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Kauno “Lietuvos žinios” pa
duoda keletą charakteringų 
ištraukų iš Klaipėdos vokiečių 
laikraščio “Memeler Morgen- 
stimme” straipsnio dėl išsprog
dinimo Kaune “Varpo” Bendro
vės spaustuvės, kur ir “Lietu
vos Žinios” buvo sumutinamos. 
“Memeler Morgenstimme” sa
ko:

“Įvertinant kovo 11 d. aten
tatą, tegalima išeiti tik iš tos 
tezės, kad šio teroro akto pa
grinde yra politiniai motyvai. 
Kai dėl klausimo. kur reikia 
ieškoti sproAItliniaio kuitininkų. 
tai demokratiniai ir kairieji
sluoksniai neturi jokių abejo
jimų. šie sluoksniai yra tvir
tai įsitikinę, kad šis sprogdini
mas yra darbas dešiniųjų fa
natikų, kurie veltui stengia i 
bombomis kovoti su Idėjomis.”

Paminėjęs įvairius gandus 
dėl sprogdinimo .kaltininkų, Į 
laikraštis pabrėžia, jog esanti j- 
tokia versija, “pagal kurią, 
kaip yra pareiškęs vienas sve
timos atstovybės sekretorius, 
prieš kurį laiką į Lietuvą yra 
atvykusi fašistiškų teroristiš- 
kų inspektorių grupė.”

Toliau laikraštis rašo:
“Visuomenės, tautos sprendi

mas jau yra žinomas. Retai 
kada viešą nusikaltimą di
džiausia tautos dauguma taip 
griežtai pasmerkia, kaip kad 
šiuo atveju, įvertindama jį to
kį, kokis jis yra, būtent bjau
riausias smurtas, sauvalės pa
sireiškimas, kuris negali būti 
pateisintas jokiais sumetimais. 
Juk iš tikrųjų, kur mes galėtu
me nueiti, jeigu partijos kas 
savaitė imtų kelti viena kitą į 
orą! Tokį raganų 
sau leisti Balkanai, bet ne 
tuvi.

katila* gali

pagrindo manyti, kad

su-
milijono litų
Tačiau dabar

patys 
supras, 
žaidimu pa

nori, bet kaip
tik priešingų rezultatų. Tikrai, 
jie sugriovė spaustuvę ir 
naikino pusės 
žmonių turtą.
yra taip, kad iš griuvėsių kyla 
naujas gyvenimas, ir sprog
dintojai savo darbu kaip tik 
sustiprino demokratinę akciją 
ir sugriovė dešiniojo fanatiz
mo prestižą.

"Atrodo nesuprantama, kad 
tautininkai, kaip atsakomin'.a 
valdžios partija, per gavo or
ganą “Lietuvį” iki šiol nepasi
sako savo nuomonės dėl to į- 
vykio. kuris nuo kovo U d. su
kėlė didelę bangą vidaus po’.i- 

" Lietuvio” tylėjimo 
susilaiky-

krinta j akj. Kas >ja-
taktika ir “Lietuvos 
mus labai
Ii versti šiuos laikraščius laikys 
tis tokios taktikos? Tai duoda 
progos visokiems gandams, to
li gražu ne geriems. ,

“Jei sprogdintojai savo dar
bu dviem ar trimis kilogra
mais piroksilino norėjo ne tik 

‘spaustuvę susprogdinti, bet ir 
pagilinti tarpą tarp opozicijos 
ir valdžios partijų, tai tas 
jiems pavyko.”

Tuo pat klausimu šaulių 
j jungos organas “Trimitas” 
jšo.

“Vienas ryškesnių faktų 
spaustuvės 
Nors neturime

ra-

eina.

tai 
į “Varpo” spaustuvės išsprogdi
nimas. Nors neturime davi 
nių, kas tai padarė, bei mažai 
tenka abejoti, kad č.a butą po
litiškų sumetimų. Tokio darbe 
kitaip negalima pavadinti, 

'bė arba valstybės 
“Varpe’ spaust 

susprogdinimas suardė ne 
plieno mašinas, ne tik pada- 

nuostolio apie pusę nulijo- 
litų, ne tik paliko be' darbo 
uždarbio keliasdešimts dar

bininkų, bei sudrumstė visuo
menės ramybę, pasėjo didesnį 
nepasitikėjimą ir neapykantą 
musų pačių — lietuvių tarpe. 
O kas sąmoningai ardo musų 
vienybę, kas sąmoningai 
musų tarpe neapykantą, 
pirmučiausia kenkia visos 
sų tautos, musų valstybės 
kalams, — o toks žmogus 
resnio vardo nevertas ‘kaip 
vynės išdaviko.”

išdavimas, 
vės 
tik 
rė 
no 
ir

sėja 
tas

mū
re i- 
ge
te-

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

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

“Naujienos” ragina visus sa-1 
vo skaitytojus, visus draugus ir 
pritarėjus, teikti visokeriopą pa
ramą veikiantiems “Naujienų” 
kontestantams, kad jiems sek
tųsi už jų įdėtą triūsą labui 
“Naujienų” laimėti kuodidžiau- 
sias dovanas.

Rusė gimdė ant karto 
. penkis kūdikius

Bet bobų smalsumas dyvų pa
matyt visus iš svieto išvarė

j ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 11.
— Del kiniečių 
svetimšalius 
ne kovo 
Ju gtinių 
Fr i nei jos, 
konsulai 
(Kantono)
kuria reikalaujama:

Pirma, kad butų nubausti 
kariuomenės vadai ir kareiviai, 
atsakingi dėl 
svetimšalius.

A nl ra, kad 
riau.ias karo
raštiškai atsiprašytų 
muštus ir sužeistus 
liūs ir duotų forma!) 
mą, kad daugiau panašių riau
šių prieš svetimšalius nebe
bus.

Trečia, kad padaryta skriau
da ir nuostoliai svetimšaliams 
butų pilnai atlyginti..

Notoj įspėjama, kad jei kan- 
toniečiai šių reikalavimų urnai 
nepaklausysią, svetimos valsty
bės busiančios priverstos dary
ti atitinkamų žingsnių.

Pranešimai iš Nankino ir 
Činkiaugo sako, kad kantonie-i 
čių kariuomenė turėjus rimtų 
nepasisekimų susikirtime su 
šiaurės Kinų armijomis ir pa
sitrauks skersai Jangtse upę 
iš Pukovo į Nankiną. I Nanki-1 
na buvę pargabenta penki šim
tai sužeistų kantoniečių karei-

I Pacific nud Atlantic

šumpova, bolševikų atstovė iš Sibiro.

Fordas uždarysiąs savo 
krautuves publikai

Byla dėl sąmokslo nužudy 
Ii Mussolini

; Prašo Fuller§ ištirti Sacco

Dvylika žveju laivo žmonių i ii 
žuvo

Aštuoni kiti buvo atvykusio 
pagalbon kito laivo išgelbėti

HALIFAX, Nova Scotia, bal. 
įl. — Dar vis pasigendama 
dvylikos žvejų škunerio Com- 
monwealth įgulos žmonių nuo 
laiko, kai tas škuneris praeito 
penktadienio naktį nudegė iki 
pat vandens linijos. Bijoma, 
kad visi jie nebūtų žuvę. Kiti 
aštuoni to laivo žmonės luvo 
škunerio Elizabeth Parker iš
gelbėti ir pargabenti į Shel- 
burną.

5 asmenys žuvo autui 
nuvirtus į upę

. C., bal. 11. 
nuvirtus nuo 

penki as

FLORENCE,
— Automobiliui 
tilto į upę, prigėrė 
menys. jų tarpe viena moteri
škė ir jos ketverių metų sunūs.

PLĖŠIKAI NUŠOVĖ DU 
ŽMONES

HIGIILAND, 111., lai. 11. — 
Kovoj su plėšikais buvo nu
šauti John Glass, gazolino 
stoties savininkas, ir Cl. Blei- 
sch, darbininkas. Plėšikai pa
liego.

SLORS

Vanzelti byla
iru, kad Massachusetts 
be r na to ii u s paskirtų
specialią komisiją

gil
tam

Kiti krautuvininkai protestavo, 
kad savo kratuvėmis Fordas 
juos varąs iš biznio

Kaltinami yra Zaniboni, gen. 
Capello ir šeši kiti tariami 
sąmokslo dalyviai

DETRO1T, Mich., bal. 11. — 
Ford Motor kompanijos kolo- 
nialinių ir visokių kitų prekių 
krautuvių vyriausias vedėjas 
paskelbė, kad nuo šio mėnesio Jo ir šešių kitų asmenų bylos 

ryšy su tariamu lapkričio 
1925, 
diktatorių Mussolinį. 
mokslo prieš Mussoilnio gyvy
bę, jie kaltinami dar dėl ban
dymo sukurstyti revoliuciją 
prieš fašistų režimą.

Byla eina uždaromis durimis, 
pašalinė publika j teismo salę 
neįleidžiama. Byla tęsis tur 
but apie savaitę laiko.

[Zaniboni buvo suimtas vie
šbuty priešais Chigi rumus, iš 
kurių balkono Mussolini turėjo 
kalbėti miniai. Policija sako, 
kad Zaniboni turėjęs prireng
tą šautuvą, gurino jis tykojęs 
pro viešbučio langą nušauti 
diktatorių, kai pastarasis butų 
išėjęs balkonan kalbėti. Zani
boni yra buvęs socialistų at
stovas parlamente, j

arti 40
ir 

tukstan-

uždaryti
publikai
kiti krautuvinin-

krautu- 
padary-

18 dienos Fordo krautuvės jo
kių prekių visuomenei nobe- 
pardavinės. Tos krautuvės tar
naus vien Fordo fabrikų darbi
ninkams. kurių Detroite 
apielinkėj yrh 
čių.

Nutarimas 
ves pašalinei 
ta todėl, kad
kai ėmė skųstis ir protestuoti, 
jogui bordo krautuvės atiman
čios jiems duoną. Fordo krau
tuvėse daiktai esą parduodami 
daug pigiau, negu jie galį par
duoti, kartais pigiau dagi, ne 
kad jie turį mokėti urminiams 
sandėliams, iš kurių imą pre
kes.

Audros ir sniego pūgos 
vakaru Kanadoj

KOMA, bal, 11. — Specialia
me valstybės apsaugos teisme 
šiandie prasidėjo tardymas 
Tito Zaniboni, generolo Capel-

pasikėsini m u
4, 

užmušti 
Be sn-

Batalija tarp fašistu ir jy 
priešu Petersone

Vienas asmuo peiliu subadytas, 
daug sužeistų; vienuolika 
areštuota

BOSTON,- Mass., bal. 11. 
3aceo ir Vanzetti gynimo ko
mitetas nutarė prašyti Mas- 
sachusetts valstijos gubernato
rių Fullerą, kad jis 
tam tikrą komisiją, kuri per- daug kitų 
žiūrėtu visus Sacco ir Vanzetti vienuolika 
bylos faktus. I įimti ir be

Atnaujina agitaciją
Sacco ir Vanzetti 

gelbėti
NEVV YORKĄS,' bal. 

Tarptautinės darbininkų 
mo sąjungos komitetas 
t i nėjo visoms savo 
joms laiškus, ragindamas 
mri atnaujinti kovą prieš 
smerkimą Sacco ir Vanzetti ir 
rinkti parašus peticijai, kuri 
turės būt įteikta Massachu- 
setts valstijos gubernatoriui,< 
kad jis susimiitų pasmerk-! 
tiems. Manoma surinkti milio- 
nas parašų.

Garsus franeuzai pro
testuoja prieš pa

smerkimą
PARYŽIUS, bal. 11. Ho- 

main Rolland, Henri Barbusse 
ir Albert Einstein pasiuntė 
prežldentui Coolidge’ui šitokią 
telegramą: ,

“Fašizmo ir baltojo teroro 
aukų gynimo komitetas protes
tuoja prieš gresiančią Sacco ir 
Vanzetti ekzekuciją ir reika-; 
Jauja jų paleidimo.”

New Yorke ruošiamas 
vienos valandos 

streikas

I’ATEKSON, N. J., bal. 11. 
— Per riaušes, kurios čia va
kar įvyko tarp fašistų ir jų 
priešininkų, vienas, asmuo bu-

paskirtų’vo skaudžiai peiliu sužeistas, 
mažiau apkultų, c 
buvo policijos su- 
kaucijos laikomi ka-

VVINNIPEG, Manitoba, bal 
11. — Saskatchewane ii' Alber
toj siautė smarkios audros su 
didelėmis sniego pūgomis, pei 
kurias penki žmonės neteko 
gyvybių, atsitiko dvi traukinių 
ir viena automobilių nelaimė'. 
Manitoboj, kur buvo daugiau 
lietaus ne kad sniego, daugely 
vietų gresia potvyniai.

