų ir tik ačiū japonams 
daugelis išnešė savo kailį.

O kas link pačios respubli-

nepraėjo ir 
laiko, kaip jau 
pinigais reikėjoi 
5,000, o už pu- 
pinigai tiek tu-

L*ei pa
ku i res-

R. H. 
šimtai

Ižus stipresis

Generolai su

išg 
mį>sto 
rėžė ; 
viai ir l 
už Merki 
jos likučiai 
ne japonai, 
pašlijai; ė '' 
pas’hejęs 
mei’.’U chis 
paskutinė 
Japonų s' 
abidvi J 
armijas 
cerk vę

galva buvo išrinktas degtukų 
fabrikantas, Merkulovas;, bet 
tikruoju diktatorium buvo jo 
brolis.

Naujai susitvėrusios respubli
kos valdžia buvo Čitoj, bei par
tizanams nepaliaujant daryt 
užpuolimus ji turėjo pamesti 
viską ir klaustytis- į Vladivos
toką, po japonų prieglatida. čia 
tai ir buvo generolams rugia- 
piutė. Pirmiausia perstojo mo
kėti darbininkams algas, duo
dami jiems pilnų teisę: nori 
dirbk, nenori nedirbk. Bet vos 
tik spėjo darbininkai apleist 
fabrikų, tuoj buvo padaryta 
“valymas“: kas tik buvo gali
ma išvežti, viskas- buvo gabena
ma į Japoniją; ne tik kad iš 
fabrikų visokios mašinos buvo 
gabenama, bet net laivai ir 
kuone namai buvo ardomi ir iš
vežami.

Galų gale generolai tiek pra-

ir japonai jau nežinojo ką su 
jais daryti. Kelioms dienoms 
prieš galu sušaukė “valstybės“ 
susirinkimų, kuriame buvo iš
rinktas į diktatorius gyvenan
tis Mandžurijoj gen. Diteriksas. 
Jis tuoj buvo telegramų pa
kviestas užimti vieta. Generolas 
tuoj ir pribuvo. Nuo stoties 
su didžiausiomis iškilmėmis bu
vo nuvežtas į cerkvę, kur bu
vo laikomos didžiausios cere
monijos. Kuomet cerkvėj popai 
Diteriksą kėlė kuone Į pasaulio

Taip t

griežtai . 
jam sosto i 
liaibina.

Jpvai nuo 
namo gonkų 

prieš jį. Jurei- 
kazokai stojo 

, o Kolčako armi- 
Diteriksą. Jeigu 

.i pirmiau, negu 
.vėj maldos, butų 
divostoko gatvėse 
kraujas. Tai buvo 

ja prieš galų, 
armija apsupo 
jojančias rusų 

buvo pranešta į 
ji, kuris išgir- 

į savo priėmimų, 
kė nuo siūlomo 
išvažiavo atgal į 

j'kulovai liko per-

ini

galėtojais. Generolas Molčono- 
vas, Merkulovo priešas, prisipa
žino prie klaidos ir tuo bodu 
išgelbėjo savo kailį. Tokia bū
va valia jo globėjų—Japonijos 
generolų.

Bet neilgai teko viešpatauti 
ir Mcrkulovui; m praėjo ir po
ros savaičių, kaip pradėjo bėg
ti iš visų pusių likučiai balto
sios armijos į miestą.

Pas gyventojus buvo tikrų 
žinių, kad ant Vladivostoko ei
na su partizanais 
5-ta sovietų 
piai grasino 
narchiatams.

Dūmai užkerta kelių fioleti- 
niams spinduliams. Nuo senai 
jau yra žinoma, kad saulės 
spinduliai yra labai naudingi 
sveikatai. Pastaruoju laiku 
kai kurios ligos pradėta gydyti 
vien tik saulės pagalba. Svei
katai yra ypač naudingi saulė, 
esantys ultrafioletiniai spindu
liai. Miesto gyventojams tais 
gaivinančiais spinduliais tenka 
naudotis daug mažiau, negu 
kaimiečiams. Dr. James E. 
įves ir Dr. Paul Stetvarl sura
do, jog durnai ir dulkės sulai
ko ultrafioletinius spindulius. 
Pavyzdžiui, Ne\v Yorke apie 
vienas trečdalis ultrafioletinių 
saulės spindulių tampa sulaiky
tas.

(Bus

susiliejus 
armija, kurios žy
ne tik rusų mo
kėt ir japonams.

Jonas Ascilla 
daugiau)

Mokslo Kronika
Žmonių prieauglis. Tautų Są

jungos surinktomis statistinė
mis žinomis nuo devyniolikto 
šimtmečio pradžios gyventojų 
skaičius- pasaulyj pasidvigubino. 
1800 m. nebuvo pilnai 850,000,- 
030 gyventojų, o dabar jų pri- 
skaitoma api’e 1,800,000,000. 
Kas metai gyventojų skaičius 
pasididina nuo 1 iki 1.2%. Pri- 
leidžiant, kad metinis prieaug
lis lyginsią tik vienam nuošim
čiui, ir tai 1070 m. pasaulyje 

jei prie- 
2020 m. 
pasieks 

m. 12,-

ir tai 1970 m. 
bus 2,270,000.000. Ir 
anglis nesustos*, tai 
gyventojų skaičius 
4,593,000,000, o 2120 
157.000,000.

Murai ir epidemijos, kurie 
Jausdavo viduramžiais, dabar 
m beturi didelės įtakos gyvento
jų prieauglio- sulaikymui.

Genijų tėvai. Dr. Havelock 
E lis, paskilbęs anglų moksli
ninkas, nesenai išleido knygą 
vardu “A Study of British 
Genius’’, 
sako, jog 
paprastai 
šių tėvų.
jog tik retkarčiais jaunų tėvų 
vaikai yra geniališki.

Be to, Dr. Ellis sako, kad 
“tyro kraujo“ s-aksai paprastai 
nepasižymi gabumais; maišyto 
kraujo žmonės esą labiau ta
lentingi.

