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Užsienio komunistai 
protestuoja Maskvai

• •

Angliakąsių konvencija 
reikalauja naujo Sacco ir 
Vanzetti bylos tardymo

Washingtono vyriausybė, užgi 
na “nemoralios literatūros” 

importavimą
Užsienio komunistai Įtūžę 

ant Maskvos
Protestuoja dėl sovietų daly

vavimo Tautų Sąjungos kon
ferencijoj

BERLINAS, geg. 6. [F]. —- 
Iš ištikimų šaltinių tenka su
žinoti, kad Anglijos, Francijos 
ir Vokietijos komunistai bai
siai įtūžę ant Maskvos už tai, 
kad sovietų Rusija pasiuntė 
savo delegaciją į Genevą daly
vauti Tautų Sąjungos ’ konfe
rencijoje.

Minėtų kraštų komunistų 
vadai pasiuntė to aštrų 
protestą Maskvai? Jie eina dagi 
taip toli, kad kaltina sovietų 
galvą, btaliną, dėl darymo 
kompromisų su kapitalizmu. 
Savo kaltinimą jie remia tuo 
faktu, kad komunistai visą lai
ką žiurėjo į Tautų Sąjungą 
kaip į tarptautinių kapitalistų 
mašiną prieš darbininkus, 
o dabar |>ati 
ja tampa 
kė.

Komunistų vadai, pasiuntu- 
sieji protestą, sako, kad šis 
sovietų Rusijos padarytas žin
gsnis stipriai pakenksiąs ko
munizmui.

na.
komunistų Rusi- 

toš mašinos dalinin-

Kaltina Maskvą dėl suki 
limy Ryty Indijose

No. 108

Valys kraštą nuo ‘‘nepa 
donos literatūros’'

Wastyngtono vyriausybė 
kirvį dagi Shakespe- 
Balzac’o etc. raštams

landa 
are’o,

YORKAS, geg. 6. — 
Balzac’as, 

stambiausi Ji- 
kurie iki šiol 

“doros apašta-

Metinė Illinois anglis 
kasią konvencija

Reikalauja naujo Sacco-Van- 
zetti bylos tardymo; pasmer
kia .visokios rūšies karo įs
taigas

PEOIUA. III., geg. 6. —Lai
komoji čia metinė Illinois Ka
syklų Darbininkų konvencija, 
kurioj dalyvauja 560 delegatų, 
vakar dauguma balsų nutarė 
pakviesti kalbėt ' konvencijai 
Alexandrą ĮIowuttą, pašalintą 
Kansas valstijos angliakasių 
pirmininką, kuriam pastaroji 
tarptautinė United Mine VVork- 
ers’ unijos konvencija atsisakė 
suteikti vietos kaip delegatui.

Tarp Howatto, kurs yra bol
ševikas, ir tarptautinio anglia
kasių unijos prezidento Johno 
R. Levviso, kurs yra konserva
torius, nuo senai eina tarpusa
vio kova. Dabar, kai 
angliakasiai nutarė 
Howattą kirstis su
konvencijoje, be abejo, 
stiprių kivirčų.

Vakarykščiame posėdy kon
vencija priėmė rezoliuciją, ku
ria protestuojama prieš Massa- 
chusetts teismo pasmerkimą 
Sacco ir Vanzetti mirties bau
smei ir reikalaujama, kad pa
smerktųjų byla butų iš naujo 
tardoma.

Rezoliucija prieš nareivybės 
lavinimą mokyklose ir militari- 
nėse stovyklose buvo pakeisi” 
rezoliucija, pasmerkiančia 
kios rųšies karo įstaigas.

A MSTERD AMAS, H oland i -
ja, geg. 6. — Ilolandijos Ry
lų Indi jų vyriausybė pristatė 
krašto tarybai raportą apie ‘ 
pastaruosius sukilimus Rytu 
Indijose. Raporte sakoma, kad 
tie sukilimai buvę suplanuoti 

, Maskvoj ir buvę diriguojami 
iš Singapūro. Sukilimai, prasi
dėję 1925 metais, tai buvę 
vaisiai penktojo komunistų 
internacionalo 'kongreso Mask
voje priimtų tam tikrų rezoliu
cijų, o taipjau tais pačiais me
tais priimtų rezoliucijų Rytų 
Indijų komunistų konferencijo
je.

PITTSBURGHO KASYKLOS 
OPERUOSIANČIOS KAIP 

“OPEN SHOP”

PITTSBUKC.H, Pa
— Pittsburgh Terminai 
korporacijos pirmininkas 
ker šiandie pareiškė, kad 
l>oracija pasirengus visas 
kasyklas šioje apygardoj
dėti operuoti kaip “open shop” 
(t. y. kur darbininkų unija ne
bus pripažinta).

6.geg.
Coal
Ba- 

kur
savo 
pra-

Illinois 
kviesti 

Lewisu, 
kils

visc

Jayūiiijh nusistačius ne 
simaišyti i Kinija

TOKIO, Japonija, geg. 6. — 
Premjeras Tanaka pranešė 
parlamente, kad Japonijos val
džia nusistačius ir toliau nesi- 
maišyti į dalykus Kinuoėe.

žemės drebėjimas pa
gimdė jūrėse salą

MASKVA, geg. 6. — Prane
ša, kad žemės drebėjimas ir 
vulkaniški išsiveržimai Kaspb 
jos jūrėse, netoli nuo Kurins- 
ko iškišulio, įvykę 
madienį, pagimdę 
iš kurios kilusios 
dėlės liepsnos,
trukę penkioliką minučių.

praeitą pi iš
didoką sala, 
aukštyn di
liai veržimai

NEW
Shakespeare’as, 
Swift’as ir kiti 
teraturos šulai, 

| atlaikė visokių
lų” -puolimus, kad kokio dabar 

' kris Washingtono vyriausybės 
puritanų aukomis.

Iždo departamentas mat pra
dėjo kampaniją “Jungtinių 
Valstijų žmonių dorovingumui 
apsaugoti”, išleisdamas muiti
nių valdininkams įsakymą su
laikyti siunčiamą jš užsienio į 
Jungtines Valstijas nemoralinę 
literatūrą, kur tarp “nemora
linės literatūros” priskaitoma 
daugelio didžiausių praeities 
rašytojų raštai.

Einant tuo jsakyntu tapo 
jau sulaikyti dideli siuntiniai 
“Arabijos Nakčių” ir “Dekame- 
rono”, laikomu “labai neo
riais” raštais.

pa

i rucilic mii<1 Atlantic Photo)

Kova su darbo uniju 
suvaržymu Anglijoje

Du šimtai Meksikos 
banditp nukauta

Rusų kaliniai Pekine pa 
skelbė bado streiką t.

Šaukia darbo organizacijų kon
ferenciją pasitarti dei kam
panijos priemonių

įstaty- 
aštrios

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
6. — Jalisco valstijos karo ko
mendantas praneša, kad susi
kirtime su federalinės kariuo- 
meliės skyrium buvo nukauta 
apie du šimtai banditiškų 
maištininkų. Kariuomenė už
klupus maištininkų bandą, bu
vusio pulkininko Cortes Orti- 
zo vadovaujamą, Juchipilos 
slėny, šiaurinėj Jalisco valsti
jos daly.

valdžią, paskelbė bado

penkiolika rusų buvo 
vyriausybės suimti so-

Filipinų cukraus darbiniu 
kai streikuoja

PEKINAS, Kinai, geg. 6. — 
Penkiolika nišų. kurie buvo 
Pekino vyriausybės areštuoti 
tuo įtarimu, Kad jie veikę prieš 
Pekino 
streiką.

[Tie 
Pekino
vietų ambasadoj, kai prieš ke
lias savaites ten buvo padary
ta krata. Keliolika kinieč ų 
komunistų, kurie tuomet iręi 
buvo sovietų ambasados trobė- o
siuose suimti, buvo pasmerkti 
mirties bausmei ir pasmaugti.]

MANILA, Filipinai, geg. 6. 
— Dviejose Negros salos pro
vincijose sustreikalo 5,000 cu
kraus pramonės darbininkų.

Tebeieško 65 kasyklose 
užberti? ?nffliakasių

Baltųjų smurtas prie 
negrus Arkanse

Washingtono vyriausybės iš
leistas įsakymas yra taip ašt
rus, kad dagi New Yorko ‘So- 
ciety for the Suppression of 
Vicė” pirmininkas Summer pa
sakė, jogei tuo atveju vyriau
sybė nuėjus toliau, ne kad jo 
organizacija propaguojanti.

New Yorko muitinės vald.- 
ninkai sako, kad jei vyriausybės 
sakymas pasitiksiąs, tai dagi 

nė knygų retenybių 
nė mokslininkai, 
juoja humanizmą 
didžiųjų klasikų 
knygų nebegalėsią 
sienio.

rinkėjai, 
kurie studi- 
ir naudojas 

veikalais, tų 
gauti iš už-

Kai kurie vietos knygų 
dejai taipjau sako, kad 
teismai patvirtinsi^ vyriausy
bės nuosprendį, tai klasiškų 
knygų ne tik nebebusią galima 
paštu siųsti, bet nė krautuvė
se jų laikyti ir pardavinėti.

lei- 
jei

Vengrija steigs nuosavą 
prekybos laivyne

LONDONAS, geg. 6. —Atei
nantį antradienį įvyks darbo 
unijų kongreso, darbo unijų 
gynimo komiteto ir kooperaty
vų sąjungos bendra konferen
cija apsvarstyti priemonėms 
kovui su valdžios įstatymo 
projektu darbo unijų darbuotei 
suvaržyti.

Be kita bus svarstomas su
manymas pasiūlyti z Anglijos 
darbininkams vienos savaitės 
“gavėjimą”, būtent, per vieną 
savaitę visai nevartoti jokių 
svaigiųjų gėrimų ir tabako, o 
sutaupytus tuo budu pinigus 
suvartoti kampanijai prieš ne-

OJijewski, 62 metų franeuzas, vidonišką darbininkų judėjimuį 
kuris Paryžiui laimėjo bėgimo įstatymą.
lenktynes. į | tarpu valdžios

"■ .-a-........= mas vakar, nežiūrint
darbiečių opozicijos, buvo par- nOteStai PriOS SaCCO ir lamente antruoju skaitymai 
priimtas 366 balsais prieš 171. vanzetti pasmerkimo ‘prieš bihų balsavo * i^aių 
atstovai.. - i

Darbo unijų varžofno įstaty- 
gauna mo projek(ą valdžia papildė

Į dar straipsniu, kuriuo užgina-1 nuodingų gazų, ir dėl to gelbū- 
ma samdytojams paskelbti Jo- tojų darbas begalo pavojingas 
kautus. ir sunkus. Iki šiol iš kasyklų

—-------- !išimta jau dviejų dešimčių de-
>vynių užmuštų angliakasių 
kūnai.

3e, prašymų susimilti pasmerk- • 
tiems, gubernatorius 
ir grumojamų laiškų

FĄIRMONT, W. Va., geg. 6. 
— Gelbėtojų kuopos v4-, dar te
beieško 65 angliakasių, užber
tų Everetttvillės kasyklose, kur 
prieš šešias dienas įvyko bai
sus sprogimas. Kasyklos pilnos

6.BOSTON, Mas.* ,eu.
Nu<» liuko, kai teb .as pasmer
kė K.acco ir Vanzetti mirties 
bausmei, nustatydama jų nu
žudymo dieną liepos 10; Massa- 
chusetts gubernatorius Fuller 
gaunu kasdien tūkstančius laiš
kų su protestais ir prašymais 
neleisti, kad pasmerktieji butų 
nužudyti. Be daugybės kitų 
peticijų vakar gubernatorius 
gavo dar .peticiją iš Massa- 
chusetts Darbo Federacijos, iš 
Johns Hopkins universitete 
profesorių, iA. Marylando pro- 
testonų vyskupo llėlfenste^ino 
ir kitų 
gijų- /

Daugiau Amerikos karei 
viy plaukia į Kinus

MANILA, Filipinai, geg. 6. 
— Į Manilą atplaukė iš San 
Diego dar 1,675 Jungtinių Val
stijų laivyno kareivių, siunčia
mų į Kinus.

Sėdi 5 mėnesius kalėji
me už 70c. taksų

žymių asmenų ir drau-

Tarp peticijų dėl susimilimo 
pasmerktiems, gubernatorius 
kartais gauna ir grumojamų 
laiškų. Vakar vieną tokį laiš
ką gavo iš Chicago# su para
šu “The French-American 
Bankers and Union Coopera- 
tion Ad-KKK.” Laiške sakoma:

“Jei jus nužudysite Sacco ir 
Vanzetti, tai mes užmušime 

, jus ir visą jūsų šeimą, o jūsų 
1 namus paversime pelenais. Tą 
patį mes padarysime su jūsų

VIENNA, Austrija, geg. 6.
— Vengrijos valdžia nutarė į- 
sisteigti nuosavą prekybos lai
vyną vengrų gaminiams eks-Į 
portuoti. Pirmiausiai mano
ma įsteigti prekybos laivų Ii- teisėju ir su aukščiausiais tei- 
niją tarp Fiume ir Konstanti- sgjais> kaip kad mes jiems pra- 
nopolio, o vėliaus tarp Fiumę no§§me praeitą savaitę.” 
ir Smirnos, Sirijoje. ' j

DU BANKAI BANKROTAVO 
Bucharestas atmetė 

Nevv Yorko finansini 
siūlytą paskolą

BUCHARESTAS, Rumunija, 
geg. 6. — .-.r.char€F.<o miesto 
taryba atmetė New Yorko 
Ulen and Co. firmos pasiūlytą 
10 milionų dolerių paskolą, ka
dangi paskolos sąlygos buvo 
perdaug sunkios.

PROHIBICIJOS AGENTAI
NUŠOVĖ FARMERĮ

WASHINGTON, Pa., geg. 6. 
— Monongahela City , pilietis 
Charles Ford jau penki mėne
siai sėdi čia kauntės kalėjime 
dėl to, kad jis negali sumokėti 
miestui 70 centų taksų. Jo ka
linimas miestui kainojo jau 
40 dolerių. Kad ir menki tak
sai, Fordasi vis tiek neturi 
ko sumokėti, bet jis atsiąako 
bausmės dovanojimo prašyti.

iš 
ir

Audros ir ledai Oklaho- 
moj padarė daug žalos

Okla., 
6. — Siautusios pastaro- 
dienomis smarkios vėjo ir 
audros Oklahomos valsti- 
padarė daugybę žalos, y-

OKLAHOMA CITY, 
geg. 
mis 
ledų 
joje
patingai Noble, Alfalfa ir Gar- 
field kauntėse. Ledai buvo taip 
dideli, kad daugelio namų sto
gus kiaurai prakirto. Kviečių 
laukai išmušti ir žemuogių der-

HAIjĮRISBURG, III., geg. 6.
— šioje apielinkėje vaka^ už
sidarė du bankai: Bank of Ga- 
latia ir First State Bank of
Harco. Abiejų administracijos liūs visai sunaiikintas. Bendrai 
sako, kad bankus 
duotos farmeriams
kurių nebegalėję sukolektuoti.

suėdusios 
paskolos,

padaryti nuostoliai sieks apie 
2 milionu dolerių.

Pašalino sargybą nuo 
sovietų delegacijos 

GenevojMONTGOMERY, Ala., geg.
6. - - Federaciniams, valsti
jos ir kauntės prohibicijos 
valdininkams susekus miške — Sovietų ^elegacijai 
slaptą degtinės varyklą, , tarp Sąjungos ekonominėj konferen- 
jų ir munšaininkų, vietos far- cijoj protestuojant dėl per di- 
merių, įvyko kautynės. Vienas dėlės jiems policijos sargybos, 

pašalino

GENEVA, Šveicarija, geg. 6.
i TautąOCONTO, Wis., geg. 6. — 

' Kilęs dėl nežinomos priežas
ties gaisras sunaikino čia 
Oconto ginklinę ir Schneider 
Hardware kompanijos trobesį, farmerys, Tom Hali. 40 metų, šveicarų vyriausybė
padarydamas apie 100,000 do- buvo nušautas, antras pavojin- ją iš vienbučio, kuriame rusai 
lerių nuostolių. gai sužeistas. > .apsigyveno,

ORH
Vu paskirtas Nankino 

valdžios užsienio mi- 
nisteriu

ŠANCHAJUI Kinai, geg. 6. 
—Generolo Čian Kaišeko įstei
gtos Nankine Kinų nacionalis
tų valdžias užsienio ministeriu 
tapo paskirtas Dr. C. C. Vu, 
buvusio Kinų mjnisterio Jung-

i
Chicagai ir apielinkei federa- 

:inis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę; nedidelė
temperatūros atmaina; viduti- tinėms Valstijoms Dr. Vu Tin- 
nis, daugiausiai žiemių rytų fango sūnūs.
vėjas.

Vakar
tarp 50°

Šiandie
džiasi 7:54. 
1:32 ryto.

I I 
temperatūros buvo 

ir 58° F.

, ' ./.I

OMAHA, Neb., geg. 6. — 
Truputį įsidrėskęs ir nuo to 
gavęs kraujo užnuodijimą, mi-

saulė teka 5:39, lei-'rė antrametis Creightono uni- 
xMėnuo leidžiasi versiteto studentas E. Cut- 

shaw.

*■ i • ‘ '*1 J.'* • ' \ ’ ( y S , • v
■ 1. - 1^.*. ■ :. 1 .C . Z.' ^ĮjĮįįįį^ o, .e—

LITTLE ROCK, Ark., geg. 5. 
— Vakar govedos baltųjų su
gavo vięną jauną, 22 metų neg* 
rą, Johną Carterį, išgabeno užu 
miestin į mišką ir pakorė; pas
kui jo kūną parvilko miestan, 
valkiojo gatvėmis ir pagaliau 
sukurę laužą sudegino, l *

Negras, sako, buvęs užpuolęs 
vieną baltą moteriškę.

Nesitenkindamos biauriu nu- 
linčiavimu vieno, govedos ėmė 
pulti kitus negrus. Policijai ne- 
bevaliojant riaušių patrempti, 
šauktasi pagalbos kariuomenės, 
kuri atvykus atsteigė tvarką. 
Bijant betgi, kad rasinės riau- 

; sės neatsikartotų, kariuomenė 
; toliau pasilieka miestą patro-

v . .... .. ^Jliuoti.
Operos daininkė nori l 
“alimonės” po $48,000 

kas metai Prapuolė firmos tar
nautojas su $100,000

NEW YORKAS, geg. 6. — 
Frieda Kempei, žinoma operos 
dainininkė, apskundė senyvą 
milionierių Augustą ileckche- 
rį. su kuriuo, sako, ji buvus su
sižiedavus, reikalaudama iš jo 
“alimonės” po 48,000 dolerių 
kas metai iki savo gyvos gal
vos. Toks buvęs tarp jųdvie
jų padarytas kontraktas prieš,
susižiedavima. t _ _ . . _ , .Badu privertė kalinius 

paliauti streiką

NEW YORKAS, geg. 6. —- 
Prapuolė brokerių firmos Tay- 
lor, Bates and Co., 100 Broad- 

(Uay, tarnautojas Julės Ber
nam, 37 metų amžiaus, o su 
juo kartu prapuolė ir tos fir
mos $100,000 popieriais. Ber
nam tarnavo tai firmai dar 
tik du mėnesius.

RADO NAUJĄ GILIAUSIĄ
VIETĄ VANDENYNE

BERLINAS, geg. 6. — Vo
kiečių admiraltija skelbia, kad 
kreiseris Emden, keliaudamas 
iš Celebes salos į Nagasaki, Ja
ponijoj, suradęs vandenyne 
vietą 34,416 pėdų gilumo.

Žinoma iki šiol giliausia vie
ta buvo vandenyne ties rytiniu 
Japonijos kraštu, siekianti 
32,644 pėdų.

CALEDONIA, Prison Farm, 
N. C., geg. 6. — Daugiau kaip 
500 nusikaltėlių, kurie praeitą 
trečiadienį buvo sustreikavę, 
reikalaudami 53 valandų darbo 
savaitės, su pilnu pasilsiu šeš
tadieniais po pilių, buvo badu 
priversti streiką paliauti. Kalė
jimo vyriausybė, pareiškus 
streikininkams “no work no 
food or water”, nedavė jiems 
nė maisto nė vandens.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

1 
J

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

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

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

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

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

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

f RAKO APTIEKA, 234G West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., v Chicagro, 111
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MARY GADEN, PRIMA DONNA CMICAGO CIVIC OPERA KAMPANIJOS

>VK*X
$xWŠ:

per Femand de Gueldre, 
Chicago, III.

mokytojai, Trabdlo ir

Copyrigh

“Mano
Richard Bertelemey, stipriai (ti
kino mane, kad aš savo gerklę 
visuomet užlaikyčiau kaipo deli- 
katną instrumentą. Bet kiekvie
nas artistas visuomet yra įtemp
tais nervais. Kaip kada mes gau
name tikrą posilsj rūkydami ci- 
garetus. Aš pasirenku Lucky 
Srikes, kurie apsaugoja gerklę ir 
teikia Smagumo.

It*s toasted
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPAUNI) mo- 
itis lengvai prašalina viršmi- 
lėtas ligas; mums šiandie dau- 
jyb$ žmonių siunčia uiadėka- 
zones pasveikę. Kaina vOc. per 
paštą 55c. ar dvi už f 1.05.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

N

H

H

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S. S. GRALAK
Koncertinų Krautuvė

Koncertinos $24

Ir daugiau 
išmainome senus instrumentus 

Dykai lekcijos
1532 W. 47 St & Justine

Chicago

ILGO LAIKO PATYRIMAS

LINKSMAS GEGUŽINIS

Su programų ir smagiausiais pasilinksminimais 
Rengia

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubas Amerikoje
Nedėlioj, Gegužio-May 8 dieną, 1927

TAOTIŠKOS PARAPIJOS SVET.
So. Union Avė. ir kampas 35 St.

__ _________ Pradžia 6 vai, yak.______________
Kviečiame visus atsilankyti i vakarą, nes or

kestrą bus iš pat Kauno, po vadovyste F. Kuncio, 
grojys lietuviškus ir amerikoniškus šokius, atsilan
kę nesigailėsite.

Nuoširdžiai kviečia visus KOMITETAS.

Paskutinis Piknikas

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

Dykai
Pilnas visokių linksmybių, juokų ir 

prašmatnumų

BUS NEDEUOJ, GEGUZIO-MAY 8, 1927
CHERNAUSKD DARŽE

79 & Archer Avė., Justice Park, III.

Pradžia anksti ryte, pabaiga vėlai vakare 
Įėjimas ir išėjimas veltui.

Šokiai ir žaidimai muzikai griežiant.
Atvažiuokit pasitikti pavasario grožybių!

Laukų ir miškų oras gražiausias yra pasarį, 
gėlės žydi ir kvepia, medžiai, žolė puikiai* žaliuoja 
— ir Jus čia galite linksmintis per visą dieną su 
šeimyna ir mylimaisiais.

įf...... M|l ■ II.M '■«' ----------I' -.{L

į KORESPONDENCIJOS

Grand Rapids, Mieli.
Dailė ir partiviškumas.

Iš šito miesto korespondenci
jų gana dažnai pasirodo įvai
riuose laikraščiuose, bet apie 
dailę tai beveik niekas nė ne
bando užsiminti. Todėl aš ir 
bandysiu bent keliais žodžiais 
apibudinti kaip lietuviai darbi
ninkai šiame mieste darbuojas 
dailės arityje.

Turbut kaip kiekvienęj dides
nėj lietuvių kolonijoj, taip ir 
pas mus randasi įvairių dailės 
mylėtojų, kaip tai piešėjų, dra
mos mėgėjų, ir kitokių dailinin
kų, ir kurie tiek jau prasilavinę, 
kad nesarmata pasirodyti sve
timtaučių tarpe. Šitie dailės 
mylėtojai gana svarbią rolę lo^r 
šia musjų lietuvių tarpe, bet 
mes tuo tarpu paliksime juos 
nuošaliai ir pakalbėsime lik apie 
dainininkus. Dainas mylinčių 
vyrų ir merginų čia randasi ga
na skaitlingas būrelis, taip kad 
sudaro net du chorus. Vienas 
priklauso prie bažnyčios, o ki
tas neva laisvas, pasivadinęs, 
Dailės Choras. Pastarasis yra 
bolševikų globoj.

Apie bažnytinį chorą, čia ne
kalbėsiu, nes tai ne mano reika
las ir Amerikos lietuvių visuo
menė supranta kokiam tikslui 
tie chorai organizuojami ir kam 
jie tarnauja. Bet čia noriu tar
ti keletą žodžių apie tą neva 
laisvą Dailės Chorą, kad supa
žindinti lietuvių visuomenę ar
čiau su to Choro nuveiktais dar
bais. šis ant laisvų pamatų, 
choras tapo suorganizuotas, ro
dos, 1911 m., po vardu Tėvynės 
Mylėtojų ir vadovaujant G. Bie
liniu! per tris metus, choras pra-, 
dėjo sudainuoti gana gražiai. 
Vėliau kuomet sobialistų kuopa 
išaugo į stipriausią kuopą šiame 
mieste, choras perėjo prie soci
alistų ir pasivadino L. S. S. 51 
kp. choras. Tuo laiku tam cho
rui vadovavo A. Jasaitis. Ja
saičiui vadovaujant pas daini
ninkus nesimatė jokio partyviš- 
kumo, nežiūrint kad choras bu-

Jei plaukai slenka? į
Naudok *

MUM!Raffles
Iš Lietuvos pargabentu

Knygų Katalogas Dykai
Jame rasite didžiausią pasirinki
mą moksliškų, istoriškų, teatra
liškų ir dainų knygų, muzikos gai

dų, Lietuvos žemlapių ir tt.
Atsišaukite j knygyną arba rašy
kite įdėdami 2c. Štampų, adresu:

A. OLSZEWSKI
3428 S. Halsted St., Chicago, III.

* .......................................... ...

PRAKALBOS
Temoje: 

Paslaptinė Dievo yra 
apreikšta

Nedėlioj, Gegužio 8 d.
C. S. P. S. Svetainėj 

ant 48th ir Honore St. 
Chicago, III.

Pradžia 6 vai. vakare.
Kalbės S. BENECKAS

Roseland, III.
11145 So. Michigan Avė.

Nuo 3 vai. po pietų 
Bus atsakymai į klausimus.

T. B. S. S.

Pavasarinis Šokis
RENGIA LITHUNIAN MORNING 

BENEFIT & PL. CLUB

Meldažio Svetainėj
2242 W. 23 PI.

Sukatoj, Gegužio 7, 1927
Muzika RAKAUSKO

Pradžia 7:30 valanda vakare. Įžanga 50c

SPECIAL
Atsineškite savo paninio ir šiaudi
nes skrybėles dėl išvalymo į tokią 
vietą, kurioje žino kaip reik išva
lyti ir pamatysit jus patys kaip jos 
puikiai išrodys. Nelaukite kol pa
sidarys didelis susigrūdimas.
LITTLE STAR HAT CLEANERS

& DYERS

★ 3328 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 0170

STAR

didelė iškilme

Juozo Babravičiaus

t Koncertas I

geriausis.

GLOBĖ FURNITURE &
mumyi

(5 S......

sirtniigff *•*>
UPHOLSTERING 00.
6637 So. Halsted St.•» ’Jtfy 9, '* '$■ ’./Į

Silkės, užkandžiai, alus ir kitokie 
ręfrešmentai.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tek KecUIa 8912

ras eidavo dainuoti visokių pa- 
žvalgų žmonėms, kas tik prašy
davo, todėl ir buvo visų žmonių 
gerbiamas, netiktai lietuvių tar
pe, bet ir pas svetimtaučius.

Kuomet bolševikai sudraskė 
L. S. S., 51 kp., choras pasiskyrė 
sau kitą Vardą, pasivadindamas 
Dailės Choru. Dainininkai ma
nė išlaikyti tą chorą visai ne- 
partyviai, bet tai neilgai jiems 
sekėsi. Kokį laiką pagyvavus 
liuosai, turbut nė patys nepasi
juto, kaip atsidūrė bolševikiš
kam maiše ir šiandie jei bent1 
vienas iš tų dainininkų bando 
galvą iškišti iš to maišo, tai 
tuoj gauna per nosį su rusiška 
disciplina įr turi rangytis atgal 
į maišą. Nors da yra keli dai
nininkai, kurie dainuoja prie to 
choro nuo pat jo susiorganiza- 
vimo, bet palyginus dabartį su 
socialistų laikais, tai tuoj pama
tai didelį skirtumą, šiandie cho
ras įtekmės žmonose neturi. 
Parengimuose, kokius tik paren
gia, įplaukos nepadengia išlai
dų, mokytojui nėra iško mokėti,1 
na ir stovi ant bankruto kranto, i 
O dainininkų tame chore randa
si neblogų, ypatingai solistų yra 
gana gerai prasilavinusių, kaip 
J. Antanaitis, K. Kijauskas, O.1 
Šiugduke. Jie gana gražiai su-' 
dainuoja, bet jų burnos pažabo-1 
tos rusišku apinasriu taip, kad: 
jiems nėra progos' pasirodyti 
kiek plačiau Ir kol jie to api-1 
nasrio nemunes nuo savo burnų.! 
neturės žmonėse įtekmės ir ga
li prisieiti taip, kad jų visas tas 
varpas,<kurį jie pašventė besi-; 
mokindami, gali nueiti niekais.