BAŽNYČIA IK DU TVARTAI 
SU GYVULIAIS SUDEGĖ

IIOLLAND, Mich., bal. 11.
Bordo miestely praeitą na

ktį sudegė viena reformatų 
bažnyčia ir dviejų gyventojų 
tvartai. Sudegė taipjau kele
tas gyvulių.

Naujas Britų $4,000,- 
000,000 biudžetas at
einantiems metams

Ang'lija gražina Franci- 
jai 458 milionus frankų 

auksu

11. — 
gyni- 

išsiun- 
organizaci- 

u- 
pa-

Įėjime.
Fašistai, 

buvo suvažiavę Italijos fašis
tų vėliavos šventinti.

Kai keturi busai, pilni fašis
tų, atvyko iš Nevv Yorko, mi
nia fašistų priešininkų ėmė 
busus bombarduoti akmeni
mis ir pagaliais. Šokę laukan iš 
busų fašistai puolė savo prieši
ninkus, ir prasidėjo batalija. 
Įsimaišius policijai, riaušės pa
galiau buvo patremptos.

skaičium apie 500.

Pan-Pacifiko švietimo 
konferencija

LONDONAS, bal. 11. — Fi
nansų ministeris Churchiil pri
statė parlamentui kitą $4,000,- 
000,000 (4 bilionų dolerių) 
biudžetą 1927-1928 metams.

Pasak Churchillio per atei
nančius fisko metus Britų val
džios išlaidų bus -30 milionų 
dolerių daugiau, ne kad buvo 
šiais metais.

PARYŽIUS, bal. 11. — Ofi
cialiai praneša, kad Anglijos 
bankas sutaręs grąžinti Fran- 
cijos bankui 458 milionus auk
so frankų, kurie ten buvo de- 
pozftuoti. Grąžinimas prasidė
siąs balandžio 22 diena. * *

Kuba panaikina pašto 
sutartį su J. V.

Bandė išsprogdinti tris 
angliakasių namus

VVĄSHINGTONAS, bal. 11. 
— Kubos valdžia formaliai 
pranešė Washingtono vyriau
sybei, kad su ateinančio bir
želio 30 diena ji panaikinanti 
pakietų siuntimo paštu kon
venciją.

Mount 
bandyta iš- MOKYKLA SUDEGĖ

CLARKSBURG, \V. Va 
11. Praeitą naktį 
Clair distrikte 
sprogdinti trys angliakasių gy
venami Stickler Coal kompani
jos namai, žmonių niekas ne
nukentėjo, tik namai sprogime

HONOLULU, bal. 11. — Čia 
prasidėjo tarptautinė Pan-Pa
cifiko švietimo ir auklėjimo*buvo kiek apdraskyti ir langai 
konferencija, kurioj dalyvauja 
delegatai iš Jungtinių Valstijų, 
Japonijos, Kanados, Meksikos, 
Peru vi jos, Australijos, Pana
mos, Kinijos, Filipinų ir Salva
doro. •

AURORA, III., bal.' 11. — 
Anksti šį rytą čia sudegė di
džiulė Mary A. Todd mokykla. 
Nuostoliai siekia per 250,000 
dolerių.

Maskvoj atsidarė pen
kioliktas SSSR kon

gresas

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

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 visiškų garantijų už siunčia
mus pirfigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

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

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

MASKVA, bal. 11. — Mask- 
( voj prasidėjo penkioliktas 
SSSR kongresas, kurį atidarė 

NEVV YORKAS, bal. 11. —‘pirmininkas Aleksiejus Ryko- 
Daromu planai surengti Nevv vas. 
Yorke vienos valandos streiką 
protestui 
Sacco ir

Savo kalboj jis pareiškė, 
kad sovietų Rusija esanti vie
nų viena valstybė, kuri 
rinti nė vieno kareivio 
žemėj, nė vieno karo 
Kinijos vandenyse. x

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

% 
Nenusistojęs oras; kartais

__ ---- 1 ---------- , — ------  gali but lietaus; nedidelė tem- ną darbininką. Mario Bincich,
pagimdė penkis kūdikius, visas peruturos atmaina; stiprokas, 25 metų, 
mergytes. Kaime dėl to kilo daugiausiai pietų rytų vėjas, lipdė ant langų 
didžiausio sąjūdžio. Moterys’ Vakar temperatūros buvo*skelbiančius, kad 
nepaliovė būriais verstis dyvų tarp 39° ir 51° F.
neregėtų pasižiūrėti, ir taip šiandie saulė teka 5:16, lei- sako, kad pas areštuotąjį ras-1Zulicho, namus, padarydamas 
naujagimes suvargino, kad po džiasi 6:26 valandą. Mėnuo ta drtr knygutė su pamoky-* daugiau kaip 125,000 dolerių 
penkių dienų jos visos mirė. leidžiasi 3:43 valandą ryto. mais, kaip dirbti bombas. * nuostolių.

MASKVA, bal. 11. Izevelevo 
[?] kaime, netoli nuo Kursko, 
viena kaimietė, Anna Bojeva, 
36 metų amžiaus, ant karto

mei.
Vakar

prieš
Vanzetti

policija

pasmerkimą
mirties baus-

areštavo vie-

netu- 
Kinų 
laivo

. -------* 4
$125,000 gaisro nuostolių

VALLEY FODRiGE, Pa., bal. 
-11. ■ 41* Kilęs gaisras sunaikino 

Vanzetti neturi mirt.” Policija turtingo vietos gyventojo, S.

kurs vidurmiesty 
plakatėlius, 

‘Sacco ir 
M 1 ■ NAUJIENOS

1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Ar Jus Mansis Kraustytis? 
Jeigu Taip, Tai Telefonuokit 
WABaeh

Atstatytoms “Varpo” ben 
(kovės spaustuve

6000
Kiekvienam Amerikos lietu

viui ir lietuvei jau yra žinoma 
apie juodašimčių atliktą juodą

jų nesunaikins.
Aukas siųskite kaip greitai 

'alite “Varpo” bendroves įga
liotiniui Amerikoje, sekamai:

M. L. Vasil, 307 W. 30-lit St.,

Jei yra kas 

nors daroma 
su šilumai

Jus galit tai 
geriau Attikti 

su Gasu

THE

jūsų persi- 
bus užbaigti, 
Kompanijai, 

kad GASAS

KUOMET tiktai 
kraustymo planai 
praneškite Gaso 
Mes prižiūrėsime, 
butų atidarytas jūsų naujame
bute kuomet jus nusikrausty- 
site.

Pašaukite, rašykite arba telefo- 
nuokite. Praneškite mums dieną 
kuomet kraustysitės. Paduokite 
teisingą adresą jūsų naujos vie
tos; augšto ir apartmento nu
merį ir kur musų žmogus gali

Atsiminkite, musų inspektorius 
turi turėti access notą tiktai prie 
myterio, bet taipgi turi apžiūrė
ti kiekvieną kambarį dėl persi
tikrinimo, kad visos gaso paipos 
butų tampriai sujungtos, kad 
nebūtų niekur atsuktos.

Suteikite mums pranešimą iš 
laiko apie savo kraustymosi pla
nus, o gaso patarnavimas bus 
suteiktas į laiką.

PEOPLES GAS LIGHT
AND COKE COMPANY

Michigan Avė. prie Adams Street

E. Bortkevičiene, Laisvės 
Moja 60, Kaunas, Llthuania.

Visų aukavusių vardai, kurių 
nikos bus siunčiamos per “Var
po“ bendrovės įgaliotinį, taipgi 
;ų, kurie aukas siųs tiesiai Lie
tuvon ir prisius aukotojų var
ius pažymint aukos 
paskelbti spaudoje.

Visokiais “Varpo” 
•< ikalais kreipkitės

sumą, bus

^SSSSSSSSSSSSSSSSS 

Del Gelcnčių ir Skaudžių 
Raumenų 
Naudokite

. DR. RICHTERIO 
Inkaro Rūšies

PA1N-EXPELLER!
VaiRbažcnklia f KiNtruotun 

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

karo vasibaženklis 
fe^butų ant pakelio 

kurį perkate. 
Visose vaistinėse 
po 35c ir 70c arba.

F. AD. RICHTER&CO. 
Berry & So. 5lli St*. 

Breoklyn, N. Y.

spaus-
pareiš-

mums prieš akis stovi

bendrovės 
prie b?n- 

Irovės įgaliotinio aukščiau pa
klotu antrašu.

M. I.. Vasil, 
“Varpo” bend. jgal. Amer.

<ej nori išmokt, 
gerai rašyti — 
n nemirk tvi>ewriteri

• 1 . I-' > euniaiism\ C.l k < • ___ e____

gvin* skausmu
Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalia mume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Originale*
Francuzdška*

BAUME BENGUfi
(ANALOiSlUUt >

<»■ i .............. ...

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

avr.jBux3thMoaatB2MDMKaaAaacirjna JjaMannAaunvjai^v'.--*■■■■ ii. a.vnMaruoaK***

AUCTION EXTRA AUCTIŪN
Aš visai apleidžiu Jewelry biznį; išparduodu visą savo staką deimantų, 
laikrodėlių, sidabrinių daiktų, jeweky, laikrodžių ir fikčerių ant publiš- 
ko aukcijono. Išpardavimas prasidės Utarninke, Balandžio 12, 7 valandą 
vakare. Bus viskas išparduota, nežiūrint kokia kaina, nepaliksiu nieko, 
čia tai yra jūsų paskutine proga įsigyti gražių ir naudingų daiktų 
biskį pinigų. *

Pasinaudokit iš šio išpardavimo, nes lai yra paskutinė proga.
Linkiu visiems savo draugams linksmų Velykų ir iš kalno tariu ačiū 
jūsų atsilankymą.

Antradienis, Baland. 12, ’27

BUDRIKI) NAUJA
KRAUTUVE

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

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

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, III.

•I)
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sukencentruoti 
iu tik mažai Cz
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paeinanti nuo 
peršalimų—
—yra greitai pa
lengvinami, naudo
jant stebėtinai gerą

ANCHOR BRAND
COUGH SYRUP

Labai i
vaistai, kurių tik ma.._. 

imant pasiekia pačias kosulio 
gilumas. Kaina 60c. už bonką 
vaistinėse ar stačiai iš

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

likirpk ir parodyk 
savo vaistininkui.

ANfflOR
MANO

COUGH

vienintelės Lietuvoje apšvietus 
ir kultūros įstaigos, pažangio
sios Amerikos ir Lietuvos lietu
vių visuomenės per 8 metus iš 
sunkaus darbo sudėtų centų 
sukurtos “Varpo“ bendrovės 
spaustuvės, kurioje buvo spaus
dinama pažangiosios dvasios 
laikraščiai, kaip tai: “Lietuvos 
Žinios“, “Lietuvos Ūkininkas”, 
“Jaunimas” ir kt.

Lietuvoje gyvenanti žmonės 
atkreipė rimtos domės į šj svar
bų ir būtiną reikalą ir, ant kiek 
jiems aplinkybės leidžia, deda 
paskutinius centus šiam būti
nam reikalui atstatymui 
“Varpo” bendrovės 
t u ves. Jie griežtai
ke: Piktos valios ir blogų norų 
žmonės gali susprogdinti musų 
spaustuvę, bet idėjų musų nesu- 
įpiogdins”. Matant toki Lietu
vos žmonių pasiryžimą kovai 
su juodašimčius ir juodąjį in
ternacionalą, musų amerikiečių 
yra būtina pareiga pagelbėti 
savo broliams Lietuvoje a įsta
tyti ta kultūros žydi n L-r “Var
po“ spaustuvę. Mrs turime 
pareikšti: “Nežiūrint kiek kartų 
juodašimčiai su pragaro mašina 
susprogdins “Varpo“ bendrovės 
spaustuvę, mes ją vistiek atsta
tysime!”