Badavimas kaipo akstinas. 
Prof. Anton U.arlson, iš Chica- 
gos universiteto, yra ne tik vie
nas- žymiausių pasaulyje fizio
logų, bet ir stambiausias autori 
lėtas kai dėl badavimo įtakos. 
Moksbškais sumetimais jis ke
letą kartų 
Prieš kiek 
boratorijoj 
perimentai
pė studentė keliolika dienų ba
davo. " Visą Įniką1 |yuvf> ^tyrtrrė- 
»ama jų protiškas veiklumas. 
Pasirodė, jog badavimas yra 
savo rūšies akstinas smage- 
nims. Po badavimo studentai 
•įasidarė daug sumanesni ir 
geriau orientavosi, negu prieš 
badavima. »

yra pats badavęs, 
laiko fiziologijos la
bu vo daroma eks- 

su studentais. Gru

Gerai suprato
Staiga susirgo vienos žmone

lės vyras. Ji pakvietė jam gy
dytojų, kuris paliko vaistu, 
liepdamas šiaip juo** vartoti 
Paimt i mažas svarstyk lėles, ant 
vienos lėkštelės padėti sidabri
nį dvidešimt kapeikų, o ant ki
tos pilti tuos miltelius vais
tus kol svarstyklių lėkštelės* 
stovės lygiai ir po tiek vaistų 
duoti kas valandą ligoniui nu
gerti su vandeniu. Pirmąją 
vaistų “porcijų” davė pats gy
dytojas išvažiavus gydytojui, 
kai praėjo valanda, žmonelė 
rengėsi duoti vyrui vaistų. Pa
ruošė svarstykles, neradusi dvi
dešimt kapeikų sidabru, paėmė 
keturius varinius pinigus po 
mukias kapeikas, nes tas taip 
oat buvo dvidešimt kapeikų, ir 
>ylė vaistus. Supylė visus vais
us, bet tie dar neatsvėrė pini
gų, taigi apibarusi gydytoją už 
kupumą, padavė visus vaistus, 

vyrui. Tas gėrė, pasispardė ir 
nirė, o žmonės ir šiandien te
begarbina gydytoją kam jis per 
maža vaistų davė.

Užrašė A. Majus.

Mcderniška šunų ligoninė. 
Šiomis dienomis Paryžiuj atsi
darė moderniškiausi šunų ligo
ninė. šunims gydyti naudoja
ma ten vėliausi mokslo išradi
mai: vartojama ir ultrafioleti- 
niai spinduliai, ir X-spinduliai, 
ir kitokie moksliški prietaisai.

Toj knygoj I)r. Kilis Ii 
geniališki žmones d

gimsta iš paaugėju- 
Surinkti faktai rodo,

Bus galima matyti ir per mig
lą. Kas nėra girdėjęs apie Lon
dono nepermatomų miglų? Tan
kiai migla ten yra tiek tilksta, 
jog sunku yra l?et kas matyti. 
Kai migla užeina, tai paprasta 
šviesa nieko negelbsti. Bet štai 
dabar J. L. Baird, žymus škotų 
mokslininkas, išrado tam tikra 
prietaisą, kurio pagalba leidžia
ma nematomi šviesos* spindu
liai. Tų spindulių apšviesti 
daiktai yra kuopuikiausiai ma
tomi nuo tolo ir tirščiausioj 
migloj. Baird jau padarė ke
letą eksperimentų, kurie pilnai 
pasisekė. Tas išradimas, mano-

Ty r i nė ji m ų naudi ngu m as.
Apskaitoma, jog Amerikos pra
monininkai kas metai išleidžiu 
'*35,(100.000 įvairiems tyrinėji
mams. Tie tyrinėjimai naudos 
’iems atneša apie $500,000.000. 
Yra pramonės šakų, kurios 
moksliškiems tyrinėjimams iš
leidžia tūkstančiais dolerių. Bet 
ai jiems pilniausiai apsimoka. 
Kiekvienas išradin fis, kiekvie
nas pagerinimas duoda jiems 
milžinišką pelnų.

Šiaudai
Kartų, beturtis žmogelis nu

ėjo pas dvaro ponų paprašyti 
savo karvutei pašaro, įėjęs prie 
pono sako: “ponuti neturiu 
karvei pašaro, atėjau paprašyti 
nors kvietinių šiaudų“. Ponas 
pagalvojęs “duosiu tik aviži
nių“. Žmogelis padėkavojęs iš
ėjo. Ponas manė, jog kviečio 
grūdas brangesnis, taipgi ir 
šiaudas.

iš žmonių pasakojimo užrašė
—Ant. Zokas.

<c'tl

svorioKiek saulė praranda 
kas sekundą? Sir Oliver Lodge, 
garsus anglų fizikas, sako, jog 
saulė kas sekundą praranda 
1,000,060 tonų svorio. Tą nuo
tolį padaro dujų degimas. Nu
gąstauti dūliai to, kad tokioms 
sąlygoms esant saulė gali vi
siškai sudegti, nėra mažiausio 
reikalo. Lodge sako, jog, ne
žiūrint to savęs aikvojimo, sau
lė dar švies daug šimtų tuks- 
‘ančių ar net milionų metų.

—K. A.

Trūksta menko niekio
Buvo gražus šventadienio ry

tas. Vienas vaikinas sutikęs 
savo draugą, sako:

Žinai, drauge, šiandie va
žiuočiau į bažnyčių, liet trūks
ta menko nieko...

—Tai ko gi drauge,— Hcj- 
sia jo, d raugas,*- gal kiek ga
lėčiau padėti?

Ot, drauguti, rodos menkas 
niekelis: neturiu batų, ratų ir 
kumelės.- P. č.
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Lietuviški anekdotai
Pataikė

šventų dvare, 
vaisė., baudžiavos 
vęs apygeris ponas.

Kvėdarnos 
laikais bu- 

Vieną sy
kį per Naujus Metus dvaro
baudžiauninkai susitarė pasvei
kinti savo poną. Jie susirinko 
dvaro kieme ir nutarė ponų 
sveikinti šitokiu budu. Vienas 
drąsesnis baudžiauninkas turėjo 
įeiti pas poną į kambarį ir pa
sakyti maždaug; tokią kalbų: 
“Gerbiamasis musų pone ir my
limasis tėve, mes tamstos vai
kai, sveikiname tamstą sulau

kus laimingų Naujų Metų. Te
gu Dievas laiko tamstą musų

Išpažintis
Vienas mažas vaikas ėjo iš- 

>ažinties. Baigdamas nuodė
mes išpažinti, pasakė: “dar ži
nau vieną nuodėmę, bet tik tuo
met pasakysiu, jei tu, kunigėli, 
"niekam nesakysi”.

Kunigas prižada nesakyti, kad 
tik vaikas visas nuodėmes išpa
žintų.

Vaikas sako: “Dėdės pievoje
> B 429 
xmpukus žinau’’, o kunigas 
aikų tik išbarė ir pasakė, kad 

čia nėra jokios nuodėmės.
Kita karta tas pats kunigas 

Take pamokslą “apie vaikų auk
ojimų”. Tarp kitko pabrėžė, 
kad tėvai netinkamai vaikus 
priruošta išpažinčiai, nes vienas 
nuodėme laiko, kad jis dėdės 
pievoj pempukus žino, kitas 
taip nesąmonę pasako. Bet, ne
laimei, kaip tik tuo laiku buvo 
ir tas vaikas, o jis išgirdęs, kad 
kunigas viešai pasakė jo nuo
dėmę pradėjo verkti ir sako: 
“Ar tu užmiršai, kad aš prašiau 
nesakyt.” —Užrašė Zanavykas.
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Nfoksleiviu įCeliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina karta savaitėje.

susidaryti. Kur Mnpėratūra 1 
aukštesnė, ten įvairūs judėji- ; 
mai, visoki gamtos procesai ei
na daug sparčiau. Dabar labo
ratorijose, kai yra reikalinga 
pagaminti įvairūs junginiai, 
daugelyje atvejų reikalinga yra 
jungiamieji kūnai kaitinti. To
dėl nenuostabu, kad dar nrat'- ' 
včsusioje žemėje ar vandeny iš 
įvairių kūnų junginių galėjo 
savaimi susidaryti pirmieji gy
vybės diegai, pirmieji žmemiau- 
sieji organizmai, iš kurių kei
čiantis gyvenimo sąlygoms i$* 
si vystė visa gyvoji gamta. -^Jz.