— Gulbiniškis.

SiŲskit pinigus per 
NAUJIENAS

įvykst

Pradžia lygiai 8 tą vai. vakare

Mrs. Sabonis

Tikietą kainos: $1.00 ir $1.50

ir patenkinimas visų.

PO PROGRAMŲ ŠOKIAI

Ned., Gegužio 8 d., 1927
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 South Halsted Street

Apart Art. Babravičiaus 
dalyvauja, smuikininkė Sa- 
bonienė, pianistas M. Juo- 

zavitas ir J. Byanskas.

Naujas, puikus ir turtingas programas. Nuoširdus priėmimas

aiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
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1514-16 Rooserelt Rd. 
Arti St. Louif Ava. 

CHICAGO, ILL.
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IKORESPONDENCIJOSĮ

W. Philadelphia, Pa.
Motina ir duktė nutroško 

nuo gaso.

Bal. 16 d. nelaimingą mirtį 
patiko Magdalena Kinčinienė, 
po levais Ukanaitė, 37 m., gy
venusi prie 251 N. Robinson St., 
ir jos duktė Justina Kinčinaitė,

61/£» metu aumžiaus. Jos abi 
nutroško nuo gaso, kurį atsu
kęs, kaip spėjama, šokdamas 
ant pečiaus katinas.

žuvusios vyras Pranas Kinče-1 
nis tuo laiku buvo darbe. Jis 
išėjo dirbti šeštadienio ryte, 1 
vai. nakties, palikdamas savo 
žmoną ir dukterį ramiai miegan
čias. Sugryžęs iš darbo 3 vai. 
po piet, jis rado jas abi tebegu
linčius, bet jau nebegyvas. Abi 
nuvežta į ligoninę, bet atgai
vinti jų nebepasisekė.

— A. B.

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.

Peoples Bank
DIDELIS RANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av.

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

Baltiko Amerikos Linija
OFICIALĖ LINIJA

Great Neck, L I., N. Y.
*■"*" " į

Komunistu vadai suimti už 
Vagystę.

Jereitą mėnesį policija suėmė 
du vietos lietuvius, Praną Klas- 
tauską ir Praną Balsį už api
plėšimą turtuolio Wm. Maho- 
ney namo. Abu suimtieji prie 
plėšimo prisipažino. Iš jų pa
reikalauta užsistatyti po $2,500 
kaucijos.

Plėšimas įvykęs gal daf 
i .eitą rudenį, kada Mahoney šei
mine buvo Floridoj. Sugryžę 
• a vasary iš Floridos Mahoney 
ado savo namų’ visai tuščių 

nė rakandų, nė kaurų, nū pa
veikslų, viskas išnešta, palik- 
,a vien plikos sienos. Net ir 
medukai apie namus ir tie bu
vo išrauti. Valtis irgi buvu- 

i konfiskuota.

Mahoney apie vagystę ttio- 
jaus pranešė policijai, kuri mi

etus du lietuvius ir suėmė. 
Ješkomas ir trečias lietuvis A. 
Pildo, kuris hetgi spėjo paspru
kti ir dabar slapstosi. Polici
jos pasakojimais, suimtieji ne
tik savo namus pasipuošę iš
plėštaisiais rakandais, bet ir ki
tiems juos pardavinėję. Išga
benti rakandus jie buvo pasi- 
tamdę Joną Brudį. Jis taipjau 
tapo suimtas ir paliuosuotas 
už $500 kauciją, kaipo liudyto
jas. Balsys ir Klastauskas gi 
teisinasi, kad jie manę, jog na
mas yra apleistas ir todėl jie 
turį teisę imti kas tik jiems 
patinka.

Abu suimtieji yra žymiausi 
vietos komunistų vadai. Pra
nas Balsys 1922-23 m. dirbo 
‘ Laisvės” redakcijoj ir buvo 
komunistų apmokamas organi- 
atorius. Klastauskas gi buvo 
o dešinioji ranka. Pabėgęs A. 

Bilda (Builder) taipjau buvo 
žymus komunistų darbuotojas 
ir kartu su Balsiu esąs dirbęs 
prie “Laisvės.”

Abu . suimtieji ■ komunistai 
nors ir prisipažino taikos teisė
jui prie kaltės, bet vistiek ta
po atiduoti grand jury.

—N. Skaitytojas.

Waukegan, III TeVE, NEUŽMIRŠK

LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS
PRANEŠA KAI) DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ 

—ĮVYKS—

Siuskit pinigus per 
. NAUJIENAS

Laivu “Lituania” iš Ncw Yorko Birželio 14

Tiesiai į Klaipėdą
TIE KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu 'ĮSTONIA” Ma» 24 dieną
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

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

IŠPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
MUS, PAMATYKIT SAVO TĖVYNĘ, BRO
LIUS, SESERIS IR GIMINES.
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
Revenuę Tax ir Head Tax Atskirom

Sekanti laivai plauks tiesiai į Klaipėdą:

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

LITUANIA July l$-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 West 33rd St., Chicago, III. 
1112 West 35th St., Chicago, III. 
841 West 33rd St., Chicago, III. 
809 West 35th St., Chicago, III. 
1723 West 47th St., Chicago, III.

* 1739 So. Halsted St., Chicago, III. 
726 West 18th St, Chicago, IH. 
3255 So. Halsted St, Chicago, III. 
3252 So. Halsted St, Chicago, III. 
4559 So. Paulina St, Chicago, III.

Įvairios žinios.
_ I

Darbai čia eina ' paprastai. 
Prastą darbą galima gauti, bet 
apie gerą darbą ir svajoti nėra 
ko. Mokestis irgi nekokia — 
paprastai 45c į valandą. Dirba
ma 10 vai. į dieną.

Butų neprasta čia gyventi, 
jei ne tas juodas amaras, kuris 
apnyko Waukeganą, — tai 
meksikiečiai ir negrai, kurių 
čia priviso labai daug ir kurie 
dirba už pusdykį lenda, kad 
tik įlisti,, kad ir į peklą. Tuo 
sugadina darbo .sąlygas |jr bal- 
titsiemi darbininkams.

Nc&nai dvi . jaunos lietuvai- 
tės buvo pakviestos vąkare pa
sivažinėti. Tą pakvietimą jos 
mielai priėmė ir išvažiavo toli 
už miesto. Bet turbūt tarp jų 
ir jų “jaunikių” įvyko koks ne
susipratimas ar jos nenorėjo 
“užmokėti už raidą,M kad jos 
ibi liko išmestos iš automobi
lio, o jų kavalieriai nuvąžiavo 
savo keliias. Musą gražuolės 
turėjo pėščios gręžti namo, o 
kad kelias buvo tolimas, tai tik 
j rytą parlapsėjo.

Saugokitės, sesutės, tokių 
'“sportų.”

Tarp vietos lietuvių yra ir bū
relis lietuvių liuteronų, kurių 
tarpe buvo ir didelių laisvama
nių. Kada keletą metų atgal 
kun. Bazokas (dabar jau miręs) 
iš Chicago, bandė sulipinti čia 
parapiją, kartu su vokiečiais, 
tam pasipriešino laisvama
niai ir kun. Bazoko darbas nu
ėjo' niekais.

Bet mainosi laikai, mainosi 
ir musų bedieviai — prusai. 
Jie pirmiau ir savo vaikų ne
krikštijo, o dabar jie netik lei
džia savo vaikus į bažnytužę, 
bet mokina ir poterius krimsti. 
Kitas net džiaugiasi, kad jo 
duktė poterius kaip ledą krem
tanti.

Kas progresuoja, o musų be
dieviai regresuoja vėl lenda 
pas kerdžių, kad jų vilnas kirp
tų.

—Liuosybės šlubis.
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Peoples Furniture Co.
% * i . , •

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

Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasitešiuose didžiausiose T ‘
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenių už priei

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai
yV/O largest'"'

HOME
4177-83 Archer Avė
Lafayette 3171
M. K HZ E S, Vedėjas

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1>

1922-32 So. Halsted St.
Cąnal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjąe

NEMOKĖKI! DIDELIŲ KAINŲ
Aš noriu gauti jūsų šeimy- 

ąjfl lif no8 dantų darbą.
Ate OT; •. > AŠ gausiu juos jei tik turė-

M' IL progoj jiems profesiona-
liai patarnauti, nes aš ir da- 

| bar tai darau.
Apart dantų darbo, aš ištaisysiu jūsų veido gražumą, padarysiu 

jumis išrodančiais natūraliai ir jausitės patogiai.
Tik poi biskj lengvais išmokėjimais. 

Atsilankykit šiandie irleiskite jumis išegzaminuoti.

DR. M. S. HARVEY
Sistemos Dentistai

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

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

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

“Tėve, neužmiršk — kuo
met eisi namo, sustok į mu 
sų aptieką ir parnešk Trine- 
rio Karčiojo Vyno!” Kiek
viena gera šeimininkė dabo
ja savo gyduolių dėžutę, to
dėl, kad ji nenori būti be

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz Kaushili.is 

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KROKAS
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 sutartp.

4120 So. Richmond Street

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

1 '

šių gerų naminių gyduolių, 
kurios prašalina nevirškini
mą, prastą apetitą, užkietė
jimą ir panašius skilvio sui
rimus ir šeimynos ramumo 
ardytojus. “Oak Park, III., 
balandžio 27, 1927. Nuo to 
laiko kaip mano vyras var
toja Trinerio Kartųjų Vyną, 
jis neturėjo ’ jokio trubelio 
su savo skilviu, jo apetitas 
yra geras ir abelnai kalbant
jo visas organizmas yra at
naujintas, ir mes turime 
ačiuoti už tai Trinerio Kar- 
čiajam Vynui. Mes mano
me, kad ir kiti jį pabandys 
ir suras tą patį ką ir mes su
radome. Mrs. R. D. Rose.” 
Sampelis prisinčiamas po 
gavimo 15c per Josęph Tri- 
ner Company, 1333 S. Ash
land Avė., Chicago, III.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienom 
vrn naudingos

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų
v........... . , „..........

--------------- .........................................'---------------------

JOHN T. ZURIS
Advokatas

105 W. Monroe St.
Room 1303

Nuo 9:3D ryto iki 5 vai. vakare
Tel. Central 3905

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

Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

Baigusi akufte- 
rijos kolegiją: 
ilgai praktika' 
vusi Pennsyb 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar- 
naujia, 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 
RClbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.
4.. n.-— ■ ■ ■ w ..... .. -- -----— ■ ■ < ,

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

Virginia 0777
JT PAYS with

SIGNS 
TO ADVERTISE 

See L. Lange
4104 Archer Avenue 

V- J

".......... —— ■
Tel. Cicero 2962 

Res.: Rockv/ell 6363 
DR. S. ASHER 

DENTISTAS
4901 W. 14th St.

Cicero
Viršui National Tea Co.

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakareV-
11 ■■■ 1 11

Tel. Boulevard 0214
Phimbing’, Heatinff

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaus’.ai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St„ Chicago, III.
te,, ..........■■■■■,■>

S. BALICKAS -
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS RUBUS

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, III.

Lietuviai Advokatai

K. JURGELIONIS
ADVOKATĄ*

, Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearbom 2734
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St

Po pietų nuo 8:00 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.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji
Room 1726

CHICAGO TEMPLE bLdG.
77 W. VVashington SL

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395 
te v

_________________________________u—.

JOHN B. BORDEn]
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9601

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

(vairus Gydytojai
Phone Pullman 0621 

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

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

* Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį 

L ,,, , z

Telephone Yards 0094

DR. MADRIDE 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 Plasa 3290

MR. HERZMAN •«.
-1S RUSIJOS-

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

Gydo staigias ir chronlikas li
gas vyrą, moterų ir ▼alkų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1911 W. 
18th St„ netoli Morgan St.

VALANDOS* Nuo 10—12 platų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Dienomis 1 Canal 
8110. Nokti

South 'boro 2288 
Boulevard 4186

3235 So. Halsted St
Val.i 9—10 iiryto ir po 8 v. ▼. 

b..............   ■!■!/

« Telefonai 1

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriikų, Vyrižką, 
Vaikų ir visą chroniškų ligą. 

Ofisas 8102 So. Halsted St„ Chicago 
arti Slst Street

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

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterą Ligą 

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

Telefonai Canal 1912 
Naktims Tel. Fairfaz 6858 

k_______________________________

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visą teisią 

-............... ■ '■ - ■■■ ■■

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SL, Room 21191
Te. Randolph 1934 -Vai. nuo 9-6 

v
Vakarais

3241 S. Halst«d St. Tel. Yards 0062

7- 9 v. v. apart Panedilio ir 
Pltnyčioa.
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Kditor P. •KILAITIS

vtsimokijimo kaina, prižadėjusi viešai. Tai bus žinksnis priekyn demokrati- 
Motuma ....      >8JM JOS kellU.

IAB
JI

17M South Halsted Street 
(Aicago, Ilk 

Telephoae Rooeevelt 88IN
Subscription Ra tesi

17.00 per year outsido ot Ghieace.

Cbicagoja per natiatojaai
Viena kopija ........................... .... te
Savaitei 18c
Minėsiu! .,, ...... ......... .................75c

Suvienytose Valstijose^ no Chicagoje, 
paltui

Metams |7.H

Taigi, nežiūrint fašizmo, bolševizmo ir panašių atža- 
gareiviškų reiškinių pasaulyje, demokratija visgi tolyn 
įsigali vis labiaus.

Apžvalga
— 

KAS TIE BOiMBININKAl?

March 8rd 1874.

Trims minealama

Trims minesiams 
Dviem minesiams

98.00 
<J0

8.44
1.75
1.21

.71
Aietuvon ir kitur uteianiueoai

1 Atpiginta)
Metams

3c. per eopy.
Heterai hs Ssmnd Clasa Matter 

Marcb 7th, 1914, ak tha Ptet Offleo

IUL

EKONOMINĖ KONFERENCIJA

Genevoje dabar posėdžiauja Tautų Sąjungos su
šaukta tarptautinė ekonominė konferencija. Ar iš jos 
išeis kas, ar ne — tuo tarpu dar sunku pasakyti.

Ji yra bandymas. Visas pasaulis šiandie jaučia, kad, 
nesureguliavus ekonominių jėgų tarptautiniu maštabu, 
negalima pasiekti nei pastovumo atskirų kraštų gyveni
me, nei rytojaus užtikrinimo. Bet klausimas, kaip tas

“Vichybei” rašo ilgų kores
pondencijų iš Lietuvos vienas 
smetonlaižis, pasislėpęs po pseu
donimu “Cim-čymas. Iš to, 
ką jisai pasakoja apie save, 
nuomanu, kad jisai turi nema
žų činą, kurioje nors valdžios 
įstaigoje, nes naktimis jį sau
goja kareiviai, kad jisai galėtų 
ramiai miegoti. Daugelio “tik-

“KONTR-REVOLIUCIONIE- 
RIUS”—IK ATLIKTA.

* i r / I * i .
-------------T«,......—

Brooklyno kom-davatkų or
ganas jau ir Ukrainos socialis
tui Sapolavui sugalvojo prili
pinti “leibelj.’’ Jisai esųs “uk- 
rainas kontr-revoliucionierius.”

Kad savo pasekėjus labiau įti
kinus, tas organas dar sugreti
na šapovalą su Kerenskiu.

Tėčiais, viena, tas Ukrainos 
darbuotojas yra kairiųjų socia
listų revoliucionierių vadas. 
Antra, ar ne gėdji “Laisvdi” ši
taip mulkinti savo nelaimingus 
skaitytojus? Ji fanatizuoja

rų patriotų” Lietuvoje dabar,1 juos lygiai taip, kaip klerikalai 
matyt, svarbiausias užsiėmimas savo tamsias davatkėles. Kas 
tai kinkų drebėjimas. klerikalizmui yra priešingas, tą

To drąsaus vyro pasakojime jie apšaukia “bedieviu” ir lie- 
teciaus yra vienas įdomus deta- ’pia jo neklausyti. Ar ne pana- 
lis, paliečius ‘Varpo’’ spaustu-į šią taktiką vartojo ir “Laisvė” 
vės susprogdinimą, štai, ką ji- sulig bolševizmo priešų?

jėgas sureguliuot?
Lengvą butų surast būdą tvarkyt tarptautinę pre

kybą, tarptautinę gamybą ir tarptautinius finansus, jei
gu šitie dalykai butų visuomeniškai tvarkomi kiekvienoje 
atskiroje šalyje. Bet tai reikštų socializmo tvarką atki- 
rose šalyse. Dabar gi visur gyvuoja ne socializmas, bet 
kapitalizmas, t. y. privatinė iniciatyva ir varžytinėmis pa
remta ekonominė sistema.

Išrodo, kad daugiausia, ko sugebės pasiekti ši konfe
rencija, tai — aptarti, kaip pašalinti tam tikras kliūtis, 
kurios šiandie trukdo prekybos ir pramonės vystymąsi. 
Tas kliūtis daugiausia stato valdžios, įvesdamos muitus 
įvežamoms prekėms, įvairiais budais trukdydamos susi
siekimą tarp atskirų kraštų, ir t. t.

Konferencijoje be Tautų Sąjungos narių dalyvauja ir 
trys “pašalinės” valstybės: Jungtinės Valstijos, sovietų 
Rusija ir Turkija. Kalbant įvairių valstybių delega
tams, paėmė balsą ir bolševikų delegacijos vadas, kuris 
pareiškė, kad jisai su savo draugais neatsivežę Genevon 
bombų ir revolverių savo čemodanuose, bet atvykę su 
noru dirbti bendrai su visa konferencija, idant ji butų 
sėkminga.

Maskvos delegatas, vadinasi, nori nuraminti susirin
kusius Genevoje “imperialistus”, kad jie neatsisakytų 
priimti jį ir jo draugus savo kopipanijon. Bendras dar
bas su “imperialistais”, pasirodo, jau yra ne smertelnas 
griekas, bet pageidaujamas bolševikams dalykas. Gyve
nimas ir Maskvą šio to išmokini.

sai pasakoja:

brute
“How cteverly I play the flute!” 
A fool, in Muite «>f nuture’s bent, 
May shinc lor once—by accident.

Taigi ‘by accident” kartą 
“Vilnies’’ peekelis buvo likęs 
tokios pat rųšies poetu, kaip 
anas asilas muzikantu. Šian
dien poezijų jis neberašo. Jo 
didžiausias gyvenimo tikslas da
bar yra šmeižti Grigaitį. Pas 
jį tai virio patologišku dalyku. 
Skonį koliotis tas liūdnos at
minties poetas turi nei kiek ne- 
blogesnį, negu Rygos išvozči- 
kai. Na, o kuomet Ražo Ryk
štė prieš save turi tokį pavyz
di, tai visai natūralu, kad jis' 
pradeda mėgti ‘‘spicy” dalykus.

* i * M“Draugo” Kampininkas, ma
tyti, turi labai trumpas ausis ir 
tuo yra labiau patenkintas. Ki
tus jis mėgsta pravardžiuoti il
gaausiais. Pas tą poną pasi
tenkinimas savo ausimis labai 
greit pranyktų, jeigu jam bu
tų žinoma, kad vienas žymus 
New Yorko daktaras ir anatomi
jos profesorius savo knygoje į- 
rodinėja, jog tankiai labai trum
pos ausys yra pažymiu labai 
trumpo proto.

J. B. KUHLMANN
Mulevu, alyvas, stiklai, jrankiai, j-i 
nitorių reikmenys, namų reikmenys, 
elektros reikmenys. Taisome spynas 
ir dirbam raktus.

324 So. C’rawford Avė. 
Kedzie 9535

Z--------- !1Į2!2,.J-"1----------■■■-■!------------------------

G E R B. Naujieną skai
tytoj oa ir skaitytojai 

prašomi pirkitatj reikalam 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

LĖTAS CIVILIZACIJOS PROGRESAS.

Mieste Little Rock, Arkansas valstijoje, tapo nulyn- 
čiuotas negras John Carter. Kai teismas ėmė tą pikta
darybę tyrinėti, tai gyventojuose kilo toks neramumas, 
kad valstijos gubernatorius turėjo atsiųsti kariuomenę 
tvarkos saugojimui.

Žudyt negrus (kaltai arba nekaltai įtartus kokiu 
nors kriminaliu nusidėjimu) baltieji amerikonai dauge
lyje vietų, ypač pietinėse* valstijose, dar iki šiol lako savo 
“privilegiją”, — nors tai draudžia ir įstatymai ir religija. 
Negrai yra tokie pat krikščionys, kaip ir milionai baltųjų 
žmonių Amerikoje. Bet juos žudo dažniausia kaip tik 
tose vietose, kur baltieji yra dievobaimingiausi.

Žmonių pasielgimus, matyt, valdo ne tiek prisakymai 
(valdžios arba “Dievo”), kiek bendras jų būdas ir proto 
išsilavinimas. Kieno būdas yra linkęs į smurtą ir kraujo 
liejimą, tas elgiasi, kaip barbaras, nors jisai butų ir da 
tiek prisiklausęs pamokslų apie artimo meilę. Žmogaus 
būdas priklauso pirmiausia nuo gyvenimo sąlygų: juos 
sąlygos žiauresnės, tuo ir žmogus darosi žiauresnis. Tik 
besivystant kultūrai, kuri daro kovą dėl būvio lengvesne, 
gali augti žmoniškumas.

Amerikoje, nežiūrint visų milžiniškų jos turtų, milio
nai žmonių dar iki šiol tebegyvena labai žemose kultūros 
atžvilgiu apystovose, arba jie iš tų apystoyų dar nesenai 
yra išėję.

DEMOKRATIJA VISGI MARŠUOJA.

Anglijos valdžia rengiasi pravesti parlamente įstaty
mą, kuriuo bus suteikta balsavimo teisė moterims, sulau
kusioms 21 metų amžiaus. Dabar to amžiaus vyrai gali 
balsuot, o moters balsuoja tiktai kuomet joms sukanka 
30 metų. Be to, veikiančiu dabar rinkimų įstatymu, nesi
naudoja balsavimo teise ir daugelis moterų po 30 metų 
amžiaus (pav. moters, kurios gyvena mebliuotuose kam
bariuose, bet nenuomuoja viso buto ir t.t.).

Pilnai sulyginus moterų balsavimo teises su vyrų, 
prisidėt j Anglijoje apie keturi su puse milionai naujų 
balsuotojų. Ir valdžia dabar šitą stambų praplėtimą bal
savimo teisės ketina įvykdint, kadangi ji yra tatai senai.

“Sutikau pažįstamą kapi
toną :—

“—Tu žiūrėk, nemiegok 
šiąnakt — ryt, taip ramiai, 
bet žiūrėk, kad tave j fortą 
neuždarytų...—tarė jis.

“—Kas? Ką? Kur?! Į ko
kį fortą??!—klausiu.

“—Sujungtos jėgos liaudi
ninkų, socialdemokratų ir ko
munistų laike šių trijų dienų 
turi paruošę sukilimą, su
pranti ?.,.

Nuuu! O juk jie sakė
si dideli patriotai; sakėsi var
dan didelės tėvynės meilės 
geruoju valdžią apleidę.

“—Raudonųjų tėvynės mei
lė... che, che!... Tuo tarpu 
jie Varpo Spaustuvėje spaus
dina bolševikiškus (? “N.” 
Red.) lapelius ir šaukia nu- 

' versti tautišką valdžią^..—iro
niškai pridūrė jis.

_ ???!!
“Kapitonas atsisveikinęs 

nu "j o sau. Aš gryžęsv vaka
re namo susiieškojau sviedi
nio buožę, pasistačiau ją už 
lovos. Belaukiant sukilimo, 
užmigau ir išaušo. Kitą die
ną nuvykęs į tarnybą, išgir
dau, kad Varpo spaustuvė 
sprogo.”
Pabrauktieji sakiniai aukš

čiais paduotoje ištraukoje aiš
kiai rodo, kad tarpe “Vien.” 
bendradarbio pasikalbėjimo su 
tuo karininku ir “Varpo” spau
stuvės susprogdinimo yra ry
šys.

Prieš bombos metimą spaus
tuvėli tą dieną, pasirodo, fa
šistiniai karininkai skleidė gan
dus, kad vai. liaudininkų spaus
tuvėje spausdinama “bolševikiš
ki lapeliai.” šituo budu jie, 
matyt, rengė publiką prie sa
vo naujo “didvyriško” žinksnio.

Tas gandas, žinoma, buvo me
lagingas, nes vai. liaudininkai 
niekuomet nesidėjo su bolševi
kais. Yra net visai netikėti
nas dalykas, kad jų spaustuvėje 
galėjo būt spausdinama iš viso 
kokia nors nelegalė literatūra: 
juk tai butų per ^kvailas daly
kas daryti tatai tokioje valdžiai 
'erai žinomoje vietoje, kuomet 
Kaune pilna Inipų ir provokato
rių. ’

Bet tos pasakos apie “bolše
vikiškų lapelių’’ spausdinimą 
‘Varpo” spaustuvėje melagin
gumas kaip tik ir įrodo, kad ji 
buvo sąmoningai skleidžiamu, 
besirengiant prie spaustuvės šu- 
jprogdiirimo. Tokiu pat meto
dingų budu smetoniniai smurti
ninkai rengėsi ir prie gruodžio 
17 d. perversmo: jie paleido 
?andą, kad bolševikai esą pa
ruošę ginkluotą sukilimą —to
lei,’ kad /‘išgelbėjus tėvynę,” 
reikią suimti valdžios narius ir 
apsiausti ginkluota jėga Seimą.

Matyt, kad vai. liaudininkų 
spaustuvę suardė tie patys- nak
tiniai paukščiai, kurie įvykino 
“pučą.” Ir todėl nenuostabu, 
kad dabartinė valdžia kaltinin
kų “nesuranda.”

Bolševikų kalendoriai labai j- 
domųs. Imkime, pavyzdšiui, 
kad ir gosizdato (gosudarstven- 
noje izdatclstvo) kalendorių. 
Ten randame rašinėlį su seka
mu Gribojedovo epigrafu:

“Visi kalendoriai meluoja.”
Kad taip iš tiesų yra, kalen

doriuj tuoj patvirtinama. Ten 
skaitome:

“Musų laikais geriausiu kalen
dorium skaitosi Juliaus, vadi
namas pas nius ‘naujuoju sti
lium’ ir įvestas sovietų valdžios 
1918 m. vasario mėnesyj.”

Bet Vseuzkom|x>mo kalendo
rius dar įdomesnis. Ten ran
dame štai kokių žinių:

“Lapkričio 13 d., 1917 m. 
sovnorkomas nutarė įvesti Ru
sijoj 12 valandų darbo dieną.”

“Sausio 8 d. 1820 m. (prieš 
106 metus!) Budennyj (bolše
vikų pagarsėjęs generolas) su 
savo raiteliais užėmė Rostovo 
miestą.’’

“Kovo 3 d. 1918 m. kaimie
čiai buvo paliuosuoti nuo bau
džiavos.”

“Kovo 9 d. 1924 m. gimė 
ukrainiečių poetas Taras Šev
čenkų.”

Kad tie bolševikų kalendoriai 
meluoja, dėliai to, žinoma, ne
gali būti mažiausios abejonės.

Sėjikas susyk nepatiko nei 
juodojo, nei raudonojo inter
nacionalo garbin tojams. Kaip 
susitarę,.vienu ir tuo pačiu lai
ku jie teikėsi prabilti.

“Vilnies” Ražo Rykštė, pasi
rodo, yra “milk of magnesia” 
skonio ekspertas. Bet skonis, 
matote, yra toks dalykas, dė
liai kurio paprastai nesiginči
jama. Yra tokių sutvėrimų, ku
rie be mėšlo krūvos tiesiog gy
venti negali: juo daugiau pur
vo, tuo jiems geriau. Toks jau 
vabalo “natūras” ir skonis.

Tarp žmonių irgi - pasitaiko 
panašių kurjozų. Yra tokių 
subjektų, kurie nespėja bur
nos praverti, kaip iš jos pasi- 
pyla šlykščiausi žodžiai ir ke
lionės. Prie tos rųšies priklau
so ir liūdnos atminties poetas, 
kuris įkvėpimą semdavo “iš 
latviškų šaltinių.” Išdžiuvo tie 
šaltiniai, pranyko ir jo poetiški 
gabumai. Su tuo subjektu at
sitiko toks pat dalykas, kaip su 
anuo muzikališku asilu, apie 
kurį Tomas Yriarte rašo seka
mai: I
The fable \vhich I novv present 
Occurr’d to me l>y accident; 
And vvhether bad or e.\cellent, 
lx merely so by accident.

I
: A stupid ass one morning vvęht 
Into a field by accident
And cropp’d hi& food and was content 
Until he spied by accident
A f lute, which some oblivious gent 
Had left behind by accident;
When, sniffing it vvith eager scent, 
He breathed on it by accident, 

j And made the hollovv instiument 
• Emit a sound by accident.
“Hurrah! hurrah!” e.\claimed the

Kol Kampininkas neįtupdys į 
“Draugo” kampą savo paveiks
lą, tai apie jo ausų ilgumą aš 
nieko teigiamo negaliu pasaky
ti. Bet jeigu New Yorko pro
fesorius yra teisingas, tai aš 
esu tikras, kad Kampininko au
sys yra labai trumpos.