Taigi broliai ir sesutes, kaip 
matote
būtinas ir iš musų reikalaujan
tis pagalbos 'reikalas — atstaty
mas to kultūros' žydinio “Var
po” spaustuvės-“. I'odel šiuo 
svarbiu reikalu aš kreipiuosi į 
jumis, gerbiami “Varpo” ben
droves akcininkai, i vairiu or- 
ganizacijų kuopas, kilubus, 
drauijas, įvairius ratelius, susi
dedančius iš įvairių draugijų 
sąryšius ir abi Inai visus Ame
rikos lietuvius ir lietuvaites, 
kviesdamas pagelbėti Lietuvos 
žmonėms taip svarbiame ir bū
tiname j’eikale. Pavieniai au
kaukite kiek kas išgalite; drau
gijos, įvairių oranizacijų, kuo
pos, kliubai ir visos kitos or
ganizacijos svarstykite šitą visai 
lietuvių tautai svarbų ir būtiną 
reikalą savo susirinkimuose ir 
aukaukite kiek išgalite šiam 
reikalui; “Varpo” bendrovės ak
cininkai, kur tik jus randasi, 
šaukite susirinkimus, aiškinkite 
svarbą susirinkusiems žmonėms 
atstatymo “Varpo“ 
spaustuvės, rinkite 
rinkimuose, patys
eikite per s t ubas, krautuves ir 
kitas-lietuviu įstaigas rinkdami 

suremsi- 
darban,

K. BRUCHAS
L’eimantiniai žie

dai bus dalinami 
vakarais, dykai

3321 So. Halsted Street

AUCTION IŠPARDAVIMAS
pd (=1 pdpJJįHTf=Jr=lp=d p=J į®;
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žie-Deimantiniai
(lai bus dalinami
vakarais dykai

’emykit Visi
■ 4 * .
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Peoples Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite

► 
►

M
M
M
Hnamesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvys mėnesiniai išmokėjimai

Šiuose didžiausiose l
platų (pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namamk reikmenų už priei-

M

N 
H

4177-83 Archer Avė., 1922-32 So. Halsted St. 
Lafayette 3171 Canal 9982
M. KEZES, Vedėja* J. NAKROŠIS, Vedėja*
3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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PAIGE A utomobilius
TIKTA! $1,265 SU VISAIS ĮTAISYMAIS

LIETUVON

2f

bendrovės 
aukas , susi- 
aukaukite,

C. P. SURŪMSKIS & 00.
NEJUDINAMO TURTO 

IR AUTOMOBILIŲ
FIRMA

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

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

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

Tel. Hemlock 6151

tukas. Kada mes visi 
me pačiais ir stosime 
tuomet musų liksiąs 
siektas—“Varpo” spaustuvė bus 
atstatyta, o tuomi parodysime 
jiiodašimciams ir juodojo inter
nacionalo gaivalams, kad jie 
su pragaro mašinoms nei su 
kitais jokiais įrankiais musų 
nei musų draugų Lietuvoje idė-

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

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

IN-MO-RAY
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gu gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy
riškumą silpniems 
vyrams.

8

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

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie-; 
nūs metus ir sugrįžti j Suv. V aisti- I 
jas liuobai neįskaitant kvoton.

1Musų dideli laivai milžinai, kaip j =~ 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, Pg 
olympic, Homeru; lapland, g| 
BELGENLAND. P'ENNLANI), AR
ABIC siūlo greitą kelionę j Cher- ĘS= 
boiirg, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę.

Vigj musų 3-čics klęsos keleiviai 
gauna atskirus I.uinbarius dviems,'^ 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa-, 
togumai, puikus maistas ir mandą- 
guma*.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WH1TE STAR LINE
RED STAR LINE

INTERNATIONAL MERCANT1LE 
MARINE (OMPANY

127 Sb. State St. ( hieago, 111

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

C. P. SUROMSKIS
PAIGE & FRANKLiN MOTOR SALES

j 5833-35 So. Weslern Avė. Phone Hemlock 6151
'lllllllIlllllllllllfflIBIIIIIIIIIIIIIIIIIlIBlilIli

specialistas

Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

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

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

, IMPERFECT IN ORIGINAL
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DviDEŠIMTIS metų pra- 
ėjo kaip Helmarai pirmu 
sykiu pasirodė. Ir dabar jie 
yra dar labiau populiarus ne
gu pirmiau. Laikas yra ge
riausias liudytojas — ir 
Helmarai suteikia didžiausi 
smagumą kiekvienam jų mė
gėjui už prieinamą kainą. 
Tūkstančiai vyrų grįžta 
prie Helmarų kasdien.

Kada 
noru jus irgi atsigrįsite prie 

H elniam C
Šianden

turėtu būti tas laikas

NAUJOS KNYGOS
(JAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

$2.50VIRfiJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..................................... .
1,054 patarimai kaip virti pairus valgiai.

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Sulasyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, įkalčius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležuikelio stotis ir arčiausias 
paštas.

E A UNO ALBUMAS .................... ................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .............................................................. 50c

Rašybos vadovėlis su rašyLos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................................................
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti. ,

$1.50

$3.00

50c

55c

193 Grand Street
B £

Brooklyn, N. Y.
-į

APSIDRAUSK!

$10,000 ACCIDENT POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

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

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

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

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

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

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

Vardas ......................................................................
Adresas (gatvė) ........................................................
Miestas ir Valst............................................. -
Užsiėmimas...................................... Amžius...........
Pašelpgavis ...............................................................

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honorutų Komisija:
ANTANAS OI.ŠEVSKIS, 
SOPHIE KRASAUSKIENĖ, 
DR. STEPONAS BIEŽIS.

Kontesto N u merą torius: 
ANTANAS RIPKEVIČ1US.

Kontesto Vigilijų*:
JONAS JANKUS.

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

jau jis suranda kokį “poniuką”. 
Jam blogų laikų niekad nėra, 
nes jis pilnai supranta, kaip 
biznį vesti.

Kad žmonės jam pasitarnau
ja, ar padaro biznį, p. Pietkie- 
vičius padaro ir kitiem biznį. 
Štai jis nupirko “Naujienų” pa
garsinimų kortų už $200. Jam 
pardavė kontestantas p. W. II. 
Kelps.

Kai tik p. I’ietkievičius pa-
V įsiems geras

Atsirado žmogus, kuris galyj 
visiems būti geras. Jei kas no 
• i ž.t ines-loto, pas jį gausite

lis ir. nori gydytojo, kuris .jam 
'liepia priiminėti vaistus. Jis 

<*nori pasveikti be vaistų, todėl 
- • tokis ligonis kreipiasi prie Dr. 
; I*. Šimaičio, 4652 S. Ashland

norih* namo irgi gausite pa-'avė.
gal norą, šis visiems geras | Dr. Šimaitis gydo be vaistų, 
žmogus yra p. K. .1. Macke. Jo j Jo vaistai tai rankos. Jomis jis
raštinėj, 2130 \V. 59 St., na- padaro kas reikia anl žmogaus
iruti ir kiti bizniai, taip sakant, 
iš rankų i rankas eina.

kūno ir, sako, ligonis pasveiks
ta.

Kad p. Macke biznis eina ge
rai. tai jis tik po biskj — po 
$50 Naujienų kontestantanis da
vė. P. Milleriui ir p. Geo. Lu-
cas džiaugiasi laimėję jo sim- kontestantas.

|)r. Šimaitis, naprapatas pro
fesijoje, pirko “Naujienų" pa- 
garsinimų kortų už $50. Jam 
pardavė p. Jurėnas, “Naujienų”

pati ją. Jiedu turi viltį gauti 
daugiau. Kad geras, tai tegul
bus dar kartą 
sako p. (r. Lucas.

* « «

Civilizacijos laikų bažnyčia

Sūnūs — pėdomis tėvo
geras p. Macke,

l ik viena yra Chicagoje baž
nyčia, kuri šiame civilizacijoj 
laike daug pasižymėjo. Lietu
vių Katalikų Tautos parapijoj 
bažnyčia, 3509 S. Union avė. 
nepiiguli prie Rymo. Parapijoj 
rankose yra visas turtas ir ji: 
nė jokiam vyskupui, bet para 
pijonams priklauso. Kataliki 
kun. Tautas pamaldas laiko lie 
tuvių kalboje. Parapijonai vis 
yra progresyviai žmonės. Ji< 
skaito Naujienas. Parapija pir 
ko Naujienų pagarsinimų kor 
tų už $50. Jiems pardavė p. J 
Uktveris, Naujienų kontestan 
tas.

)’< <<

Pasižymėjo

Daug “Naujienų” skaitytojų 
džiaugėsi prisitaikę gerus aki
nius. Jiems yra daug lengviau 
dabar skaityti “Naujienas” i) 
knygas.

“Naujienų” skaitytojų būry
je randasi žmogus, kuris pritai
ko akinius silpnom akim, o je: 
reikalas jas gydyti, Dr. (i. Ser- 
nėr, 3205 So. Haisted st., yrą 
labai didelis džen tel manas. Jh 
geros širdies žmogus; su visaif 
savo pacientais elgiasi kaip su 
draugais.

Dr. Serner pirko “Naujienų” 
pagarsinimų kortų už $60., ku
rias pardavė jam p-lė Viktori
ja Williams.

Tris pakėlė

Jei vienas žmogus budavotų 
namą, tai kol jis jį pabūdavus, 
tai tas namas bus nieko never
tas. Jei dirbs 10 žmonių, na
mas bus daug vertesnis; 1(X) 
darbininkų prie vieno namo, 
pagreitina ir papigina kaštus 
namo.

Real Estate biznis remiasi 
panašia filosofija. Jei tik Chi
cago j butų vienas Real Estate 
brokeris, tai pusė gyventojų 
neturėtų namų gyvenimui. Dau
giau biznierių, daugiau darbi
ninkų, o miestas bujoja visu 
smarkumu p. J. Namon padau
gino Real Estate brokerių skait
lių. Jis padaro stebėtinų parda
vimų. Kur nepadaro biznio 
kiti — padaro p. Namon. Jo 
gražus ofisas 2418 W. Mar- 
quette Roard ukvatina kiekvie
ną žmogų įsigyti panašų namą. 
Kad biznis gerai eina, tai p. Na
mon kilstelėjo balsais net tris 
Naujienų kontestantas— Urne- 
žį, Visbarą ir Vierbielų.

B
Daug mes turime sūnų ir 

lukteri.!, kurie pasirenka visai 
svetimus- kelius. Bet randasi 
gerų tėvų geri vaikai, kurie ei
na tėvų pėdomis.

Steponas D. Lakavičius- (La- 
kowicz) iš Lietuvos atkeliavo 
31 metai. Sunkiai dirbo per 10 
metų McCormick’e. Pamėgino 
smuklės biznį, bet jam nepati
ko. 1901 m., kada tapo nušau
tas Amerikos prezidentas Mc- 
Kinley, p. Lakavičius metė 
smuklės bizni. Užsidėjo krau
tuvę, bet nebuvo užganėdintas. 
Jis norėjo ir tada reikėjo lietu
vio balzamuotojo bei grabo- 
riaus. Jo planai įvyko ir jis iš
moko savo užsiėmimo.

P-as lakavičius vedė 1904 m. 
Viktoriją Kislauskaitę, kur 
1921 m. mirė. Ji paliko penkis 
vaikučius, kuriuos p. Lakavi
čius gražiai užaugino ir išmo
kino.

P-as Lakavičius vedė antrą 
kartą su Veronika Pociene, ku
ri yra labai darbšti. P-as Laka
vičius moka gyventi, kad visai 
jo šeimynai butų darbo ir ge
ras gyvenimas.

Užbaigęs vidurinę mokyklą, 
Harrison High School, sūnūs 
Boleslovas pamylėjo tėvo už- 
jiėmimą. Jis yra jau 21 metų 
;r jau išgavo leidimą valdžios 
būti tėvo pagelbininku balsa- 
mavime ir laidojime. Tėvui 
yra didelė pagelba ir džiaugs
mas/ kad jo sūnūs seka pėdo
mis savo tėvo.

P-as Lakavičius turi puikius 
prityrimus pagražinimui pagra- 
bų. Anot jo, kas matė jo par 
grabo ištaisymą, tas norės, kad 
p. Lakavičius laidotų jų prie- 
telius. Koplyčia yra ruiminga 
ir graži, šiame laike p. Laka
vičius yra labai užimtas laido
jimu. Kovo 26 d. turėjo net ke
turis pagrabus vienu diena. 
Tai yra žmogus, kuris atlieka 
savo užduotį sąžiniškai.

P-as Steponas D. Lakavičius 
su savo šeimyna ir pagelbinin
ku sunumi Boleslovu gyvena 
2314 W. 23 PI. Jie pirko “Nau
jienų” pagarsinimų kortų už 
$300. Jam pardavė kontestan
tas p. Grigaitis.

kėlė balsais p. Kelpšą, tuoj ir 
pats p. Kelpša pristojo dirbti 
prie brokerio p. Pietkievičiaus. 
P-as Kelps netiki į giliukj; jis 
žino, kad giliukis yra darbo 
vaisiai.

r——------- ----------------------------------- s

Rugštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda
-------- -~_____ J

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dekit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles II. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

Tel. I-afayette 4223
Phimbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuska,
3228 W. 38th Street, Chicago, UI.