[“Liet. Uit?*]

Kur davatkos kolektuoja 
Ir thvorSčiam dovanoja.

Jisai buvo katalikas,
Vtfliau liko pakalikas, 
O dabar jau “raudonuoja” 
Ii* nuolatos dUrnavoja.

Kelnių siūti jis nčnori.
Maskvos sanvičini juk stori. 
“Diiraka voliat’’ patinku, 
Tai ir groja katerirrką.

O keikūnas jisai geras: 
“ftrgo’’—“sic” ir purvo svaras, 
'lai jo duona kasdieninė, 
Ir ga-zietu kaip ptirvynO.

Dfin Pilotas.

dievių buvo “priversti” atlikti 
tokią baisią piktadarybę!

Žioplių peckelis reikalauja,

kad “Raugo” redhktoriiis pa
aiškintų, kur piktadarybės 
metu buvo visagalis Dievas?

Redaktorius J. LAPAITIS
1739 South Halsted Si., Chicugo, Illinois

J. LAZDA U SKIS, Pine., 4710 W. 12th PI., flccro, III
K. J. SEMAŠKA, UaJt., 1334 Wnbansla Avė., Chicago 
J. KAULINAS, Ižd., 4532 S. Francisco Avė., Chicagn

Gyvybės atsiradimas
Augant kultūrai ir lavejant 

protui, įvairiu gamtos reiškinių 
biblijos aiškinimai žmogaus pa
tenkinti negalėjo.

Gimstančios žmcgatfs sąmo
nėje naujos mintys vis labiau 
traukė jį prie gamtos paslap
čių pažinimo. Ir jis pasiėmė 
sunkų uždavinį: išaiškinti pa
saulio kūrimosi dėsnius. Kad 
žmogus išsivystė iš žemesnių 
gyvių šiandien rimti mokslinin
kai nesiginčija. Vienas tiktai 
žmogaus parazitų buvimas įro
do gyvių vystymąsi. Jeigu vi
sus gyvius būtų Dievas sutvė
ręs anksčiau negu žmogų, tai 
tie gyvūnėliai, kurie minta iš
imtinai tik žmogaus kimu, bū
tų turėję išnykti. Bet jei įvai
rūs gyvūnėliai iš paviršiaus ar 
iš vidaus dar ir šiandien kan
kina žmogų, reiškia jie turėjo 
atsirasti kariu su žmogumi, 
kada jau Dievas gyvių netvėrė.

Bet vis tik ir šiandien dar te- 
benagrinėjamas, sunkiai išaiš
kinamas gyvybės atsiradimo 
klausimas.

Pirmiesiems gyvybės kilmės 
ieškotojau^ šis klausimas at
rodė lengvai išaiškinamas. Dau
gelyje atsitikimų paviršutiniš
kai žiūrint atrodė, kad gyvybė 
gana lengvai savaimi gali atsi
rasti. Pastovėjusioje mėsoje at
siranda be jokios priežasties 
įvairių kirmėlaičių. Išvirtoje 
sriuboje, kur verdant bet kokia 
joj esanti gyvybe dėl karščio 
numiršta, kiek ilgiau jai pasto
vėjus, atsiranda be galo daug 
gyvų bakterijų.

Nežinant šios gyvių atsiradi
mo priežasties, buvo manyta, 
kad ji. atsiranda savaimi iš ne
gyvos medžiagos. Ir net XVII 
amžiuj kai kas nurodinėdavo, 
kad kibire prikimštam nudėvė
tų baltinių su duonos gabalėliais 
gali savaimi atsirasti pelė.

l ik Pasteris galutinai įrodė, 
kad visuos minėtuos atsitiki
muos gyvybė iš negyvos me
džiagos atsirasti negali. Jis pa
ėmė indą su išvirtu maistingu 
skystimu, uždarė jį taip, kad 
jokios dulkės ir kitokios kūnų 
dalelės negalėtų į indą patekti 
ir pasirodė, kad tam skiediny 
jokios gyvybės neatsirado. Jei
gu tik indas, kuriame bus lai
komas koks nors maistingas 
•skiedinys, bus atdaras ir į jį 
galės įeiti aplink esantis oras, 
tuojau jame atsiras įvairių 
smulkių gyvūnėlių.

Ore visuomet yra nemaža vi
sokių mikroorganizmų, kurio 
vieni arba su dulkėmis, mūsų 
dėl savo mažumo nepastebimi, 
ore plauko. Papuolę į sau augti 
palankias sąhg.is pradeda smar
kiai veistis, kaltais net po ke
lis milijonus per parą ir tuo 
būdu atsiranda minėtose vieto
se gyvybė. Mėsoje, pūvančiuo
se medžiaguose ir kitose vieto
se kirmėlaitės atsiranda iš sa
votiškų kiaušinėlių, kurie žmo
gui nepastebint ten pripuola
mai patenka.

Supintus, kad gyvybė taip 
lengvai atsiunti negali, kilo vi
sa eilė naujų gyvybės kilmės 
aiškinimų — lii|»otezių.

Helmholcas sakė, kad gyvy
bė galėjo būti ant žemės atneš
ta meteorų iš kitų planetų.

Nors meteoras krisdamas ant 
žvmės įkaista, lx?t jo viduje dėl 
mažesnio įkaitimo lengvai gy
vybė gali išlikti nepražudyta. 
Bet Helmholcas šiaja hipoteze 
gyvybės kilmės nenurodė. Jeigu 
ant žemės gyvybė tapo atneš
ta iš kitų planetų, tai lieka ne
išaiškintas klausimas, kuriuo 
būdu atsirado gyvybė ant kitų 
planetų.

Arrenius, žinomas Skandina
vų mokslininkas, manė, kad 
esančios labai mažos gyvybes 
sėklos, kurios amžinai gyvena 
ir saulės spindulių būna nešio
jamos nuo vieno erdvės kūno 
prie kito, šioms gyvybės- sek
li ms lekiant nuo vienos plane
tos prie kitos reikia pereiti tar
pus. kuriuose esti šalčio iki 220 
laipsnių, bei tas gali gyvybės ir 
'nepražudyti. Juk varlės kiauši
nis gali išlaikyti nežuvęs iki 
G(|O šalčio, o yra žinoma bak
terijų, kurios ir prie 2000 C. 
nežūva.