“Draugo” redaktorius kalbė
jo apie tai, kad “ant Kauno 
gatvių” generolams buvo nuo 
galvų kepurės daužomos, o 
Kampininkas liepia •atsiminti 
“du karininku, kuriuos vos iš
gelbėjo Panevėžyje iš įdukusių 
kairiųjų gaivalų nagų ir tt.”

Ką bendra Panevėžys turi su 
Kauno gatvėmis, tai tik vienas 
Kampininkas težino. Įdomu ir 
tai, kad iš generolų beliko tik 
vienas gen. Bulota.

’Jos-aaaofseasąuĮ ETA ET EE
Mark Twain kartą juokais 

parašė; jog jis asmeniškai pa
žįstas 500,(MM) žydų. Bet kiek 
vėliau pridūrė, jog tai ne visąi 
tikrenybei atatinka: esą jis skai
čių žymiai padidinęs tuo tiks
lu, kad padalyti didesnį įspūdį.

“Draugas’’ ir jo Kampininkai, 
matyti, ir gi mėgsta panašiai 
skaičiais operuoti, kad padaryti 
didesnį įspūdį.

Jeigu tikėti pranešimais, tai 
iš Lietuvos mokyklų knygynų 
tapo pašalinti Wells’o, Wilde’o, 
Tarogės ir net Shakespeare’o 
raštai. Voldemaro kabineto 
švietimo — teisingiau butų: 
tamsinimo — ministeris surado, 
jog tie raštai neatatinka krik
ščioniškai fašistinei dvasiai.

Pasielgta visai logiškai: tegul 
Lietuvos kaimiečių vaikai skai
to “šventųjų gyvenimą,” Peklos 
knygą” ir visokius “šaltinius.” 
Tąsyk Lietuvoj bus galima į- 
vesti “ispanišką kultūrą” ir par
davinėti kademų m misteriams 
“vagių bulas” (indulgencijas)...

—K. Sėjikas.

—ia*rsr.ig.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Bes. Tel. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

lies. 3201'So. Wallace Street

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868
CH1CAGO, ILL.

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

.................  .................. —y

/ 111 1,1 ' -i
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.

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

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

lies. 6000 So. Camphel) Avė.
Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

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

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

Tel. Lafayette 4146
. I nuo 9 iki If v. ryto Val*“‘do8 1 nuo 6 iki 9 vai. rak.

. lyte.Olando, “J

A. MONTVID, M. D. j
1579 Milwa«k4e Avo., Koout 20V 
Kumpas North Avo. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Narnų telefonas Spaukling 8638 

Ultravioletini iviesa ir diathenni& 
_ ___________________________________j

DR. M. T. STR1KOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4641 So. Aahland. Tel. Bodveard 
7820. Kn, 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 14 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis-
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Asidaud Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekus

CHICAGO. 1LJL.

Res. 6600 So. Arteeian Avė. 
Phone Proapect 6650 
Ofiao Tel. Can&l 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

1821 So. IlalMtrd St 
ChicaRO, III.

V............. .......... ........... -i................—



šcšL/.hnis, Gert 7, 1927
*

NAUJIENOS, OflčSgU, IR

Jūsų Doleris
M 
N 
M 
M 
M 
M

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
H 
M 
M 
N
M

Visuomet Nuveiks Didesnį Darbą
THE PEOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVĖSE
Neieškokite kitur ir nepirkite pakol mes Jums nepa- 
aiškinsim kodėl Jus čia galite viską įgyti žemesne 
kaina—

štai pora pavyzdžių—

M 
M

N 
M 
H 
M 
M 
M 
M

Šie Pianai yra pertaisyti 4r perfinišiuoti. Grojina ge
riau negu kad nauji grojikliai pigaus padarymo. 
Su šiuo pianu duodame suolelį ir didelį rolelių pasi
rinkimą. Garantuojam taip kaip naują. Pasiskubin
kite pamatyti, nes turime tik abribotą skaičių.

Pirkite Savo Seklyčiy Setą Tiesiog Iš Musų 
Dirbtuvės, Nes Jus Įsigysite Geresnį, 

Tvirtesnį, Dailesnį Setą Ir 
Sutaupysit Daug Pinigą

Šis dailiausis 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
musų kaipo tiesiog iš išdirbėjų 
wholesale kaina, šią savaitę visus 
3 šmotus už................................... $155
Tie patys setai apdengti su Chase Mohair ir Linu-
Frieze, skirtingų spalvų ir išmar- 
ginimų $300.00 vertės, 3 šmotai 

UŽ .................v...............................................$195

Sveikatos Dalykai
Jauno vaiko žaislai ir 

mankštinimos
Kuomet tik kūdikis pradeda 

judėti, prasideda ir mankštini
mos. Sveikas kūdikis mankš
tinasi savo “darbo” valandomis. 
.Jis blaško savo rankas ir kojas. 
Jis iškėčia ir suglaudžia ran
kas, ištiesia ir sukinėja spran
dą. Vėliaus jis išmoksta rėp
lioti ir tuomet jis laksto beveik 
kiekvieną minutą iki jis užmie
ga. Jis lipa, siekia, tamposi, 
kelia ir neša. Jis tuotvirtina 
savo kaulus ir muskulus man
kština, kas augimui ir reikalin
ga. Kūdikis, kuris yra suvys
tytas arba tampriai aprengtas, 
arba taip apsuptas, kad. jis ne
gali judėti, — negali užtekti
nai išsimankštinti. Kėpliojan- 
tis kūdikis turi turėti paskirtą 
sau vietų, kur jis galėtų judėti 
aplinkui, ypatingai tuomet, kuo
met nėra kam jo saugoti.

Yra puikus dalykas, jei vai
kai gali turėti atskirą žaidimui 
kambarį. Netiktai baldams y- 
ra sveika, bet vaikas jaučiasi 
tu rys nuosavas teises it/ vietą," 
kurioje jo šeimyna yra privers
ta pagerbti jo žaislus ir kito
kius daiktus.

Kalbant apie vaikams atski
rą kambarį žaidimui, nėra ge
resnės vietos jiems žaisti, kaip 
lauke. Prįe namų reikia pa
rengti tinkamą vietą vaikams 
žaisti. Jei tokios nėr, tuomet 
reikia tankiai išvežti į parkus 
ir laukus.

Jei ir yra kiemas ar vieta 
kur žaisti, maži vaikai dažnai 
nenori būti lauke, atskiri nuo 
motinos, todėl jiems reikalinga 
žaislų, smilčių viedrukai, sau
gios supynęs, minkšti svaidi- 
niai, kaladukes nameliams sta
tyti ir kitokie dalykėliai, ku
riuos vaikai mėgsta. Smilčių 
dėžės gali būti padėtos- ant por- 
čių. Mažiems vaikams už -smil
tis nieko nėra malonesnio. Dau
gelis vaikų pilnai pasitenkina il
giausias valandas žaizdami smil
čių dėžėse.

Prašalina Inkstų Tmbelius 
ir Pūslės Nemalonumus

Vyrai Ir motery*, kurie turi visokius skuus- 
muH nugaroje ir kurių pasilsys naktj yra 
trukdomas dėl silpnų inkstų, būtinai turi pa
bandyti Nuga-Tone. fiioe gyduolei pražalina 
skausmus ir kitiemi svarbiem* kūno orga
nam!. nuramina ir stiprina nervus, teikia 
kunui sveikatos abelnai.

Jei jus nesate taip sveikas ir stiprus kaip 
jus norėtumėt būti, pabandykit Nuga-Tone 
tiktai per 20 dienų ir jei jos. nepagelbės 
jums vieokiuoeo atsitikimuose padarys JUi 
stipresniu, sveikesniu, linksmesniu grąžinkite 
likusias gyduoles savo vaistininkui ir jis grei
tai grąžins jums atgal pinigus. Nusiprkit 
Nuga-Tone įiandio, bet tik žiūrėkit, kad jos 
butų, tos kifeių reikalaujat.

PINIGAI TELEGRAMŲ
Į LIETUVĄ

Išmokama Amerikos Do-
leriais į 4-5 dienas.

Musų Kainos
$5.00 . z kainos' $6.15
10.00 .. ....................  11.25
15.00 .. ........................16.35
20.00 .. ....................... 21.45
25.00 .. ..............  26.55
35.00 .. ......................   36.70
50.00 .. .............................. 51.90
75.00.. ............................77.50
100.00 ......... ’.............103.00
200.00 .........1.......... 204.50
300.00 ..............   306.00
400.00 .............. 407.50
500.00 ....................  509.00

Jokių kitokių ekstra mo-
keščių nebus ir pinigai
bus išmokėti per telegra-
mą

METROPOLITAN
STATE BANK

2201 W. 22nd Street
Chicago, III.

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

valandą vakare

Garsinkite Naujienose

Lengvi Mėnesiniai išmokėjimai

Duokite Jūsų doleriui nuveikti didesnį darbą. Ląn- 
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 NAMŲ

Vaikas atranda daugiau ma
lonumo turėdamas saują “clo- 
tbespinų” arba špuliukių siūlų, 
negu nupirktais žaislais. Ge
riausi žaislai vaikams yra tie, 
su kuriais jie turi ką nors dary
ti. Mechaniniai žaislai tik lai
kinai juos nubovina, o paskui 
jie jieško, ardo, norėdami su
rasti kas juos judina arba va
ro. Geriausi žaislai yra tie, 
kuriais žaizdamas jis gali pa
vartoti savo mintį, vaizduotę — 
kaladukės namelių statymui, 
žurnalai, iš kurių jie gali pa
veikslus iškarpyti, juodlentės, 
popiera, molis lipdymui, vago
nai, lėlės ir baldui, žmonės ir 
gyvuliai miniaturoj. Tarp me
chaninių žaislų geriausi yra 
traukiniai, jei jiios vaikas ga
li naudoti savo kambinuotėj. 
Svarbu, kad vaikui butų palie
kama pačiam ką nors daryti, 
lokiu budu, pas jį įsidirba pri
gimti gabumai,.

Šis principas dar nereiškia, 
kad vaikui nereikia duoti me
džiagos, sugestijos ir kokių 
nors instrukcijų prie žaislų, 
įteikia vaikui parodyti, paduoti 
idėją kaip su kokiu ar kitokiu 

žaislu žaisti. Tėvai dažnai duo
da vaikams daugybę žaislų, bet 
nekreipia domės į tai, kad jiems 
reikia svarbiausios medžiagos, 
tai yra inspiracijos ir idėjos, 
kas duoda pradžią mokslui ką 
nors sužinoti lengviausiu ir tik
riausiu keliu. [FLIS.]

4177-83 Archer Avę. 1922-32 So. Halsted St.
Lengvins Išmokėjimo Budus Pritaikinam 

Kiekvienam Pagal Išgalėjimą
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas

M

H

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W. J. STANKŪNAS 1
FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

xe< xcx«< w w <♦?'.
J PINIGAI PASIUNČIAMI GREITAI Į LIETUVA H 
į IR KITAS EUROPOS SAUS ? 
V
M 3% Mokamas Ant Taupimo Atskaitų $ 
| Komercialės Atskaitos Pageidaujamos 
į Parsiduoda Augštos Rųšies Pirmi Morgičiai Ir 

Gold Bondsai, Nešanti 6% |
Pasirenduokite Apsaugos Dėžutę Musų Sau- g 

$ giuose Vaultuose. Kainos $3.00 Ir Augščiau?
£ Atviras nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Subatomis $ 

nuo 9 ryto iki 8 vakare. Utarninko vakarais nuo £
| 6 iki 8 valandos
| J. J. KRASOWSKAS I
| Vedėjas naujo biznio departmento $

| South West Trust and Savings Bank J 
$ 35th Street, Archer and Hoyne Avenues £ 

Chicago |
jį Valstijos Bankas po Chicagos Clearing House 

Priežiūra >;
Š TURTAS .VIRŠ $5,750,000.00 į
X * v

<♦> «• <♦> <♦> <♦> :£♦>. <♦> <♦>. <♦> <♦> <♦> •;

Saxaplionai
Conn Eb Alto prirengtas outfitas $99.45 

$15 cash ir po $2 į savaitę

Conn Chicago Co.
62 East Van Buren St.

Pavasaris jau čia
Dabar yra laikas permainyti savo 
rubus.

Vyrų 2 kelnių siutai, naujų paternų, 
vėliausių stylių, kainos nuo

$22.50 iki $50
Mes taipgi turime pilnų pasirinkimų. 

HART SCHAFFNER & MARX IR 
KUPPENHEIMTR gerus rubus

Mes taipgi turime pilną pasirinkimą vaikų 
2 kelnių siutų, naujų peternų ir vėliausių 
stylių nuo

$10 iki $22.50
Pirkit sau rubus Bridgeport Clothing Co. ir su

taupyki! laikų ir pinigų

Ncdėlioj atdara nuo 9 ryto iki 12 dienų

The Bridgeport Clothing Company
3246 So. Halsted St.

KORNAI

Greita, saugi pagelba
Labiausiai skaudami komai nustoja 
tuoj skaudėje uždėjus Dr. Scholl’s 
Zino-pads. Jie pataiko į kornų 
priežastį—spaudimą ir trinimą če- 
verykų. Štai kodėl jie išgydo ant 
visados. Jei nauji čeverykai daro 
nesmagumo, Zino-pąd prašalins 
tuoj.

Dr. Scholl’s Zinopad yra ploni, «u 
gyduolėmis, antiseptižki, aptaugojanti. NAra 
skystimo, nėra riziko, nėra Badeno Sau* 
Šios, tikros, greitos pasekmės garantuotos, 

pliekose ir ceverykų krautuvėse.

DlScholls 
Zino-pads
Uždekit vieną ir skausmas pranyks

25 METŲ PATYRIMO' 
Pritaikime akiniu dėl visokiu akiu

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į daik
tą.

Jei spaudos raitas iirodu dvigu- 
\ bas. w
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 Bldg., kam p. 18 St., 3 augitas 

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

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

r——i.... ........ ifcsgi

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

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

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

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

Kambariai dd pergulSjimo.

A. F. GZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Atdara dieną ir naktį > 
Phone Boulevard 4552

L______ - —v

' - - —1

V. M. STULPINAS 
&C0.

Atstovauja visas Laivų Linijas
Ilsia ąuu so^jo^baįb] uponpjud 

laivų, ir ant visų laivų plau
kiančių tiesiog

Į KLAIPĖDĄ
Žemos kainos, geriausias patar-

> navimas. Parūpina pasportus, 
pagryžimo perimtus, ir fer
merių affidavitus, bei kitus 
dokumentus.

Rašykit arba kreipkitės pas:

V. M. STULPINAS 
&G0.

3255 So. Halsted Street 
Chicago, 111.
Yards 6062 «

— Notary Public —

Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerklės Ligos

Gydomos Eksperto 
27 metai prie State St.

Kreivos akys ištaisomos, Nosies 11- I 
gos prašalinamos, Tonsilai išimami | 
su “tvvilight slvep”, akiniai pri
taikomi už $6 ir augšČiau. Reika
laukit dykai knygutės.
FRANKLIN O. CARTER

Valandos 8-5, Nedalioj 10-12 
177 N. Stale St., 2 H.
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B A RBORA L EšK A l ’S KIE Nft
po tėvais Vaitkevičiūtė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Keružio O dienų, 11 valandų 
ryto, 1927 m., sulaukęs 50 me
tų amžiaus, gimus Suvalkų ra
dybos, Mariampolės apskričio, 
Babruliškių kaime, paliko dide
liame nuliudime dukterį Mari
joną Zabelienę su su duktere 
Olga ir žentą. Antaną Žabeli) ir 
2 sūnų: Joną ir Antaną Pet
rauskus, 2 dukteris: Elz. Sta
niulienę ir Martišienę. Kūnas 
pašarvotas, Yandasi pas grabo- 
rių A. J. BaUrn* 3127 W. 63 St. 
Tel. Proapect 5993.

Laidotuvės įvyks 
Gegužio 10 dieną, 
pietų nuo graboriaus 
<lėta j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Barboros Leškaus- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Duktė su duktere, žentas 
ir visi giminės.

CHICAGOS 
ŽINIOS

10 ugniagesiu sužeista

elevatorių. Abu elevatoriai nu
šoko nuo bėgių ir sustabdė vi
sus elevatorius mieste, bet 
Sunkiau sužeistų pasnžierių 
nėra. Tečiaus baimės užteko 
visiems, kada ilgą laiką prisiė
jo tupėti pavojingai nusvyru- 
siuose į įgatvę vagonuose, ku
rie, rodos, tučtuojaus ims ir 
nukris gatvėn.

Pratapą, adresu: 6953 S. West- 
em Avė. Kliubas dės pastan
gas, idant sumažinus tas bilas.

Be to, kliubas nutarė duoti 
pamokų, reikalingų 
antrų

gavimui 
pilietybės popierių.

— Korespondentas.

gi. Moterys linksminsis ir ne
bus paprastų ilgų nuobodžių 
spyčių, kurie musų vakarienių 
dalyvius iki gyvam kaului nu
vargina. —Agota.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Utarnine, 
I vai. po 
bus nuly-

10 ugniagesių liko sužeista 
dviem ugniagesių trokams su
sidūrus prie Jackson ir Bucine 
gatvių. Abu trokai skubiai lė
kė gesinti gaisrą prie 13 ir 
Loomis gatvių. Vienas tų tru
kų po susidūrimo perbėgo sker
sai gatvę, sudaužė taksikabą, 
kuriame sužeidė du pasažierius 
ir atsimušė į namą. Du ugnia- 

(gesiai gal mirtinai sužeisti.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Juozo Žurono
North Side

1822 Wabansia Avė., 
Grupė vai- 

Aš Nu- 
“Spąs-

Kita nelaimė įvyko prie 
VVells ir Vau Buren gatvių, 
kur Humboldt Park elevato-' 
rius įvažiavo į Wilson Avė.

Aukos Socialdemokra 
tams išslystos

Rytoj vakare, t. y. sekma
dieny, geg. 8 d., Liuosybės sve
tainėje, 
Scenos Mylėtojų
dins dvi komedijas — 
miriau” .ir B r. Vargšo 
tu i”. Paskui šokiai.

Tai bus uždarymas vaidini
mų sezono ir kartu minėjimas 
M. Dundulienės 27 metų dar
buotės scenoje. Visi atsilanky
kite. — b.

MUZIKOS STUDIJA, 7043 S. 
Rockwe!l St. Tel. Ilemlock 1757. 
Mokina dainavimo, smuikus ir 
piano. Kas nori būti tikrai ir 
visapusiškai išauklėtu žmogumi, 
turi žinoti, kad dailė, ypač mu
zika, yra gražiausiu padailini
mu žmogaus išsilavinime.

Juozo Žurono studijos moki
niai rengias duoti koncertą ge
gužės 25 d., 1927, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj. Pradžia 8:15 
vakare.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų fr moterų

Dr. J. W. Beaudelte
VIRALU ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedė
liok nuo 2:80 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 MarshalI Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

L IETuTIT^* KIV SPECIALISTAS 
Palengvins akių jtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiy 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. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

1271

S. 0. LACHAVVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
ki vėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at

mano 
užga-

PADftKKAVONfi

sišaukti, o 
darbu busite 
nė<iintiK

Tel. (Janai 
ir 2199

J, F. R ADŽIUS
Pigiaarias Lietavia 

Grabuna* CtucagujcC
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
nai, kad priklausau 
prie grabu išdirby-

OFJSA81
H . IKth SU 

Tel. ('anai 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel Rlvd. 4068

A. A. Selvestras Norvaiša 
buvo palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse gegužio 3 d., 1927 m.

Dėkavojų kunigams Dvara- 
• nauskui, Paleikiui ir Statkui už 

graudingus ir gražius pamoks
lus, Aušros Vartų draugijos na
riams už atkalbėjimų rožančiaus 
už velionio sielų, taip iškilmin
gai, graboriui S. D. Lachuvičiui 
už mandagų ir švelnų patarna
vimų laidotuvėse ir ant galo šir
dingai dėkoju visiems giminėms 
ir draugams ir pažįstamiems už 
taip skaitlingų atsilankymų lai- 
datuvėse ir paskutinį patarna
vimų neužmirštamam broliui 
Selvestrui.

I
Nuliūdę liekamės keturi bro

liai, du Amerikoj ir du Lietuvoj, 
brolėnas, giminės ir draugai.

VEIKU BABAR
Mukų sandėlis yra pilnas. Mes turime padaryti vietos

sol mis

Kainos žemesnės negu kada nors pirmiau

Oaleiskit Musų Ekspertams Išrišti 
Jusy Namu Apšildymo Problemą

. Mes ką tik nupirkome labai daug boilerių ir radiatorių garu ir kar
štu vandeniu šildomu ir mes galime suteikti jums kainas didelių ar
ba mažų namų apšildymo reikmenų, o kainos yra labai žemps.

Dykai Patarnavimas Del Jūsų
Atsiųskite mums atvirutę arba pašaukite Victory 2454 ir reikalaukit 
kad mes prisiųstumėm ekspertą apskaitliavimui dėl jūsų paranka
mo ir kuris apkalbės su jumis apie jūsų namų apšildymą.
Jei jus nesate galutinai prisirengę įsivesti j savo namus apšildymą 
dabar, tai galit biskj jmokėtj ir gauti žemas kainas ateičiai kuomet 
jums bus reikalas.

Kuomet Jus atsilankysit, Tai Nebūtinai 
. Reikės Jums Pirkti

Del geresnio plumbingo ir namų apšildvmo reikmenų žemiausiomis 
kainomis pasimatykit su

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

Phone Victory 2454 Phone Cicero 130
Visi Departmentai

Nuo masinio mitingo, 
surengė LSS. Pildomasis 
mitetas balandžio 30 dieną 

“ dos svetainėje, aukų liko 
M dengus

Town of Lake
Moterų vakaras

kurį 
Ko-

Mil- 
(pa-

lėšas).... ....... £40-66.
Nuo LSS. 8-to rajono suren

gto apvaikščiojimo Pirmos 
Gegužės dienos, įvykusio Liuo
sybės svetainėje, aukų liko 
(padengus lėšas) ......  $36.34

Viso aukų, surinktų šiuose 
dviejuose susirinkimuose, li
ko .................................. $77.00

'los aukos pasiųsta Lietuvos 
socialdemokratų partijai 4 die-' 
ną gegužės sumoj 750 litų. 
Kvitus numeris 9169. Pinigai 
pasiųsta per Lietuvos koopera- 
ci j os banką.

Maniuette Park
kolonija yra jauniausia 

Chicagos lietuvių kolonijų, 
galima drąsiai sakyti, kad 

ji yra
priviso 
nierių. 
galima

Ši 
visų 
Bet

ir skaitlingiausia. Čia 
visokių biznių ir biz- 

Apie naujesnius biznius 
pasakyti, kad lietuviai

čia stato daug 
kontraktoriai. 
komų valgomų 
vių esama apie 
rūbų siuvyklų, 
rios aptiekus.

namų, kaip 
Lietuvių užlai- 
daiktų krautu- 
20. Ne mažiau 
Randasi ketu-

apie 10 barzda- 
skutyklų ir apie tiek pat real 

Y ra keletas pa
jos vi- 

kol

estate ofisų, 
šnipinių, organizacijų. 

Įsos naujai susitvėrusios ir
kas dar silpnos. Mat persikė-
lusieji iš senų kolonijų ir ap
sigyvenusieji Čia lietuviai pasi
lieka dar prie organizacijų se
nose vietose', kur gyveno pir
miau.

šioj kolonijoj nesenai susi
tvėrė South Westcrn Political 
Club. KHubo prišaky stovi J. 
M. Ixx:aitis, D. B. Pratapas ir 
J. G. Męzlaiskis, — pirminin
kas, raštininkas, kasierius. Ne
senai kliubas nutarė surengti 
pikniką. Ktiubai užėjus apie 
pikniką, tą sumanymą širdin
gai parėmė p. A. Hom, vienas 
stambiausių šios apielinkės 

į kontraktorių namų statytojų. 
Jis dagi .pasižadėjo duoti pik- 

'niko surengimui $200 ir prašė 
tą pažadėjimą įrašyti protoko- 
lan. P-as Hom yra taip saky
ti, tėvas kelių šimtų namų šioj 
apielinkėj. O kiek jis namų 
pristatė Brighton Parko apie
linkėj, tai nė suskaityti negali
ma.

Kitą svarbų dalyką minėtas 
kliubas nutarė daryti, tai ko
voti prieš aukštas taksas. Tai
gi šiuo pranešama, kad jei kas 
nepatenkintas aukštomis ta k-
somis, tegul atneša taksų bi
las pas kliubo sekretorių, p.

Draugystė Garsaus Vardo 
Lietuvaičių garsi tuomi, kad 
jai priklauso virš šimto mote
rų. Draugystė jau senai gyvuo
ja, turi didelį iždą, kurį naudo
ja prakilniems tikslams. Gra

užus būrys moterų, gražiai jos 
savo mitingus veda ir nereika
lauja vyrų pagalbos. Jos neuž
siima politika, nė kokiais par
tiniais ginčais, kurie jau ne 
vieną musų draugiją suskaldė 
ir dar tebeskaldo.

šioj nedėlioj minėta 
gystė rengia /.uo 
Ežerskio svet., ant
Laike. Vakarienė bus ytin sma-

drau- 
vakariene 
Town of

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

? neturime išlaidų už
laikymu skyrių*

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO. ILL.

Mortha Ambrozaitė
Tautiškas

a. Martha

mmiinimmminm
PERLINES

QUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

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

Neapsigaukit, žiūrėkit, kad ant 
koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Katalogus siunčiame dykai

VITAK-ELSNIK CO.
4639 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.xxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxx

šiuo pašau-
7 valandą 

vakaro, 1927 m., sulaukus 
20 m. amžiaus, a. a. Mar
tha gimė Chicago, III., pa
liko nubudime motina O- 
ną po tėvais Yurjonaitė, 
patėvį Andrew Lang, te
tą Uršulę Stukienė, pusse- 
rę Barborą Nprbutienę. 
ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 3201 S. Au- 
burn Avė. Laidotuvės j- 
vyks panedėly, gegužės 9 
d., 12:30 vai. po pietų iš 
Eudeikio koplyčios, Ž201 
S. Auburn Avė.. į Tautiš
ką bažnyčią, 35 St. ir 
Union avė., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą ,o iš ten

bus nulydėta į 
kapines. Visi a. 
Ambrozaitis giminės, drau 
gai ir pažįstami esat nuo
širdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir sutei
kti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, tėvai, 
teta, pusseserė ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja 
graborius Eudeikis. Tel. 
Yards 1741. Patėvis And- 
rew Lang rūpinasi laido
tuvėmis. Visiems dalyvau
jantiems laidotuvėse bus 
suteikta automobiliai dy
kai. Taipgi ir pietai dy
kai pas - Malinauskienę, 
Archer ir Keen Avė.

GARDNER
EIGHT-IN-LINE

Savininkai Sako
Šis yra saugiausias pasaulyj

PALYGINKIT Gardner su 
Ėight-in-line — kaip jis 

veikia ant slidžių kelių... prie 
staigaus užsisukimo... greito 
važiavimo... į kalną ar stai
gios pakalnės... kur tik nori
te, nes jis turi gerus brekius,

kampiniai postai visų G ar el
nei- uždarytų modelių yra tik 
2>/z colio platumo—ir moksli
niai išbandytas.
Gardner saugus chassis yra 7 
colių-7-yra šeši stiprus skersi
niai—ir du iš jų apvalus ir

gerą veikimą ir greitą acceleration —ir 
jus pamatysite kodėl savininkai Eight- 
in-line nėra nervuoti kuomet moteris ir 
vaikai yra kare.
Gardner Eight-in-line yra inžinierių pa
dirbtas dėl saugumo!
Kiekvienas modelis—atdaras ar uždary
tas—yra padaryta, su uždarytais 4 ratų 
brekįais žinomais industrijai. Plieniniai

i

motorinis karas!

♦ekstra stori, šalinės lentos plieninės— 
dėl apsaugojimo iš šalies važiuojančių 
ir didelių susigrūdimų.
Važiuokit saugiai! Važiuokit su karu 
kur savininkai sako, kad saugiausias 
pasauly — Gardner Eight-inJine—ka
ras, kuris vis kyla ir kyla aukštyn pub
likos sąmonėj. Atsilankykit ir važiuokit 
su juo! *

I /

BALZEKAS MOTORS
Ralph J. Balzekas 

AUTORIZUOTI AGENTAI
Gardner & Falcon-Knight

Telephone Republic 9004 ,
6012-14 S. Kedziė Avė., Chicago

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
Graborius

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

1911 Canalport Avė.
Chicago

WETZEL & PETERSON' 
GRABORIAI

Privatiški Ambulansai
408 N. Sheridan Kd.