Lietuviai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

8323 South Haisted St.z
TeL Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGEtlOHIS 
advokaIA® 

Miesto Ofisas
190 No. State S t., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Haisted St 

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

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

Gerą norų žmogus

Visi žmonės dirba visuome
nes labui. Visuomenei reika
lingi visoki žmones — darbi
ninkai, amatninkai, inžinieriai, 
daktarai ir tt.

Žmonės yra visokio budo, pa
pročio ir noro. Susirgęs žmoge-

Apsukrus žmogus

B. R. Pietkievičdus, 2608 W. 
47 St., yra pripažintas galingu 
vyru Brighton Parke. Jo galy
be ne kumščiuose, bet biznyje. 
P-as Pietkievičius visa spėka 
yra Real Estate pardavime. Jis 
turi daug įtekmės lenkų, čekų 
ir amerikonų tarpe. Jei jau reik 
greit parduoti namą ar lotą ir 
nesiranda lietuvio pirkėjo, tai

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St„ Room 583
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S. Haisted St., Chicago
Tel. Yards 4681l............ 1

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

................. ................... ........ .

Tel, Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street
m —...............................................   j .

Yards 4951

A. ViDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Haisted Street 
Kampas 31-mos, gatvės 

Tel. Yards 1119

Mrs. Anielia Jarusz-KaushiH.is 
AKUŠEREA 

3252 So. Haisted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

Baigusi akuše
rijoj: kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prleč 
gimdymo, laike 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar i) 
kitokiuose re i 
\aluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki 
tšs, o rasite dp 
gelbą.

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

3315 South 
Haisted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Phones Humboldt 4532—0506
KAPLAN PIRTIS

Rusiškos, Turkiškos ir vanos visokios 
rųšies

Atdara dieną ir naktį. Motorų vanos 
atdaros iki 10 vakare.
1914-1916 W. Division St., arti Robey j

VALET

AuloStrop
Razor

Pasiga- 
landa 
pats

Naujienų Spaustuvė 
vn Unijini Snuiiattivj

Advokatai

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9601

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visą teisių

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St„ Room 2011
Te. Randolph 1984—Vai. nuo 9-6

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

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

LIETUVON —
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.L,, ii ■■ ■ i ■■hz

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

škumas.

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621 

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

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

Nedėlioj 10 iki 1

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 sutartj

>■ ., ..... ■ I I

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

1 Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 

j vakare. Nedėliomia nuo 10 
iki 12 dieną.

’| Res. telephone Plaza <3200

MR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausiu* metodus X-Ray ir Ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 102$ W. 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS* Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

. Dienomis) Canal 
Tel.fon.iJ 8110-vNak^

1 j South ' bore 2288
’ Boulevard 4186

3235 So. Haisted St.
Vai.: 9—10 i i ryto ir po 8 ▼. v.

'dr. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:89 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dienų
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Haisted St., Chicago 
arti 31 st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterą Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinio Tel. Fairfax 6853 
k_______________ -_______
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Prietarai ir nežinojimai?

ATVYKSTA KERENSKIS CHKAGON

rie tari ilgumas senovėj.— Blo
go-! akys.—Mokslas ir pseudo- 
mokslas.— Amžino judėjimo 
mašina ir kiti dalykai. —Ma
šina molekulu judėjimui pa
gauti— Ateities spėjimai — 
Oro pranašai. — Patentuoti 
vaistai.

Amžino judėjimo mašinos 
nuolat yra patentuojamos. Ame
rikos patųntų ofisas kas metui 
išduoda apie 20 patentų tos ru
sins mašinoms. Kitose* šalyse

Patyrėme, kad balandžio mėn. 24 d. atvyksta Chica- 
gon buvęs Rusijos laikinosios revoliucinės valdžios mini- 
steris pirmininkas, Aleksandra Kerenskis. Jisai čia sakys 
prakalbą dideliam masiniam susirinkime ir turės pasikal- ... _ . . . .
bėjimų su vietinėmis rusų organizacijomis ir su ameriko- )rietarai8t Mes tankiai juokia- 
nų visuomenės darbuotojais. nes iš tų moksliškų samprota-

Išgirst ir pamatyt Kerenskį bus, be abejonės, labai /imu, kurie prieš porą šimtų 
įdomu ir daugeliui lietuvių. Tiesa, jisai šiandie yra tiktai [ «etų buvo skaitomi neklaidin- 
emigrantas, neturįs teisės net sugrįžti savo tėvynėn. Bet 
savo laiku jisai vaidino labai stambią rolę Rusijos gyve
nime, ir jo vardas tapo ant visados įrašytas į istorijos 
puslapius. Kas gali žinoti, gal ir ateityje Kerenskiui dar 
teks vadovauti savo kraštui?

Kerenskis buyo premjeras (ir karo ministeris) tuo 
laiku, kai Rusijos žmonės buvo tik-ką nuvertę 300 metų 
amžiaus carizmą ir pradėję kurti laisvą, demokratinę 
valstybę. Jeigu tos Rusijos žmonių pastangos butų buvu
sios sėkmingos, tai visa pasaulio istorija per pastaruosius 
10 metų butų ėjusi kitoms vėžėms. Apie diktatorius, fa
šistus ir kitokį “bradą”, kurio’ šiandie pasaulyje yra pri
visę, kaip šungrybių patvoriuose; žmonija veikiausia ne
būtų* nė girdėjusi.

Bet tie nelemti gaivalai, kurie suardė revoliucinės 
Rusijos demokratijos darbą, lygiai kaip ir visi jų pa
mėgdžiotojai Italijoje, Vengrijoje, Ispanijoje, Lietuvoje 
ir kitur — tarpsta tiktai tol, kol žmonija dar nėra išbri
dusi iš tos klampynės, į kurią ją įstūmė didysis karas. 
Jų viešpatavimas yra laikinas. Ateitis priklauso ne 
jiems, bet tiems žmonėms, kurie kovoja už laisvę ir de
mokratiją.

jais. Daugelis musu jau nebe* 
i’iki, jog skaičius 13 yra nelai

di ngus arba kad sumušimas 
veidrodžio atneša visokių ne- 
nalonumų.

Alės tiesiog negalime supras
ki, kad šiandien dar galėtų bu- 
i tokių prietaringų žmonių, 

kurie tikėtų j “blogas akis’’. O 
vienok dar visai nesenai Fran- 
cijoj fanatikų būrys baisiai su
mušė kunigą už turėjimą “blo- 
<ų akių’’. Tie fanatikai buvo

SVEČIAS Iš LIETUVOS

Chicagoje dabar lankosi Lietuvos Seimo narys, vai. 
liaudininkų atstovas, p. N. Radys.

Jo atvažiavimo tikslas paaiškinti amerikiečiams susi- 
cliAl'iuisiiį po gvviortžio 17 ei. pticietj Lietuvoje ii- puvinlcti 

aukų savo partijai. Ryto Chicagos Lietuvių Auditorijoje 
jisai laikys prakalbą.

Mes neabejojame, kad chicagiečiai karštai parengs 
gerb. atstovo darbą. Dabar, kuomet kasdien ateina vis 
rūstesnės žinios apie smurtininkų dūkimą Lietuvoje, 
kiekvieno doro žmogaus pareiga prisidėti kuo galint prie 
Lietuvos liaudies teisių apgynimo.

P. Radys buvo Seimo perversmo laiku, todėl jisai ga
lės aiškiai nupiešti tas sąlygas, kuriose smetoniniems są
mokslininkams pavyko pasigrobti valdžią į savo rankas. 
Be to, jisai galės papasakot ir apie tai, kaip tą perversmą 
sutiko Lietuvos piliečiai.

Iš pasikalbėjimo su gerb. Seimo atstovu mes gavome 
jspudį, kad jisai Lietuvos politikos klausimuose gerai ori- 
jentuojasi ir moka savo mintis aiškiai ir nuosaikiai išdė
styti. »

yra kas tai “čarėjančio”. Atsi
tiko kuriam nors žmogui ne- 
aimė, kunigas kalias, nes tą 

nelaimę pagimdė jo “čarėjantys” 
žvilgsniai.

lai baisus dalykas. Bet mes 
Iž i ugi name save, jog tokių at
sitikimų mažai tepasitaiko. 
Žmonės juo tolyn, tuo labiau 
nuo prietarų pasiliuosuoja. Taip 
bent mes esame linkę manyti. 
Vienok tikrenybėj toli gražu 
iėra taip. Pseudo-mokslo yra 
lakankamai ir šiandien. Moks- 

’as yra paremtas faktais, kurie 
galima patikrinti eksperimen- 
ais; gi pseudo-mokslas remiasi 
logmomis. Dogmas yra leng
viau suimti į galvą, negu moks- 
išlviis* i m R. L vi k r kadnngi no-

'•eikalauja įrodymų, štai kodėl 
lar ir šiandie žmones lengvai 
įasiduoda pseudo (klaidingo) 
nokslo įtakai.

Dar visai nesenai mokslo 
žmonės bandė surasti amžino 
Aidėjimo mašiną, gyvybės elek
trą, filosofišką akmeni, jau
nystės fontaną ir 1.1. Daug žy
nių mokslininkų rašė knygas, 
kuriose buvo rimtai tie dalykai 
liskusuojami. * šiandien mokslo 
žmonės žino, jog kalbėti apie 
.uos fantastiškus dalykus yra 
ik bereikalingas laiko gaišini

mas.

IR VĖL NEGERAI.

Po fašistų įsigalėjimo Lietuvoje mūsiškiai komunis
tai šaukė, kad buvusios valdžios partijos smurtininkams 
parsidavusius. Liaudininkai ir socialdemokratai, girdi, 
buvo iš anksto sušluostę su Smetona, kad jisai paimtų į 
savo rankas valdžią ir išplautų “susipratusius darbinin
kus”. Ir šito savo tvirtinimo parėmimui komunistai nu
rodinėjo, kad tų dviejų partijų žmonės esą “nepersekioja
mi”: jie, kaip ponai, sau vaikštinėja Kaune, ir valdžia 
jiems nieko nedaro.

Ta pasaka, kad fašistinė valdžia nepersekiojusi liau
dininkų ir socialdemokratų, žinoma, buvo melaginga. 
Nuo pirmųjų dienų po perversmo nuolatos ateidavo pra
nešimų apie areštus tarpe tų partijų žmonių, apie žiaurų 
spaudos suvaržymą ir net apie pasikėsinimus prieš žymes
niųjų jų veikėjų gyvybę.

Bet, pagaliau, fašistų šėlimas pasiekė tokio laipsnio, 
kad su-demokratinėmis partijomis pradėta kovoti masiJ 
niais areštais, karo teismais ir bombomis! Dabar komu
nistai jau nebegali meluot, kad liaudininkai ir socialde
mokratai, “kaip ponai sau, vaikštinėja Kaune’’. Todėl jie 
“šviečia” savo pasekėjus jau kitaip, Brooklyno komunis
tų organe skaitome:

pasirodė 
aiškinantys 
evoliucijos

tai 
ir

Danvino 
orga- 
teori- 

VVilford
kiti tų dienų ga- 

rašytojai išleido knygas, 
buvo bandoma įrodyti evo- 

klaidingunią.

Kuomet 
■aštai, 
aiškus 
ja, 
Hali 
bus c 

kur
tolei jos teorijos 
i)r. Hali sugalvojo net ypatingą 
teoriją, kurią jis išdėstė savo 
knygoj vardu “The Problem of 
lluman Life’’. Ta teorija jo
kio moksliško pagrindo neturė
jo, bet nežiūrint i tai, Dr. Hali 
įgijo daug šalininkų ir per ke- 
’etą metų leido žurnalą “The 
Microcosm“.

Apie tą laiką atsirado kitas 
humbugierius, kuris* paskelbė, 
jog jis išradęs naują jėgą, kuri 
pavaduosianti elektrą ir garą, 
pasidaręs, kad molekulu judėji- 
paversti mechaniška energija. 
Tuo išradėju buvo John W. 
Keely, kuris buvo net mašiną 
pasidarę, kad molekulu judėji
mą pagauti. Tą mašiną egzami
navo net kongreso specialiai’ 
paskirta komisija. Žinoma, pa- 
sirodė, jog mašina neturi jo
kios vertes.

kurie nežino- 
fizikos dės- 

k'idžia bereikalingai laiką, 
tai, kas negalima 
jokiu budu nega- 
paprasčiausio da- 
kol egzistuos vi-

randasi žmonių, 
darni pagrindinių 
nių, 
kad padaryti
padaryti. Jie 
ii suprasti to 
lyk o, jog tol, 
suotina trauka, padaryti am
žino judėjimo mašiną nėra ga
limybės.