Ik. tokių mažų gyvybės sėk
lų nieks iki šiol negali pastebė
ti. Žmogaus akis su atatinka
momis kūnus didinančiomis 
priemonėmis (ultra mikrosko
pais) gali pastebėti mikroorga
nizmus, turinčius iki 5 milimik- 
ronų (milimikronas viena 
milijoninė dalis milimetro) il
gio. Mažiausias ligšiol žinomas 
mikroorganizmas turi 15 mili- 
mikronų savo skersmenyje. O 
tekių masių gyvybės sėklų bu
vimas, kurias nešiotų saulės 
spinduliai, vargu ar yra gali
mas. Ir šiai teorijai šiandien 
svarbesnės reikšmės nepriduo- 
dama.

Painus gyvybės klausimas bus 
išspręstas, kai chemikams pa
siseks laboratorijoj pagaminti 
gyvo organizmo dalelę. Lig šiol 
mokslininkams laboratorijoj nie
ko gyvo sukurti nepavyko, bet 
gyvybės klausimas nėra visiš
kai žmogui neprieinamas daly
kas.

Daugelis organinių (augali
nių) kūnų, kurie įeina į gyvos 
medžiagos sudėtį, kaip rieba
lai, cukrus, daugelis organinių 
rakščių šiandien lengvai iš ne
vi gailines medžiagos laboratori-

---------------ĮĮg-

rmet neras būdų gyvos medžia
gos sudėtinėms dalims paga
minti.

Pati gyvoji medžiaga yra su
dėta iš kasdien mūsų sutinka
mų .kūnų kaip deguonis, azotas, 
anglis ir kita.

Reikia tik susekti kaip tos 
medžiagos gyvajam organizme 
yra grupuojamos ir gyvybės 
kilmės klausimas paaiškės. Gy
vų kūnų gyvenime šiandien ne
matoma tokių apsireiškimų, ku
rių visiškai nebūtų galima iš
aiškinti paprastais gamtos dės
niais. Jei seniau, matydami kad 
žmogaus skilvis ir žarnose sul
tys suardo, suvirškina visas į 
juos patekusias maisto dalis, o 
nejudina pačio skilvio sienelių, 
laikė stebuklingu reiškiniu, tai 
šiandien visiems aišku, kad tik 
dėl to suvirškinančios maistą 
sultys neliečia skilvio sienelių, 
kad šios turi jas apsaugojančių 
priemonių.

Gyvių judėjimas, persikėli
mas iš vienos vietos į kitą taip 
pat išaiškinamas paprastu me
chaniniu veikimu. Dirbtiniu bū
du galima padaryti toki laše
liai, kurie vandeny judėtų pa
našiai kaip kai kurie žemesnie
ji gyviai.

Mokslininkas Binėli paėmė 
smulkiai sumalto cukraus, su
maišė su aliejiniu sviestu ir ga
vo mažutėles kruopeles. Patal
pinus šias kruopeles į vandenį 
su glicerinu, padėjus po mikro
skopu ir lengvai prispaudus 
stikleliu buvo pastebimi šių 
kruopelių judėjimai ištisomis 
valandomis, kurie buvo visiš
kai panašūs į amebų judėjimus.

Nors amebų panašūs judėji
mai vyksta dėl labiau sudėtin
gų priežasčių, tačiau vienas 
dėsnis liekasi bendras, kad pa
laikyti gyviams'judėjimą nėra 
reikalinga jokia paslaptinga pa
jėga, o paprasti gyvių organiz
mo -vidujiniai erzinimai ir įvai
rūs fiziniai reiškiniai gali juos 
iššaukti.

Į klausimą, ar dabar kuriasi 
savaimi nauji gyvi sutvėrimai, 
mokslas atsako, kad ne. Bet 
pirmaisiais žemės kūrimosi peri-
jodais, kai temperatūra ant že-

jose pagaminama. O taip nese
nai įvairių stebuklų šalininkai 
tvirtino, kad mokslas niekuo-

mės buvo daug aukštesne, gam
tininkų manymu gyvybe galėjo 
savaimi iš negyvos medžiagos

Krautuvėse Chic rasiteVisuomet

1922-32 So. Halsted St,
Canal €v982

J. NAKKOfelS, Vedėjas

namesnę kainą. — bu pilnai patenkinančiu patarnavimu

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai

3 4177-83 Archer Avė
Lafayette 3171 

3 M! KEZES, Vedėjas
M
xxxxxxxxxxxxxx nn xxxxx xtxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj:

Peoples Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

šiuose didžiausiose
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei-

wr
-

KIJMTEČIŲ DAINA

Trauk, bėruti, įrauk greičiau,— 
Poną einant patnaČ’ifftf.1 
Jis ir vėl mane i-figos
Neišvarius nė vagos.

Kiek jau priariau vagų! 
Gal liek pat, kiek man vargų! 
Trauk, bėruti, trauk greičiai! 
Ponui mūrus pastačiau.

Trauk, bėruti, o pačiam 
Reikia dirbti alkanam: 
Duonos kąsnio neturiu, 
Nors ariu, ariu, ariu.

Vaidilos Ainis.

Zdrastas buvo naujienietis, 
Senai nosį jis užrietęs 
“ležednevną” pcizavoja 
Ir Grigaitį “kritikuoja”.

Jisai nėra bolševikas;
Jam tik rupi tas skatikas,

KAS YRA DEMOKRATIJA?

A. Kerenskio New
York e savo kalboje aiškino kas 
yra dfcftiofcratija. Vienas lėni-, 
nizmo apaštalas visą pr-iknlloi 
laiką išsižiojus klausosi, bet 
kas yra demokratij® jis taip ir 
nesuprato, Prakalbai pasibai
gus, tas nosies varVintojas Ke
renskį) paklausė:

* .
Pasakyk man tardyta,, kas 

yra demokratija ?
— Demokratija —atsako Ke- 

renskis — yra tokia valdžios 
forma, kur kiekvienas, ir ko
munistas, gali statyti panašų 
klausimą, kaip jūsiškis, be jo
kio savo kailiui pavojaus.

KUR BUVO VISAGALIS 
DIEVAS?

ATYDAI SEIMININKIŲ!!!
Po Velyki) Galutinas Kpardavimas

štai yra kai kurie ^pedalai dėl h!o iipardavinto

Varnišia galionui
SicninF popiera ..
Grynas Linseed Oil galionui .........   $1
Alyvas White Lcad ...............................  $12.75 už 100 svarų

Visas tavorak garantuotas
Specialiai tiktai šiam mėnesiui

Eonas rakandu saly tojo dykai priė kiekvieno pirkinio 
už $1 ar daugiau . •

Pardavinėtojai

5AMUEL HELMAN
PAINTS, VVALL PAPER, BRUSHES, VARNIŠKES, ETC.
1421 So. Halsted Street Phone Canal 5063

...... .................................$i
6c roleliąi ir aukščiau

TAJERĮI, BATERIJŲ IR KITOKIU REIKMENŲ 
\ DEL AUTOMOBILIŲ KRAUTUVE

Chicagos marijonų organas 
“Bangas” mums nuolat aiškin
davo, kad bedievių ir socialis
tų sviete esą taip maža, kad 
jie nieko nereiškią. Katalikai 
galį iš jų lik pasijuokti.

