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Teroras prieš Sočiai 
demokratų partijos

Svetimos valstybės taiso 
Kinams ultimatumą

i valstybių karo laivai Han 
kove gina esančių ten 1,300 
svetimšalių interesus

36

narius
Valdžios šulai persigandę 

bijo nakvot namie

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 18. 
— Hankove šiuo tarpu yra 
trisdešimt šeši svetimų valsty
bių karo laivai, kurie ten pasi
liksią savo tautiečių interesų ( 
saugoti, o tuo tarpu Kinų na- 

leionalistų (kanton’ječfių) vy
riausybei busianti įteikta ant
ra nota su reikalavimais atsi-

[Rašo vienas žymus Lietuvos Socialdemokratas] teisti už praeitą mėnesį kinie
čiu papildytus Nankine eksce-

LIETUVA, Bal. 2 d.—

čių papildytus Nankine 
sus prieš svetimšalius.

1 Girdėt, kad ta antroji 
mų valstybių nota

sveta- 
, mų vai&tyuių nuia turėsianti 

Lietuvoje pradėjo veikti karo lauko teismai ultimatumo pavidalą ir busian
ti įteikta tuojau, kai Japoni
joj bus sudaryta nauja val-

prieš socialdemokratus ir valstiečius liaudinin
kus. Pirmon galvon atiduota karo lauko teismams , . . x . . ,, ,
socialdemokratai. Balandžio 1 dieną karo lauko.nab?netoZ,gnaVUS1° 
teisme pradėta nagrinėti Selianio byla. Už ką( 
kaltina, nežinia; rodos, už pasakytą griežtesnį 
žodį viename susirinkime.

Karo lauko teismo laukia stud. Čcreška ir 
Žvironas, abu socialdemokratų studentijos “Žaiz
dro” draugijos nariai. Šiems prikiša, kad jie agi
tavę kariuomenėje, bet įrodymų nėra, todc-1 ati
duoda karo lauko teismui, kur įrodymų nereikia, 
kur šnipai ir provokatoriai parodys* ką tik norės.

Iš socialdemokratų, apart dešimčių ištremtų 
į Varnius ir kitas vietas, dar yra suimtų; Neve- 
rauskas ir Šulaitis, Kauno Miesto socialdemokra
tų frakcijos Tarybos nariai, pastarasis geležinke
liečių pirmininkas.

septyni Jungtin.ų 
trys Franci jos ir du

Hankove

Balandžio 1 d. Seimo posėdy 
socialdemokratų frakcijos var
du atstovas K. Bielinis padarė 
pareiškimą ir užprotestavo dėl 
karo lauko teismų. Socialde
mokratai apleido posėdį; juos 
j>asekė valstiečiai liaudininkai 
ir tautinių mažumų atstovai. 
Seime liko krikščionys 
kratai, užtardami karo 
teismus.

mą, žinote: ta - - Plecha 
čius, Glovackis, Petruitis 
kiti, vadovaujant Merkiui 
Musteikiui. Patsai Potašovas
— garsusis profesorius dre
ba už savo kailį.

ir 
ir

dcmo-
lauko

smar- 
tenka| 
kaitų 

Cenzo-

Cenzūra siaučia visu 
kurnu. Karo cenzoriui 
pristatinėti net po du 
laikraščius cenzūruoti,
rius ne tik cenztfruoja, bet Iš
braukia ir prirašo savo minčių. 
—kas niekur dar pasauly ne
girdėta.'

Karo stovis siaučia visoje 
Lietuvoje. Komendantai — 
viešpačiai: ką norų tą daro.

Susirinkimų neleidžia. Pro
fesinėms sąjungoms veikti ne
duoda.

Melu, šmeižtu, teroru valdo
ma dabar Lietuva. Tą režimą 
remia krikėčionys-demokratai, 
ir marijonetės iš tautininkų 
vykdot ką nori klerikalai.

Pilietinis karas Lietuvoje jau 
prasidėjo, ir kokios bus jo pa
sekmes, sunku numatyti.

Tai tiek, 
žiaurumus, 
voje.

Visas svetimų valstybių lai
vynas Hankove gali tuojau, 
reikalui esant, išsodinti kran
tai! 15,000 kareivių. Tarp tų 
trisdešimt šešių karo laivų try
lika yra Japonijos, vienuolika 
Anglijos, 
Valstijų, 
Italijos.

Viso svetimšalių
šiuo tarpu yra 1,317 asmenų, 
kuomet prieš pusmetį jų buvo 
ten 4,530. • •

Kantoniečiai suėmę 
30,000 savo priešų

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 18.
— Pranešimai sako, kad na
cionalistų (kantoniečių) 'ka
riuomenė ties Pengpu suėmus 
30,000 šantungo kareivių.