Imkime kitą dalyką. Dides
niuose Amerikos miestuose ga
lima surasti tūkstančius šarla
tanų, kurie daro pragyvenimą 
ateities spėjimu. Tuksiančia 
žmonių eina pas juos, kad “iš
mestų kortas’’ arba “iš rankos’’ 
pasakytų apie ateitį. Tai seno
vės palaikai. Bet neprotaujan
tys žmonės tiki, jog čigonės, 
spiritualistai ir kitokie šarlata
nai gali jų ateitį atspėti.

i

Pranašų irgi niekuomet ne
truko. Pavyzdžiui, imkime 
“mother” Shipton. Ji pranaša
vo, kad atsiras vežimai, kurie 
važinės be arklių ir kad 1881 
m. bus pasaulio pabaiga. Tais 
laikais Amerikoj buvo žmonių, 
kurie pilniausiai tikėjo Shipton 
pranašavimais, šiandien mes ga- 

’lime iš viso to tik pasijuokti.
1881 m. jau senai praėjo, o vie
nok svieto pabaigos nebuvo.

Žmonės, kurie tvirtina, jog jie 
gali orą atšpėti iš to, kaip skais
čiai spindi įmenulis arba žvaigž
dės, taip jau save prigaudinėja, 
kaip Shipton prigaudinėjo ki
tus. Senovėj Theophrastus 
tvirtino,, jog pasirodantys upėse 
burbulai pranašauja lytų. Juo
dos* dėmės1 saulėj arba mėnulyj 
taipgi reiškia lytų, o raudoni 
-----vC-.jij. lio to, jis .skelbėjoj šuo 
arba jautis guli ant kairio šo
no prieš giedrą, o ant dešinio 
prieš audrą. Mes turime dar ir 
šiandien žmonių, kurių prana
šavimai apie oro permainas yra 
nemažiau fantastiški, kaip 
Theophrastuso.

Bet gal jokioj kitoj srityj nė
ra tiek daug šarlatanų, kaip 
sveikatos dalykuose. Jų visur 
pilna. Ypač daug jų privista

Gatvėse jie kalba apie 
sveikatą,

vasarą, 
žmonių 
visokias* žoles nuo visų ligų ar
ba bando įtikinti klausytojus, 
jog visos ligos yra susimetusios 
į nugarkaulį.

Kai apie vidurį praeito šimt
mečio pradėta naudoti ant pla
tesnės skalės elektros energija, 
tai atsirado daugybė visokių 
prietaisų ligoms* gydyti. Buvo 
pardavinėjama elektros diržai, 
elektros žiedai ir kitokie “vis
ką“ gydantys prietaisai. Ma
nau, nėra reikalo įrodyneti, kad 
visa tai buvo tyriausio vandens 
humbugas. O vienok žmonės 
sumokėjo milionus dolerių 
tuos hereikalingus dalykus.

Ar šiandien yra taip? Ar 
išleidžiama milionai dolerių
šokiems pątentudtiems vais
tams, kurie geriausiame atvėjyj 
jokios naudos neatneša. Kas 
kaltas, kad taip atsitinka? Nie
kas kitas, kaip tik pačių žmo
nių tamsumas. Dauguma žmo
nių tiki visokiais pseudo-mo- 
ksliškai^ išvadžiojimais*. To ne
galėtų būti, jeigu žmonės tu
rėtų daugiau pagrindinių moks
lo žinių. Tąsyk jie žinotų, jog 
pačiam gydytis patentuotais 
vaistais yra ne tik bergždžias, 
bet tankiai ir pavojingas daly
kas.—K. A.

pardavinėja

už

ne-
vi-

[Pacific and Atlantic Photo]

Betty Jane Burbank, paskilbusio augmenų burtininko 9 me
tų duktė, sodina medį mieste San Francisco.

Sako “Sugrojino’’ ekonomiš
ki pcIBFką bankrutą... o da- 
’ur ilsisi.

Pakilo garas i * ..iskyrėm, c 
mano galvoj vėl sprogo dinami 
tas ir supratau, kad išminties 
monopolis priklauso tam tikrai 
žmonių grupei, kuri lenda i 
kiekvieną plyšį skubindami 
itklaidingus skambaliukus.

Braška pamatas. |vairus gan
dai skrajoja makaulė*; ii ne 
vienas “didvyris“ drebina kin
kas prisipylęs kišenę dinamito 
gintis atsiskaitant su žmonė
mis. šiandien, sakoma, net 
penktas pulkas esąs izoliuotas. 
Juda kareiviai. O lapelių ivai- 
’a usių galima pasiskaityti, 
knygutės atspaustos Tilžėj, kur 
kontrabandos keliais eina “did
vyrių kraštan“, vėl kaip “Auš- 
•os“ gadynėj kelti prislėgtus 
žmones. Leidžia paskvilius ir 
bolševikai ir ncbolševikai. Duti- 
la pamatas, nes valdžia mažu- 
nos pastatyta.

O iš ausies ausin dar daug 
knibždama įvairių necenzuruotų 
minčių.—Tindi-Kindi.

Šis tas iš Lietuvos.
Šiaiuliai. Dinamitu “kelia 

spaudą’’. Musų taip varginga 
ipauda, taip plonos knygos, 
laikraščiai lapeliai ir tie su 
špaltomis cenzūros pėdsakų, ne
gali atsikvėpti? nespėjo iš ma
šinos išlysti, o čia jau žmogus 
:u uniforma pasmailinęs plunks
ną mirko audonu makolu ir 
braukia, braukia... čia tas, čia 
kitkas. Kai kada laikrašty be
lieka vos vienas “šventas’’ strai
psnelis. Tuščių vietų negalima 
palikti: redakcijos deda skelbi- 
nus “Skaitykit ir platinki!’’, 
‘Pirkit ir duokit pinigų’’ ir t.t. 
D kartais viską išbrauko taip, 
kad redakcija nebeleidžia balto 
oopierio—tabula rasa (švari 
lenta). Nemanykit, kad cenzo
riaus ranka visus laikraščius 
brauko, ne. Visi dešinės ir “tau
tininkų “poperiai neliečiami, 
nors taip nerangiai juos skaito

gų, kurs neturi nė turto, nė 
darbo, nė asmens laisvės. Jam 
burna užčiaupta, akys agitato
riaus nukreiptos. Jis su pana
šiu gali šnibždėtis, o ne nuo
širdžiai pasitarti.

Jau ir pirtis. Persipyliau 
pora raškų vandens nuo galvos 
iki blauzdų. Ant plautų guli 
sukepusi žmogysta.

— Ką gi, guli?
O ką dirbti, darbo negaunu 

antri metai.
—Hm,—; klausiu kas šiaip

girdėtis?
O, daug pasikeista.— Ša, 

vakar kino teatre išbraukė fil
mą “Dvi našlaites’’, “Jonas 
Žiaurusis’’ ir kt. Daugiausi tas 
vietas, kur parodoma nudriskę 
žmonės...

O kaip valdžia?

GYVENIMAS
Minesinis Žarnai ag

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669

Apart musų kasdieninio gyvenimo, 
štai dabar yra kitas, aiškus, ma
lonus, rymojimo ir atsilsio “Gy
venimas”. Jieškantys dvasios poil
sio, pasitenkinimo, sielai peno, ga
li jį rasti “Gyvenime”. Isigykit 
“Gyvenimų!”

Prenumerata metams ........ $2
Pusei metų ........... .. .........— $1
Kopija .............——............ 20c [

■— i................. i..................  ....i ■ ... /

visuomene (sprendžiant iš tira- 

žo). Cenzorius apsaugo smun
kančią “šventąją ir tautiškąją“ 
literatūrą. Tik Dievus nepri
deda savo rankos “bedieviams’’ 
mt nugaros, gal visai “kairė“ 
susirauktų, šlubavo, šlubavo 
jocialistų-liaudininkų spauda, 
klebonai rodė jai aštrias iltis, 
karininkas kilojo kardą, o sme
toniniai spiovė... dinamitų ir 
pakilo “Lietuvos Žinios’’ su 
Klapčiukais į padanges prašyti 
‘atmonijimo“. Iš keletos lovų 
švirto bobulės, vaikai, p. Bort- 
kevičienė... susiskaitė kaulus - 
visi, galva tebėra! Na, vyrai, 
zalstybei milioninis nuostolis, o 
darbininkams šnypšt: taip yra 
krikščioniška ir patriotiška. Ei
dami pro griuvėsius visi be iš
imties taria “chuliganų darbas“, 
a minty pamąsto “gerai tylės“.

Jau, rodos, Kauno pilis statys 
Kademiškus ragus, bet prisimin- 
a, kad idėja kiekvieno indivi
do kauše nesusprogdinta, kad 
rinkimų metu kairiųjų pervir
šis ne monai. šnypšt-- ir su
kilimas. Bengtas ar ne— nie
kas nežino, liet kalėjimai vėl 
sulaukė svečių iš stK'ialdemo- 
kratų, liaudininkų, ir karių ti
po. Na, jau pamatas braška, 
)et kodėl jeigu jų laikraščiai 
kyla į padanges. O žmonės nie
ko nežino neskelbiama. Mais
tas brangsta, spauda nyksta, o 
žmogus nori savo liežuviu rei
kalauti laimės, kurią gauna emi
gruodami Brazilijon į taigas 
krokodilių gaudyti.

' “Pirties filosofija”. Sveikame 
tune—sveika dvasia, sako spor- 
;o žmonės. Jeigu galinčiaus 
eumšlis gali tegul duoda švie
sos—dar Varniuose vietos •pa
kaks. Tokios mintys gena žmo-

Lietuviai LJaKtarai
1 1.................... ■■

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

3464 So. Kalstei! S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Bepublic 7868 
CHICAGO, ILL. 

b II L—L- . ■ , ,

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

»/ t J J 9 ikt II vai. ryte; balandos j nuo 6 iki 8 va|.

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago. IU.

Tel. Boulevard 2160 
— Valandai — 

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

l». I II Į. ............ —

A. MONTV1D, M. D?'

1579 Milwaikee Ave^ Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunavvick 4983.
Namu telefonas Spauiding 8633 

Oltraviolėtin* šviesa ir diathermia 
v . . . -- ---------- ---------------

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Micbigan Avė. 
Valandosi 2—4 dieną; 6:30—8:30 

vakare. 
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0678 
V.......................... ...... —į 9

DR. MARGERIS4

3327 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 8483 

Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė. 
Vincennes 6987 arba Hem|ock 6524

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos i nU0 9 iki 11 Vt Valandos j nuQ 6 ikj 9 y&L Tak>

DR. M. T. STR1KOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1930. Ofiio valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj II iki 12 d.

/"■ ' * - ——- 
Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis _
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Arteiian Ava.
Phone Prosnect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0267

DR. I*. Z ZAt.VHHUS 
<; v i J y ii' i A s IR < 1111. i ir; a s 

1821 So. St. 41
UhicaKO, IU.

„ ___ 4
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Apiplėšė teatrą

Dvi moterys žuvo gaisre
Užsimušė šokdamos pro langų 

13 žmonių sužeista

Dvi moterys užsimušė ir 121 
žmonių susižeidė šokdami pro j 
langus, kad išsigelbėti nuo 
gaisro, kuris kilo dideliame se-! 
name apartmentiniame name’ 
25—31 E. 28 St. Kada ugnia
gesiai atvyko, tai jiems teko; 
pirmiausia ne gaisrą gesinti.) 
bet gelbėti gaisro užkluptus, 
žmones, Ugniaigesliai išgelbėjo' 
20 žmonių.

Visas namas buvo apgyven
tas negrais, išėmus vieną bal
tą šeimyną — namo savinin-i 
kus. Užmuštosios moterys ir 
sužeistieji yra taipjau negrai,) 
išėmus sužeistą baltą moterį •; 
slaugę, kuri dirbo buvusio po-, 
licisto Ivers, namo savininko! 
bute. Gaisras kilo rūsy ir! 
liepsna laiptais greitai persi
metė į visą namą. Kadangi —| 
užpakalinių laiptų nebuvo, tai | 
užsidegus didesniems laiptams,j 
visi gyventojai liko uždaryti į 
degančiame tri jų augštų name Į 
ir gelbėtis galėjo tik šokdami] 
pro langus. Taip daugelis ir 
padare, vieni užsimušdami. kiti ■ 
visai susižeisdami. Tik atvykę, 
ugniagesiai pristatė prie visų' 
langų laiptus ir likusius žmo 
neš išgelbėjo. Iš sužeistųjų trys 
gal mirtinai susižeidė.