Bet pastaromis dienomis 
Meksikos katalikai užpuolė 
traukinį, apiplėšė pasažierius, 
mušė juos ir degino. Minint tą 
barbarišką įvykį, “Raugo” re
daktoriui razumėlis tuoj apsi
vertė aukštyn kojomis. Esą 
prie tokio žvejiško darbo Mek
sikos katalikus privedė sociali
stai ir bedieviai. Matot, koki 
galingi pasidarė tie bedieviai! 
Net dvasios šventos saugojami 
katalikų razumėliai griešnų be-

Atidarėm Brighton Parko apielinkė- 
je. Šioj krautuvėj bus parduodami 
Firestone tajerai ir tūbai kaipo va
dovaujanti eilė, taipgi ir kitokių pi
gesnių tajerų.

Čaržijam baterijas, vulkanizuojam 
tajerus ir lyginai kitus patarnavi
mus atliekam.

Puikios dovanos kiekvienam atsilan
kiusiam bus duodamos.

VASIL and URBAN
TIKĘ SALES & SERVICE 

4051 Archer Avė.
<

Išpardavimas LotuMėlis
ŠIANDIEN IR RYTOJ, SUBATOJ IR NEOĖLIOJ, BAL. 30 ir GEG. 1 d., 1927 

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

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

Biznio Lotai
Ant 87-tos gat. ir Archer Avė. 

gatvekarių linijos, geri kampai bile 
kokiam bfzniui. Parsiduoda tik po 
$30 ir $50 pėda, lengvais išmokėji
mais.

čieli blokai 5 akrų dydžio, su dide
liu mišku, tinkami Piknikų Daržams, 
parsiduoda ypecialiskai pigiai leng
vais išmokėjimais.

Rezidencijoms Lotai
Sveikam gyvenimui ant aukštų 

kalnų, su lopatų miškų i/į, ir V2 akro 
dydžio, parsiduoda tik po $650 ir 
aukščiau, lengvais išmokėjimais. Ku
rių kainos be paliovos užaugs 10 kar
tų tiek, kol pabaigsi mokėt.

Kiti Lotai parsiduoda tik po $300 
su $100 įmokėjimo, likusius po $10 į 
mėnesį. Su visais parankamais .kai
po: gatvekariai, geležinkelio stotis, 
cementiniai bulvarai, mokyklos ii 
storai.

Bile kas gali išplanuoti Subdivizio- 
mj, bet tik gamta gali užaugint to
kius medžius.

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

S. P. KAZWELL & CO.
S. P. KAZLAWSKI

(Žeifiės Savininkas)
Subdivizino Ofisas Chicagos Ofisas
ARCBKR AVĖ. & SPRING ST. 6312 SO. WESTERN AVĖ.
P. O. Willow Springs, III. Tel. Prospect 214)2
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KONCERTAS

iškilme

Juozo Babravičiaus

Gyvenimo Prailginimo 
Klausimas
Rašo Dr. A. J. Karalius

Sakykime, kad 100 metų yra 
musų gyvenimo tikslas, t. y. 
kad ilgiau gyventi nėra gali
mybes. Tyrinėtojai surado, 
kad paskutiniais laikais prail- 

I ginta vidutinis amžius, suma
žinta jaunų ligos-, bet nieko 

1 nepadaryta prailginimui am
žiaus virš 100 metų. Kitų ver
tus, rimtų tyrinėtojų statisti
kos kaip tik ir rodo, kad labai 
mažai žmonių pergyveno 100 
metų.

Pereitam šimtmety Anglijoje 
' ketvirtadalis žmonių mirė ne- 
[ sulaukę 5 metų. Šiame šimt
metyje tenais ketvirtadalis žmo- 

,'nių mirė nesulaukę 40 metų. 
Pusė mirė pirm 45 m. pereitam 
šimtmety, o pusė pirm. 65 m. 
šiame šimtmety!; trys ketvirta
daliai mirė pirm 70 m. perei
tam šimtmety, o pirm 75 m. 

i šiame šimtmetyje. Reiškia mi
rimai jaunų žymiai sumažinta, 

[o senesniųjų visai nežymiai. Juo 
j arčiau 100 m., juo mažiau page
rinimų galime surasti. Labai 

[retai žmogus sulaukia šimto 
• metų.

Jeigu paėmę tyrinėtojų sta
tistikas (Dublino, Fisherio ir 
kt.) norėtume daryti išvadas, 
tai rastume, kad žmogaus gy

venimas eina ilgyn, bet gan lė
tai. Dabartiniu laiku Suvieny
tose valstijose vidutinis am-

arba neturime progų arba pa
tys žmonės nepaiso musų pa
tarnavimo... 'Piktai maža dale
lė saugojamosios medicinos 
priemonių plačiai vartojama...”

Ret, anot prof. Fisherio, nėra 
reikalo kalbėti apie darbus ir 
suradimus tokių žmonių, kaip 
Koch arba Banting: žmones dar 
nepaiso nei paprastų higijenos 
nurodymų.. . Daugumas susi
rūpina savo sveikata tiktai su
sirgę pavojingai. Diduma ir va
dinamų apšviestų žmonių svei
katos klausimuose nieko nenu
simano, arba elgiasi stačiai juo
kingai ir kvailai.. .

Mokslas i.štikrųjų tiktai ra
gina grįžti atgal į paprastų, 
senai pamirštą gyvenimų. Civi
lizacija suteikė daug kenksmin
gų sveikatai dalykų, kuriuos 
dabar mokslas stengiasi paša
linti.

Išradimas stiklo atėmė žmo
nėms ultra-violetuosius spindu
lius ir gyvenamuose kambariuo
se sugadino orą. Džiova vien 
dėl to nubaudė miliomis žmo
nių. Dabar mes jau tai “atra
dome’’ ir ieškome saules spin
dulių arba pradedame dirbti 
tokius stiklus, kurie perleistų 
minėtus spindulius. (Dirbama 
“vita” ir “celo” stiklai, per ku
riuos saulė? ultra-violetieji

spinduliai gali pereiti). Žmo
gus, taip sakant, buvo bandęs 
pajuokti gamtą, bet apsiriko; 
dabar pradeda atitaisyti klai
das.

Dr. Fisk ir Fisher surinko tū
kstančius pavyzdžių, kurie aiš- 
kai rodo kaip kenkia žmonių svei

katai civilizacijos produktai 
(namai, drapanos, valgių gami
nimas, dirbtuvės ir t.t.) Civi
lizuoti žmonės pradeda netekti 
dantų, o laukinių žmonių dan
tys buvo stiprus. Tai jau se
nai įrodyta.

(Bus daugiau)

ARCHER FURNITURE

Kam reikalinga pirkti rakandų, tai lankydami kitas krautuves, at- 
silankykit ir j musų krautuvę ir dirbtuvę. Pas mus pirkdami sutau
pysit daug pinigų, nes mes patys frontinius setus išdirbam. Pas mus 
pirkdami tikrai sutaupysit daug pinigų. Mes agentų ir dykūnų ne- 
užlaikom. Mes patys sunkiai dirbame, tai ir draugų sunkiai uždirb
tus pinigus norim sutaupyti.