Waukegan, Ilh
Phone 95

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

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

IN-MO-KAY
THERAPY, /O 

apsaugoja nuo pirm- f ■
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės I W
vikrumą ir prailgina | k
kiekvienam naudin- 
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru- 
mą ir priduoda vy- .... 
riškumą silpniems specialistas 
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. AtsiŠaukit šiandien. 
Visu ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

■ DR. B. M. ROSS
35 a South Dearborn St., 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkit ęlevatorių iki penkto augšto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedaliomis nuo 10 
ryto iki l po piet. Panedčlyj, Utar 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

do ir vardo lo asmens, kuriam 
rengiama, dar neskelbsiu, 
viskas laikoma paslaptyj.

—Rep. Japu-Jahnis.

Iš Birutės

Mat 18-ta Kolioni ja CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

Bridgeportas Birutės’* vakarėlis

SLA. 36 kp. susirinkimai Ketvirtadienio vakare Lietu- 
|vių Auditorijos svetainėj įvy- 

l” ko “Birutės” vakarėlis atiduo- 
- ti pagarbą jos veikėjams-

Seredoj Liet. Auditorijoj į 
vyko SLA. 36 kp. susirinki-1 
mas. Susirinkimas nebuvo (joms), o taipgi jos mokytojui, 
skaitlingas. Nieko svarbesnio ir Vanagaičiui. Programą 
nenutarta. Išklausyta vien įvai- atidarė p. Miller, perstatęs kai 

bėti p. Aleksandrą Misevičių, 
kuris trumpoj bet rimtoj kal
boj papasakojo šį tą apie “Bi- 

p. Misevičius 
D-rą Biežį, 
p-nus Va- 

ir Augusti- 
art. Vana-

ir su- 
pagelbą 
jų dar 
dirbtu-

rių komisijų raportus 
teikta dviems nariams 
iš kuopos iždo. Vienas 
pernai liko sužeistas 
vėj ir ikišiol negali dirbti. Jo 
žmona taipjau serga. Pašelpos 
gi laikas jau išsibaigęs, tad šei
myna yra dideliame varge. Nu
tarta paskirti tam nariui iš 
iždo $20 ir dar nariai netoli 
tiek sumetė aukų. Kitas na
rys, delei sergančios Šeimynos, 
atsidūręs dideliame var£e, pra
šė kuopos uŽrtiokėtį už jį mo
kestis į SLA. Nutarta jo prasi
mą patenkinti, jei valdyba ma
tys esant tikrą reikalą.

Buvo dar paduotas raštiškas 
įnešimas, kad SLA. 36 kp. atsi
šauktų į kitas draugijas, su
šauktų jų konferenciją, tikslu 
paremti Kėdainių Mokytojų 
Seminariją iš kurios smurti
ninkų valdžia atėmė pašelpą.' 
Įnešimas nebuvo svarstomas. 
Tokie dalykai bolševikams ne
rupi, nes surinktos aukos nei
tų jų kromelin, o sumanymo 
pritarėjai irgi nematė iš to į- 
nešimo naudos, nes bolševi-' 
karns valdant, 36 kuopa neturi 
didelio pasitikėjimo • kitose 
draugijose. Tad tas darbas ne
būtų davęs pasekmių. Pagalios, 
niekas ir nenori dirbti komi
sijose, į kurias įeina ir bolše
vikai, o to 36 kp. bent šiuo lai
ku išvengti negalima. Jei tas 
įnešimas butų paduotas kurioj 
kitoj <lrau£fijoj. kuri nSra l>ol- 
ševikų kontraliuojama, jis bu
tų labai naudingas, nos tą nfo- 
kytojų seminariją, kurią užlai
ko Mokytojų Profesinė Sąjun
ga, atlieka labai svarbų darbą 
— prirengimą Lietuvai laisvų# 
mokytojų, ir yra labai reikalin
ga paramos. — k b.

rut,ę”. Paskui 
pakvietė kalbėti 
p-ią Krasauskienę, 
lančių, Vaitiekūną 
navičių ir legalios
gaitį. Kadangi rašantysis šiuos 
žodžius “nesijautė” gerai, tai 
jsitėniijo kiek atydžiau tik p. 
Vanagaičio išvadžiojimų.. Art. 
Vanagaičio kalbos turinys bu
vo daug-maž toks: “Birutę” 
reikalinga perorganizuoti. Rei
kalinga sukurti prie jos teatrą. 
Reikia ją centralizuoti. Prisi
minė ir apie tai, kad Chicagos 
gyventojai pa miršo pasveikinti 
“Birutę” su jos jubiliejumi. 
Vanagaitis norėtų organizuoti 
prie 
sus.

“Birutės” apšvietus
— Reporteris. « p

Roseland

šiomis dienomis iš 18-tos 
gatvės apielinkės persikėlė gy
venti ant Bridgeporto gerai 
žinomi veikąjai> p-ai Saboniai. 
Jie apsigyveno name 3267 So. 
Halsted St. Man irgi rodosi, 
kad čia jiems labiau tinka 
gyventi. Mat čia yra centras 
lietuviško judėjimo, tat reikia 
ir daugiau veikėjų.

—Rep. Japu-Jahnis.

Announcements
Pranešimai

Amerikos Lietuviu Piliečių Polit. 
Kliubas turės savo susirinkimą, ku
ris jvyks pirmadieny, gegužio 9 d„ 
7:30 vai. vakare, Strumllo svet., 158 
East 107th St. —W. Kritopaltis.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bo Amerikoj vyrų choro dainų pa
mokos atsibus gegužio 8 d., 11 ^ąl. 
iš ryto po Nr. 3200 S. Lime st. Vi
si bukite laiku. —Valdyba.

Personai
__________ Asmenų Ieško

IEŠKAU savo draugo Valentino 
Kuličio, paeina iš Pašvitinio para
pijos, žalčių kaimo. Girdėjau kirti 
gyvena Chicagoj. Noriu pasimatyti. 
Turiu svarbų reikalą.

Krank Nainis,
1248 W. 59th St., Chicago 

Tel. Wentworth 4792.

Furnished Rooms

Business Chances
Pardavimui Bizniai

7 eatras- 
Muzika

BABRAVIČIUS DŽIAUGIASI 
SUSILAUKĘS...

yra Martynas Bacevi- 
lankosi su

Det-

Bacevičius rose- 
yra gerai pažįsta- 
raudonasis biznie- 
žmogelis yra lan-

Kas 
čius, kuris dabar 
prakalbomis Clevelande, 
voite ir apielinkiniuose mieste
liuose?

Martinas * 
landiečiams 
mas kaipo 
rius. Tasai
kęs pradinę mokyklą Lietu vo- 
jo jiovčj a.1- ti-ejetf}. žiemių. Aug- 

uio-kyKk)*, ačiū „butkęs.
Atvažiavęs į Ameriką taipgi 
nėra lankęs jokios mokyklos. 
Roselande yra išgyvenęs apie 
12 metų ir visą tą laiką dirbo 
Pullman Co. dirbtuvėse prie 
budavojimo pasažierinių ir ta- 
vorinių karų.

Anksčiau Pullmano dirbt.u- 
o , j- • v- o įVėse neblogiausia darbininkaiSekmadienyj, gegužes 8.,' » ,TT . , .. . , ... yra uždirbdavo, čia buvo pro-Universal khube įvyks dideles . ,r T> * j- i •. , _ . / . ga ir M. B. užsidirbti vienas-nstynes ir treineravimas. ; .. . . , .. .rx .. . . .... . j, kitas tūkstantis kapitansiškųDaug lietuviu ristikų ims daly- ...

vuma. Gegužės 8 d. p. Bag- <lol®r,ų- ' . ■■
. . _ i> v .1 Kaip žmones kalba kurie ar-dono varduves. Prašo visus .. v. . „ .... ... . .. . .. .. . ciau pažįsta Vilnies reikalus,nstikus, atsilankyti. Bus muzi- .f .. . , .. ....Martinas tuos kapitalistiškus 

dolerius sukišęs į “Vilnies” Še
rus ir įvairias paskolas,’už tai 
/‘Vilnies” bosai, suteikę Marti
nui “Vilnies” redaktoriaus ti
tulą. Ir tasai nemokša, yra 
dabar garsinamas “Vilnies” 
redaktorium, kad dumti žmo
nėms akis, kad daugiau butų 
galima ant tų neva prakalbų 
sukviesti pubilkos; kad butų 
galima daugiau dolerių iš bied 
nų žmonių iškaulyti.

Tai matote, roselandiečiai, 
kokius dabar siunčia komunis
tai kalbėtojus, kas redaguoja 
neva darbininkišką laikraštį, 
kas kaulina iš žmonių paskuti
nį centą. Ir ar gali tokis žmo
gus vadovauti darbininkais, 
kuris patsai nieko nežino. Ir 
ko gero darbininkas gali tikė
tis išgirsti iš tokio kalbėtojo, 
ir ko gali pasimokinti iš tokio 
laikraščio, kurį šitoks redakto
rius redaguoja?

I Tai yra besarmačiai, žmonių 
mulkintojai, daugiau niekas.

I — Rep.

Surprise paiė” pralotui

būti 
obal- 

ir išti-

Kad dabartiniu laiku “sur- 
prise purės” yra madoj, lai 
niekas neužgjnčys. Ir jūsų rep. 
Japu-Jahnis, norėdamas 
“up-to-date”, vaduojasi 
siu: “surprise parės!”
kimai raportuoja apie jas.

Tik ką turėjau pasimatymu 
su parės rengimo Pralot-ui ko
misija. Komisija praneša štai 
ką: kolekta einasi ne taip, kaip 
buvo tikėtasi; rengėjoms ten
ka klausytis nemalonių kompli
mentų. Viena parapijonka tie
siog pasakė, kad ji neduosianti 
Pralotui nė cento, žinoma, ko
misija atsimokėjo jai panašiu 
jau budu — išvadino ją bedie
ve, ne katalike ir, sakoma, da
gi paketinusi išmesti ją iš pa
rapijos. Pati “surprise parės” 
diena kolei kas laikoma slapty
bėj, 
kam 
tyli.

Reporteriui įsakyta nie- 
neišpliu ipti. Reporteris

— Rep. Japu-.Jahnis.
S. Rengimo komisija 
pusėtino galvosūkio, 

kokių dovaną.

tu-, 
kol
nu-*

B-vės “Rūbas” akc. susirinkimas 
atsibus sekmadieiiy, geg. 8 d., 2 v. 
po' pietų, Mildos svetainėj, 3140 S. 
Halsted st. Veikianti akcininkų ko- 
nfsiia turi gavus iš Kauno daug 
svarbių dokumentų, kurie reikalin
gi umaus aptarimo. Todėl visi akc. 
privalo dalyvauti šiame susirinki
me. —B-vės “Rūbas” Komisija.

..Kultūros Ratelio susirinkimas 
įvyks subatoj, gegužės 7, 2:30 vai. 
po pietų, 3308 Evergreen avė. Visos 
susirinkite. —Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašelpos susirinkimas 
atsibus nedėlioj, gegužės 8 d. Mib 
sonic Temple svet., 1547 N. Lea- 
vitt st., 2 vai. po pietų. Nariai ma
lonėkite nusirinkti laiku užsimokė
ti užvilktas mokestis, taipgi kurie 
persikėlėte«į kitas vietas, prisuo
kite savo antrašus.

X. Saikus, rast.

EKSTRA

CICERO, ILI

PARENDAVOJIMUI kafabaryg. Di
delis, šviesus, karštu vandeniu ap
šildomas. 7015 S. Rockwell st. Tel. 
Hemlock 0379.

RENDAI kambarys moterei ar
ba merginai, šviesus elektra, mau
dynės, pigi remia, 2 lubos iš užpa
kalio. 3308 S. Union avė.

ANT rendos ruimas vienam arba 
dviem vaikinam, su valgiu ar be val
giu. 6551 So. Talmgn Avė., Homlock 
8740.

FORNIŠIUOT1 ruimai rendai dėl 
bevaikių šeimynos, maudynė, elktra 
galima sau maistą gaminti, gera vie
ta gyvenimui.

Kreipkitės j
Eornišių Storą

2246 W. Grand Avė.

HENDON kambarys prie šeimy
nos be vaikų, yra gasas, elektra ir 
vana. Galima ir valgį sau pasiga
minti. Atsišaukit bile kitda j ra
kandų krautuve, 2246 W. Grand 
A<ve.

Ir kodėl jam nesidžiaugti?! 
Pavasaris; sula bėga iš beržų, 
gėlės žydi, musės laksto.^ Ar
tistai tik tada džiaugiasi kaip 
gamta džiaugsmu pripildyta. 
Tuo laiku jie dainuoja taip, 
kaip kitoj metų daly už jokius 
pinigus nesudainuotų. . ..

šis koncertas 8 gegužio, biiK 
pirmutinis ir paskutinis. Mes 
turime džiaugtis musų gerb. J.

kur- Babravičium, kad jis dainuoja. 
Tdkių koncertų męs neturime 
kaip art. Babravičiaus koncer
tai. Kas norite gražiausiai pra
leisti vakarą, tas ateikite į kon
certą. Po koncerto bus šokiai. 
Art. J. Babravičius sakė, kad 
šoks su visoms leidukėms ku
rios jį ves. Musų gražioji ly
tis turės ^good time” tam kon
certe.

Visi skubėkime į Lietuvių 
Auditoriją 8 vai. vakaro, 8 ge
gužės. Stasio vardadienis — 
Stasį padainuos.

Visi Stanislovai švęs savo 
vardadienį 8 gegužės ir jiems 
art. Babravičius padainuos Va- 
iiu.g£bičio “Stasį”. Bukite tita.-

liktos kartos. Paremkite nors 
jus gerb. artistą.

Po koncertui gerb. Babravi
čius išvažiuoja su koncertais 
po Amerikos lietuvių kolonijas 
kartu su komp. A. Vanagaičiu 
ir pianistu M. Yozavitu. Rep.

ClflSSIFIED APS, ji

Announcements
Praneiimai

DEL KELIAVIMO LIETUVON
Jau artinasi “Naujienų” ekskur

sija Lietuvon ir laikas visiems pra
dėti rengtis.

Atsiminkit, kurie nesat Ameri
kos piliečiai, yra labai geras da
lykas apsirūpinti iš anksto -su lei
dimu sugrįžti, Lietuvos pasportu 
ir kitais reikalingais dokumentais, 
kurių gavimas .užima pusėtinai lai
ko.

Kas tik rengiatės keliauti Lietu
von ateinančią vasarą, kreipkitės į 
“Naujienas”, o čia jūsų reikalai 
bus aprūpinti ir geriausiai sutvar
kyti jiuo pradžios iki gaU>. Kitų 
miestų lietuviai taipjau gerai ap
rūpinami ir prirengiami gelionei, 
kaip ir vietiniai.

Pradčkit rengtis tuojru.
NAUJIENOS.

Joniškiečių labdaringas ir Kultū
ros Kliubas susirinkimas atsibus 
gegužės 8 d,, 1 vai. po pietų, J. 
Ažerskio svet., 4600 S. Paulina st. 
Malonėkite atsilankyti į šį susirin
kimą visi nariai. —Kliubo Valdyba.

Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovės mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadieny, gegužės 9 d., 8 
vai. vakare, Auditorium svet., 3133 
So. Halsted st. Gerbiami direkto
riai ir draugijų atstoyai nepamirš
kite atsilankyti. —Nutarimų rašt.

R. L.. R. KLIUBO NARIAMS^

IEŠKAU ruimą ant Town of 
Lake prie gerų žmonių, ne munšai- 
nierių, ne pijokų. Box 927, Naujie
nos, 1739 S. Halsted st.

Roseland
sve-

rėjo 
išsprendė, 
pirkti. Nutarta nupirkti nau
jus rubus. Bet ve beda: nežiho 
ma tikros mieros... Surasti pa-' Rytoj vakare, Strumilo
vesta reporteriui Japu-Jahniui. tainėje bus šv. Onos dr-jos va- 

-ikaras. Be šokių bus dar vaidi-
Dar viena (domesnė “parf. nimas. vaidins vietos Liet.
Įvyksta 28-tą dieną šio mė- Scenos Mylėtojų Ratelis pilną 

nėšio name prie 30 gatvės ir juokų komediją “Knarkia Pa
liepius”. Kadangi Ratelis visuo
met gražiai vaidina, tai tas 
užtikrina, kad šis vakaras bus 
linksmas ir vertas apsilanky
mo. —R.

Wallace, ant viršaus štoro. 
Rengiama suvienytomis nekal
tų mergelių ir moterėlių spė
komis kokiam tai Vyčių divi
zijos iperdėtiniui. Rengėjų var-

nimas. Vaidins vietos Liet.

šiandie, 7 d. gegužio, 2 vai. po 
pietų, .1. Savicko svet, 1900 S. Union 
avė., įvyks Jaunuolių pirmutinis su
sirinkimas. Visi jaunuoliai ir ŠIA 
129 kp. nariai, taipgi ir jaunuolių 
tėvai, yra kviečiami tame susirin
kime dalyvauti. —J. Gelgaudas, org.

(iariold Parko L. V. ir M. Pašel- 
pinis Kliubas laikys mėnesini su
sirinkimą nedėlioj, gegužio « d., 
John Engel’s svet., 3720 W. Harri- 
son st., 1 vai. do pietų. .Visi drau
gai, kurie prisirašė baliuje, Tnalo* 
nėkite anksčiau atsilankyti išpil
dyti aplikacijas. —Raštininkas.

Pamokslas iš Evangelijos “Krikš
čionių iVltis” kalbės kun. J. Rodi- 
nas nedėlioj, gegužio 8 d , 
vakare. Raymond Chapel, 816 W. 
31 St. Programas bus su pamargini- 
mu, giesmėmis ir muzika. Nuošir
džiai kviečiame visus atsilankyti.

Komitetas.

8 vai.

B. T. & W. L. laimėjimas piano ir 
šokis katras turėjos įvykti subatoj, 
gegužio 7, 1927 m., W. Lukštos sve
tainėj, 1500 So. 49 Avė., Cicero, III. 
Yra nukeltas ant Octoberio 15 die
nos, 1927 m. Priežastis — negali
ma suspėti su serijomis.

REIKALINGAS ruimas dėl dvie
jų merginų, geistina kad pačios 
galėtų ir maistą pasigaminti, arba 
kad ir šeimininkė pagamintų. Rui
mas turi būti su visais pato^mųais. 
PraneŠkit laišku. Naujienų Skyrius, 
3210 S. Halsted st. B»x 224.

PRANEŠIMAS
FORNIŠIOTI ruimai vyrams. Jį 

lubos, 725 lOth St.

šiuomi turime už garbę pranešti 
visiems Simano Daukanto Skol. ir 
BUd. dr-jos akcininkams, kad Si
mano Daukanto Skol. ir Bud. dr-ja 
perkels savo mokesčių vietą į Ben. 
J. Kazanausko Rcal Estatc ofisą, 
2242 W. 23 Place. Tam pačiam M. 
Meldažio^name, tik vienos durys 
toliau į rytus. Taigi kuriems nė
ra paranku atsilankyti su mokės- 
CisiiK Hervclos viiklire, tai mokės- čiai bus priimami 'dienos laike raš
tininko ofise. ”

Su

IŠSIRENDAVOJA kambarys ant 
J pirmo ir antro floro. Gera vieta 
su visokiais parankumais dėl gero* 
žmogaus. Atsišaukit. 5229 S. Peoria 
str.

PARENDAVOJIMUI kambarys vie
nai ypatai. švarus, visi patogumai. 
6727 S. Artesian avė.

pagarba
Simano 
ir Bud.

išen. J.

2242 W.

Daukanto Skol. i 
Dr-jos Valdyba.

Kazanauskas,
23rd Place, 

Roos. 8887.

rašt.

PRANEŠIMAS
Pranešu savo draugams ir pažįs

tamiems, jog nedėlioj, 8 gegužio 
švęsiu atidarymą savo fanuos. Vie
ta gerai žinoma ir smagi. Kviečiu 
visus atsilankyti. Turėsiu gėrimų 1_ 
užkandžių.

Julius Savickas, 
Justicc Park, 111.

ir

r

Reikaluose R. J. Bischoffo 
Bankroto

Bischoffo kreditoriai, kurie dar nė
ra gavę savo dividendų 2-1%, turi 
reikahiirti 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

' Persona!
__________ Asmenų Ieško ?

Aš Ona Orentukę po vyro Nase- 
vįčicnė paieškai! savo mylimo bro
lio Jurgių Orento. Jis yra pimęs 
Slavįkų parap., kaimo tikrai nepa
menu, rodąs kad šilininkų, Suval
kų guber., šakių apskr., Kidulių 
valsč., pašto Jurbarko. Girdėjau, 
kad jis gyvena Anglijoj. Jei kas 
žinote apie tokią ypatą, malončkite 
man pranešti, aš labai turiu svar
bų reikalą įam, pranešti, o aš bu
siu jums dėkinga.

Adresas:
Ona Nasevičienė, 

742 — 7th Avė., Milwaukee, Wis.
* ................... 1 1111 — "*—     .........................................

REFKALINGAS purtnerys siuvė
jas i kriaučių Supti, vyras arba mo
teris, jei mažai mokėtų darbą, ga- 
jiinib išmokinti. 3404 S. Halsted St.

REIKALINGI 6 pentoriai, 3 po- 
piefuotojai, turi bot unijistai. At
sišaukit greitai. 3447 W. 66 St. Re- 
public 4139.
■į, . ................................................... ..n.

Aš, Jonas Rokeris (Jokūbo sūnūs) 
paieškau giminių, Antano, Oliesio, 
Julijono Bekerių, šiauliškių. Pirmiau 
gyveno Philadelphia, Pa. Jus patys 
arba kas žinoto malonėkite man pra-J 
nešti, busiu labai dėkingas. Upynos 
kaimas ir paštas, Tauragės apskr., ar
ba pas K. Ačas 3210 S. Halsted St., 
Chicago, Iii.

Pigiausią vųda ( dėl darbininkų 
žmonių dėl gyveninio, su valgiu $8 
į savaitę be valgio $3 ir aukščiau 
už ruimą. Gera vieta dėl atvažia
vusių iš kitų miestų.

PETER GADE1KO
1606 S. Halsted St., Chicago, III.

RUIMAS rendai vyrui, su valgiu 
arba be valgio. 5936 S? Washtenaw 
avė. Hepublic 9088.

RUIMAS rendtii dėl vieno ar 
dviejų vyrų. Moderniškas ir švarus, 
prie mažos šeimynos. 2446 W. 45th

RĘNDON kambarys vienam vai
kinui, su valgiu ar be valgio. Karš
tu vandeniu apšildomas, prie ma- 
žos šeimynos. 6954 S. Talman avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALAUJAME agentų vyrų ir 
moterų, labai lengva yra dirbti mu
sų laine. Mokame gera komiŠiną, 
darbas be sustojimo. Galite pasi
matyti nuo 8 ryto iki 41 po pietų.

Kreipkitės:
720 W. 35 st., Chicago.

REIKALINGAS vyras veiteris mo
kantis savo darbų. A. J. Beleckas, R. 
22, Lincoln Hayvvay, netoli Dyer, Ind. 
Phone Chicago Heights 988 Y. 2

REIKALINGA 3 siuvėjai arba taip 
vyrai su $5,000 į drapanų krautu
vę. Didelis uždarbis, gera ateitis. 
Atsišaukit: Walters Clothcs Shop, 
5609 W. 63rd St. Republic 10091. 

• »

REIKALINGAS karpenteris, ku
ris supranta seną ir naują darbą. 
Atsišaukit tarpe 5 ir 6 vai. vaka
re. Simon, 739 W. 33 St.

Automobiles
PARDAVIMUI 1 tono Ford 

trokas, tinkąs dcl bučernės ar 
kitokio biznio. i

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted st.

PIGIAI parsiduoda geri 2 automo
biliai Chevrolet ir Fordas, masinos 
visai geroj; ir nupirksit už gana pi
gią kainą. , .

Kreipkitės j » /
Fornišjų Štarą, 

2246 W. Grartd -Avė.1 ’ ♦

BARGENAS. Pardavimui 2 auto
mobiliai, gerame stovyje, abudu so
dan Chevrolet ir Ford; mainysiu į 
turing, gali būti ir senos mados.

Atsišaukit bile •’ kada į rakandų 
krautuvę. ’ • .

• 2246 W. Griind avė.

ESSEX uždaras karas, vėliausio 
modelio, 6 cilinderių, gerame sto
vyje, kaip naujas. Didelis bargenas 
$295. 2443 W. 46 St. Lafayette 6310.

WILLYS Knight 5 pasažierių so
dan, 1925 modelis, išrodo ir bėga 
kaip naujas, pilnai įrengtas, savi
ninkas turi parduoti tuojau. 4254 
Archer avė. Lafayette 8ty52.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ĮtaiHai

STOBAGI-: SALENauju rukamlų .ir kauru suban- 
krutavusių ir paliktų pas mus san- 
delyj. Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarais iki 10, nedėliomis iki 6. 
Dykai sandelis. Dykai dastatymas.

STORAGE WAREHOUSES,
4025 W. Madison St., 
6531 N. Clark St.,

PARDUODU / Ice Cream Parlor 
fixtures, geram stovyje; verta $1000. 
Parduosiu pigiai. 5654 W. 64th PI.

PARDAVIMUI svarstyklis, regis- 
teris ir kitokį dėl grosernes daiktai. 
Matyti vakarais po 6 valandai.

3738 So. Union Avė. 
__ *

PARSIDUODA rakandai ir dvi 
siuvamos mašinos — Singer. Par
duosiu pigiai. 822 W. 37 Pi.

1.......... II . 1 ........................ . —

PIRMOS klesos bučernė ir groser
nė pardavimui, geras biznis, lietuvių 
ir lenkų kolonijoj. Gera priežastis 
pardavimo, netoli nuo Pullman Work« 
šaukit Pullman 7655.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė arba mainysiu ant bile ko. Einu 
j kitą biznj. 4550 S. Marshfield Avė. 
Tel. Boulevard 7452.

BUČERNfi ir grosernė pardavimui 
arba mainymui j mašiną, lotą. Kreip
kitės, 1823 W. 45 St.

PARDAVIMUI delicatessen iš
priežasties ligos. Turi greit par
duoti., 3008 W. 59th st.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė, visi pirmos klcsos įtai
symai. 3434 S. Wood st.

LIETUVIAI be šeimynos, vaiki
nai arba moterys, kurie norite už
dirbti daug pinigų ir likti turtin
gais, yra gera proga prie Tautiškų 
kapinių /atidaryt biznj su mažai 
kapitalo, žinot gerai katrie gyvena 
prie tautiškų kapinių paliko tur
tingi. Pasiskubinkit, bo jąu pava» 
sario laikas, pradėkit pirm Deco- 
rafion dienos. Del pilnų informacijų 
kreipkitės pas

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

Chicago lx)\vn.
Phone Willow Springs 48

PARDAVIMUI grosernė ir vaisių 
krautuvė, lietuvių apielinkėj. La- 
baixpigiai. Gera proga. 1801 South 
Peoria si.

PARDAVIMUI grosernė. Išdirb
tas geras biznis. Pigiai. Parsiduo
da dėl negalėjimo apsidirbti.

710 W. 14 PI.

PARDUODU savo % rooinįng 
house, 17 kambarių. Parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju iš miesto. 2953 
So. Michigan avė. „

Road House. Prie 3 didelių ke
lių, 60 mylių nuo Chicagos, didelis 
1 aukšta Aaihas, 5 kambarių co- 
ttage ir refreshment standų ant 1H 
akro žemės.

KASPER GAVENE 
613 W. 59 St.

PARDAVIMUI grosernė, kendžiu 
ir ice cream parloras pigiai. 3222 
Auburn avė.

PAHD AVIMI JI Krosernt*. Heroj vie- 
toj Brighton Parke, arti geležinke
li!) šapų. Biznis geras. Lysas ilgas. 
Ruimai gyvenimui. Turi būt greit 
parduota. Atsišaukite 2862 W. 38 
street.

PARDAVIMUI grosernė labai pi
giai. , Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos. 8436 S. Gilbert Court. 
Tel. Triangle 3558.

PARDAVIMUI Barbcrnė pigiai iš 
priežastis kito biznio. Atsišaukit 6 
v. v. 4508 So. Honore St.

PARDAVIMUI restaurantas. Geroj 
biznio vietoj, tarpe dirbtuvių, viso
kių tautų apgyventa. Turiu du biz
niu. Gausit bargeną, nes vieną biznį 
turiu išleisti. Galima pirkti sykiu 
su namu. Mainau j lotą arba mašiną.

1838 W. 59th Street
< For Rent

PARENDAVOJIMUI vėliausios ma
dos ofisas tinkamas gydytojui arba 
advokatui. Gera transportacija, arti 
karų ir gelžkelio. Nėra toj apielinkėj 
tokios profesijos lietuvių. 2 Broad- 
way, Melrose Park, III., Tel. Melrose 
Park 624 ar 4470.

RENDAl daktarui ofisas ir sto
ras, geras visokiam bizniuį. Honda 
prieinama. 2555 W. 69 St.

HENDON 5 kambarių naujausios 
mados flatas, pečiu apšildomas, ge
roj apielinkėj. 6954 S. Talman avė.