SPORTAS
MERCEREAU RISIS SU “DZUKU’ BANCE

VIČIUM

Pavcikslėlyj vaizduojama p-le Virginia Mercereau, 
paskilbusi moteris ristikė. Ji pareiškė, jog sutinka ristis su 
bile ristiku. kuris; sveria nedaugiau 175 svarų, t. y. pusiau 

drąsiausių ristiku 
su Merce- 

paguldy-

vienassnnkiojo svorio klasės ristiku. Gal 
tarp lietuvių yra dzūkas. Jis tuoj sutiko ristis 
reau, sakydamas: “Jeigu jau mane 
ii, tai man daugiau ir ristis neužsimokčtų’.

galėtų moteris

Du plėšikai įsigavo į Ash- 
■ erio Midvvest teatrą, 3538 Ar- 
įcher Avė., užpuolė manažerį 
Shaw, jo pačią ir kasierę Mrs. 
Hope Keating ir atėmė iš jų 
$3.000. Teatras buvo jau už
darytas, dienos pajamos su
skaitytos ir tik buvo laukiama 
vežimo, kuris pinigus išvežtų 
saugesnei) vioton. Kasierė ren
gėsi išeiti ir atidarė duris; tuo 
laiku ir įspruko į vidų plėšikai, 
kurie greitai pastvėrė pinigus 
ir pabėgo automobiliu.

Apiplėšė banko 
pasiuntinius

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Bedarbė bandė 
nusižudyt

Netekusi darbo ir delei to 
labai nusiminusi, Rachael Pap- 
puv, 30 m., pirmiausia bandė 
pasikarti 
N. Clark 
sekus, ji 
to langą 
žeisdama.
ligoninę ir jos gyvastis 
pavojuje.

savo kambary 6334 
St., bet tam nepasi

šoko pro antro augš- 
į gatvę, sunkiai susi- 
Ji tapo nugabenta į 

yra

Trys žmonės užmušti
vyras, mo-Trys žmonės 

teris ir mergina, liko užmuš
ti ties River Grove, traukiniui 
užgavus ir sudaužius automo
bilių. Spėjama, kad vienas už
muštųjų yra Elmer Johnson, 
4913 Byron St.; kiti užmuštie
ji tebėra neidentifikuoti.

Du Emigrant State Bank. 
343 W. North Avė., pasiunti
niai, kurie nešė $10,000 į vi- 
durmiesčio banką, buvo užpul
ti plėšikų belipant į Sedgwick 
gt. elevatoriaus stotį. Plėšikai 
juos sumušė, atėmė pinigus ir 
pabėgo automobiliu.

a+a

JUOZAPAS'MESULEVIč
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 11 dieną, 12:30 va
landą ryto, 1927 m., sulaukęs 
18 metų amžiaus; gimęs Suval
kų rčdyboj, Kalvarijos apskri
čio, Liubavo parapijos, Rakaci- 
ios kaimo, paliko dideliame nu
liūdime pusbrolį Juozą Lutin- 
skį, pusseserj Kotriną I’avalkie- 
nę ir gimines. Kūnas pašarvo
tas, randasi Eudeikio koplyčioj, 
4605 So. Hermitage Avo.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Balandžio 14 dieną, 1:30 valan
dą po pietų iš Eudeikio koply
čios bus nulydėtas j Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Juozapas Jcsule- 
vič giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik-' 
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Pusbrolis, Pusseserė ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

senas žaizdas, lig na r-ectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Gr. J. V/. Boaudette
VIRAU! ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki. 4:30 ir n jo 7 iki 10. Nėdė- 
lio• nuo 2:30 iki 1:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFGRD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

LIS AKIU SPEClffisTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Ieško prigėrusio vaiko
Felix Jojobovvski, 8 m.,

1022 Fry St,. prigėrė upėj 
ties Halsted St., pereitą šešta
dienį. Kartu su juo buvęs vai
kas, kuris viską matęs, bet bi 
jojosi pasakyti apie įvykusią 
nelaimę. Pasakė tik ant ryto 
jaus ir policija ėmėsi žvejot 
upėj lavoną, bet ikišiol lavom 
dar nesurado. Vaiko gi motin; 
vaigščiojo palei upę ir barstė . 
vandenį duonos trupinius, — 
esą lavonas iškilsiąs į viršų.

Mercereau risis su dzuku rytoj vakare (bal. 13 d.) I ni- 
ristynėsversal kliube(81 1 W. 33 St.). Tai bus tikrai įdomios

risis moteris ristikė. su dzuku. Tai pirmas atsitikimas 
tarp lietuvių. Be to, risis dar žinomas Jack Sherry su ko
kiu geru ristiku, o Jonas Rodis kilnos vogas.

Tad neužmirškite rytoj ateiti į Universal kliubą pasižiū
rėti, kaip dzūkas risis su p-le Mercereau. — S.

4- 
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ONA SIMANAUSKFENfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžjo II dieną, 1:15 valan
dą ryte, 1927 m., sulaukusi 64 
ineių amžiaus; gimusi Kauno 
rėdyboj, Telšių apskričio, Plun- 
gių miestelį. Išgyveno Ameri
koj 18 metų, paliko dideliame, 
nubudime vyrą Juozapą, 3 sū
nūs: Justiną, Antaną ir Joną ir 
marlę Oną Woiceck. Kūnas pa
šarvotas, randasi 61 E. 103rd 
PI., Ręseland, III.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Ba
landžio 13 dieną, 8 valandą ry
te iš namų į Šv. Petro ir Povi
lo, West Pullman, III. parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gėdu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta j 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Simanau- 
skienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Antanas Rokaitis

Nuliūdę liekame,

Vyras, Sunai ir Martė
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

A -f A
ANTANAS ARMALIS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Balandžio 10 dieną, 11 valandą 
vakare, 1927 m., sulaukęs 70 
metų amžiaus; ,girdęs Šiaulių 
apskričio, Užvenčio parapijos, 
Vaugeny kaimo, paliko didelia
me nubudime draugus ir pažy
stamus, o Lietuvoj moterį ir 
vaikus. Giminės lai atsišaukia 
pas K. Janušą, 569 W. 18th St., 
Canal 5992. Kūnas pašarvotas, 
randasi pas graborių Skudą, 
1911 Canalport Avė.

Laidotuvės įvyks Ketvergė, 
Balandžio 14 dieną, 8:00 valan
dą ryto iš Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gėdulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antanas Armalis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. .A

Nuliūdę liekame,
Draugai, Pažystami ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Skudas, .^Tel. Roosevelt 
7532.

/

Apipiešė kabareto 
manažerį

Martin B. Paley. manažeri* 
Gafe de Paris, 159 E. 31 St. 
pranešė policijai, kad <jam gry- 
žtant namo ir sustojus de 
raudonų šviesų prie 26 ir (’.ot 
tage Grove Avė., prie jo au
tomobilio prišoko du plėšikai 
kurie atėmė iš jo $2,100, — 
kabareto dienos pajamas, ku
rias jis vežėsi su savim.

Oak Parke pastaruoju laiku 
liko apiplėšti keli turtingesnie
ji namai. Tyrinėjant tuos pie
šimus tapo areštuotas mieste
lio policistas Joseph Badger, 
kuris po kamantinėjimo prisi
pažino pagelbėjęs plėšikams 
apiplėšti aštuonis namus. Pa
darius kratą policisto namuo
se rasta vogtų daiktų už $5,- 
000. Jo draugai
McManus, 33 m. ir 
nek, 22 m., taipjau 
tuoti. McManus yra 
duonkepy klos.

Moteris sudegė
Mrs. Heleri Fedro w, 33 h., 

5.78 E. 88 St., valė gasolinu 
matrosą, kuris nuo netoli de
gusio degtuko užsidegė, uždeg
damas valytojos drąbužius, 
Fedrow nuvežta į Burnside li
goninę, kur ji neužilgo dideliuo 
se skausmuose ir pasimirė nuo

Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 9 dieną, 7 va
landą vakare, 1927 m., sulaukęs 60 metų amžiaus*; gimęs 
Lietuvoj, Aukštupė kaimas, žigaičių valsčiaus, Tauragės 
apskričio, paliko dideliame nuliūdime brolį Joną, o Lietu
voj, tėvą, brolį Vincentą ir tris seseris: Marė, Ona ir Julė. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4617 So. Wells St.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Balandžio 13 dieną, 1927, 
8 valandų, ryto iš namų į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gėdulingos pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Rokaičio giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Brolis

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Te’. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel, Lafayette 0727 .

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auhurn Avė., Tel. Blvd. 3201

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas i 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i 
maindm naujas liam 
pas j senas; duodami 
ant lengvo išmokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

GERIAUSIAS DEL
SILPNŲ STRĖNŲ

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

plėšikai Roy 
John Sra- 
tapo areš- 
savininkas

statytas saugoti 
Oak Park distriktą, 
keliems plėšimams. 
Badger jo dislrikte 
namai liko apiplėšti, 
licija ėmė tyrinėti

Bet

buvo pa- 
rezidencinį 

ten 
prie 
keli
po- 

ir susekė,
kad Badger pasižymėdavo vi
sus namus, kuriuos jis many
davo busiant lengva apiplėšti 
ir apie tai pranešdavo savo 
draugams. Paskui jis veikdavo 
kaipo sargas ir 
niekas plėšimui

Policija tikisi 
bio už $40,001).
atvyko į Badger namus 
ryti kratą, tai Badger pati šo
ko ant policistų su revolveriu, 
bet kada jie prigrūmojo mes
ti gasinę bombą, lai ir ji pasi
davė.

žiūrėdavo, kad 
nepakliudytų.

atgauti gro- 
Kada policija 

pada-

KAZIM1ERAS KALIKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 10 dieną, 3:30 valan
dą ryto, 1927 m., sulaukęs 40 
netų amžiaus; gimęs Kauno 
rėdyboj, Telšių apskričio, Reta- 
vo parapijoj, Plunkėnų kaimo, 
palikdamas dideliame nuliūdi
mų savo mylimuosius ir mylin
čius brolis Antanas ir pusbrolis 
Juozapas Puplesis Amerikoj, o 
Lietuvoj brolis Juozapas ir gi
minės. Kūnas pašarvotas, ran
dasi Eudeikio koplyčioj, 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, Ba
landžio 13 dieną, 8 valandą iŠ 
ryto iš Eudeikio koplyčios j Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Kazimieras Kali
kas giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Laidotuvėse patarnauja graborius 1. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

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.

EILLY’S UNCLE

Juozapas {ringis
Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 10 dieną, 11 valandą va

kare, 1927 m., sulaukęs 46 metų amžiaus; gimęs Svainikų kaime, 
Naujamiesčio valsčiaus, Panevėžio apskričio, paliko dideliame nubu
dime moterj Barborą, 2 pusbroliu: Vladislovą ir Stanislovą Eringius, 
o Lietuvoj seserį ir brolį. Kūnas pašarvotas, randasi, Road 2, Box 
58, Lernont, III.

Laidotuvės įvyks Ketverge, Balandžio 14 dieną, 10 valandą iš 
ryto iš namų bus nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozapo Eringio giminės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. *

Nuliūdę liekame,

Moteris ir Pusbroliai

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J.F.RADZIUS
Pigia«»ia* Lietavia 

Graboriaa Chicagoje 
laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
ldau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų i įdirby- 
•t*4.

OFISAS!
668 . W. 18th St. 
Tel. Canal 6174 

. SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068 I 
----------------- -J

68 MYLK1S SU GALIONU 
VIEŠAME MĖGINIME 

litardavimo Išradimas Padare Ste
buklus Myliose ir Užstarduoja 

Fordą Momentaliai
GAUK VIENĄ DYKAI 

CHICAGO, ILL. — Auto važinėtojai 
buvo nustebinti, kada Fordas įreng
tas su nauju Blancke Thermostetic 
Control padarė 43.8 mylias su vienu 
galionu gazolino oficialiame viešame 
mėginime; 68 mylios buvo antrame 
mėginime. Abelnai per 200,1)00 mėgi- 
ninlų buvo 32 mylios su galionu ga
zolino, kas sumušė pasaulio rekordus. 
Blancke Control yra visiškai automa
tiškas ir sutaupo savo mažą kainą 
net j kelias savaites, nęs jis yra ga
rantuotas momentaliai užstarduoti 
motorą šalčiausiaine žiemos ore; pra
šalina karboną ir apsaugia nuo jo; 
sutaupo pusę alyvos ir padaugina 
greitumą, “pep” ir spėką. Thermo
stetic Control vartojamas ant Cadi
llac ir Delco Lighting yra po Blancke 
Laisnių — kiti ir tikrai prirodo už- 
sitarnavimą. Išradėjas reikalauju 
agentų visur ir prisius vieną Control 
Dykai dėl perstatymo savo kaimy
nams. Pardavimas garantuotas. Agen
tai padaro nuo $1000 iki $3000 j mė
nesį. Dykai išmėginimas ir agentu 
pienas su kurio jus galit gauti Nau- 
jį Fordą Dykai, su laiku, kaip jūsų 
dabartinis Fordas bus nusidėvėjęs, 
tai bus prisiųsta bile vienam, kuris 
greit atsišauks pas Blancke Devices 
Co., Dept. 7-B, K>7 E. Erie Street, 
Chicago, III.