ADAM SCHAFF PIANUS PARDUODAM
Mes dirbam setus ant užsakymo, vartojam materiolą tvirtą ir ge
rą, turim didelj pasirinkimą. Tai meldžiame atsilankyt ir persitik
rini pas mus. Katrie čia yra pirkę visi džiaugiasi ir kas pirks, bus 
užganėdintas. Vieta gerai žinoma, Jokantų name, Archer, I rancisco 
ir Richmond St.

ARCHER FURNITURE
JUOZAPAS KAZIKAITIS, Savininkas

4140 Archer Avenue
Phone Lafayette 9733

Tai įvyks

Ned., Gegužio 8 d., 1927
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 South Halsted Street

Tai bus užbaiga visų didžių
jų koncertų ir žieminių iškilmių.

Kviečiame visus ir pataria
me pirkti tikietus iškalno.

Tikietai parsiduoda:

BERNOTAIČIŲ KRAUTUVE
3138 So. Halsted St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

W. J. STANKŪNAS
3315 So. Halsted St.

žius 58 m. 2,000 metais butų 
apie 64 metai. Kitaip sakant, 
kas šimtmetis žmonės aplamai 

.imant turi daugiau progų ilgiau 
gyventi, bet gyvenimas eina il- 

Igyn lėtai. Kiti tyrinėtojai su- 
Itinka šitaip pasakyti: kiekvienas 
šimtmetis prailgins musų gyve- 

'nimą 10%, bet laikui bėgant 
ateis tokis' laikas, kad jau pra
ilginti nebus galima. Čionais, 
kaip sakiau, pripažįstame, kad 
100 metų tai musų gyvenimo 
t ikslūs.

Dabar gedime pakalbėti apie 
tai, ar ištikrųjų jau nėra gali
mybių prailginti vidutinį am
žių virš 100 metų, bet pirmiau
sia dar pažiūrėkime, ar gyve
nimas eina ilgyn ir kas reikia 
daryti ir daroma, kad jisai iš 
tikrųjų eitų ilgyn, kaip kad da
bar eina.

Pirmiausia, žmonės gali įgau
ti jėgų kovoti su ligomis bei su 
jų perais. Pasteuras yra pasa
kęs: “Žmogus gali pašalinti vi
sas užkrečiamas ligas”. 'Taip 
mes turėtume pašalinti
visas ligas, kurių prie- 
žasti jau suradome. Su
rasta, tai surasta, bet gan sun
ku naudotis mokslo suradimais.
Reikėtų naudotis mokslininku 

darbais
Dr. W. II. Welch sako:
‘‘Kai Koch surado džiovos 

bacilus, Bantind padirbo insu
liną cukrinei ligai gydyti, Von 
Behring padirbo antitoksiną 
difterijai gydyti, arba -Park į- 
rodė, kad toksinas-antitoksinas 
apsaugoja nuo difterijos, tai 
musų svietas tartum išsižiojęs 
suriko: dabar tai žmonės jau 
nesirgs. Paskui tasai svietas 
užmiršta išradimus...

“Tikrieji faktai kalba visai

theUapierflash * * 
of its Getaway

3614-16 Rooierelt Kd.
Arti St. Louin Av«. 

CH1CAGO, TIX.

UNIVERSAL STATE BANK
N. W. corner 33rd & Halsted

PO KONCERTO BUS ŠOKIAI

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
"Ib prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banta

nusibos Ir Turkiškos Vanos @
12th STREET

Tel. Kedah 89»2

rvwsifv<v’

ką kitą. Mokslo priemonės ir 
inetodomis naudojasi mažuma
žmonių... tiktai tie, kurie už
tektinai turtingi, tie, kurie tu
ri įtakingus daktarus, tie/ ku
riuos sveikatos dabotojai pri
verčia, tie, kurie nusimano apie 
savo kūną, o tokių nedaug... 
Dauguma žmonių nežino kas 
savo gyvybę rizikuojančių mo
kslininkų surasta, nenori net 
klausyti rimtų ir teisingų pa
tarimų; ir dėl to ligos po seno
vei siaučia ir graboriąms krau
na turtus. Ligos, žinoma, maži
nusi, bet labai retai... .

“Aplamai imant, sveikatos, 
klausimais žmones mažai inte-
resno jusi; mažiau, negu, saky
sime, šieno piovimo klausimais 
arba kiaulių auginimu. Mes ži-
nome kaip saugoti žmones, bet

HUDSON SUPER-SIX
Standard Coach - - $1285 
Standard Sedan - - 1385

Custom Built Modtis
Roadster - - - - - $1500 
Phacton ----- 1600
Brougham - - - - 1575
5-Passenger Sedan - - 1750
7-Passenger Sedan - - 1850

Ali pricejf. o. h. Dftroit 
plūs ivar exdit tax.

Kol jus dar nesate važiavę su lludson Super-Six 
jus negalite žinoti važiavimo smagumo.
štai yra briliantiškas veikimas kuris suteikia naują 
reiškimą pasauliui.
Tai yra master karas iš kiekvieno atžvilgio. Ir savo 
motoro veikimu turi didžiausios galimybės kokia tik 
yra žinoma.
Jo geras veikimas teikia daug patogumų. Pavyzdžiui 
jus važiuojate greičiau tarpe aprubežiuoto važiavi
mo. Tai yra todėl, kad jus pradedat greičiau. Grei
tai {važiuojat į kalnus. Jus turite tą lengvumą kuris 
nenuvargina ilgose kelionėse.
Ir šitie visi gerumai suteikė Hudsonui greitą jo iš
pardavimą ir publikos pripažinimą.

HUDSON Super~Six
Klauskite Mr Montvid

Hudson Motor Company of IllinoisM

2220 South Michigan Avė.
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riuose. Greitu laiku aš vėl jus' 
valdysiu. l iktai ginkluokitės' 

 

kiek galėdami; ^erlpfcrnieji, o 

 

ta aš/pats Yus nuve
siu tų smurtininkų raštavot!. ( 

—Buvęs Padaužų Re ^publikos

čigono tikėjimas
čigone, kokio tu tikėjimo? 

—O kokio tau reikia?

Palaimintas, kas tiki

iu! <

Kaip biesas Strazdą orĮgavo

mis gatve kunigas 
iv o p t“;;; i i ima 
mu.isaino.

praneš c

• • •1 rupiniai
MALT TONIC - EKTRA PALE 

SPECIALIS ALUS

Ar.ni meti is. k;'. bicsas atljo ant svieto
Ieškot tavorščiaus melagio i begėdžio kieto,
Po tiumpc.s kelionės jis Strazdą suliko 
Ir Strazdas Riešui begalo patiko.

lu.l ut jau jums 
musu tavorščiai 
rengi.: kas nedėlios 
vakarą “prelekcijas’’. Mums

žinoma, kad
nas mu ų

m kumg- s. 
;ad degtinė 

priešas?