Help VVanted—Female
Darhinink ių Reikia

REIKIA moterų sortavimui po
pierių atmatų, patyrusių ir nepaty
rusių. 1451 S. Peoria st.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

MAN REIKIA PENKIŲ VYRŲ

Kurie yra susipažinę su dirb
tuvėmis, mašinšapiais arba 
chanikų darbu dėl atlikimo 
cialio darbo didelėj įstaigoj 

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

1789 So. Halsted St.
Box 923

me-
spe- 
tik-

REIKIA salesmenų pardavinėti pa
rinktas prapertes, greitai augančioj 
S. W. apielinkėj. Gera proga, važi
nėjimo išlaidos apmokamos. Malkin 
& Robin, 3156 W. 9^th St.

REIKALINGAS kriauČius prie tai
symo rūbų ir prie prosinamos ma
šinos. 6629 S. Ashland 
Prospect 6453.

ave. Tel.

Musical Instruments
_______ Muzikos Instrumentai_______

GROJIKL1S pianas tiktai 
biskį vartotas, kainavo $700. 
parduosiu už $90. Benčius, ca- 
binet ir roleliai. Išmokėjimais 
pagal sutartį. MR. RUDAITIS, 
6512 So. Halsted St., 1 fl.

PARDAVIMUI kostantinka, pus- 
nauja; gera proga įsigyti pigiai.

929 W. 33 PI., frontus.

PARDAVIMUI

MES turime, labai gražų Srhultz 
pianą, parduosime už $50. Taipgi 
aukštos rųšies 88 notų grojiklį pia
ną, parduosime pigiai, 
viandie, arba nedėlioj iki
AMERICAN STORAGE 

216 W. Madison

Atsišaukit
6 vakaro.
HOUSE,

St.

Business Chances
Pardavimuii Biznjai

PARDAVIMUI pirmos rųšies bu
černė ir grosernė, visokių tautų apr 
gyventa. Biznis išdirbtas per 15 
metų. Pardavimo priežastį sužino
sit ant vietos.

6164 S. State St.
Phone Normai 2992<

PARDAVIMUI mažas groscris ir 
kendžių krautuvė. Neblogas biznis, 
arba mainysiu ant hutoniobiliaus. 
Turi būt Aii) savaitę parduotus.

3518 S. Wal!»ice si.

PARDAVIMUI restoranas. Par
duosiu už pusę prekės, nes turiu 
greit išvažiuoti iš Ghicagos. Viršu
je 3 kambariai pagyvenimui, ren
dos su kambariais tik $39; į mėne
sį. 1844 Canalport avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 
Ipjid geromis sąlygomis.

1408 So. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė 
biznis. Gerai įrengta, 
įstaiga. Yards 5142.

casb
senai išdirbta

PARDAVIMUI minkštų gėrynių 
karčiama su laisniu barais ir pianu. 
Geroj biznio apielinkėj. Box 925, 1739 
So. Halsted St., Naujienos.

PARDAVIMUI restoranas, pelnin
ga vieta. 1114 W. Madison street. 
Monroe 5724.

DELICATESSSEN, saldainių, ci
garų ir tabako krautuvė, 4 kamba
riai, rendos $40. 1010 W. 69 St.

DIDELE proga dėl mekaniko. 
Garažas' su praperte, automobilių 
taisymo všupa. Pardavimui pigiai, 
įmokėti $2000. Tel. Boulevard 8382 
nuo 5 iki 8 vakare.

EXTRA, EXTRA
Pardavimui nauju bučernė, gerai 

įrengta ir ant gero kampo, geras 
biznis, patirsit ant vietos. 3601 Main 
St., Indiana Harbor, Ind.

BIZNIERIŲ ATYDAI
Parsiduoda arba išsimaino ant 

namo* South Sidčj naujas 100 karų 
garažas ant namo, neskiriant apie- 
linkės. Taipgi parsiduoda 90y 160 
lotas, tinkamas dėl garažo, geroje 
biznio vieloje. Del platesnių žinių 
kreipkitės 751 \V. 31 St. Phone 
Yards 6296.

KAS NORIT TIKRAI 
geros bučernės ir grosernes 
biznio, ateikit su gatavu de
pozitu, nes mes turime la
bai gražių ir gerą bučernę 
West Pullman apielinkėj su 
gražiais kambariais pagyve
nimui ir gerai einančiu biz
niu. Svarbi priežastis pri
verčia savininką parduoti. 
Pasinaudokit proga, o nesi- 
gailėsit. Agentams komi- 
šinas.
STANKO AND NĘSTOR, 

5097 Archer Avė.,
Lafayette 6036 j

. j
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Real Estate For Sale •
Namai-žemė Purdaviinui

IŠSIMAINO 5 kambarių bungn- 
low su exlra lotu, mainysiu ant 2 
flatų namo nepaisant apielinkfs. 
Namo kaina $8,750.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI 2 JiUų i..urinl» 
namas su dideliu Storu, grosernė Ir 
bučemė, kampas 73 pėdos, ant Archer 
Avė. Senas ir žinomas. Labai ge
ras biznis. Turiu parduoti <lel part
nerių nesutikimų.

5129 Archer Avė.
Tel. Lafayette 0392

Real Estate For Sale
Namai-žemž Pardavimui

BARGENAS. Pardavimui 4—4 fla
tų namas, garu Šildomas, moderniš
kas, 2 karų mūrinis garažas, N. W. 
kumpas 65 ir Mozart, $21,000 grei
tam pirkėjui. Savininkas, Phone 
Crawford 4451.

IŠSIMAINO 6 kambarių muro 
bungiilow, su garažu, mainysiu ant 
cottage Brighton Parke, bungalovv 
randasi Chicago l.own. Reikale 
kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette .>107

PARDUOSIU muro namą su Dry 
Gontis storu, užpakaly 6 kambariai, 
viršum 5 kambariai, vienuolyno 
apielinkėj. Parduosiu pigiai. 2419 
\V. 691h St.

BARMENAS
7----

IŠSIMAINO bizniavus namas ant 
privačio namo, nepaisant upielinkės. 
Namas randasi Brighton Parke. Kai
na ši 7,500.

F. G. LUCAS A CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette .>107

IŠSIMAINO 2 fialų muro namas 
po 4 kambarius, namo kaina $8,.>00. 
Mainysiu ant cottage loliaus iš 
miesto. |

IŠSIMAINO 3 flatų muro namas, 
mainysiu ant bučemės, restorano 
arba ant kitokio biznio. Namo kai
na $7,850. Su viršniinėtais 
Jais kreipkitės pas

!•'. G. l.rCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lnfayelte 5107

reika-

IŠSIMAINO puikus inuro namas, 
5 pagyvenimų, 3 po 5 kambarius ir 
2 po 4 kambarius, namas randasi 
lietuvių kolonijoj; parduosiu už 
$18,500 arba mainysiu ant fermos, 
didesnio namo arba bučernėa, dry 
goods štoro, restorano. Kreipkitės 
pas ..................~

4108 Archer Avė.
Plione Lafayette 5107

IŠSIMAINO 2 flatų naujas muro 
namas po 6 ir 6 kambarius, su 3 
karų muro garažu, namo kaina 
$15,500. Parduosiu arba mainysiu 
ant mažesnio namo nepaisant apie- 
linkės. Kreipkitės pas:

F. G. LUCAS A CO. 
1108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

ANT mainų arba pardavimui gro
sernė su namu, štoras ir 6 ruimų 
pagyvenimas. Nedėlioj visą dieną 
gulima matyti. 7044 Archer avė. 
Tel. Prospect 2559.

ANT MAINYMO 2 Ratų 
naujas namas. Mainau į bučer- 
nę, grosernę arba lotą.

šaukite YJards 1457
3116 So. Halsted Str.

Pardavimui 2 flatų, 6—4 kamba
rių namas, aukštas, skalbykla skie
pe, vanos, prie Hoyne avė. ir (’oul- 
ter str. Kaina $63181. Klauskit J. J. 
Kerstnik, 1811 W. 22 St.

BARGENAS. 5 kambarių muro 
bungalow ir lotas prie šalies, liktai 
$20<M) įmokėti, o paskui |x> $45 į 
mėnesį, 3624 \V. 65 PI. Prospect 
7216.

DIDELIS BARGENAS, S flatų na
mas, 6 po 4 kambarius, 2 po 5 
ūmi mainysiu ant mažesnio namo. 
Namas randasi ant 66-tos gatvės, 
netoli Ashland avė. Informacijų dė
lei pašaukite

Krank Svvinsky 
Prospect 2500

PARDAVIMUI 4 kambarių mūri
nė bungalow, beveik nauja, ekstra 
kambarys ant aukšto, karštu van
deniu šildoma, geras plumbingas, 
2 karų mūrinis garažas, lotas 32, 
kaina $7800.

7130 S. Maplevvood avė.
Republic 7057

NAUJAS 4 EL. MŪRINIS
Visi fintai po 5 kambarius, sun 

parlorai, aržuolinės grindys ir tri
niai, garu šildomas. 60 pėdų lotas, 
prie Eairfield avė., netoli Marųuette 
Parko, greitam pardavimui apkai- 
nuota $29,500, reikia $6000 cash. 
Paimsime j mainus mažą cottage 
arba lotus. Klauskit Mr. Bray.

JORDAN & BAUM
1537 W. 63 St. Hemlock 1700

2 FLATŲ MŪRINIS
6—6 kambarių, sun parlorai, ug- 

navietės, porčiai, garu šildoma, 2 
karų mūrinis garažas prie Maple- 
wood avė., netoli 63 St. Apkainuo- 
ta greitam pardavimui dėl užbai
gimo reikalų $15,500. tiktai $3,000 
cash, antras f hitas išrenduotas su

• lysu $80 i mėnesj, pirmame Rate 
galima apsigyventi j 30 dienų. Pa- 
simatykit su Mr. Bray. t

JORDAN A BAUM
1537 W. 63 St. Hemlock 4700

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalovv, stikliniai porčiai. 2 
karų garažas, platus lotas,, gatvė 
cementuota, $7500. Priimsiu lotą 
kaipo dalį fniokėjimo. 7245 South 
Campbell avė.

Prospect 4603
MAINYSIU biznio muro namą 

ant biznio gatvės, geroj apielinkėj, 
su dviem flatais ir delikatessen što-' mas, yra porčius, elektra, skiepas 

’ * * ‘ * -----  —’ ■ ir didelis daržas. P. Brtala, 714 W.
17 PI.

PARDAVIMUI 6 kambarių na-

ras j du arba 4 flatų namą prie 
vienuolyno. Pullman 5950.

MAINAI. 5 kambarių nuiro bun- 
galow, karštu Vandeniu šildoma, ar
ti mokyklos ir strytkario, savinin
kas mainys ant bile biznio. Taipgi 
daug visokių mainų. Kas norit greit 
ką nors išmainyti, kreipkitės pas 
mus, gausite greitą patarnavimą.

STANKŲ and NEŠTO R
5097 Archer avė.

Lafayette 6036

EXTRA—MARQUETTE PARK
2 nauji mūriniai namai po 5 kam 

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

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

JOHN MEŽLAIŠKIS
70j8 S. Campbell Avė. 

Republic 4537.

Farms For Sale
 Ūkiai Pardavimui________

PARDUOSIU farmų 135 akrų. H 
mylios nuo miesto, žemė juodžemis 
su moliu, viskas apsėta, apsvadin- 
tu, 20 galvijų, 13 melžiamų, už Sme
toną gaunam $120 j mėnesj 2 geri 
arkliai, 5 kiaulės, vištų ančių, bu- 
dinkai visi geri, didelė barnė, šlu
ba 7 kambarių vanduo vėju varo
mas, pigiai parduosiu, už $6500.

G. N. Box 54, 
SHENNINGTON, W1S.

2 FLATŲ mūrinis, biznio kam
pas. 2 krautuvės, 6 kambarių fla
tas. 1 kambarys tinka dėl ofiso, 
karštu vandeniu šildomas, 3 
garažas.

Našlė priversta parduoti.
1951 W. 56 St.
Kampas Robey

karų

PARDUOSIU 4 apartmentus vie
nuolyno apielinkėj už bargeną, 2 
karų garažas, kaina tik 27,500, įmo
kėt $11,000. Pasiskubinkit pašaukti; 
Yards 3551

115 Akrų Farma su budinkais, 
gyvuliais ir mašinerijom. Par
duos pigiai ar mainys ant 
miesto prapertės.
40 Akrų su budinkais, gyvu
liais ir mašinerijom prię De- 
kalb, III., mainys ant miesto 
praperUs.
2 aukštų štoras ir 3 flatai, prie 
pat didelio teatro ir banko, ant 
karų linijos, tinkama bet ko
kiam bizniui. Mainys ant bet 
kokio biznio: garažo, arba kito
kio biznio; nėra skirtumo.

CHAS ZEKAS
4454 So. Western Avenue

PARSIDUODA du mūriniai namai, 
vienam yra štora.s ir 3 ruimai, ir 6 
ruimai, kitas yra 5-5 ruimai. Par
duosiu pigiai, priežastis, važiuoju 
Lietuvon.

Atsišaukit antrašu:
S. BRAZINSKIS, 

3729 So. Morgan St. 
Tel. Boulevard 4323

BARGENAS. 2 augštų mūrinis na
mas ant Halsted St. arti 36-tos gat- 

‘včs. Krautuvė ir 5 kambariai ir 8 
kambariai viršuj. 3435 Emerald Avė. 
Pirmas augštas, užpakaly.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, su ekstra lotu, 5 ar 6 kamba
riai, furnasu šildoma. Arba mainy
siu ant namo ar loto ar automobilio 
Namas turi būti arti prie Chicagos 
arba Chicagoj. Savininkų galima ma
tyti nedėlioj, 2 lubos. 130 N. 15th 
Avė., Melrose Park, III.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

BIZNIO RARGENAI
Pardavimui lotai 50 X125 prie 

Archer avė., šalę dvigubos sekcijos 
linijos, kajna $6000, išmokėjimais, 
50V125 prie Hariem avė., kaina 
$1500, išmokėjimais, 25x125 prie 
Archer avė., transferhiiame bloke, 
kaina $2500. išmokėjimais. Visi la
bai pigiai. Pasimatvkit su

J. N. ZEWERT & CX).
4377 Archer Avė.

NEGIRDĖTAS BARGENAS. Par
duodu naują muro namą 2 aukštų po 
6 kambarius, karštu vandeniu apšil
domas. Ir kartu galima^irkti furny 
Sius iš priežasties išvažiavimo Lietu
von. Kas pirmesnis, tas laimės.

6545 So. Talman Avė., 2 lubos.

PARDAVIMUI 12 flatų apartment 
namas. Naujos mados įtaisymai. 
Vienas blokas nuo karų; arba mai
nysiu ant mažesnio namo. Savinin
kas, 6155 S. California avė.

2 FLATAI. Aš turiu greitai par
davimui pigiausi murini namą, kur 
dabar stato po šios mados ant 
Bridgeporto Ii ir 6 kambarius, karš
iu vandeniu apšildoma. Viskas mo
derniškai įrengta.

Krėipkilėi pas savininką
3332 S. Union avė.

PARSIDUODA lotas 100yl25, 
tarpe 70 ir 71 ir Fairfield avė. Pa
siskubinkit — bargenas. 2 lubos. 
4053 S. Richmond st.

SAVININKAS parduoda 5—6 kam
barių namą, akmeniniu frontu, mų-i 
rinls, augštas cementinis skiepas, 
2 karų garažas, netoli 52 st. ir 
Union avė. Kaina $10,250. 939 \V. 
51 St. Phone Yards 3016,

PARDAVIMUI 2 lotai 146 St. ne
toli Western Avė. Pusėn, III. Kai
na $250 kiekvieno, cash arba iš
mokėjimais. A. .lanke, 1709 South 
Ashland avė.

. PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas po 6 kambarius. Karštu van
denin šildomas. Dviejų kui-ų gara
žas. Agentai teneat.sišaukia. 7013 S. 
\Vashtenavv avė.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas po 6 kambarius. Karštu van
deniu šildomas, miegojimui porčiai. 
Gera vieta. Kaina $15,900. Mainysiu 
ant medinio cottage ant South \Vest 
Sidės.

SAVININKAS 
1837 S. 50th Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu 2 
pagyvenimų medini namą su gro- 
serne ir mokyklos įrankiais. Gera 
lietuvių ir lenkų apielinkė. 4823 S. 
Paulina st.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas po 6 kamb., elektra, gazas. 
Gerame stovyje. Kaina $4750. 1928 
So. Sangamon st.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, 6—6 kambarių, karštu vande
niu šildomas, 2 skirtingi pečiai,"33 
pėdu lotas, elė ir gatvė cementuo
ta ir apmokėta, kaina $16500, ran
dasi

5608 S. Sawyer avė.
Tel. Prosjiect 2589

PARDAVIMUI už išlaidas, 2 gra
žios naujos bungaloyv, 5—6 kam
barių, aržuolo trinias, stikliniai už
pakaliniai porčiai, platus lotas, 1 
blokas nuo mokyklos, atsišaukit 
3821 W. 57 St., kaina $7500 ir 
$8200, lengvais išmokėjimais.

Atlas. Republic 1500

BARGENAS. Mūrinis namas, 1 
štoras. 3 flatai ir 2 karų garažas, 
20% ant įneštų $5,000. Kaina tik 
$15,000. Renda $180 į mėn. Randasi 
netoli 35th ir Halsted st. Turi bū
ti greitai parduotas. Pamatykit tuoj.

M R. DUFFY, 
Blvd. 0611

PARDUOSIU ar mainysiu Niles 
Centre lotą. Priimsiu kaip dalį įmo- 
kčjimo automobilį, šėrus, bondsus 
arba ką kitą.

NAUJIENOS, w
1739 S. Halsted St. 

Box 926

BARGENAS. Parsiduoda 7 kam
barių namas, 2 blokai nuo mokyk
los. 50 pėdų lotas; dviejų automo
bilių garažas. Namo grindys ir tri- 
mingai ąžuoliniai. Ben. Sanauskis, 
4941 S. A vers avė.

PARDAVIMUI medinis namas, 4 
flatų, 3 po/4 ir 1—5 kambarių. Tu
ri būt parduotas dėl tos išpriežas- 
ties, kad pirkau kitą namą. Reikia 
pinigų, parduosiu pigiai. Kreipkitės 
į 2 lubas iš užpakalio.

4435 S. Wood St.

PARDAVIMUI mūrinis bungalovv, 
vra vasarinė virtuvė, 7 kambarių, 
karštu vandeniu šihloma, yra visi 
naujos mados įtaisymai. Parduosiu 
už tiek, kiek man kainuoja.

1605 S. 48 Ct., 
CICERO, ILL.

$8500 BARGĘNAS $8500
3 metų senumo muro namas, su 

stogu, 30 pėdų lotas, po 4 didelius 
kambarius flatai, viskas įrengta 
moderniškai. Randasi labai paran
kioj vietoj Brighton Parke, arti 
prie Archer avė. Vertas $10,000, 
Parduosiu už $8500 kas jneš $4500 
pinigais. Telefonuokitc Hemlock 
0367 arba atvažiuokite 6949 South 
Rockvvell st., 2nd floor. J. Pakalnis.

PARDAVIMUI 3 flatų namas po 
1 kambarius. Rendos $66 i mėnesj. 
Kaina $7,500. Cash $1,500. Namas 
randasi 4005 S. Artesian avė.

715 W. 47 PI., 4 flatai. Rendos 
$80 į mėnesj. > Kaina 7,500, jnešti 
$1,500.

Kreipkitės:
J. WILICKA, 

6634 S. Maplevvood avė.

karštu vandeniu apšildo- 
1 Matas, graži vieta prie 
linijos. 4637 S. Wasbte- 

ave.

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

NAUJAS mūrinis namas, 2 
pagyvenimų po 5 i ra kamba
rius, 
mas 
karų 
naw

NAUJAS namas*, 6 ir 6 kam
barių, mūrinis garažas dėl 2 
karų, lotas 37x1-3 ft., karštu 
vandeniu apšildomas 1 flatas. 
4024 S. Boekvvell st.

PABDAVIMUl 1 pagyveni
mo 5 kambarių cottage, medi
nė, aukštas beismentas, furnas 
apšildoma, įtaisyta pagal vė
liausios mados, 'lotas 30x125, 
taipgi yra ir lotas- sale to na
mo. 6222 S. Kilder avė.

"PARDAVIMUI namas, medi
nis
sim pigiai ar mainysi™. 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- 
<it pamatyti. 'Mes šituos visus 
namus mainysi™ ant kitų 
mų,

5 ir 5 kambariai; parduo-

lotų ar biznių.

JOKANTAS BROS 
4138 Archer avė.

Lafayette 7674.

nu

ČIA RASI TIKRUS BARBENUS

NAUJAS muro namas, 5 ir 
5 kamb., aržuolo trimingai, at
skirai apšildomas, viškos, ap
dirbti porčiai ir lotas 30X125. 
Randasi arti vienuolyno. Kaina 
tik $13,500. (mokėt $3500.

NAUJAS bungalow, 5 arba 6 
kamb., garu apšildoma, vėliau
sios mados priekis ir plumbin
gas, lotas 30 X125. Randasi ar
ti karų lainės ir Marųuette Par
ko. ‘ Kaina nuo kontraktoriaus 
tik $9,300. (mokėt $1000.

4 FLATAI, naujas gražus 
kampinis namas, su visais vė
liausios mados įrengimais ir 
garažas. Randasi arti Marųuette 
bulvaro ir Western avė. Būda
vot© jas parduos už teisingą pa
siūlymą, arba mainys ant išmo
kėto namo.

8 FLATAI, ndujas, gražus 
kampinis namas, vėliausios ma
dos įrengimai, visas išrenduotas, 
gerai procentuojąs. Randasi 
Marųuette parko apielinkėj. Sa
vininkas priverstas skubiai par
duoti, arba mainys ant mažes
nio namo.

NAUJAS^muro namas, 5 ir 
5 kamb., trys miegruimiai, viš
kos, gražus beismontas fr kiti 
moderniški įrengimai. Randasi 
Brigton Parke arti Archer avė. 
Kaina tik $11,500, įmokėt $3000

3 FLATAI po 6 kamb., vanos, 
elektra ir kiti- patogus įrengi
mai. Randasi Bridgeporto pa
čioj širdyj. Kaina tik $10,500, 
įmokėt $4000.

8 FLATAI po 4 kamb., gra
žus kampinis namas, nereikia 
nei anglių, nei peč£urio. Rendų 
neša $330 į mėnesį. Kaina tik 
$28,000. Naudokitės' proga.

TAIPGI turime keletą gerų 
bargenų ir mainų, kurių čia ne
galima 
kreiptis

K.

sdtalpinti. Malonėkite 
pas I 
J. MACKE & CO.

(Machiukas)
2436 West 59th St.

(kampas Artesian) 
Tel. Prospect 3140

Real Estate For Sale 
_____ Nam ai •Žemė Parda vim ui 

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

Real Estate ror Sale
Namai-žemė Pardavimui

6 KAMBARIŲ moderniškas mūri
nis bungalow ir 2 akrai žemės, ar
ti 111-tos gatvės ir Crowford avė. 
Savininkas Tel. Mt. Greenwood 52.

MODERNIŠKAS 6 kambarių bun- 
galow, karštu vandeniu šildoma, 1 
karo garažas, $7200. 7211 S. Maple- 
wood avė. •

ČIA YRA JŪSŲ GERIAUSI
PROGA

PARDAVIMUI trijų aukštų, 6 fia
lų muro namas; 1 fialai po 5 kam
barius ir 2 flatai po 6 kambarius. 
Visi flatai su ’vanoms ir ąlektra; 
pečiais šildomi. Namas statytas ant 
2 lotų ir"geros biznio gatvės. Ren
dų neša 8170 i mėnesj. Parsiduoda 
nužeminta kaina-' iš priežasties sa
vininko senatvės, tik $15,jJ00 leng
vais išmokėjimais

PARDAVIMUI vieno aukšto nau
jas muro bizniavas namas; štoras 
ir 5 vėliausios mados kambariai; 
karšio vandenio šiluma; viela tin
ka bile kokiam bizniui. Reikia 
$3,000 įmokėti, kitus pagal sutartį.

PARDAVIMUI 2 augštų beveik 
naujas muro namas; 2 flatai po 6 
kambarius. Kieto medžią užbaigi
mas, karšto vandenio šiluma su 2 
atskirais boileriais. 2 karų gara
žas; įmūrytos ledaunfjs, vieta lietu
viais apgyventa; kaina greitam par
davimui $12,500, reikia įmokėti 
$3,000. kilus rendos išmokės.

PARDAVIMUI 6 kambarių nauja 
l>iinKiilow; kieto medžio užbaigi
mas ir furnasu šildoma. Han<įa.si 
netoli lietuvių vienuolyno, lietuvių 
apgyventoj vietoj. Kaina $7,500 iš
mokėjimais.

Norėdami pamatyti viršminėtus 
namus, atsilankykite prastom die
nom 
2

PARDUOSIU ARBA MAINY
SIU 24 apartamentu namą, mo
derniškas, garu šildomas, lotas 
77x160, ant 
Island Avė., 
(Ių $19.000 
$110,000.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAJ
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St

ik.ar vakarais, o nedaliomis 
po pietų.

JOSEPH YUSHKEWITZ 
3647 Archer Avenue, 

prie Oaklev Avė.
-------------------- L-----------2----
LIETUVOJ parsiduoda 2 vande

niniai malūnai. Prie kiekvieno po 
39 dešimtinių žemės. Kiekvienas 
ant skirtingos vandeningos upės — 
Minijos ir Bobrungos. Vienas ma
lūnas gamina elektros šviesą ir tu
ri motorus antras turi trejas gir
nas puspiliui, lentpiuvė, volus go
riausiems miltams malti, / Išdirbtas 
ir pelningas biznis. Kaimas Pakęru, 
Plungės paštas, Telšių apskr.

Domazas Kripas.

PARDAVIMUI gražus kam
pinis namas, 2-7 ir • 1-4 kam
barių flatai, netoli gatvekarių 
ir elevatorio, geras ofisas dėl 
gydytojo su kambariais, įplau
kų $275, kaina 
imsiu 
mo.

$27,000. Pri
lotus kaipo dalį įmoke i i-

1839 So. 51 Avė.
Tel. Cicero 215

BRIGHTON PARK
2 augštų mūrinis namas, 2-4 kam

barių flatai, moderniškas, $1000 rei
kia cash. Didelis 
bargenas .....................

2 augštų medinis namas, 2-4 kam
barių flatas, geroje vietoje, lash rei- 
kia $1000. Ekstra $5200 
bargenas .....................

2 augštu naujas mūrinis, 2—4 
kambarių flatai, moderniškas, ar
žuolo trinias, platus lotas, cash rei
kia $2000. Specialis COftAfl 
bargenas ....................

2 augšaų mūrinis, 2-5 kambarių 
flatai, cementiniu skiepu, prie biznia
vus gatvės. Didelis £1980f) 
bargenas .................

2 augštų medinis, cementiniu pa
matu, 2-5 ir 2-4 kambarių flatai, 
moderniškas. Specialis $10800 

MARQŪĖTTĖ MANOR
2 augštų mūrinis, 2-5 kambarių 

Ratai, geroj vietoj, cash reikia $3000. 
Didelis barge- $11600

Mes turime ir daug bizniavų ir 
flatinių namų, mainysime į privatiš- 
kus namus. Taipgi turime garažių, 
gas stočių ir farmų.

B. R. PIETKIEWICZ
2608 W. 47 St.

Atydai Automobiliu
Biznieriams .

kampo, Stone,v
netoli 75 St., ren- 

į metus, kaina

mūrinis moderniškas 
karų garažas, 2 lo- 
$5904 j metus, kai- 

Parduosiu arba

namas, 2
tai, vendų 
na $36000.
mainysiu į mažesnį. Ką jus tu
rite. 1019 W. 63rd St

Wentworth 8147

Financial
Finansai-Paskoios

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

i 6% Nuošimčiai ■ 
Paskola suteikiama 

į vienų dienų 
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT
k CORPORATION

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 0738-6716

Tiktai 3'/4% nuošimčių

Bridgeport Painting
& Hardware Co.-

Malevojam ir popieruojam. Užlaikorn 
mnlevą, popierą, stiklus ir t. t.

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

STOGDENGYSTE
Tusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4, Automobi
lių, trekų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo jstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

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

Phone Lawndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
<enus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
irba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymų j namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St. 
Te). Roosevelt 8500

Be Komiso..........Sol Eitis & Sons, Ine.
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
1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

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

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

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

10 N. Clark Street 
Tel. Dearborn 4406

Miscellaneous
įvairusELECTRIC KONTRAKTORIUS

Seniausias iš lietuvių, kur duoda 
užgančdinimą. Įvedam elektros dra 
tus, motorus, taisom elektros reik 

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

Phone Victory 7452

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

Garantuojame. Tel. State 1887 dėl 
susitarimo.

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

Phone Austin 4255 
STANDARD HDWE. & 

SUPPLY CO.
4319 W. Madison St. 

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

Visas tavoras garantuotas.

>

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. 1 I
Tel. Lafayette 8705—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 8128 Suite 914.