“ ■ 1 ...  — • ■ ■ « ■■ " 11 ......... . . —
Ar jys žinote, kad

Keletas metų atgal Jungtinių Val
stijų valdžia įsteigė Oro Biurą ir pa
skyrė prižiūrėti mokslo vyrams ir 
ekspertams, kurie moka tyrinėti oro 
permainas. Tie Oro Biurai rąndasi 
visuose Jungtinėse Valstijose ir kiek
viena stotis nusineša kasdien su Cen- 
traliniu Biuru Washingtone. Ar jus 
žinote, kad Helmarai yra rūkomi jau 
per 20 metų. Milionai rūkytojų pagei
dauja jų vietoj paprastų. Jus turėtu
mėt susipažinti su Helmarais šian
dien.

SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
caip pataria Lietuvos bankai

Gauinkiles Naujienose
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Antradienis, Baland. 12, ’27

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Gudas ieško ‘ džiabo
šeštadieny, balandžio 9 d., 

įvyko susirinkimas organizavi
mui naujo laikraščio (’.hicago- 
j . Į jį buvo kviesti tik tam tik
ros rųšies žmonės, laiškais.

Paskirtu laiku, 9 vai., buvo • 
tik trys atėję. .Arti 10 vai. va
karo suėjo 12 žmonių, tarp ku
liu buvo ir viena moteris.

P. Stulpinas atidarė susirin
kimą. Paaiškino, kad reikią 
naujo laikraščio, kuris butų ne- 
part\viskas. Kiti laikraščiai, 
girdi, talpina svetimų tautų 
krautuvių pagarsinimus ir lie
tuviai neperka pas lietuvius. 
J;et eina “bala žino kur.’’

biznierius. Butų geras laikraš-Įsiauti komisija. Susirinkimas 
tis biznieriams ir jie jį remtų, neturėjo jokio entuziazmo. No- 
Su trimis tūkstančiais dolerių rinčių buvo apie septynetas, 
hųtų galima pradėti leisti. bet ir tie lyg bijodami ir kaž 

Kalbėjo Pratapas, real estate ką slėpdami kalbėjo. Silpna 
biznierius. Jis norįs tokio laik- Į pradžia ir labai neaiški. Išrodo, 
rūsčio. Kalbėjo už laikraštį Dū
das; jį vadino “bankierium”. 
Kalbėjo Jakaitis ir adv. česnu- 
lis. Pastarasis nesipriešino lei
dimui. bet, anot jo, “neagita
vo” už jį. P-as Jonas Kulis la
bai nori, bet laikraštis turįs 
Imt bepartyviskas. Jis pasakė:

I“Stulpinas ir drg. Gudas turi 
auksines mintis, tik sunku 
jiems gerai perstatyti.’’ Kata
likiškam ir bolševikiškam laik
raščiui jis pinigų neduosiąs, bet

1 remsiąs nepartinį.

Kalbėtojas paprašė perstatyt 
raštininką ir, i 
p. Gudas užėmė raštininko vie
tą. Pirmininku perstatė p. Stul
piną, ir jis nebalsuotas juo ta- 
po. Paprašė pirmininkas rasti-! 
ninką Gudą paaiškint jų kele- • 
to žmonių aptartą dalyką. P. 
Gudas pasisakė atvykęs iš 
Biocklyno (b?t iš tiesų tai Gu
das buvo klerikalų “Darbinin
ko” ndaktorius So. Bostone, iš 
kur jį pašalino, kuomet jisai 
prisidėjo prie metodistų). P. 
Gudas kalbėjo trumpai. Daug 
neagitavo, tik nurodė, kad 
naują laikraštį įsteigti butų ga
lima. Esij. keli biznieriai žadė
jo remti. Parodė mažo formato 
anglų laikraštuką, apie pėdos 
pločio ir pusantros pėdos ilgio. 
Jei 8 puslapių butų, tai labai i 
patiktų lietuviams. Tai butų 
naujienybė 
pio butų 
ant kitų 
lų kalbos skyrius, 
rilis, pagarsinimai ir raštai api<

negalįs Imt nepartinis. Koks 
’nis redaktorius, tokia Ims pa
kraipa ir laikraščio. Jau išro
dė, kad pasakys, kokios parli-

# I įos bus tas laikraštis, bet ne
išdrįso. Nukalbėjo nepasakęs 
nei šiaip, nei taip. P-as (iasiu- 

ko-1 nas jau kuo tik neišsitarė, 
nebalsavus, tuoj ^jos |)artjjog |)US laikraštis, bet

pasįliko nepasakyta. Jis norįs 
partyviško laikraščio. P. Stulpi
nas pasakė, kad laikraštis bus 
geras: katalikas ar laisvamanis 
>i t. p. neturės jame vietos 
reikšti mintis.

Prisidėjo da 1 žmonės, tai vi- 
-o buvo 16 žmonių. Keli, nelau
kę pabaigos, išėjo. Daugelis vi
są laiką tylėjo ir sau tyliai pa- 
iišalino. Matyt, jiems nereikia 
naujo laikraščio.

rų kas pirks mintis neprigijo. 
Nieks nesi rašė. Kalbėjo p. Stul
pinas apie manažerį ir redak

torių. Pasakė, kad šios korpo
racinės bendrovės laikraščio re
daktorium bus p. Gudas. Pra- 

lietuviams. Tai butų .|gjus. ųaj kuriems kilti ir eiti 
Ant pirmo pusią-jpr<> dufis palik(, 

trumpi ed.tonahu;^,^ rupintis 
miesto žinios, anę- dar|)U į xomisijĮĮ

juokų skj-; jakaitis. Stulpinas, (indas, l’ra- 
tapas, Dūdas ir Gasiunas. Ga- 
siunas
Pratapas. Bet kai Dūdas- pa
reiškė, kad Pratapui atsisakius 
atsisakys ir jis (Dūdas) pats, 
tai lyg nenorėdamas sutiko ir 
Pratapas. 
skaičiavo, 
laikraščio 
din t pas jį 
kantys tūkstančiai po $6; 
kopijų atsieisią apie $130.

Sekamą suvirink imą šauk-

Atminkit, atminkit 
Gegužio aštuntą 
Babravičiaus Koncertas 

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

mus.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Announcements

Pranešimai

išrinkti ko- 
organizavimo 

perstatyta:

Atsisakė ir

P-as Kaulakis ap- 
kad pirmasai tokio 
tūkstantis alspaus- 
ka i n uotų $10, o se

ni M10

$50.00 Dovanų ir
Automobilius

tam, kas pirks iš musų naują Chrysler Automobilių 
prieš Velykų šventes už reguliarią kainą, duosime 
dovanų $50.

CHRYSLER automobiliai savo gerumu nesiski
ria nuo brangesniųjų, bet jų kainos yra visiems pri
einamos.

Model 50 Sedan, 5 pasažierių — $830 
Model 60 Sedan, 5 pasažierių — $1,245 
Model 70 Sedan, 5 pasažierių — $1,595 
Model 80 Sedan, 5 pasažierių — $2,675 

Visos kainos F. O. B. Detroit
Jus niekur nerasit tokio gero pasirinkimo gra

žumo, tvirtumo ir kainų pritaikintų Jusų kišenei, 
kaip pas mus pirkdami Chrysler automobilių. Chrys
ler yra pigus ir brangus, Chrysler yra geri, 
Chrysler yra tvirti ir puikus, Chrysler bėga kai lėk
ti lekia.

Nusipirkit sau vieną Velykoms

Archer Motor Sales
4642 So. Western Avė., Chicago

Tel. Lafayette 9030
CARL WAIN0RIS JOSEPH BAGDONAS

Savininkai

I kad laikraštis steigiamas tik 
vienam Gudui, nes p. Stulpinas 
iš kart pasakė, kad manadže- 
rių išsirinksime, o redaktorius 
busiąs (rudas. Laikraščio reikią 
ir kad čia gimusieji galėtų ra
šyti apie “bulę” ir kitus jų da
lykus. Priešingai tam tcČiaus 
išsireiškė vienas norintis šio 
laikraščio, kad “kiti laikraščiai, 
pavyzdžiui, Naujienos talpina 
angliškus* raštus.”

* t I
Matyt, jie visi skirtingai ma

no, ir nežinia, kokio jiems laik
raščio reikėtų. Bet kai kurie 
jau žino ir jie įsitikinę, kad p. 
Gudas pataikysiąs vesti reikia
mą pakraipą. Visi sutiko, kad 
butų savaitinis. —R.

Rytoj į Lietuviu Auditoriją
Uetuvos Seimo atstovo didelės 

prakalbos ir nemažesnė mu
zikali: programa.

Ncužilgo turėsime progos už
girsti ilgai lauktą demokratin- 
gos- Lietuvos svečią. Jis papa
sakos daug įdomių žinių Ąpie 
tai, kas dedasi musų tolimoj 

rudy, koki ten valdžia, tvarka 
ir kokio .šeimininkai. Kuriam 
Chicagos lietuviui nesinorėtų 
tą viską žinoti?

Seimo atstovas 
taipogi išblaškys 
paskalas, kurias 
k ra ty bes priešai
l)r. K. Griniaus valdžią.

Be p. N. Badžio trumpai kal
bės S. Rodis ir I)r. A. Zimon
tas. Muzikalį programą sudarys 
solistai ir orkestras.

Atsilankykim rytoj visi kas 
gali į Lietuvių Auditoriją pasi
klausyti Seimo atstovo. —A. B.

tas tamsias 
leidžia demo- 
apie buvusią

K. Jozevskaitės koncertas
Musų dainininkės pasisekimas

sekmaditnio vakare
Jo-

turėjo antrą savo

Pereito
Lietuvių Auditorijoj p.
zevskaite
koncertą.
ano ir šio koncerto nėra ilgas,
bet publika, matyt,
ilgusi dainininkės ir

atsilankė.
visą koncertą
teko klausytis

buvo išsi
ganą gau-

susirinku- 
ir gausin

Roseland. — Balandžio 12 d., 8 vai. 
vakare, Aušros Knygyne, 10900 So. 
Michigan Avė. įvyks Draugijų Sąry
šio delegatų susirinkimas. Bur svar
stoma paprasti reikalai. Visi 
tai ir delegates atsilankykite 
tu laiku.

— J. Tamašauskas,

Help Wanted—-Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGI AGENTAI

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Financial
i'inansai-PankoloR

delega- 
paskir-

Sek r.

Draugystė Palaimintos Lietuvos, 
laikys mėnesini susirinkimą Seredoj, 
Balandžio 13 d., 1927 m., Auditori
jos svetainėje, ant Halsted St., pra
džia 7 vai. vakaro. Draugai yra mel
džiami skaitlingai atsilankyti.

- Ik- ZilinakoH, Rn&t.

Lietuvos Seimo Atstovai
Radžio prakalbos įvyksta 
bal.
joj-
Kodis ir l)r. A. Zimontas.

Muzikali programą sudarys dain.
S. Krasauckienė, North Sidės kvarte
tas, "Jaunosios Birutės” orkestras p. 
P. Sarpaliaus Vedamas ir kiti.

Visus Chicagos Lietuvius kviečia
me atsilankyti j šį svarbų mitingą.

— A. L. 'J'. Sandaros 25 k p.

p. N. 
seredoj, 

3 <1., S vai., Lietuvių Auditori- 
Iš vietinių kalbėtojų bus p. S.

Beikalinga keletas gabių vy
rų virš 25 m. senumo, kurie 
turi liuosų valandų laiko vaka
rais ir nedaliomis, būtinai at
silankyk it ateinantį ketverge 
vakarą nuo 6 iki 9-tos vai. ant 
žeminus nu rody lo antrašo. O 
mes parodysim kaip galit už
dirbti .*$35 iki !$5O i savaitę jū
sų liuosoms valandoms, visiš
kai nekliudant jusų dabartinio 
užsiėmimo. Patyrimas ne bū
tinai reikalingas, mes išmokin
sime. Gera proga išsidirbti pa
stovus darbas ant visados iki 
$100 ir daugiau į savaitę, kurie 
noriai pildys musų pamokini
mus. Klauskit J. Zaeker, Ma- 
nager.

P. S. KAZAVELL & CO.

PARDUOSIU bizniavo kampą, 
58 y 125, ant 79 St., gatvė yru iš
taisyta ir išmokėta, kaina $8,700, 
reikia įmokėti $3000, likusius gali
ma mokėti kas mėnesį arba kas 6 
mėnesius.