“Buk sveikas, Strazde! esybe In nekokia atrodai, 
Ir kaip matau žmonėms tu jau didžiai nusibodai.’’ 
Tokiais tai žodžiais bicsas j Strazdą prabilo 
Ir Strazdas Liesą iš karto pamilo.

“Mulkis, palaidūnas tu ncsae.nas”, biesas kalbėjo, 
“Dabar, kai daug Žmonių p:ų edo ir durnai sužvėrėjo, 
Tu tinki j u piemeniu būt. Tu juos ganysi, 
Ant padoriųjų losi, purvus drabstysi.

“Nečėdyk burnos: lik srėbk ir spiauk ant kiekvieno, 
Kis išmintingu atrodys. Kai misi versi nuo kamieno, 
\ išvien tarp išmintingųjų juk tu nepakliūsi 
Ir kaip mėšlo vabalas pranyksi, supusi.

malonu

re nuo o ga o. Jie pradėjo, taip 
siu( ijucti iš užpakalio.

>•(' pirma išmoksta “prakalbas“ 
s.’kyli, o parkui mc k i naši skai
tyti ii-. rašyti.

nėra
t ar pats Kristus 
mums savo priešą

kė parapijona

Kokia puiki artiste ponia 
tiesiog gyvena scenoj.

Su kuo?

“Tau vietą duosiu neblogą: Velnio užpečkyj sėdėsi, 
Ir jeigu losi gerai, spjaudysi:s sočiai priėsi. 
Valoniu tu vadinsies- nuo dabar; kasdiena 
Išspjausi purvo po kibirą vieną.“

Apsidžiaugė Strazdas Lieso pakvietimą išgirdęs, 
Nuspjovė, suliko ir nuo to laiko spjaudosi įširdęs 
Ant kiekvieno, kas biesui tarnauti atsisako, 
Ant kiekvieno kas pakliūva Strazdui ant tako.

—Jurgis širšė.

Ipc.kritiškas pilietis

č’žikreit;) karta bolševiku stu
dijavimo temo buvo iš Lenino 
tezių: "Koks skirtumas tai p
valstybės ir demokratijos?“

Padaužų ministeris skelbia 
viešai kelias temas kartu, kurio
mis gali pasinaudoti musų ta
vo rščia i.

Pirma tema bus-; “Koks skir
tumas yra tarp sūrio ir mė
nulio?“.

Antra tema: “Koks skirtu
mas tarp bolševizmo ir oiste- 
rio?“

Trečia tema: “Koks skirtu
mas tarp diktatūros ir soviets- 
kos Rusijos?“ i

Visus šiuos klausimus rasite 
Lenino tezių knygoj. Draugai.

Nepatinka man mergina,— 
skundėsi jaunikis piršliui,— jos 
viena koja trumpesnė už kitą.

■.1.0

Vidutiniško dydžio austrė su 
vartoja 3() kvortų 
diena.

vandeni k;

Apie penki miliuiiai žmonių 
Amerikoj turi radio priimtuvus. 
Vadinar.i, kas vakarą maždaug 
20 milionų žmonių klausė.' • ra
dio.

Kai kurie vabzdžiai girtieji-j 
mo organus turi ant kojų.

Del žinda aų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti 1 9

MALT T JNLC’O
ar a

Extra Pa-1 Alaus
INVlOOKAJlHO

lOOO FU."l C.0KVMr.4CtNT» ..
MtKrtHlNO

GOOu to'* TNt į

rekomen-

piršlys-. 'Tiesa, viena koja trum
pesnė, bet už tai kita ilgesnė.

-Aliute, ar tu pripylei 
vinis šviežio vandens?

Švedijos Karališkas automo
bilistų klubą- savo nariam? duo
da kuopuikiausį patarnavimą: 
klubo mechanikai ne tik reika
lui esant automobilius sutaiso, 
bet ir kelius nurodo.

duojamas oer

DlB.Mc I icholas
t Y ii

Prašykite • avo gror.eminko ;.i Ja aptiekoriaup, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pas;;ūkite

FREDERICK BROS. j
Boulevard 2538 311 W. 37th St., Chicago

Chicagos lietuviškų 
fašistų himnas

Fašistas I.
Turėjau kartą politiką 
saujoj suspaudęs gan kietai, 
bet sandariečiams nepatiko 
mano visi skvmu skvmai. * * *
Aš tautiškai, 
valstybiškai 
tikrai nusistatysiu. 
Mečiau izmus, 
remsiu savus 
ir pinigų pasidarysiu.

Fašistas II.
Turiu prirašęs gyvą velnią 
eilių ir straipsnių aš ilgų; 
apie kales, karves ir kelnes 
turiu ir dramų pradėtų... 
Nėr kur spausdint, 
nenor talpi n t 
“Naujienos“, nė “Sandara“; 
nors ėmės verk, 
“green river“ gerk— 
nieks- nesupras kas gera...

Fašistas III.
Vyrai, mums reikia drukavoti 
gazietą savo be juokų, 
tada galėsime kovoti 
ir spausdinti raštus savų, 
(laivę turiu, 
rašyt galiu 
ką man tiktai sakysit.
O jei reikės, 
kiti padės— 
jus. patys pamatysit.

Visi kartu
Tas ne lietuvis, kurs savųjų 
fašistų skymą dar atmes, 
kuris penkinę ant greitųjų 
mums kaipo vyras nenumes.
Ilgai mes jau kentėjom 
kopusius, barščius srėbdami; 
dabar jau laikas štai atėjo— 
gazietą leisti, gerbiami.

Senai mus ėda naujieniečiai, 
padaužos duoda mums velnių, 
mus kankina ir sandariečiai— 
niekur nerandame draugų...
Dabar visi, 
mes keturi 
išleskime gazietą; 
rašysime, 
skaitysime 
ir nepaliksime tuščią vietą.

—Premjeras.

Iš viršaus i apačių ...
Saumylis ir trumparegis’ 
Monarchistų pasekėjas, 
Egzekucijas pamėgęs. 
Tautos vadu pasiskelbęs, 
Ožio barzdą prisidėjęs, 
Norus klerikalų pildyt 
Amžinai pasižadėjęs.

Kas,...
Vokietijoj daugiau sėdi, 
Anglijoj tik laiks nuo laiko! pasimatymo

Litus skaito, litus laiko. 
O kad proga pasitaiko,— 
Konspiracijas užmano, 
Antanėlį pasikinko 
J valstybės vežimėlį 
Traukti litus j bankelį. 
Ir diktuoja, kaip valdyti. 
Snarglius aukštai patupdyti.

(Kad sveiką kailį išlaikyti.). 
Kas*?..

—Apgulos Ministeris.

Padaužų Prezidento at
sistatydinimo Aktas
Visiems piliečiams be skirtu

mo lyties ir amžiaus:
Jūsų didžiai gerbiamas- prezi

dentas išvažiavo aną nedėldienį 
savais asabiškais reikalais j ki
tą valstybę, o keli tautiškai 
nusistatę vyrukai ėmė ir pasi
griebė ir valdžią ir konstituciją 
ir dabar, kaip žinote, užkišo 
jums burnas ir tylite visi, kaip 
žemes pardavę...