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois

Educational
Mokyklos

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

' MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybes, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

J. P.. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St.,’ Chicago, Iii.

ANGLŲ KALBA

'f

MARQUETE Manor. Parsi
duoda medinis namas ir lotas 
šalę. Po 4 ir j kambarius, elekt
ra, vanos, dideli viškai ir ce
mento apačia. 6535 S. Wash- 
tenavv avė., 2 lubos.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS 
ENGLEWOODE A

Tile frontu krautuvė ir 3 
flatai, kampinis namas, 2 karų 
garažas, 1114 W. 59 St., netoli 
transferinio kampo, rendų $110 
į mėnesį. Kaina $7700, cafidi 
$2000. Tho<mas Zuris, 6029 So. 
Champlain Avė., Phone Mid- 
way 3639

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 
salės ruimai; didelė repair 
shop; biznis išdirbtas per il
gą laikų. Priežastis pardavi
mo — savininkas apleidžia 
Chicagų. Turi būt parduota 
ar išmainyta į trumpų taikų. 
Kam reikalingas toksai biz
nis, kreipkitės pas 

C. P. Stiro m skis and Go.
REAL ESTATE

5833 So. Western Avė.
Tel. Hemlock 6151

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, skrynelių, 
kepurių ir darbinių aprėdalų.

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

Richmond St.

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

nimų klausk laišku.

A

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai
S. A. ZOLP
927 W. 84th Place 

Boulevard 0527

G. LEVESKIS 
1318 W. 12 St. 

Los Angeles, Calif.

AR JUS NORITE

M. DAMBRAUSKKAS
Lietuvių mufuotojas. Esu pasiren

gęs tamstoms patarnauti, kuomet 
jus mufuositės, arba reikalausit,ang
lių, tai kreipkitės pas mus, mes at
liksiu darbą pigiai ir teisingai. Ma
tykite mumis pirmiausia.

817 W. 34th St.
Tel. Boulevard 9336

didesnj užmokesnj, geresnes darbo 
^lygąs? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus 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 
daugiam.
FEDERAL

15t7
AUTO ENGINEERING 

SCHOCL
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Reikia pastebėti, kad Hooke 
buvo aršiausias Nevvtono prie
šas. Nespėdavo Nevvton pa
skelbti kokią teoriją, kaip Hoo- 
ke išeidavo su kritika. Ginčy-

apsieiti. Tiesa, infiniterimali- 
nį skaičiavimo būdų (aukštųjų 
matematikų) nepriklausomai iš
rado vokiečių mokslininkas Lei-

Issaac Newtono 200 me-pitokiomis akimis pradėjo žiu- 
ty mirties sukaktuvės ,etl i1 Besimokydamas * u n i vers i te te, 

Nevvton parodė nepaprastus ga
bumus matematikoj. Kuomet 
Barrovv pasitraukė iš universi
teto, tai į savo vietą jis reko
mendavo Nevvtoną. Nevvton tuX 
budu liko matematikos profe
sorium, turėdamas 27 metus am
žiaus. Profesoriaus

Sukaktuvių minėjimas. — Trūk
sta tikslių žinių apie Newto- 
no gyvenimų. — Newtono y- 
dos. — Mokslo metai.—New- 
tono darbštumas. — Studen
tai ir Nevvtono lekcijos. — 
Trijų mokslininkų pasikalbė
jimas. — “Principia.” — 
Hooke, kuris nuolat kriti
kuodavo Nevvtonų. — Visuo-

Jis pareiškė, kad a man 
eitber resolve to put out 
ing ne\v or to become a 
to defend it.”

must 
noth- 
slave

vo produktingiausias 
pis jo gyvenime.

pareigas
Tai bu- 

laikotar-

Vieta, kur Newton yra pa
laidotas.

Nevvton daug nuveikė opti
kos srityj. Jis sugalvojo teles
kopą, kuriami' stikliniai objek
tyvai buvo pakeisti {lenktinių 
veidrodžių. Matematikoj jo 
nuopelnai irgi yra neįmanomai 
dideli. Jis surado diferenciale 

integralinė skaičiuotę (aukš
tąją matematiką). Be aukš
tosios matematikos igzaktiniai 
mokslai yra tiesiog neįmanomi, 
’izikos, chemijos, inžinierystes, 

architektūros, astronomijos ir

Ni wton mokslo srityj nuvei
kė labai daud. Vienok jo ge- 
niališkiausias išradimas yra gra
vitacijos dėsnis, kuris sako, 
kad visi kūnai (masės) sten
giasi artintis vienas prie kilo 
prisilaikant tam tikros taisyk
lės, būtent: traukimo jėga, kū

Prieš du šimtu metų suvir- 
šum ((kovo 31 d., 1727 m.) mi
rė vienas genialingiausių moks-

ra n ge, garsus francuzų matema
tikas, kartų pasakė, kad New- 
ton buvo dižiausias genius, ko-

Visas pasaulis rengiasi prie 2(X> 
metų sukaktuvių paminėjimo.

sies mokslo įstaigos.

nomas, biografiškų žinių apie 
jį nedaug tesiranda. Net tuoj pi^ku problemų sprendimų, 
po jo mirties sunku buvo gauti 
tikslių žinių apie j< 
sius gyvenimo metus 
ma biografu kalba . 
toną kaipo apie p 
žmogų, kokis kada nors gyveno, i
Esą jis buvęs labai geros sir- nėjo njo to, kad jis kalbėdavo 
(lies, visuomet pasirengęs savo upje ?llvo moksliškus darbus ir

ti umphrey Nevvton, moksli; 
Ininko giminaitis, sako, jog Isa- 
|ac Ni vvton pasižymėjęs' nepap
rastu darbštumu. Jis tiek į 

I darbą įsitraukdavęs, jog ne re
tai užmiršdavęs ir valgį ir 
miegų. Būdavę atsitikmų, kad 
jis visą naktį praleisdavęs, be
galvodamas apie kokią nors te
oriją. Humphrey sako, jog 
'garsusis mokslinnkas beveiki 
niekuomet nesijuokdavęs. Ret
karčiais jis pakviesdavęs pas 
save draugus. Bet ir tokiuose rodo prie ko turėjo patys priei- 
atvėjuose pasitaikydavę, kad jis ti ir visą Rusijos liaudį pri
eidamas į skiepą atsinešti bu-1 V(»sti Rusijos buvusio caro iš- 
telį vyno užmiršdavęs apie sve- Lvirkę ir sauvalingi valdininkai, 
čius ir pasinerdavęs į matema-1kurių vienas typas šiame raši- 

tai Ru-
Ncvvton di-l8Bos car<) arm,j(KS laivyno ofi- 

pavyz-

pioporcinga jųjų masių sandau
gai ir alvirščiai proporcinga to
lumo kvadratui.

Mirė Nevvton, kaip jau buvo 
minėta, 1727 m., susilaukęs gi- 
’ies senatvės. Jis tapo palaido
tas \Vestminsterio rūmuose, 
e reta Ang’Res karalių ir kuni-

—Antra valanda jau, bet 
kraugerių nematyti.

- Užduko, ne jūsų brolis! 
Jiems galima,.. — atsakė moto
ristas*.

Admirolas išvažiavo, o čia dar 
po algos... — tęsė vairininkas.

—Tegul pasidžiaugia, susi- 
dusėjimu pakartojo motoristas, 
— o ten, galbūt... — ir nutilo.

Et! Kad tik greičiau, kan
trybės nėra!

Tolumoje pasigirdo burbėji
mas automobilio.

—Rodos, parvažiuoja, Stepai?
Balsas artinosi. Dvejetas ug

ninių akių perpiovė snaudžiusį 
miškelį, ir prie prieplaukos, vi- 
,sa dulkėse, purpdama, kai nu
vargęs arklys, pridardčic maši
na.

— atsakė Koptelovas.
—Ašį Aš! mušė kumščiu sau 

j krutinę, neįsakiau kalbėti!

Gi aš! Aš! Ta-tave gi aš! 
T-tau visų snukį su-su-malsiu, 
padliec šitokia! Pošol von!

II.

Matemati-

šių dienų mokslininkas negali

gr k.ščiu. Nors Nevvton mirė 
200 metų, bet jo vardas 

ši: n ii n yra žinomas kiekvie
nai.i šiek liek apšviestam žmo
gui. —K. A.

Jųjų Prakilnybė

lektorius ...___  „
pirmuo-Lj( įįo pasisekimo neturėjo. Pa- cieris-karininkas. lokių 
Daugu-(sa|i Humphrey, ne retai atsi- pžių yra labai daug], 

e Ne\v- • tikdavo, kad jo lekcijos klau- 
iilniausj Įsvps neateidavo nei vienas* stu- 

Tatai vyriausiai pa Dzi-n-n-n...
stikli-

perkirsdamas

šviežiausias ir grynas rugys.
Tai buvo Zorinas.

Griaudė Marseljiete. Sukili
mo aikštėje girdėjosi šauksmai 
nenutylančio “ura.” Sutinka 
itstovus Trečiojo Internaciona
lo.

cija, kuri tuo laiku buvo įsiga
lėjusi Anglijoj.

Visa tai tiesa, sako VValde- 
mar Kaempffert. vienok tuose 
aprašymuose Ncwton yra tiek 
tobulas, jog tiesiog negalima ti
kėti, kad žmogus galėtų tokiu 
būti.

Asmeniškai Newtono laiškai, 
į kuriuos pastaruoju laiku pra-

N'-.\vtono lekcijų ‘studentai ne-

pasako daug naujo ir Įdomaus.

Jis nepasitikėdavo 
geriausiais draugais.

30 metų amžiaus, 
buvo visai žilas, 
fiziškais pratimais I stiklinės, 
neužsiėmė, tai ge

rokai ir nutuko.

Vvi iausias Nevvtono išradi
mas fizikos srityj, be abejonės, 
reikia skaityti visuotinos gra
vitacijos (traukimo) suradimas. 
Kartų 1684 m. Sir Christopher I p,ptas, 
\Vren, Edmound Halley ir Bo- 
bert Hooke 
tai, kodėl 
ant žemės, 
bama apie 
Jie sutiko.

Būdamas

n-n...
nės. Is gyvenamojo denio plau
ke garsai rytinės maldos.

! už—sidengk! Komandai 
j)u ryčiaut! — atkirto bocma- 
IU?.

— Meluoji!
pasiuntinį, užbliovė Zorinas. — 
Bjaurybė! Stosi ant bako! Su
pratai?

- Taip tikrai, supratau, jū
sų prakilnybė!

Pošiol von!
Su nuk ukta galva ir prakei

kimu sieloj, Koptelovas nuslin
ko į gyvenamąjį denį.

Po pakėlimo vėliavos, admiro
lui pirmininkaujant, kajut-kom- 
panijoj buvo posėdis.

'lai atminkite, ponai kari
ninkai, baigdamas kalbų, sa
kė admirolas. Drausmė, drau
smė ir drausmė!

l’žžž-sukk, Jo-Jonuk nio- 
mo-motorų, greičiau! bliovė 
nuo prieplaukos girtas Zorinas.

Pe-Petriuk! Da-davai išsi- 
gersim aant bruuu-dersafto 
ssu-tavim! vos tarė žodžius 
kitas mičmonos, kaišiodamas 
no panose oZrinui butelį konja
ko.

(ia-ga-gana, nebegaliu dau- 
dau-daugiau.

tai eik po v vėlinių!
—Po-po-poiga, ki-ki-kiek jū

sų snukiui užž vvažiavimų?
—Viskumento marka — 

sakė šoferis.
ššee (pe-penkiasdešimt! 

ž-teks ta-tavo terlai.
—Ik! Ik! Va-va-žiuok į 

ka-jut kampaniją!
Kai sužeistas, sužviegė moto

rinis kateris ir nudumė su vy
riausybe eskadros link.

Se-se-senjorai, šaukė kate-

Brolyčiai brangus, miel> 
brolyčiai, dovanokite . man ! 
su ašaromis akyse šnibždėjo 
balę lupos Zurino.

—Draugai! Viešpats su juo. 
tegul eina į visas keturias pu
ses, jaunas jis, neverta rankų 
bjauroti, tegul bus likimas jam 
teisėju, — įtikrinėjo komandų 
širdgėlingas- Koptelovas.

Mirties riboje suposi oZrino 
gyvenimas; komanda abejojo.

Tegul jį velniai, draugai! 
Paleisim, — prisidėdamas prie 
Koptelovo, tarė motoristas.

Komanda sutiko.
Tai buvo dienose revoliuci

jos...

iš-

Su ypatingu pasekminguinu 
,itą dienų pirkliavo Zorinas.

Kol rinkosi žmonės, jis suspė-

ka-

atsidavimc jausmas

Malonus spinduliai pavasario 
saulės akyplėšai gręžė langų 
stiklus mebliriuotės, kurioje gy
veno Zorinas. Koptelovo dėka, 
jo dargi neteisė. Pasekmingai 

at- 
ap-

jo 
nė

važiavo į Petrogradą, kur ir 
sigyveno.

Daugelis, panašus jam, 
draugai pabėgo užrubežin,
kuri dalis pasekmingai prisitai
sė tarnybon j įvairias įstaigas, 
bet Zorinui nepasisekė.

Tankiai jis vaikščiojo Raudo
nojo Laivyno krantine, god
žiom akim žiurėjo į mylimą

duoti ir baigtuves rengė jau 
ketvirtą] am.

- O, štai, prašome, karštų ta- 
vorą, dvidešimts už porų, lyg 
automatas tratėjo Zorinas.

- Stepai! Ei, Stepai! Žiū
rėk! Ne kas kitas, kai Zuri
nąs! Blynais pirkliauja, — pa
stūmėjęs motoristą į šonų, su 
lusistebėjimu tarė Koptelovas. 
Jis taipgi atėjo nuo laivo su 
motoristu sutikti atstovų.

—Ir teisingai, jis, dar la
biau nusistebėjęs tarė motoris
tas.

Na ir štuka! Gerokai! Vie
toj admirolo, o blynais.

Ka! Ka! Kai priėjo jis prie 
tokio gyvenimo?

—Einame pas jį!
—Pilieti Zorinai, o draumu- 

kė kartais ar ne pirkliaujate? 
nuodingai pašiepdamas tarė 
Koptelovas.

—Ka-da-karšta tavo-tavo...— 
norėjo jis tiktai pasakyti, bet 
jam nutruko. Prieš akis viskas

Dzi-n-n... suskambėjo pusė 
Pusė aštuntos.

Jūsų prakilnybė, ė, 
prskilnybeKelkite !

Eįk po velnių! Nckel
Jūsų prakilnybė, pakėlimas 

se admirolu!
Mičmanas

jūsų

Zorinui, 
iš mun-

Matai, kas su juo
Kuo-kuomet aš busiu 

dmirolu, aš šštai-to-tokių 
gražybę, — rodydamas pirštu į 
motoristą, — ppri-versiu va- 
Vaikščioti au-augštyn kojomis.

Ir bu-bus! Ddrįstu j jus įi- 
tikrinti!

a-a-
gra- nuėjo.prisipažinimu kaltu.

Ant bjauraus stalo užtiesalo 
gulėjo atdaras odinis kapšis 
sak-vojažas, kuriame pirmiau 
laikė Zorinas kelionės tualetų, 
dabar jame buvo ruginiai bly- i 
nai—bandutės. Zorinas rado
išeitį. Jis liko spekuliantu.

Kokia tai senukė, tolima gi
minaitė Zorinui, užsiimdavo ke
pimu, o jis pardavimu blynų.

Dalykas klojosi puikiausiai. 
Kasdieną Zoriną galima buvo 
matyti arba ant Nevskojo, kam
pas Liteinojo, arba gi ant Li- 
govskos, priešais Nikolajevską

dengė mičmono veidų, jis iki 
tiek išsiblaškė, kad dargi išlei
do sakvojažą iš rankų.

- Eime, 
la! Eime!

‘ darosi.
Draugai
Sumuštas ir sunaikintas su

grįžo Zorinas pas save į meb- 
Jiriuotę. lai buvo jau nebe jis, 
I bet apgailėtina dalis jo, kadai- 

° i se buvusio auksiniais pagonais 
i vėjavaikio kvailo dykūno.

(“Anglekasis”).

lyg vynas, o ypatingai 
jis buvo pasiryžęs nors 
dieros išlysti, kad čia pat, ant 
vietos, prirodyti admirolui sa
vo pasirengimą ir atsidavimą.

Po admirolu išvažiavimo, Zo
rinas įsakė “Jonuką” kaip 
jis vadino pasiuntinį pasta
tyti su pilna kovos amunicija 
po šautuvu.

Naktis. Iškilminga tyla vieš- '

Ne tas apsiaustas.
; ylos 
atida

rė kajutės duris ir tokiu, ko- 
užvedė kalbų apie Viešpats į pasaulį jį leido, 

pasirodė prieš nustebusio pa- 
saintinio veidą.

—Su kokiu admirolu?
Su diviziniu, jūsų prakilny- 

1 ė, naktį teikėsi pribūti.
Tai kodėl gi tu, basly 

i is, pirmiau nepažadinai 
nęs?

visi daiktai krinta 
Paskui buvo kal- 

dangiškus kunus. 
kad gravitacija yra 

ta jėga, kuri laiko dangiškus 
kunus atatinkamose vietose.

ton, nežiūrint savo kuklumo, 
labai mėgo gyrimus. Tačiau 
stambiausi jo yda buvo nužiū
rėjimas, 
net savo
Lieke jį šiaip charakterizuoja 
“N‘ \vton is a nice man to deal , Hooke net bandė matematišką 
vvith, būt a litllc apt to raiše 
in himself supicious vvhere 
there is no ground?’ O \Vhis- 
ton, Cambridge universiteto ma
tematikos profesorius, tiesiog 
sako, jog Ne\vton tiesiog sir
gęs nužiūrėjimo liga.

Jaunystėj Newton neparodė 
jokių ypatingų gabumų. lie
sa, jis buvo gan sumanus bei
ni įkas ir mėgdavo iš medžio 
deryli vėjo malūnų modelius bei 
laikradžius Noriai jis skaitė, 
ir knygas, bet tik tokias, kur 
buvo aprašoma praktiški daly
kai, 
tematikos 
džiai 
nias, 
giną, 
savo

formulų surasti ir jos- teisingu
mą Įrodyti, bet to nepadarė, 
Halley, kuris buvo geriausias 
Nevvtono draugas, pranešė jam

dė, kad Nevvton ir pats daug 
galvoji; apie gravitaciją. Ma-

.rodė, jog visuotinos gravitaci-

Apie Nevvtono suradimų Hal- 
ley pranešė Karališkai Draugi
jai. Reikėjo padėti nemažai 
vargo, kol Nevvton sutiko pa
daryti pranešimų apie dangiš-

šito-
ma-

išdykeliai.
Prilaikomas po ranka “faJrei- 

niais,” su nagele ant užpakalio, 
Zorinas sunkiai įvirto į savo 
kajutę, susileido ant dyvono ir 
kaž-kų ėmė galvoti.

Ali-ha! Atsiminiau, vel-
jatavo Ekenesinėj prieplaukoj.1 nias griebtų!
Pušinis miškas kvėpavo lauk Drausmė! Drausmė! Draus- 
ginfrariniai — sakini kvapą. mė!

Aiškiai buvo girdimas taški-. 
mąsis žaidžiančių žuvyčių.

-švel-Dzi-n-n-n... Dzi-n-n-n, 
niai plaukė sidabrinis skambė
jimas stiklinių toli stovinčios 
eskadros.

Tu! Tu! Ve-elnias ta-ve 
gri-griebtų, tryjidamas ko
jomis suriko jis ant pasiuntinio.

Ko-kodel ma-mane nesu-u- 
tikai, šuns- dva-dvasia!

—Neįsakėte, jūsų prakilnybe,

Retai kas butų galėjęs pažin
ti jureivj-karininkų asmenyje 
vyro metų trisdešimts iš išvaiz
dos, siūlančio jums:

Draugai! Karštų tavorų, 
dvidešimts rublių už porą, pats

Labiausia jam patiko ma- 
i ir logikos rankve- 
Dar mokykloje buda- 

jis Įsimylėjo į vienų mer- 
kuries negalėjo per visų 

gyvenimų užmiršti. Vė- 
kuomet jis pagarsėjo sa

vo mokslo darbais, jis pasirū
pino, kad jo mylima moteris 
m kęstų skurdo.

Nevvtono tėvai buvo netur
tingi, ir jeigu ne jo dėdė, tai

kų kūnų judėjimą. De Mor
gan, Nevvtono kritikas, sako: 
•‘A discovt ry of Nevvton vvas 

f a tvvofold charaeter.— he 
made it, and then others had 
to find out that be had made 
it.”

Kuriam laikui praėjus pasiro
dė Nevvtono paskilbęs veikalas 
‘Principia.” Tai buvo 20 mo

versi tetų baigti. 1660 m., dė

Ombridge (Kambridž) univer
sitetų. Tuo laiku jis buvo 18 
metų amžiaus. Pirmiausiai jis 
pradėjo studijuoti Euklido geo-

lio žemos nuomonės, kadangi 
visa geometrija atrodė jam tik 
žaislu. Bet vėliau, kuomet pa
teko matematikos profeso
riaus Barrovv įtakon, jis visai

kalas išeiti iš spaudos, kaip Ro- 
bert Hooke pradėjo Nevvtonų 
atakuoti. Hooke tvirtino, jog 
kr elitas- dūliai visuotinos gra
vitacijos dėsnio suradimo žy
miame laipsnyje priklauso jam. 
O kad tai pamatuotas kredito 
savinimąsi, jis priminė savo pa
sikalbėjimų su Halley ir Wre- 
n’u. Naujoje “Principia” lai
doje Nevvton pažymėjo, kad 
visuotinos gravitacijos dėsnį ne
priklausomai surado I looke,

-.yyz,--

Beardstovvn, Ilk, miestelis, antru sykiu šiemet užlietas išsiliejusios iš krantų Illinois upės. Pavasary potvinys ten buvo dar 
didesnis, negu dabar.

Naktis buvo šalta, o Laisvės 
Alėjos paprastas-paprasčiausias 
policininkas Andrius jau senai 
buvo pribaigęs gerti savo deg
tinę. Nebepakęsdamas šalčio 
jis pasuko savo namų link pa
siimti šiltesnį apsiaustą. .Jis 
pabarškinęs Į langų pažadino 
savo pačių ir paprašė jų išmesti 
per langų jam apsiaustą. Ji 
išmetė apsiautą ir dar bučki 
pasiuntė jam. Sugryžęs Lais
vės Alėjon jis susitikt) ir kitą 
einantį savo pareigas policini n-

jo ir paklausė:
—Nuo kada gi tu, Andriau, 

patapai nuovados viršininku?
[Andrius su nuosteba pažiu

rėjo į savo apsiausta ir viską 
suprato. Bet kų daryti? .luk

pasipriešinti nuovadus viršinin
kui.]

Prie durų.
Pedlknius: Ponia —- 
—Aš nieko nenoriu.

aš turiu —
—Aš sakiau, kad nieko neno

riu.
—čia —
—Aš esu labai užimta.
- -Pastebėtina
—Man tai nerupi.
—mostį, kuri —
—Ateik kitą kartą.
- atgaivina —
—Ką?

ir pagražina —
—Ką pagražina?

kad ir negražiausi veidų.
• —O kiek ta m ošti s k ai nu o-

buvo labai susirūpinęs, kad jo 
pati pabėgo su šoferiu. Ne dėl 
pačios, bet kad šoferis buvo ge
riausias, koki jis kada turėjęs.
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Eina kartą savaitėje.

Hcdaktorius J. LAPAITIS

1739 South Halsted Si., Chi^ago, Illinois

supranti kam toks skyrius rei
kalingu#. Jie tuojau ėmė su 
žiopliu vesti polemiką, žioplys 
tačiau iežedneVnos peckeliams 
tuoj burnas užčiaupė. Grynais 
pavyzdžiais žiopliai, iežednev- 
nos peckeliams įrodė, kad jie 
yra durni. Jeigu mes jiems ne
būtame pasakę, jie to ir 
die dar nežinotų.

šiau-

šeštadienis, Geg. 7, 1927

ZDRASTAS SKELS Į 
KAUSI

I’A-

Paukščiu Evoliucija

jusi nuo jaunų savo dienų, p-i.'i 
M. Ihindnlienė.

Moterų tarpe nėra kitos mo
ters, kuri per tiek daug metų 
butų dirbusi dramos srity, kąip 
p-ia Dundulienė. Antro kandi
datė į dramos motiną, yra p-ia 
Millcrienė. Ji jau netoli pasili- 
.kusį nuo pj.rmtaUunų,. o 
kartais pasistengus, galės juos 
<lar ir pralenkti. — Pilotas.

darbininkai? Gegužės Pirma 
diena yra tarptautinė darbinin
kų šventė ir josios minėjime 
gali dalyvauti visokių partijų 
žmonės, nors ir katalikai. Jei
gu moraliu bankrotas Zdrastas 
to dar nežinojo, tai tegul pa
simokina iš žioplio peckeljų.

Zdrastas taip kalba todėl, 
kad jam dar sėdynė skauda, 
kuomet anais metais “Naujie
nos” davė jam didelį “kiką”. 
Kelinių lopymo specialistai vi
suomet pasižymi nešvaria bur
na. Taip daro ir “kriaučius” 
Zdrastas. —žioplys.

PATAIKĖ ATSAKYTI

Icžednevnos lunatikų 
riaus vedėjas politinis perkrik
štas Zdrastas, nesenai savo gar 
zietoj pranešė, kad jis pasiu
siąs musų žioplio peckelį į li
goninę,

Tokis Zdrasto pranešimas ir 
pasiūlymas žioplių kabineto 
buvo primtas ir iš visų kraštų 
apsvarstytas. Kadangi žiopliai 
turi savo ligoninę raudonųjų 
tarakonų gydymui, tai direkto
riai nutarė Zdrastui duoti ko- 
mišeno už kiekvieną prisiųstą 
mums kostumerį.

Zdrastas tuiietų pasiskubini.
Taipjau pranešame, kad mu

sų peckelis yra apsidraudęs 
ant $20,000. Jeigu Zdrastui 
pasisektų musų pecekiliui ir 
sprandą nusukti, tai jis gaus 
“komišeno” fifty-fifty...

— Pilatovas.

sky-

YRA IR DRAMOS MOTINA

Kerenskiui savo kalbą baigus 
balandžio 24 <1. Ashland Audi
torijoj, vienas komunistas Ke
renskio paklausė:

—Kodėl tu čionai susirinku
sius žmones nevadini draugais, 
bet ponais?

—Todėl, kad čia, šioje salė
je, yra žmonių, kurie garbina 
komunistiškus Rįusijosi despo
tus ir teroristus. Vadinti drau
gais tuos teroro 
aš negaliu.

Po šio atsakymo klausėjas 
pakrapštė savo dūmą pakaušį 
ir nutapė į kėdę.

Buvo tarp lietuvių gentės.
Chicago kaisdavo margais kiaušiniais 

i Vištų, ančių ar žąsiniais.
Smuklėj ar tai anl utyčios 

.Mušė kiaušiais prie bažnyčios
• Ir iš to juokų turėjo,
Kurio kiaušis subyrėjo.

j Kita šalis, kits dalykas, 
Ncmušt kiaušiais per Velykas. 
Dar jiem protas neišaušo, 
Muša galvas vietoj kiaušio.

Suėjo gerti į beizmentą 
| Velykų skystimą šventą, 
() dūkimas tarp jų augo, 

jKaip pritraukė syvų raugo. 
| Sustabdyti riksmą vado, 
į Vienai kūjį susirado.
Taip ramino kataliką: 
Kuju daužė galvą pliką.
Braiže, margino beplaukį

• Pėtnyčioj pas poną Laukį, 
{Namuos žmogaus, nė galvijo,
Kuju galvą sulunijo.
Argi tavo, pliki, k ia ilsi m s 
Kuju kalti kaip į vinis? 
Po tam siūti ir diksniuoti, 
Lopyt, tepti, aimanuoti?

—Beplaukis.

Nesenai žioplio peckelis šioj 
vietoj pasakojo, kad musų tau- 

!lta turi du dramos tėvus — 
ir Vaitekūną, bet kol 
dramos motinos, tai 
vaikų. O nesant vaikų,

t dusi neįmanomai giliai žemėje, 
kur pageidaujamiems tyrimams 
daryti vra sunku arba kai kur 

; stačiai negalima dasikasti.
Kai kurių senovės paukščių 

atrastieji kaulai yra taip pui
kiai čielybėje suakmenėję, kad 
mokslininkams yra visai nesun
ku atvaizduoti, kaip atrodė vi
sas paukščio kūnas. Vieno se
ni. vės paukščio atrastieji kau
lai liudija, kad las paukštis bu
vo apie varnos dydžio. Jo plunks
nos ir sparnai rodo, kad jis 
buvo paukštis. Bet jis nėra pa
našus į šių dienų paukštį. Jis 
turi ilgą uodegą, tarytum koks 
driežas. Jo nugarkaulis atsiki
šęs j užpakalį net toliau kojų.