2 BIZNI A VI kampai parsiduoda 
už vieną kainą ant State Road, ar
ti 79 St. Trikampis 1(M)y 123y25, 
antras trikampis 100y77y66. Kai
na $8,500, įmokėti $2,500.

ŠIITE kampai labai geri dėl ga
zolino storių arba hol dog stand. 
Parduosiu * arba mainysiu 2 flatų 
namu ir l»imgulow. Namus raminsi 
Mar<|iiettr Purk.

PARDUOSIU arba mainysiu I lo
tus po 30 pėdų per 125 į 4 arba G 
fialų mimą. Lotai randasi labai ge
roj vietoj.

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

M r. J. Lėkis, Div. Mgi’.
OFISAS

S. Western avė.0213
'Iri. Bepili)!ic 3200 

Rez. Tel. Coinmodore 107!)

$250,00(1
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Miscellaneous
*____________ Įvairus
ELECTRIC K0NTRAKT0RIUS

Seniausias iš lietuvių, kur duoda 
užgan&linimą. Įvedam elektro.s <lra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikėerius ir t. t.
W. P. S te p ha n Electric Co., (notinc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen,
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekernių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

S. L. A. 183 Jaunuolių kuopos su
sirinkimas įvyks Antradieny, Balan
džio 12 d., 8 vai. vak., Mark Whi(e 
S(|uare, 30th ir Halsted St. Nariai 
ir kurie esate prisižadėję įstoti į 
Jaunuolių kuopą, malonėkite atvykti 
— ant vietos pripildysite blankas. 
Jaunuolių orkestro nariai pasisteng- 
kite įstoti 
kuopą.

6312 S. VVestern avė., Chicago
$5.00 ĮMOKĖTI

j S. L. A. 183 Jaunuolių

— Edw. Grušas, Pirm.

Personai
Asmenų Ieško

Furniture & Fixtures
R a k a n d a i - Į taisai

BARGENAS
Sulankstomi kortoms lošimui sta

liukai $1.55, su šituo skelbimu.
CALIFORNIA FURNITURE 

COMPANY 
4041 Archer Avė. 
Kampas California

Kitus lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, mes pastatysime ant jūsų loto 
namą, murinj arba medin}, garažą, 
bungalovv su uždarytais porėtais. įde
dame porčius, oertaisome namus, {ve
dame elektrą, plumbingą, apšildymą, 
malovojaine ir dekoruojame. Taipgi 
teikiame paskolas namų savininkams. 
STANTON CONSTRUCT1ON

COMPANY
6347 So. VVestern Avenue 

Phone Hemlock 2636

Sutaupyk $$$, budavok ant savo 
loto. Mes pastatysim modernišką 
murinę bungalow, su knygynu, ug- 
naviete, bufetu, įmūrytu plumbin- 
gu, vandeniu šildoma, vėliausios 
nados fikčeriai už $5,500. Nereikia 
)inigų, 15 metų išmokėjimui, mes 
finansuosime, išmokėjimai lengves
ni kaip renda. Apžiūrėki! pastaty
tus namus. Atdara vakarais ir ne- 
lėlioj. (’.ook C.ounty Bldg. & Impvt. 
Co., 1358 W. 79 St. Triangle 6090.

PAJIEŠKAU susipažinimui mergi
nos ar moteries b<> vaikų. Geistina, 
kad butų dora ir gerai apsišvietus šio 
šalyj. Aš esu 40 metų vaikinas, ge
rai išsilavinęs, profesionalas, turtin
gas ir doras. Rašykite: NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III. 
Box 912.

REIKALINGAS paintorius, ne uni- 
jistas. Atsišaukite tuojaus. 3119 Fir 
St., Indiana Harbor, lud., Tel. Indiana 
Harbor 1178.1.

2 pag. už $4,500

For Rent

Musical Instruments
______ Muzikos Instrumentai______  

PABDŪOSIU savo Columbia 
gražų mahogany išmarginimo. 
su rekordais už $37. Beikalau-

RENDAI 8«^įas, arba repairing | kitę Columbia palikto sande- šapai ar kokiai kitai šapai. 3200 S. , .________ ... .
Halsted St. W. Chicago Avė.

RENDON mažas štorukas, 
tinkamas barbčViui. šiaučiui arba 
kriaučiui. 6909 S. Rocksvell St.

RENDAl 4 ruimų cottage, 1110x125 
lotas, elektra, maudyne, vanduo. Gra
ži vieta gyventi. Rendos $10.00 į mė
nesj.

5247 So. Moody Avenue
Archer Avė. karais privažiuoji 

ti. Savininkas:
664 W. 62 n d Street

Situation Wanted
Darbo Ieško

ar-

J IEŠKAU dftrbo už bučerį. Turiu 
gerą patyrimą. Kalbu keliomis kal
bomis.

2938 W. 39th Place 
2-ros lubos

Tel. Lafayette 4903

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

ATYDA! Vyrai ir moterys,
Kurie dirbate dirbtuvėse, arba ofi
suose, kaipo knygvedžiai, mecha
nikai, karpenteriai arba paprasti 
darbininkai ir t. t. ir turite norą 
pasidaryti sau ekstra pinigų, dirb
dami tik tris vakarus savaitėj prie 
specialiu darbo musų biznyj, tiktai 
2 valandas į vakarą. Gera mokes
tis, 
vo

singai
Per 

šiems 
gai ploti. P-lės K. Jozevskaitės
balsas žavėjo visus savo nepa
prastu skambėjimu ir įvairu
mu. Programa taipogi pasirodė 
atsakanti.

Siame koncerte dainavo tai
pogi p. J. Kudirka ir Stogis, 
kurių duetai sudarė idealę kom
binaciją. Pfrmasai dainininkas 
padarė didelę pažangą, o Sto
gis galima į pirmaeilių daini
ninkų rųšį priskaityti.

Koncertas, vienu žodžiu, bu- pievų atkarpų, patyrusių ir nepaty- 
vo puikus. —Krivių Krivaitis. rusiM« 11151 So- Beoriu St.

Atsiųskite arba priduokite sa- 
adresą:

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted st.

Box 91U

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA moterų dėl sortavimo po-

1 lubos.

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

1538 W. Chicago

GROJIKUS pianas tiktai bi- 
skį vartotas, kainavo $700, par
duosiu už $90. Benčius, cabi
net ir voleliai. Išmokėjimais pa
gal sutartį. MB. BUDAITIS, 
6512 So. Halsted St., 1 fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bekernė su namu, 
jplaukų $650 j savaitę, 4 vyrai dir
ba šapoj. Einu lauk iš biznio. Nau
jienos, 1739 So. Halsted Street, Box 
969.

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

5626 So. Racine Avė.

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

Kreipkitės Nei Iv Miksunas, 
3423 S. Halsted St.

PARDAVIMUI delikatessen, mo
kyklos reikmenų, soda fountain lunch 
ir 5 kambarių flatas, ilgas lysas, ren
dos tik $35, su vana. L. KARROLL, 
619 So. Kildare Avė.

J. Vainauskas vėl 
ligoninėj

REIKALINGA stenografė dirbti j 
Real Estate ofisą. Staneo-Nestor, 
5097 Archer Avė., Lafayette 6036.

PARDAVIMUI siuvimo ir rūbų va
lymo šapa, gera proga, parduosiu da
limis ar viską, nauji fikčeriai.

3040 Wallace Street

2 AUGŠTŲ po 6 
maudynėmis, elektra 
dinis ant mūrinių 
randasi ant \Vallace 
niu lotu, lik $1000 
kusius remtos išmokės.

Sinkus and Co. 
6959 S. Halsted St.

kambarius, su 
ir gasu, me

st ulpų namas, 
St., su kainpi- 
įmokėti, o li-

$150 JMOKĖT, $7 J MENESI 
NEPIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrenginiai, g-ažųs namai 

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

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

W. IIAYDEN BEI J.
Klausk Ed. Bakševičiaus 

N. \V.‘ kampas Archer ir Kedzie 
Tel. Lafayette 8600.

TAM, KAS J1EŠKO GERO invest- 
mento parsiduos didelis apartmenti- 
nis namas su bizniu: 11 flatų ir dvi 
krautuvės, ant bizniavos gatvės, nau
joj ir smarkiai kylančioj apielinkėje. 
Namas tik dviejų ir pusės metų se
nas. Apartmentai įrengti sulyg vė
liausios mados: “indoor beds”, vanos 
ir “shovver bath” ir viskas, kas rei
kalinga moderniškam gyvenimui. 
Rendos neša dabar $10,000 į metus; 
kaina $93,000. Savininkas nori įmo- 
kėjimo apie $20,000. Kreipkitės j 
“Naujienas”, J. ŠMOTELIS.

|MOK F: K $500

Nupirksi 4 kambarių namą ir 
garažą. Kas turi biznį arba lotus, 
savininkas priims į mainus. Kaina 
$4.500. Randasi Brighton Parke ant$4,500. Randasi Brighton Parke 
16 ir California avė.

C. I’. SUROMSKIS & CO 
Real Estate

5833—35 S. Westem avė.
Phone Hemlock 6151

REIKALINGA finišerka prie kriau
čių. 122 So. Clark St., 4th floor, 

! Room 28.I
Žinomas socialistų darbuoto

jas, buvęs LSS 4 k p. organiza-1 
torius d. J. M. Vainauskas jau

• jimui naujai Įsra
Dabar jis yra I^akeside ligoni- tams didelis pel 
nčj, 3424 Rhodes Avė. Prašo, 
kad draugai j j aplankytų.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGI agentai pardavinė
jimui naujai išrastų gyduolių. Agen- 

Inas. Platesnių in
formacijų klauskite laiškais.

DEKSNLS OINTMENT CO. 
518 Main Street, 

HARTFORD, CONN.

Exchange—Mainai
3 DIDELI garažai parsiduoda ar

ba išsimaino ant namų arba lotų. 
Kam reikalingas toksai 
kreipkitės pas

C. P. SUROMSKIS & 
Rėti) Estate

5833—35 S. Western
Phone Hemlock 6151

6 KAMBARIŲ moderniškas mū
rinis bungalow, su sieteliais ir stik
liniai porčiai, netoli 2 karų linijos, 
kaina greitam pardavimui $8500.

7036 So. Maplevvood Avė. 
Prospect 3397

biznis,

CO

avė.

Financial
Finunsai-Paskoioa

CLASSIFIED ADS
Announcements

Pranešimai

BEIK ALINGAS pirmarankis 
pekorius, mokantis keksus kep
ti. Dieninis darbas.

1510 Main Street, 
Melrose Purk, III.

Phone įMeirose Park 787
Kas, ką, kur, kaip ir kada 

rengia, veikia ar kviečia

Birutės tik moterų choro praktika 
bus šį vakarą, Raymond Chapel sve
tainėj, 816 W. 31st St., 8 vai. vak. 
Visos choristės malonėkit dalyvauti.

— Valdyba

REIKIA cabinet darbininkų 1r tai
sytojų, kurie gali visai darbą užbaig
ti, dalį ar visą laiką. Atdara vaka
rais iki 8.

CRANDON UPHOLSTERING 
SHOP

2257 E. 73rd Street
Tel. So. Shoro 2598

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

LOTAI $750 — 36X123
Ant lengvų išmokėjimų, tre

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

Z. S. Mickeviče
2505 W. 63 St.
Hemlock 0800.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į viąną dieną 
Perkame real estate 

kontraxtus • 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Tel. Yards 7282
Ros. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikoro 
mulevą, popierą, stiklus ir t. t.

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

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

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

Phone Lawndale 0114

~ HOME
CONSTRUCTOR

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

1739 South Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8506

Sol* EIlis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Te’. Cicero 130.

RŪBIN BROS.
' NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette °r’O5—8700

Chicago
BUK LINKSMAS 

Nemikčiok, nesustok
Aš galiu išgydyti jumis nuo mik

čiojimo. Aš galiu suteikti jums pa
liudymus nuo žinomų gydytojų ir 
langelio studentų kaipo darodymą 
mano pasekmingos praktikos. Šim
ai studentų nuo 3 iki 59 amžiaus 

’iko išgydyti. Jie yra mano ge
riausi apgarsintojai. Rašykit dėl 
tolimesnių informacijų.

CHAS. PFERDMENGES
Tel. State 8123 Suite 914.

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois
Phone Austin 4255

STANDARD HDWE. & 
SUPPLY CO.

4319 W. Madison St.
įrankiai, Peiliai. Stiklai, Maleva, 
Elektros ir Plumbingo reikmenys.

Visas tavoras garantuotas.

Educational
* 

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

International Barbe r College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

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