Tyliu, gerbiamieji, ir aš. Pa
sitraukiu aš į užpakalį, j mi
nias einu, iš kurių esmi kilęs ir 
kuriose dabar aš dirbsiu padau
žų darbą.

Del labo musų konstitucijos 
ir visos padaužų respublikos, 
iš nė nepajutau, kaip pasira
šiau. Bučia galėjęs sukelti di
lelį pilietinį karą, tiktai tuo 
momentu buvau truputį apsnū
dęs, o ištikimų m misterių ne
paspėjau prikelti...

Dabar valdys jus Tautos Va
las, kuris jau ir poterius užmir
ko, o apie kitus dalykus jisai 
dar mažiau nusimano. Matote, 
jo moteris- užsimanė preziden
tauti, būti ponia prezidentiene... 
Ot, kokių ambicijų leista mo
terims įsigyti, gerbiamieji. Ma
no prezidentavimo laiku to ne
buvo. Ir mokesčiai jums buvo 
maži, ir jokių trobelių neturė
jote, o dabar aš jau neatsakau 
už jūsų pačių darbus.

Jus visi žinote, kur aš gy
venu. Mes organizuosimės ir 
mšluosime tuos smurtininkus, 

kurie jau ir kongresą išvaikė... 
Nušluosime, sakau, tiktai su
barkime savo jėgas.

Vakar naktį aš susiorganiza
vo jau Padaužų Respublikos Gy
nimo komitetą, kuris greitu lai
ku pakels smarkią revoliuciją. 
Broliai padaužos, į talką savo 
teisių ginti. Nemokėkite tiems 
smurtininkams mokesčių, ne
klausykite jų orderių, --tegul 
jie keičia konstituciją, o mes 
prisilaikome senosios, kuri 
mums taip sėkmingai tarnavo.

Sudiev, broliai padaužos, iki 
revoliucijos suku-

Atsišaukite
tie generolai ir jų kepurės, ku
rie ir kurios nukentėjote Kau
no gatvėse socialistams ir be
dieviams valdant Lietuva. Pa
daužos suteiks didelę nagradą 
ypač “Draugui“, kuris paskel-

mums generolų vardus ir pra
vardes, nukentėjusių Kauno gat-

kuria muziejų, tad
nori turėti 
muziejaus

visam svietui kokia žiauri buvo 
socialistų ir bedievių valdžia. 
Amen.—P.

Liežuvninky Ministerio 
pranešimas visuomenei

Po Padaužų Respublikoj per
versmo dabar visur ramu. Pi
liečiai eina savo pareigas nor
maliai.

Pereitą nedėlią buvo labai 
graži pirma pavasario diena ir 
visi piliečiai ramiai vaikščiojo 
laikinosios sostinės gatvėmis, 
meiliai žiūrėdami į patroliuo- 
jančius gatvėmis- automobilius. 
Provincija ir rami.

Laukiam ex-prezidento for
malus rezignacijos.

Bučkiai
Pamatė šeimininkas per lan

gą, kad burdingierius bučiuoja 
jo pačią. Degdamas užvydu į- 
bėga į vidų ir šaukia:

Ką tu darai, Jonai?
Burdingierius (šypsodania-

—Ką?
Kam tu bučiavai mano pa-

Ar gi negalima?
Žinoma, kad negalima.

—Tai atleisk, aš to nežinojau.
Šeimininkas ilgai negalvojęs 

skėlė burdingieriui į ausį. -
Kaip tu drysti muštis?
Ar gi negalima?
Žinoma, kad negalima.
Tai atleisk, aš to nežino

jau !

Sankrovoj
Pirkėjas:—Duokite man d r 

sę.
Pardavėja. Kokio didumo.
Pirkėjas:—Bile kokio.
Pardavėja: Tai kokios spal-

Pirkėjas. Man vis tiek pat. 
Ta dresė dėl prano pačios. O 
kokia ji nebūtų, aš vistiek tu
rėsiu ateiti ir ją išmainyti.

žu-

pa-
ties neišgėrė

New Yorko farmeris papiovė 
karvę, kurios viduriuose jis ra
do penkias vinis ir kelis šmotus 
vielos. Viela jau buvo širdį pa
siekusi.

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

3824 Deodor St., Indi ma Harbor, Indiana

Jau
Išrenrineta Remiu Pinigais

Jus Jus galit Nusipirkti
Gyvensit Kitam

šį pelningą N amąRate

Vienas Fialas Stok llokejes Genda!

Didžiausi 2-flatvį Bargenai
CHICAGOJE — TURI BŪT PARDUOTI UŽ KAŠTUS

ŽIŪRĖK
KOKIOS ČIA YRA YPATYBES

Tiktai ft’/i mylios nuo didmiesčio, 1 blokas nuo 
2-jų iransportacijos linijų, žemes kaina čia nuolat 
kyla.

Namai budavoti ant plačių lotų — 30x125 pėdas, 
su visais įtaisymais, sienos puikių plytų, karšto van
dens šiluma, “sun parloro, indoor bed”, apdirbti por- 
čiai bungaknv styliaus stogai — žodžiu, moderniški 
visais atžvilgiais.

Ateik ir apžiūrėk ką Rali nupirkti ant išlygų leng
vesnių negu renčia.

Edward W

Tiktai $ 650 Įmokėti

Balansas $75 Per Mėnesį
Niekur Chicagoje jus nerasit kitų tokių bargenų kaip šie — tik pagalvok 

— įmokėti tiktai $650 už naujų dviejų augštų inurinj namų, kurio antras augštas 
jau išrenduotas. o pirmame palikta vieta pirkėjui kad nusipirkęs tuojaus galėtų 
kraustytis ir gyventi. Tai yra jūsų proga įsigyti sau namą lengviausiomis 
sąlyginis ir tuojaus imti rendą.

Pradėk mokėti už savo locnų namų, vieton mokėjus kitiems. Dabar dar 
yra keliolika namų pasirinkimui. Kaina tik padengia kaštus. Chicagoje randasi 
daug žmonių pakankamai išmintingų pasinaudot šia proga — tai neatidėliok! 
Ateik ir apžiūrėk šiuos didelio pigumo namu i TUOJAUS!

Bakševiči u s
OFISAS:

4336 Archer Avė.

arnamus 
ofisan

Kreipkitės
Bile diena

PAMATYK JUOS NELAUK
DAMAS ILGAI

Privažiuoti galima Archer ir Kedzie kar 
rais. Ofisas randasi ant N. W. kampo Archer 
ir Kedzie, Bakševičiaus rezidencija du blokai į 
vakarus nuo Kedzie Avė. Visados klauskit 

Bakševičiaus.
Budavotojas W. HAYDEN BELL ir savininkas

NAMAI:
4358 S. Spaulding Avė.

Tel. Lafayette 8600 ir 9570

O