Maironis

DAINA
Iki šiol evoliucijos mokslui 

pašvęstuose straipsniuose mes 
rašėme, kad primityvė arba pra
dinė gyVybė atsirado vandeny, 
kad po ilgo laiko gyvenimas 
vandeny pasidarė perdaug ankš
tas ir privertė tam tikrus vai%- 
dens gyvius arba net žuvis iš
eiti į sausžemį, iš ko išsivystė 
visoki žemės gyvūnai, 
čiai, kaip ir visi kiti gyvūnai, 
nebuvo sutverti tobulais iš kar
to. kaip apie tai mums aiškina 
biblijos pasakoriai. Jie išsivys
tė iš niekingųjų bei pradinių 
gyvių, kurie visai nubuvo pa
našus i paukščius. Paukščių o iš abiejų uodegos pusių aiš- 
ev( ’.iucija tat šj kartą plačiau kiai matosi plunksnos. Jo žio- 
ir panagrinėsime. (tyje matosi dvi eilės dantų,

kuomet joks dabartinis paukš- 
, t i s danių neturi. Užpakalinės 
i kojos panašios į driežo kojas, 
įo priekiniai sąnariai arba spar- 
Inai galūnėse turi pirštus su na- 
| gaiš, šiandieniniai paukščiai 
i tekių sparnuose pirštų nebetu
ri, bet ir musų kai kurių paukš
čių sparnų kaijai tokius pirš
tus gana aiškiai nužymi. Bet 
sparnų pirštų žymės pas musų 
paukščius jau baigia išnykti.

Nereikia manyti, kad evoliu
cija arba gyvūnijos keitimasis 
daliai' yra sustojęs. Evoliucijos 
procesas 
į naujas 
po musų 
ki itimas 
žmogaus 
gaus amžius yra per trumpas, 
kad jis tokias permainas galė
tų pastebėti. Žiūrėdami į laik
rodžio valandų rodyklėlį ir ne- 
girdėdami laikrodžio takšėjimą, 
mes negalime urnai pasakyti, ar 
laikrodis eina ar ne. Bet jeigu 
mes laikrodį paliksime kiek il
gesniam laikui ir sugrįžę už 
valandos ar daugiau laiko vėl į 
ji pažiūrėsime, mes pastebėsi
me, kad laikrodis rodo daugiau 
laiko, negu jis rodė mums jį

Už Raseinių ant Dubysos 
teka saldė, teka; 
geltonplaukės puikios visos 
šneka ten, oi šneka.

Po rasas kasas šukuoja, 
saulė jas džiovina;
kad užgieda, uždainuoja, 
širdį taip graudina.

Vaičkų 
nebusią 
nebusią 
tai ir dramj. negyvuos.

žioplių ptz.kelis turi garbės 
tą klaidą atitaisyti. Mes turi
me ir dramos motiną. O moti
na yra taip sakant pasižymė-

garbintoj us

Paukš-

ją yra sunkiau nei kitų žemės ! 
gyvių evoliuciją, kadangi ak-; 
mens rekorde suakmenėjusių' 
paukščių liekanų randama kur i 
kas mažiau, negu kitų gyvūnų.! 
Stoka primityvių paukščių iš- j 
kasenų evoliucijos mokslo tyri- i 
nėtojų nenustebina. Ir mums j 
išrodo, kad dėliai stokos paukš
čių liekanų neprivalo stebėtis 
nė vienas akylesnis žmogus. Ge
rai pasidairykime bet kuriam 
miške, kur pilna visokių paukš- 

*cių. Paklauskime \ savęs: ar 
daug paukščių ir kitokių gyvių 
liekanų bus galima rasti po ko
kio milijono ar daugiau metų? 
Po tiek laiko miške veikiausia 
neliks jokio paukščių gyvenimo 
pėdsako. Idant bet kuris gy
vūnas paliktų savo rekordą, rei
kia kad jis mirtų rekordui pa
likti patogioje vietoje ir sąly
gose. Senovės gyvių liekanų 
randama tokiose vietose, kur 
jie buvo palaidoti necirkuliuo
jamo vandens dumble. Milži
niška žemės gyvūnų dauguma 
miršta šiaip ant sausos žemės, 
todėl ir jų buvimo pėdsako ne
lieka. Nestebėtina tat, kad tiek 
maža senovės gyvių liekanų ak
mens rekorde terandama. Ta
čiau visgi jų randama. Randa
ma taipjau ir primityvių paukš
čių liekanų. Jeigu ne tos lieka
nos, tai evoliucijos mokslo ne
galėtume vadinti mokslu. Del 
tos pačios Įiriežasties biblijos 
tikrinimus apie Dievo sutvėri
mą tobulų paukščių mes vadina
me pasakomis, nes tie tikrini
mai yra vėju paremti.

Kad paukščiai yra išsivystę ' 
iš reptilijos arba slankiojančių1 
gyvių, tatai aiškiai parodo Ba
varijoj atrastas suakmenėjęs 
senovės paukštis. Yra manoma, 
kad 
tas 
pos 
tuo 
deniu, las paukštis turėjo ko
kiu nors budu nukristi į ežerą 
ar balą ir nuskęsti į dugną, ka
me jis buvo apneštas dumblais. 
Daug paukščių panašiu budu 
l/uvo palaidota, bet jų liekanų 
nerandama veikiausia todėl, kad 
tpm tikros vietos po dauR kar- 

buvo 11* i vandeny 1> aia, t**i 

sausžemiais ir vandens plauna
mose žir. ėsc tos liekanos tapo 
suardyto . Kitas dalykas, dėliai 
kurio suakmenėjusias liekanas 
yra sunku rasti, tai nepapras
tas gilumas. Reikia žinoti, kad 
daug milijonu metų atgal bu
vęs žemės pavirčis šiandie ran-tos.

blaivą jo skaistybę, 
sau akis užsižavėjo 
mėlyna gilybe.

Akys blaivos, gelsvos kasos, 
širdys, oi, nešaltos;
aukštas ūgis, kojos basos, 
nuo rasų taip baltos.

Bet kodėl gi žalią rūtą 
laistydamos, liūsta?
Ko, dainuojant joms- Biru tą, 
ašaros nedžiūsta? 

t

Kaip nedžiūtų, kad nežūtų

kad be laiko tiek nebūtų 
be vilties našlelių!

Daugel žūva, daugel pūva — 
kas apverks jų dalį? 
l’ž Uralo, žemės galo 
ne i)o savo šalį!

PASIDAUGINO “NAUJIENŲ
REDAKCIJA

KAM REIKALINGAS “Ž1OP-

Moksleiviams įvedus savo 
organe žioplių skyrių, iežednev- 
nos peckeliai niekaip negalėjo

ZDRASTO “GRAžIAKALBYS- 
TĖS” PAVYZDYS.

Pirm Gegužės Pirmos šven
tės ir po šventės, perevorotas 
Zdrastas savo iežedncvnoj lu
natikų skyriaus skiltyse porija 
šitaip:

“Jurgiai, durneliai ir jie gi 
rengs ‘Gegužės’ apvaikščiojimą. 
Demagogai, politiniai špetny- 
bčs, devyni plaukai, (keturių 
vėjų partijos” ir tt. ir tt. Pas
kui jis dar gieda kitaip:

“Kągi bendra Grigaitis turi 
su socializmu.”

Socialistai rengė Gegužės 
Pirmos paminėjimui progra
mas ir rengs. O kas jiems gali, 
užginti. Argi socialistai nėra

daug milijonų metų atgal 
paukštis skrido virš Euro- 
vandenų. Veik visa Europa 
laiku buvo padengta va n-

ATYDAI ŠEIMININKIŲ!!!
Po Velykų Galutinas Išpardavimas

štai yra kai kurie specialai dd šio išpardavimo

Varnišia galionui ........................................................................................... $1
Sienine popiera .................... ................................ 6c roleliui ir augščiau
Grynas Linseed Oil galionui ...................................................................... $1
Alyvas VVhite Lead ...................................................... $12.75 už 100 svarų

Visas ta voras garantuotas
Specialiai tiktai šiam mėnesiui

Kenas rakandų valytojo dykai prie kiekvieno pirkinio 
už $1 ar daugiau

Pardavinėtojai

SAMUEL HELMAN
PAINTS, WALL PAPER, BRUSHES, VARNISHES, ETC.
1421 So. Halsted Street Phone Canal 5063

ir gyvybės taikymasis 
sąlygas eina ir dabar 
akių. 'I'ačiau tas besi- 
yra lėtas lyginant su 
trumpu amžių. Žmo-

evoliucija. Idant pastebėti kiek 
žymesnių gyvūnijoj permainų, 
reikia grįžti į gilią praeitį ir pa
žiūrėti kokie gyvūnai buvo mi
lijonai metų atgal.

Gyvūnai vystosi ir keičiasi iš 
netobulų į tobulesnių# todėl, 
kad ton linkmėn keičiasi gam
ta aiba gyvenimo sąlygos. Gam
tos apystovoms besikeičiant, 
gyvybė turi keistis ir prie jų 

I taikintis. Negalintieji prisitai
kinti prie naujų apystovų iš
nyksta. Pas atsitinka ne vien 
tik su gyvūnais, bet ir su žmo
nėmis. Niekam nėra paslaptis, 
kad šiandie yra dar kraštų ar
ba salų, kurių gyventojai tebe
gyvena laukinių žmonių gyve
nimą. Laukinį žmogų pažinsi 
ne tik iš jo menko proto, ne
vykusio elgesio, bet ir iš jo iš
vaizdos. Jie yra laukiniai arba 
nekujturingi žmonės todėl, kad 
jie gyvena civilizacijai plėstis 
nepatogioje sąlygose.

nėra vietou

—Ncuzsimoka nuo jiujų 
kti pieno, nes va, žiūrėk į bon- 
ką, nei kiek nėra snielonos ant 
viršaus!

—Matote, poniute, mes pri
pilanti taip pilną bonką pieno, 
kad Smetonai nebelieka nei vie-

pir-

Kadangi “Naujienos” nuola
tos auga ir skelbimų daugiau 
atsiranda, tai Redakcija iki 
šiol negalėjo apsidirbti. Nuola
tos didėjant skelbimų skaičiui, 
laikraštis reikia kisti didesnis. 
O prie viso to, ir Redakcijai 
tenka daugiau darbo.

Dabar gi prie “Naujienų” at
vyko gabus rašytojas ir buvęs 
rubsiuvių unijos lietuvių orga
no “Darbo” redaktorius, drg. 
Poška. Drg. Poška yra energin
gas ir gerai pažįsta visuomenės 
darbuotę žmogus. Jisai sako, 
kad jam patinkanti “Naujienų” 
spaustuvės 
moste ra 
noro

ir Redakcijos at- 
ir tas jam priduodąs 

dirbti. —Moksleivis.

PATARLES
Ir kunigas du kartu pamoks

lu nesako.

Ir višta kasus žiuri, kad ką 
iškastų.

irklu juros neperplauksi.

didelio rašto išėjo iš kraš

I

to.

balą
gražiausios pievos varlė j 
šoka.

krūmų išlindai akių neiš-Iš 
sibadęs, tai nori vėl lįsti, kad 
išsibadytum.

Iš mažos kibirkšties didis 
kilsta gaisras.

mėšlu vaško neišsunksi.

Iš miško parvestas į mišką/ir

Gerai atkirto
Bosas;— Tu ir vėl pasivėli

nai! Tik pažiūrėk į laikrodį, 
kada tu pradedi dirbti!
Darbininkas:— Bet tamsta 

sakei, kad nemyli tokio darbi
ninko, kurs laikrodį daboja...

Didelis Išpardavimas Lotu
ŠIANDIEN IR RYTOJ, SUBATOJ IR NEDELIOJ, GEG. 7 IR 8,1927

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

1/2 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 bizniui. Parsiduoda tik po 
$30 ir $50 pėda, lengvais išmokėji
mais.

Čieli blokai 5 akrų dydžio, su dide
liu mišku, tinkami Piknikų Daržams, 
pats iduoda specialiskai 
vais išmokoj imais.

Rezidencijoms
Sveikam gyvenimui

kalnų, su lopatų miškų 14 ir % akro 
dydžio, parsiduoda tik po $050 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 įmokčjimo, likusius po $10 į 
mėnesį. Su visais parankumais ,kai
po: gatvekariai, geležinkelio stotis, 
cementiniai bulvarai, mokyklos ii 
storai.

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

JAU TIK 6 METAI IKI PASAULIO VYSTA VOS 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. KAZLAWSKI
(Žemes Savininkas)

pigiai leng-

Lotai
ant aukštų

Subdivizino Ofisas
ARCHER AVĖ. & SPRING ST
P. O. Willow Springs, III.

Chicagos Ofisas
6312 S0. WESTERN AVĖ.

Tel. Prospect 2102
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Mokgleivių Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą savaitėje.

Redaktorius J. LAPAITIS

1739 South Halsled St., Chicago, Illinois
J. LAZDAUSKIS, Pirm., 4710 W. 12th PI., Cicero, III.
K. J. SEMAŠKA, Rast., 1834 Wabansia Avė., Chicago
J. KAULINAS, Iže!., 4532 S. Francisco Avė., Chicago

Paukščiu Evoliucija
Iki šiol evoliucijos mokslui 

pašvęstuose straipsniuose mes 
rašėme, kad primityvė arba pra
dinė gyvybė atsirado vandeny, 
kad po ilgo laiko gyvenimas 
vandeny pasidarė perdaug ankš
tas ir privertė tam tikrus vai> 
dens gyvius arba net žuvis iš
eiti j snusžemį, iš ko išsivystė 
visokį žemės gyvūnai. Paukš
čiai, kaip ir visi kiti gyvūnai, 
nebuvo sutverti tobidais iš kar
to, kaip apie tai mums aiškina 
biblijos pasakoriai. Jie išsivys
tė iš niekingųjų bei pradinių 
gyvių, kurie visai nebuvo pa
našus i paukščius. Paukščių 
evoliuciją tat ši kartą plačiau 
ir panagrinėsime.

Studijuoti paukščių evoliuci
ją yra sunkiau nei kitų žemės 
gyvių evoliuciją, kadangi ak
mens rekorde suakmenėjusių 
paukščių liekanų randama kur 
kas mažiau, negu kitų gyvūnų. 
Stoka primityvių paukščių iš
kasenų evoliucijos mokslo tyri
nėtojų nenustebina. Ir mums 
išrodo, kad dėliai stokos paukš
čių Iii kanų neprivalo stebėtis 
nė vienas akylesnis žmogus. Ge
rai pasidairykime bet kuriam 
miške, kur pilna visokių paukš
čių. Paklauskime savęs: ar 
daug paukščių ir kitokių gyvių 
liekanų bus galima rasti po ko
kio milijono ar daugiau metų? 
Po tiek laiko miške veikiausia 
neliks jokio paukščių gyvenimo 
pėdsako. Idant liet kuris gy
vūnas paliktų savo rekordą, rei
kia kad jis mirtų rekordui pa
likti patogioje vietoje ir sąly
gose. Senovės gyvių liekanų 
randama tokiose vietose, kur 
jie buvo palaidoti necirkuliuo
jamo vandens dumble. Milži
niška žemės gyvūnų dauguma 
miršta šiaip ant sausos žemės, 
tede! ir jų buvimo pėdsako ne
ik ka. Nestebėtina tat, kad tiek 
maža senovės gyvių liekanų ak
mens rekorde terandama. Ta
čiau visgi jų randama. Randa
ma taipjau ir primityvių paukš
čių liekanų. Jeigu ne tos lieka
nos, tai evoliucijos mokslo ne
galėtu iue vadinti mokslu. Del 
tos pačios priežasties biblijos 
tikrinimus apie Dievo sutvėri
mą tobulų paukščių mes vadina
me pasakomis, nes tie tikrini
mai yra vėju paremti.

Kad paukščiai yra išsivystę 
iš reptilijos arba slankiojančių 
gyvių, tatai aiškiai parodo Ba
varijoj atrastas suakmenėjęs 
senovės paukštis. Yra manoma, 
kad daug milijonų metų atgal 
tas paukštis skrido virš Euro
pos vandenų. Veik visa Europa 
tuo laiku buvo padengta van
deniu. Tas paukštis turėjo ko
kiu nors budu nukristi į ežerą 
ar birią ir nuskęsti į dugną, ka
me jis buvo apmatas dumblais. 
Daug paukščių panašiu budu 
buvo palaidota, bet jų liekanų 
nerandama veikiausia todėl, kad 
tam tikros vietos po daug kar
tų buvo tai vandenynais, tai 
sausžemiais ir vandens plauna
mose ži. esc tos liekanos tapo 
suardytoKitas dalykas, dėliai 
kurio suakmenėjusias liekanas 
yra sunku rasti, tai nepapras
tas gilumas. Keikia žinoti, kad 
daug milijonu metų atgal bu- 

j dusi neįmanomai giliai žemėje, 
kur pageidaujamiems tyrimams 
daryti vra sunku arba kai kur 
stačiai negalima dasikasti.

Kai kurių senovės paukščių 
atrastieji kaulai yra taip pui
kiai čielybeje suakmenėję, kad 
mokslininkams yra visai nesun
ku atvaizduoti, kaip atrodė vi
sas paukščio kūnas. Vieno se
novės paukščio atrastieji kau
lai liudija, kad tas paukštis bu
vo apie varnos dydžio. Jo plunks
nos ir sparnai rodo, kad jis 
buvo paukštis. Bet jis nėra pa
našus j šių dienų paukštį. Jis 
turi ilgą uodegą, tarytum koks 
driežas. Jo nugarkaulis atsiki
šęs j užpakalį net toliau kojų, 
o iš abiejų uodegos pusių aiš
kiai matosi plunksnos. Jo žio-

(tyje matosi dvi eilės dantų, 
' kuomet joks dabartinis paukš
tis dantų neturi. Užpakalinės 

i kojos panašios į driežo kojas, 
į o priekiniai sąnariai arba spar
nai galūnėse turi pirštus su na
gais. šiandieniniai paukščiai 

i lokių sparnuose pirštų nebetu- 
I ri, bet ir musų kai kurių paukš
čių sparnų kaulai tokius pirš
tus ganu aiškiai nužymi. Bet 
sparnų pirštų žymės pas musų 
paukščius jau baigia išnykti.

Nereikia manyti, kad evoliu
cija arba gyvūnijos keitimasis 
dabar yra sustojęs. Evoliucijos 
procesas ir gyvybės taikymasis 
į naujas sąlygas eina ir dabar 
po musų akių. Tačiau tas l.jsi- 
kiitimas yra lėtas lyginant su 
žmogaus trumpu amžių. Žmo
gaus amžius yra per trumpas, 
kad jis tokias permainas galė
tų pastebėti. Žiūrėdami į laik
rodžio valandų rodyklė!j ir ne- 
girdėdami laikrodžio takšėjimą, 
mes negalime urnai pasakyti, ar 
laikrodis eina ar ne. Bet jeigu 
mes laikrodi paliksime kiek il
gesniam laikui ir sugrįžę už 
valandos ar daugiau laiko vėl į 
jį pažiūrėsime, mes pastebėsi
me, kad laikrodis rodo daugiau 
laiko, negu jis rodė mums jį 
apleidžiant. Tas pats yra ir su 
evoliucija. Idant pastebėti kiek 
žymesnių gyvūnijoj permainų, 
reikia grįžti į gilią praeitį ir pa
žiūrėti kokie gyvūnai buvo mi
lijonai metų atgal.

Gyvūnai vystosi ir keičiasi iš 
netobulų i tobulesnių# todėl, 
kad ton linkmėn keičiasi gam
ta aiba gyvenimo sąlygos. Gam
tos apystovoms besikeičiant, 
gyvybė turi keistis ir prie jų 

l taikintis. Negalintieji prisitai
kinti prie naujų apystovų iš
nyksta. 1’as atsitinka ne vien 
tik su gyvūnais, bet ir su žmo
nėmis. Niekam nėra paslaptis, 
kad šiandie yra dar kraštų ar
ba salų, kurių gyventojai tebe
gyvena laukinių žmonių gyve
nimą. Laukinį žmogų pažinsi 
ne tik iš jo menko proto, ne
vykusio elgesio, bet ir iš jo iš
vaizdos. Jie yra laukiniai arba 
nekujturingi žmonės todėl, kad 
jie gyvena civilizacijai plėstis 
nepatogiose sąlygose.

Smetonai nėra vielos

—Neuzsimoka nuo jmjų pir-
kti pieno, nes va, žiūrėk į bon- 
ką, nei kiek nėra Smetonos ant 
viršaus!

—Matote, poniute, mes pri
pilant taip pilną bonką pieno, 
kad Smetonai nebelieka nei vie-

Maironis

DAINA
Už Raseinių ant Dubysos 
teka saulė, teka; 
geltonplaukės puikios- visos 
šneka ten, oi šneka.

Po rasas kasas šukuoja, 
saulė jas džiovina;
kad užgieda, uždainuoja, 
širdį taip graudina.

Aukštą dangų pamylėjo, 
blaivą jo skaistybę, 
sau akis užsižavėjo 
mėlyna gilybe.

Akys blaivos, gelsvos kasos, 
širdys, oi, nešaltos;
aukštas ūgis, kojos basos, 
nuo rasų taip baltos.

Bet kodėl gi žalią rūtą 
laistydamos, liūsta?
Ko, dainuojant joms Birutą, 
ašaros nedžiūsta?

Kaip nedžiūtų, kad nežūtų 
tiek jaunų brolelių, 
kad be laiko tiek nebūtų 
be vilties našlelių!

Daugel žūva, daugel pūva — 
kas apverks jų dalį?
Už Uralo, žemės galo 
ne po savo šalį!

PASIDAUGINO “NAUJIENŲ”
REDAKCIJA

Kadangi “Naujienos” nuola
tos auga ir skelbimų daugiau 
atsiranda, tai Redakcija iki 
šiol negalėjo apsidirbti. Nuola
tos didėjant skelbimų skaičiui, 
laikraštis reikia kisti didesnis. 
O prie viso to, ir Redakcijai 
tenka daugiau darbo.

Dabar gi prie “Naujienų” at
vyko gabus rašytojas ir buvęs 
ruLsiuvių unijos lietuvių orga
no “Darbo” redaktorius, drg. 
Poška. Drg. Poška yra energin
gas ir gerai pažįsta visuomenės 
darbuotę žmogus. Jisai sako, 
kad jam patinkanti “Naujienų” 
spaustuvės ir Redakcijos at
mesi era ir tas jam priduodąs 
noro dirbti. —Moksleivis.

PATARLES
• —* w • • -••

Ir kunigas du kartu pamoks
lo nesako.

Ir višta kasus žiuri, kad ką 
iškastų.

Irklu juros neperplauksi.

Iš didelio rašto išėjo iš kraš
to.

Iš gražiausios pievos varlė į 
balą šoka.

Iš krūmų išlindai akių neiš- 
sibadęs, tai nori vėl lįsti, kad 
išsibadytum.

Iš mažos kibirkšties didis 
kilsta gaisras.

Iš mėšlu vaško neišsunksi.

Iš miego duonelės nekepsi.

Iš miško parvestas į mišką/ir 
žiūrės.

Gerai atkirto
Bosas:— Tu ir vėl pasivėli

nai! Tik pažiūrėk į laikrodį, 
kada tu pradedi dirbti!
Darbininkas:— Bet tamsta 

sakei, kad nemyli tokio darbi-
ninko, kurs laikrodį daboja...

NAUJIENOS, Chicago, III,

Seniau ir dabar
■g*! Jei1™’ ?.;

Simbolas Velykų šventės 
Buvo tarp lietuvių gentės. 
Žaisdavo margais kiaušiniais 

j Vištų, ančių ar žąsiniais. 
Smuklėj ar tai ant, u tyčios 

i Mušė kiaušiais prie bažnyčios
• Ir iš to juokų turėjo, 
Kurio kiaušis subyrėjo.

JKita šalis, kits dalykas, 
Nemušt kiaušiais per Velykas. 
Dar jiem protas neišaušo, 
Muša galvas vietoj kiaušio.
Suėjo gerti į beizmentą 

į Velykų skystimą šventą,
O dūkimas tarp jų augo, 
Kaip pritraukė syvų raugo.
Sustabdyti riksmą vado, 

j Vienas kūjį susirado.
Taip ramino kataliką: 
Kuju daužė galvą pliką.
Braižė, margino bcplaukį 
Pėtnyčioj pas poną Laukį,

’ Namuos žmogaus, nė galvijo, 
Kuju galvą sutunijo.
Argi tavo, pliki, kiaušinis 

I Kuju kalti kaip į vinis?
Po tam siūti ir diksniuoti, 
Lopyt, tepti, aimanuoti?

—Beplauk i s.

KAM REIKALINGAS “ŽIOP
LYS“?

Moksleiviams įvedus savo 
organe žioplių skyrių, iežednev- 
nos peckeliai niekaip negalėjo 

" 1 .................- ■ ———■   ■-......................................... ............—-......................................................... .... . ....................... ..

Didelis Išpardavimas Lotu
ŠIANDIEN IR RYTOJ, SURATOJ IR NEDELIOJ, GEG. 7 IR 8,1927

Naujoj Lietuviu Kolonijoj Spring Forest (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 bilc 
kokiam bizniui. Parsiduoda tik po 
$30 ir $50 pėda, lengvais išmokėji
mais.

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

Rezidencijoms Lotai
Sveikam gyvenimui aut aukštų 

kalnų, su lopatų miškų 14 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- 
ną, bet tik gamta gali užaugint to
kius medžius.

JAU TIK 6 METAI IKI PASAULIO VYSTA VOS 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 kiekvieną metą dubeltavosime savo pi
nigus indėtus, kurie tik razikavosime ir pirksime, o kurie prasnausime, tie gailėsimės.

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

(Žemos Savininkas)
Subdivizino Ofisas Chicagos Ofisas
ARCHER AVĖ. & SPRING ST. 6312 SO. WESTERN AVĖ.
P. O. Willow Springs, III. Tel. Prospect 2102

suprasti kam toks skyrius rei
kalingas* Jie tuojau ėmė su 
žiopliu vesti polemiką, žioplys 
tačiau iažedneVnos peckeliams 
tuoj burnas užčiaupė. Grynais 
pavyzdžiais žiopliai iežedncv- 
nos peckeliams įrodė, kad jie 
yra durni. Jeigu mes jiems ne
būtame pasakę, jie to ir šian
die dar nežinotų.

ZDRASTAS SKELS Į PA
KAVĘ

Icžednevnos lunatikų sky
riaus vedėjas politinis perkrik
štas Zdrastas. nesenai savo gar 
zietoj pranešė, kad jis pasiu
siąs musų žioplio peckelį į li
goninę.

Tokis Zdrasto pranešimas ir 
pasiūlymas žioplių kabineto 
buvo primtas ir iš visų kraštų 
apsvarstytas. Kadangi žiopliai 
turi savo ligoninę raudonųjų 
tarakonų gydymui, tai direkto
riai nutarė Zdrastui duoti ko- 
mišeno už kiekvieną prisiųstą 
mums kostumerį.

Zdrastas turėtų pasiskubini.
Taipjau pranešame, kad mu

sų peckelis yra apsidraudęs 
ant $20,000. Jeigu Zdrastui 
pasisektų musų pecekiliui ir 
sprandą nusukti, tai jis gaus 
“komi seno” fifty-fifty...

— Pilatovas.

ZDRASTO “GRAŽIAKALBYS- 
TfiS” PAVYZDYS.

Pirm Gegužės Pirmos šven
tės ir po šventės, perevorotas 
Zdrastas savo iežednevnoj lu
natikų skyriaus skiltyse porija 
šitaip:

“Jurgiai, durneliai ir jie gi 
rengs ‘Gegužės’ apvaikščiojimą. 
Demagogai, politiniai špetny- 
bės, devyni plaukai, (keturių 
vėjų partijos” ir tt. ir tt. Pas
kui jis dar gieda kitaip:

“Kągi bendra Grigaitis turi 
su socializmu.”

Socialistai rengė Gegužės 
Pirmos paminėjimui progra- 
mus ir rengs. O kas jiems gali, 
užginti. Argi socialistai nėra 

darbininkai? Gegužės Pirma 
diena yra tarptautinė darbinin
kų šventė ir josios minėjime 
gali dalyvauti visokių partijų 
žmonės, nors ir katalikai. Jei
gu moralis bankrutas Zdrastas 
to dar nežinojo, tai tegul pa- 
simokiųą iš žioplio peckelių.

Zdrastas taip kalba todėl, 
kačb j«i» dar sėdynė skauda, 
kuomet anais metais “Naujie
nos” davė jam didelį “kiką“. 
Kelinių lopymo specialistai vi
suomet pasižymi nešvaria bur
na. Taip daro ir “kriaučius” 
Zdrastas. —žioplys.

YRA IR DRAMOS MOTINA

Nesenai žioplio peckelis šioj 
vietoj pasakojo, kad musų tau
ta turi du dramos tėvus — 
Vaičkų ir Vaitekūną, bei kol 
nebusią dramos motinos, tai 
nebusią vaikų. O nesant vaikų, 
tai ir drama negyvuos.

žioplių pt'.kelis turi garbės 
tą klaidą atitaisyti. Mes turi
me ir dramos motiną. O moti
na yra taip sakant pasižymė

ATYDAI SEIMININKUI!!!
Po Velykų Galutinas Išpardavimas

Štai yra kai kurie specialai dėl šio išpardavimo

Varnišis galionui ........................................................................................... $1
Sieninė popiera ..................................................... 6c roleliui ir augščiau
Grynas Lioseed Oil galionui ...................................................................... $1
Alyvas White Lead ................................................. $12.75 už 100 svarų

Visas ta voras garantuotas 
Specialiai tiktai šiam mėnesiui

Kenas rakandų valytojo dykai prie kiekvieno pirkinio 
už $1 ar daugiau

Pardavinėtojai

SAMUEL HELMAN
PAINTS, WALL PAPER, BRUSHES, VARNISHES, ETC.
1421 So. Halsted Street Phone Canal 5063
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jusi nuo jaunų savo dienų, p-i.i 
M. Dundulienė.

Moterų tarpe nėra kitos mo
ters, kuri per tiek daug metų 
butų dirbusi dramos srity, ką i p 
p-ia Dundulienė. Antru kandi
datė į dramos motiną, yra p-ia 
Millefienė. Ji jau netoli pąsilį- 
kusj nuo savo, pjrm.uimų,. o 
kartais pasistengus, galės juos 
<lar ir pralenkti. — Pilotas.

PATAIKĖ ATSAKYTI

Kerenskiui savo kalbą baigus 
balandžio 24 d. Ashland Audi
torijoj, vienas komūnistas Ke
renskio paklausė:

—Kodėl tu čionai susirinku
sius žmones nevadini draugais, 
bet ponais?

—Todėl, kad čia, šioje salė
je, yra žmonių, kurie garbina 
komunistiškus Rįusijosi despo
tus ir teroristus. Vadinti drau
gais tuos teroro garbintojus 
aš negaliu.

Po šio atsakymo klausėjas 
pakrapštė savo durną pakaušį 
ir nutūpė į kėdę.

I

vęs žemės pavirčis šiandie ran-tos.
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Halsted Exchange National 
Bank of Chicago 
Halsted Street ir 19th Place

Kapitalas ir Surplus $230,000.00

Vedama
Jungtinių

Valstijų

Priežiūroje

Nacijonalė 
Bunka 

Taupymui 
Jūsų 

Pinigam

V. MAKOVECKAS
Lietuvių Reprezentantas

-m

DIDELE

GEGUŽIO 31 D.
Ekspresiniu Cunard- 

laivu-palociu

LIETUVĄ
išplauks iš New Yorko 

(per Southampton)

tVVUMMI

uvu»K<n» ui Lietuvos LaHvv 
1911 m

EKSKURSIJA

i i 45,647 TONŲ

Po asmeniška vadovybe p-no C. FRUTON, prityrusio keliauninko iš 
Cunard štabo. Iš Soutbamptono keleiviai specialiu traukiniu bus 
nuvežti j Londoną, kur sės ant laivo tiesiai j Klaipėdą. Fru ton 
prižiuręs keleivių bagažą ir aprūpins viską reikalingą kelionei: pri
dabos jų gerovę ir suteiks užtektinai palinsminimų. 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 į abu galu.
Prieinamos kainos antroje klesoje 

Kad apsaugoti savo pinigus, pirkite
CUNARD TRAVELERS CHECKS

Jie geri visur
Tolimesnių inf. klauskit pas vietos agentą ar pas:

II , CUNARD LINE
i r iii A. I i U 4*

25 Broadway 
New York, N. Y.

ar pas

SAV t 
TRAVEL 
MEMBER 

BANK

Leonas Vitkauskas

“Senieji Žmonės”
arba

Kaip mano senelis padarė ne
tyčia su velniu mainus ir ga
vo — vietoje tabokinės geros 
dėžutės — pastipusio arklio 

kanopą.

Mano senelis (duok, Dieve, 
jam dangaus karalystę) buvo 
žmogus toks, kokių reikia pa
ieškoti. Kad jau jis ką sakys, 
tai — ainžin l)ie nemeluos. 
Taigi paduodu čia jo pasakoji
mą tok j, kokį jis su visišku už
tikrinimu ne kartą yra pasako
jęs, ir kuris, be abejo, jokiu bu 
du negali būti prasimanymas, 
nes, pakartoju, mano senelis 
niekad nemeluodavo.

Tai buvo, žinoma, tais lai
kais, kai dar ant žemės ir vel
niai vaikščiodavo ir baidyklės 
rodydavos, tai yra-kai dar “se
nieji žmonės” tebegyveno.

Ėjo mano senelis tuomet iš 
atlaidų, nebeatsimenu gerai, ar 
iš šidlavos, ar iš žemaičių 
Kalvarijos, ir buvo labai graži 
diena. Kelias buvo tolimas, bet 
mano senelis iš po gerai nusi
sekusių atlaidų buvo labai ge
rai nusiteikęs, ir todėl nė ne
pajuto, kai geroką galą nuėjo. 
Pasipirkęs atlaiduose iš gudų 
pardavėjų, atvežusių su veži
mais, ar ne dvi tiktai virtines 
mažųjų riestainėlių, mano se
nelis (dar jo tuomet buvo geri 
dantys, o ir apskritai anos ga
dynės žmonės turėdavo gerus 
dantis, ir dėl jų taip nesiskųs
davo!) laikas nuo laiko traški
no juos, po vieną išsiimdamas 
iš kišeniaus, kuriame vieną rie
stainėlių virtinę jis buvo nuo 
apivaro pasileidęs. Kita virti
nė, kad parodytų senelio gerą 
ūpą, kabojo be ne tiktai ant jo 
kaklo, kuris buvo prašmatniai 
parištas didele raudona ir su 
baltais taškais skepetaite; o 
taip pat senelis, rodos, kad 
protarpiais — kai sukramty- 
davo vieną riestainėlį — dar 
ir švilpavo, taip kad galėjai pa
manyti, jog jis yra išsigėręs. 
Bet senelis, (antrą kartą duok 
Dieve, jam dangaus karalys
tę!) tokių niekų sakėsi nedary
davęs — ir todėl butų negra
žus darbas jis bereikalingai 
dabar einantis įtarti. Dar 
daugiau, — mano senelis tuo 
savo susilaikymu aiškino ir

tai, kad jis bučiavęs visuomet 
sveikas, nieko nebijodavęs — 
ir prie jo joks “dūkas” niekur 
nekibdavęs, nors jis ir žinojo, 
kad daugiausia prie blogų 
žmonių, su blogais tikslais 
“dvasios” ir “vaiduokliai” kim
ba, o jis pats, mano senelis, 
nors ir žinojo, kad ir jam bū
tinai teks kada vieną kurį ir 
tos rūšies bastūnų kelyje susi
tikti, bet senelis buvo geras 
žmogus — taigi ir kokia nors 
“dvasia” tlrba “vaiduoklis”, be 
abejo, prie jo prikbti su blogu 
tikslu negalėjo.

Taip mano senelis mąstė, ei
damas, kai jau pamatė, jog 
baltos miglos ant lankų ima 
skleistis, o saulė jau visai pa
krypo vakarop ir rengiasi už- 
kalnelio gulti.

Vakaras, kaip ir diena, buvo 
gražus; miškas, kuris jau senai 
iš vienos pusės kelio būrėsi, 
gražiai žaidė su besileidžian
čios saulės spinduliais, o mano 
senelio dusioje buvo iš atlaidų 
išsineštas nepaprastas malonu
mas ir jaukumas, ir jo ausyse 
skambėjo dar neišdilę elgetų, 
griežusių armonika, garsai ir 
jų šūkaujančios giesmės žo
džiai :

—Ka-a-da šid-laa-vos
Ba-a-žnyčią bu-daa-vojo...
Tuos žodžius (tiek jų iš el

getų giesmės ir teprisiminda
mas) mano senelis ir pats po 
kelis kartus sau po nosia, gie
smės gaida, sumurmėjo, užbai
gęs švilpauti ir tratinti jau vi
sai iš kišeniaus išsibaigusią 
vieną riestainėlių virtinę. Oras 
ir mano senelio nuotaika buvo 
taip geri, jog mano senelis nu
tarė eiti per naktį, nebeieško
damas nakvynės, — kad tokiu 
budo iki ankstyvos aušros, gal, 
pasiektų jau ir namus.

Pradėjusios vesti dulkės ant 
kelio, nors ir nedarė šalta, bet 
vis tiktai priminė mano sen*> 
l:ui, jog ..:,t jo ntigaros pamiui- 
li imt smaigo tabaluojasi dar 
iš Nikalojaus pirmo laikų, ge
ro j ūkto ir dar geresnio darbo, 
batai, — taigi senelis, taip pat 
padalydamas ir savo kojų nuo
savus vikpadžius, ir apsistojo 
prie griovio krašto — kad iš 
sykio ir apsiautų, ir “pasiga
nytų” ir šiaip kvapą atgautų,

[jau geroką gabalą kelio pada
ręs.

I Kai mano senelis atsisėdo 
[ant griovio krašto apsiauti, 
(jau kaip tyčia, kelyje žmonių, 
iš atlaidų grįžtančių, niekur 
nebesimatė.

Nusipurtęs iš batų ištrauk
tus autus, mano senelis vėl jais 
pačiais nusitrynė dulkėtas ko
jas, apsivyniojo jas tais pa
čiais autais ir vieną po kitam 
standžiai užtempęs, su didelė
mis raukšlėmis per “pakėlimą” 
batus — su palengvėjimu atsi
duso.

—O dabai’ galima ir pasipyp- 
kiuoti! — po to nusprendė ma
no senelis, ir su malonumu iš
sitraukė iš švarko dešiniojo ki
šeniaus nedidelę, bet riestą ir 
su grandinėlių, pypkės baltą— 
“parceliavą” — galvutę ant 
prieraišio laikančiu, pypkę, ku
rią pats dėde Nikodemas — 
amžiną atilsį — jam iš Prūsų 
buvo parnešęs. Taip pat sene
lis išsitraukė iš kišeniaus ir la
bai gražią (dabar už jokius pini 
gus tokios niekur negausi!!) 
raginę ir sako tikro valakiško 
darbo tabokinę dėžutę, kurią 
buvo jam — taip pat amžiną 
atilsį — viena “ciocė” per jo 
vestuves dovanojus.'

(Bus daugiau)

Tėvas (1 vai. nakties). —Ar 
tas tavo jaunikis jau miega?

Duktė: šš... Jis tik ką pasi
piršo man, kad tekėčiau už jo 
padaryčiau jį laimingiausiu 
žmogum.

'levas: Aš taip ir maniau. 
Eik ir pažadink jį.

JŠ Ar Jus Atsimenat
W musų didelį pokylį
S kelios savaitės atgal?

Bet dar didesnis yra rengiamas
SS netolimoj ateityj

S Dabokit paskelbimą
jg ir bukit pasirengę

Tai bus didžiausia Surprise Party 
metuose

Jus busit kviečiamas 
Jei dar nesate depozitoriai, 

tai tuoj pasidarykit juomi.

J. S. Čaikauskas
Vedėjas Lietuvių Departmente

i

K
Si CENTRAL"“6 BANK

1110 West 35th Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Vincent Milaszewicz, 
1723 Wewt 47th St., 
Chicago. 111.
Elta Coramerce Co..
3251 So. Halsted St., 
Chicago, III.

V. M. Stulpinas, 
3255 So. Halsted St 
Chicago, III.
Paul P. Baltutis, 
901 West 3.3 rd St., 
Chicago, III.

M. Krulewich, 
1122 So. Halsted 
Chicago, III.
S. L. Eabionas, 
309 West 35th St., 
Chicago, III.
John B. Budginas, 
4519 So. Herinitage Avė., 
Chicago, III.

John Zolp,
1559 So. Paulina St., 
Chicago, III.

Cniversal State Bank, 
3252 So. Halated St..

Chicago, III.

st

i

Milžiniška Jė^a

Lygus Bėgimas
Didžiausis atsižymėjimas Essex Super- 
Six yra tame, kad nereikia pridėti dar
bo prie jo veikimo.
Ar tai važiuojant į kalną ar važiuojant 
po 50 mylių j valandų visų dienų, jus 
tik tada galite įvertinti jo gerumų pa
likęs toli kitus užpakalyj.......................
Tas lygumas reiškia ekonomijų—eko
nomijų jėgos, ekonomijų ilgam laikui 
visų jo veikiančių dalių.

<Sup&r-Six

net

DabarPirmiau

G

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

Mane kankino viduriu nedirbi- 
mas pilvelio nuslabnėjimas, skil
vio nemalimas ir nervai; skaudė
davo galva, po krutinę, strėnas 
ir t. t. neturėjau apetito ir ne
skanius atsirūgimus; abelnai bu
vau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur negau
nu pagelbos, ėmiau tyrinėti pats. 
Ir man tiek pasisekė surasti vai
stus, vardu SALUTES B1TTER- 
IS VYNAS ir j 6 mėnesius pali
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar 
ir išmokėdavau, ir buvau pristy- 
gęs vilties, kad bepasveiksiu.

čionai aš pasirodau^ visuomenei; taipgi yra tūkstančiai žmonių pa
sveikę nuo SALUTES BITTERIO VYNO ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 
naudokite SALUTES BiTTERI 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 influ- 
enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jj gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina .1 bonka $1.00, 12 bonkų 
$9.00. Siunčiant i 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 adresuokit taip:

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

£
* © č

*

£
£

Vienatinė Honorava Banko Ciceroje

CICERO STATE 
BANK

. 25 Street prie Cicero Avė.

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 
|)epartmentas.

Nežiūrint kokios rųšies apdraudos jums 
reikėtų, mes esame prisirengę suteikti jums 
greitų ir užganėdinantį apsaugojimų visai 
nebrangiomis kainomis. Įskaitant daugelį 
rūšių mes ųpdraudžiame nuo: Ugnies, Tor
nado, Automobilius, Langus, nuo Užpuoli
mo ir Vagių.

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

Naujas Sedan DeLuxe $895
šis yra puikiausis, jtalpingiausis ir gražiausia Essex koks 
kada nors buvo padirbtas. Jis turi visus patogumus, ko
kius tik galima pageidauti.

Kiti Essex Modeliai
2-passenger Speedobaut $700 4-passenger S-peČdabout $785 

Coupe. $735 Coach $735 Sedan $795 
Ali prices f. o. b. Detroit, phis war excise tax

Važiavimas taip kaip skriejimas

Essex starteris yra 
instrumentas ant 
lentos. Jis yra pa
prastas, greitas ir 
tikras ir specialiai 
parankus dol važia
vimo j kalnus.

Klauskite Mr Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michig-an Avė.
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“Prašau į mano kampelį”
West aidė j, netoli McCormicko šapų didžiųjų.
Būrys broliukų viengungių, kunigėlių šventųjų 
Apleisti nuo Dievo ir užmiršti svieto gyvena.
Ir spausdami, atsiprašant, “Draugą” kasdieną stena:

“Prašau į> mano kampelį”, jie vis šaukia pajuodę, 
“Prašau į mano kampelį” lt čigonai lašinius užuodę, 
Jie žiuri smalsiai į praeivių mergelių kojas— 
“Prašau į mano kampelį", dūsauja, skerėčiojas!

“Prašau įt mano kampelį”, broliukas susiraukęs 
Kartoja. Tuščia ir nyku. Vynučio išsitraukęs 
Su tyla, žiauriu viengungio likimu kovoja— 
“Prašau Į mano kampelį”, jis vis šneka, niūniuoja.
Išdžiuvę broliukai, it kumpiai kiaulienos džiovinti, 
Ten riogso ir kenčia, Dievui ant garbės pakabinti; 
Tik gęstančios meilės kibirkštys dar vis kūrenas, 
Geismai vis dar veikia,—kol žmogus tikrai dar nesenas.

Surukęs, surūgęs tas kampas. Vorai repečkioja 
Pasieniais, palubiais; o Kristus ant kryžiaus kaboja 
Ir gailesčio apimtas žiuri. Broliukai vis prašo: 
“Prašau į mano kampelį”, kasdieną vis rašo.

išsekusi vaidentuvė, šalta širdis; mintyse
Tiktai griaučiai bepalikę riogso. Tamsu akyse
Ir lyg iš grabo liūdnai vis dejuoja ir šneka:
“Prašau į mano kampelį” -ir vis tas pats seka.

—Jurgis širše.

nei Ministeriams algas mokėtį; 
tada ir Konstitucija sustiprės, 
nereikės jai tiek daug keitimų 
daryti, kad kaip buvo daroma 
iki šiol.

Kadangi kai uur piliečiai pra
dėjo bunlavotis, o grįžimas at
gal į senąją valdžią šaliai yra 
pražūtingas, tai aš ėmiau ir pa
leidau Seimą ir Ministerius. 
Aišku, kad tai dariau daryda
mas gerą tėvynei ir tautai; pi
liečiai pasilieka užpakaly.

Tai nepaprastas paleidimas. 
Tad laikau sau už garbę paaiž- 
kinti jo priežastį visai Padaužų 
Respublikai ir jos piliečiams, 
kad ji susimąstytų, ką reikia 
daryti su manim, kad aš taip 
pasielgiau. Valdžia yra šian
dien susirupinus ne kieno kito 
reikalais, bet savo likimu ir y- 
j>ač dėl Prezidento galvos. Po 
išvaikimo Seimo aš ramiai ne
galiu miegoti namie ir turiu va
žiuoti kur nors j klioštorių 
nakvoti. Inšiurins kompanijos 
pakėlė mokestį, ir nežinau kas 
man darosi.

Taigi aš šiuo raštu ir krei
piausi į jus, kad jus pasirupin- 
tuniet man duoti kiką j užpa
kalį, nes aš pats to padaryti ne
galiu, kadangi esu jau persenas 
ir nelabai linksta kojos į užpa
kalį.

ir šitoji mintis vertė mane 
šiuo raštu kreiptis į jus, Pa
daužų sūnūs ir dukters!

Minties jėga.
Tetulė: Taip, mano brangioji, 

pagelba minties jus galite veik 
viską atsiekti. Pavyzdžiui, man 
nereikia vartoti ružo. Aš tik 
pnmąstc.u ir mano skruostai pa
tys parausta.

Jaunu giminaitė: Kaip aš 
džiaugiuos, kad dar neturiu to
kių minčių!

Barbut, ar tu ir pirmiaus 
pasipažinai su pikiu Jonu?

—Aš nemanau. Jo bučkis iš
rodo man nepažystamas.

Ji troško jam tik gero.
-Brangioji, tark žodį, kuris 

padarytų mane laimingu visam 
gyvenimui.

Gerai. Pasilik nevedęs.
------r--------

Vengia trubelio.
Auklė: Magdut, ar atidavei 

Juozukui pusę obuolio?
Magdutė: Ne. Ieva atidavė 

savo obuolį ir ikišiol ją už tą 
visi kritikuoja.

Nervingas jaunuolis: Bran
gioji, tu esi mano gyvenimo 
kvapas!

Ji: Tai kodėl tu nelaikai sa
vo kvapo?

Taip patogiau.

Motina, pietaujant, piktai sa
vo jaunam sunui: Džianuk, aš 
norėčiau, kad tu sustotum sie
kęs pasiimti valgius. Ar tu 
neturi liežuvio?

Džianukas: Taip, mama; bet 
mano rankos yra ilgesne v.

Duosnus brolis.

Jaunikis: Aš duosiu tau kvo- 
terį, jei gausi man pluoštelį sa
vo s sers plaukų.

Jaunasis broliukas: Duok do
lerį, tai aš duosiu tau visą kuo
delį. Aš žinau, kur ji paside
da savo plaukus.

O. Mama supyko.

Dukrytė: mama, ar musų 
tarnaitė turi bičių savo burnoj?

Mama: Ne, vaikeli, ne. Ko
dėl tu taip manai?

Dukrytė: Dėlto, kad tėvas ją 
apsikabino ir sako, kad dabar 
tai paragausiąs jos lupų me
daus.

—Mano šeimininkai labai gar
sus žmonės.

—Kaip jų pavardė?
—Nežinau.

MALT TONIC - EXTR A PALE 
SPECIAUS ALUS

Del žindarių moti
nų. Nei venas ne
gali būti be

MALI Tl INIC'O
arba

Eitra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per
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Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

šių dienų gyveninio 
“išminčiai”

Kas myli vieną 
Tas y r’ kvailys. 
Kas kalba maža— 
Tikini bailys.

Jei daug norėsi 
Tai tavo darbas. 
Kitam tarnauti, 
Tai mokės skarbas.

Jausmą turėsi— 
Per silpiM) budo, 
Užjauki kitą, 
Sakys—s»v’ žudo.—

Nemėgsti šokių— 
Esi asketas, 
Linkęs dainuoti, 
Pramins—poetas.

Negerk degtinės. 
Liksi davatka, 
Nešukuok plaukų. 
Plika bivs kakta.

Mylėk vis tiesą. 
Daug pražudysi, 
Jei esant “bėdai” 
Nepataisysi.

Likimui tiki—>
Jo nepažįsta.
Bet tik ką mato
Te pripažjsta.

Paskaitęs straipsnį 
Imk disputuoti, 
žiūrėk, kaip moka 
Filosofuoti.

Nors jojo minties 
Gal nesuprato, 
Nes kada skaito, 
Raides temato.

Turėk tarp jųjų 
Autoritetą— 
Tik imki darbą, 
O bus tau vieta.

Mokėti nori,
Bet ne mokintas, 
O jau galvočiais 
Mėgsta vadintis.

Mokėk pagirti. 
Tai busi žmogus. 
Darbą nuneigsi 
Teiks epilogus.

Kai kada kalba 
Kokias šlykštybes, 
Norės išgauti 
Iš tav’ tikrybes;

Tik pamėginki 
Neatsakyti, 
Sakys, kad nori 
Išfdstatyti

Visi mokinkit 
šitokį vyrą 
Tik nepalikit, 
Kaip šiandien yra.

—Lazda.

Pirkėja: Aš norėčiau paban
dyti tą dresę lange.

Sajikrovininkas: Atleiskite, 
W mano langas ir taip yra 
įfirdaUg skandalingas.

Respublikos Prezidento 
Asišaukimas j Visuo- 
menę

Padaužų sūnūs ir dukters!

Prezidentas prašo manęs pa
skelbti šit ką:

Pereito mėnesio pabaigoje 
Padaužų Respublika liko be 
valdžios ir man tuomet buvo 
pavesta jos likimas. Kad ne
kiltų revoliucija, pasirūpinau 
tuojau suderinti perversmo įvy
kį su musų šalies įstatymais ir 

' Konstitucija. Pastačius mane 
prezidentu noroms-nenoroms, 

j verčiamas aplinkybių, senasis 
j arba ex-prezidentas atsisakė iš 
J vietos ir tapo ant greitųjų su- 
Į darytas naujas Ministerių Ka
lbinėtas, prof. Liežuvninkui rė
žiant ant pirmos skripkos, ėmė
si darbo mano nurodytomis są
lygomis.

Seimas nustojo tos reikšmės, 
kurios jis turėjo iki revoliuci
jos, bet Ministerių Kabinetas 
tęsė, savo darbą ir vilko jį vis 
tolyn, kaip šuo numirusios ku
melės kulšį. Savo dekleraci- 
joj aš paskelbiau kaip ir ku
rias pagrindais tikiuosi išvesti 
Respubliką iš sunkios padėties-, 
kurion ji pateko per paskuti
nius kelerius metus.

Dėkle racijoj tarp kitko buvo 
nurodyta, jog reikia pakeisti 
Konstituciją ir Seimo rinkimų 
įstatymas ta prasme, kad bu
tų galima Padaužoms turėti pa
stovi ir stipri valdžia, mažai 
n įklausanti nuo partijų, teisin
ai valdytų šalį, ir kad Seimas 
utų per pusę sumažintas, kad 

nereikėtų tiek daug pinigų eik
voti.

Tokia valdžia bus tuomet, kai 
Prezidentas bus renkamas ne 
piliečių, bet kai jis pats save 
rinksis, ir kai jis turės valios 
pats padaryti Konstituciją su
lig savo recepto, tai yra pilie
čiai galės naudotis tokia Kons- 
titucija, kokia jiems, sulig Pre
zidento nuožiūros geriausia 
tiks.

Turėdamas tokį Konstitucijos 
pakeitimą, Ministerių Kabinetas 
buvo dar nustatęs visą eilę su
manymų ūkio, prekybos ir ki
tais klausimais, liet aš manau, 
kad tas jums, mano mieli pi
liečiai, nesvarbu Bet kadan
gi kai kurie ministeriai ir Sei
mas priešinasi mano sumany
mams, tai aš sumaniau Seimą 
paleisti ir Ministerių Kabinetą 
taip sutvarkyti, kad likčiau tik 
aš vienas. Tokiu budu, mato
te daug pinigų nekaštuos, nes 
nereiks nei Seimo atstovams

'Kautos Vadas ir Respublikos 
Prezidęntas.

per Sekretorius
Liežuvninkas.

----- ——p——--
Plunksnos purslai

i Komunistai organizuoja vergus.

“Vilnyj” rašoma: “Kiekvie
nam turi būti aišku, kad komu
nistinis judėjimas, mobilizuoja 
visus vergus.”

Padaužoms jau senai aišku, 
kad laisvi žmonės nesiduoda 
komunistams mobilizuotis, to
dėl jie nenoromis turi vesti 
biznį tik su vergais. Turime 
da pridurti, kad ir idiotai tin
ka j komunistų partiją.

Neleis visuomenei bausti
Komunistai rašo, kad p. Gri

gaitis gegužinės šventės minė
jime pasakęs, kad “gamta ir vi
suomenė nubaus fašistus/’

Kaip tai galima? Ne gamta, 
ne visuomene neturi bausti fa
šistų. Komunistai net specia
li mitingą šaukė Mildos svetai
nėj, 5 d. geg., kad pasmerkus 
(irigaitį už davimą teisės gam
tai ir visuomenei bausti fašis
tus.

Permainė frontą.
Komunistų laikraštuke rašo

ma: “žmogaus sveikata yra už 
vis brangiausia ir reikia susi
pažinti su jos palaikymu.”

O iki šiol komunistai sakyda
vo, kad komunizmas yra už 
vis brangiausias. Mes taip ir 
tikėjome, nes paprastiems dur- Į 
Heliams, kurie yra tik eiliniais 
nariais, jis kaštuoja daugiau, 
negu katalikų davatkoms atpus- 
kai.

Nekenčia porų.
Bolševikai rašo apie Socialis

tų Partijos Gegužinės šventės 
apvaikščiojimą šitaip: “Progra- 
me dalyvavo pora spykerių, po
ra dainininkų ir pora šokėjų. 
Viskas išėjo poromis. Matyt 
partija pamylėjo poras.”

Taip, Socialistų Partija nėra 
priešinga poromis, o bolševikai 
net ir savo šeimyninį gyvenimą 
padarė būrio reikalu.

Ne ten pataikė.
Bolševikai skundžiasi, kad 

“šeštas ar septintas metas jis 
(P. Grigaitis) nešaukia šėrinin- 
kų susirinkimo.” Jiems išrodo, 
kad ‘Naujienų” redaktorius tu
ri teisę ir privalo šaukti šėri- 
ninku susirinkimą.

Padaužos senai jau skelbia, 
kad reikia būti pirmos klasės 
idiotu, kad tapus bolševiku. 
Greitai jie pradės kaltinti Gri
gaitį už oro atmainas. —P.

Vienas Fialas
Jau .

Išrenduotas

Jus
Gyvensit Kitam

Flate

Stok Mokėjęs Renda!

Rendų Pinigais

Jus galit Nusipirkti 
šį pelningą Namą

Didžiausi 2-flatų Bar genai
CHICAGOJE — TURI BŪT PARDUOTI UŽ KAŠTUS

ŽIŪRĖK
KOKIOS ČIA YRA YPATYBES

Tiktai 5'/2 mylios nuo didmiesčio, 1 blokas nuo 
2-jų transportacijos linijų, žemes kaina čia nuolat 
kyla.

Namai hudavoti ant plačių lotų — 30x125 pėdas, 
su visais įtaisymais, sienos puikių plytų, karšto van
dens šiluma, “sun parloro, indoor bed”, apdirbti por- 
čiai bungalow styliaus stogai — žodžiu, moderniški 
visais atžvilgiais.

Ateik ir apžiūrėk ką gali nupirkti arft išlygų leng
vesnių negu renda.

Edward

TiKtai $ 650 Įmokėti

Balansas $75 Per Menesį
Niekur Chicagoje jus nerasit kitų tokių bargenų kaip šie — tik pagalvok 

— įmokėti tiktai $650 už naują dviejų augštų mūrinį namą, kurio antras augštas 
jau išrenduotas, o pirmame palikta vieta pirkėjui kad nusipirkęs tuoj aus galėtų 
kraustytis ir gyventi. Tai yra jūsų proga įsigyti sau namą lengviausiomis 
sąlygomis ir tuojaus imti renda.

Pradėk mokėti už, savo locną namą, 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 nainua TUOJAUS!

W Bakševičius
NAMAI: OFISAS:

4358 S. Spaulding Avė. 4336 Archer A ve.
Tel. Lafayette 8600 ir 9570

Kreipkitės 
bile diena 

j namus ar 
ofisan

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

MSI
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