Į Amerika siunčia į Kinus 
dar 1,500 kareivių

SAN DIEGO, Cal., bal. 18.
— Garlaiviu President Grant, 
kurs iš pasažierinio „ tapo pa
veiktas kariuomenės trans
porto laivu, šiandie pasiųsta 
iš čia į Kinus dar 1,560 Ame
rikos kareivių ir 97 oficierai.

Provokatorių dai

Juos kaltina de1

trumpai, apie tuos 
kurie dedasi Lietu-

II.
balandžio 4.t Lietuva,

Žinote, kad pas mus Lietu
voje dabar teroras, kokį jnes 
įsivaizdavome tik Vengrijoje 
ir Italijoje. Socialdemokratus 
pradėo teisti karo lauko teis
mai. šiems teismams atiduoda 
nekaltus kareivius, kurie drįs
ta kitaip manyti ir pasakyti žo
dį.

Armija demoralizuota. Kari
ninkai, apgavę kareivius, šian
die dreba už savo kailį ir ker
šija. Karininkų diktatūra 
siaučia, paneikdama visą 
dį ir jos interesus. Kas 
ninku palaiko tą šlykštų

Po “Varpo” spaustuvės iš
sprogdinimo Smetona,. Merkys 
[karo ministeris], Musteikis 
[vidaus reikalų ministeris] ii 
Voldemaras [ministeris pirmi 
ninkas] nenakvędavo namie; 
naktimis išvažiuodavo į vie
nuolynus, kurių priperėjo pas 
mus kunigai.

šnipų Lietuvoje ant kiekvie
no žinksnio. 
daugiau.

Pastaruoju laiku suimta apie 
60 žmonių.
perversmo ruošimo, bet nė įro
dymų nė kitokių davinių nėra, 
todėl bylas atklųpda, karo lau
ko teismams, kad žudyti žmo
nes ir paslėpti nuo visuome
nės savo bejėgumą ir tuos įro
dymus, kuriuos turi (provoka
torių) parodymui.

Visuomenė sukaustyta, — 
darbo jokio nedirbsi. [ susirin
kimus, jei tokius retkarčiais 
leidžia, ateina viešosios, slapto
sios policijos 
karininkai, 
jos rolėje, —

Amerikiečiams
dėti naują protestų bangą ir 
varyti ją prie kiekvienos pro
gos. Antra vertus, reikalin
gos lėšos ir lėšos. Darykite, ką 
tik galite, kad jų daugiau tu
rėtume, nes kitaip kova nejma- 
noma. Klerikalai darys viską, 
kad 
tus 
tye 
nės

agentai ir net 
Karininkas polici- 
- kur tai matyta!

reikėtų pra-

išnaikintų socialdemokra- 
ir opoziciją, o paskui pa
išais viešumon su “tėvy- 
gelbėjimo” obalsiu.

Meksikos maištininkai

liau- 
kari- 
reži-

, [Pacific and Atlantic Phuuuj
W. O. Oldham iš Londono su kolekcija įvairių stabų ir 

laukinių žmonių kaukių. Jo ko lekcija susideda iš 30,000 spe- 
cimenų. ♦

Porto Rika reikalauja ne 
priklausomybės

Italija nepaliauja kampan! 
jos prieš Serbus

Po Jungtinių Valstijų letena 
dabar kenčia kolonijos ver- 
gybę ir išnaudojimą

▼ t ’

Centralinč Europa stebis, 
ko Tautų Sąjunga nieko 
daro

dėl
ne-

SAN JUAN, Porto Rika, bal. 
18. — Polio Rikos nacionalis
tų partija per savo pirmininką 
Fedrico Acosta Velarde kaip 
Velykų sveikinimą pasiuntė 
prezidentui Coolidge’ui šitokią 
telegramą:

“Tas anti-amerikinis senti
mentas, kurį p. s McFadden 
[kongresmanas iš Pennsylvani- 
jos] pastebėjo porto-rikiečiuo-1.. b“,vo Jl:‘v,‘.'s. pro’
se, yra daugiau negu pateisi
namas. Generolo Milės žadėji
mai mums laisvės, pasirodo, 
buvo tušti. Užuot žadėtos lais
vės, mes kenčiame tokį koloni
jos vergybės ir išnaudojimo 
režimą, kokio dar niekad nėra i
buvę. Tikroji vidujinė Porto TRAGEDIJA KALIFORNIJOS 
Rikos žmonių aspiracija yra

18.V1ENNA, Austrija,
— Centralinės Europos ir Bal
kanų vyriausybės vis labiau 
stebisi, kuriais motyvais Itali
ja stiprina karo baubo kam
paniją prieš Jugoslaviją, ir 
kartu tos pačios vyriausybės 
viski nesupranta, dėl ko Tautų 
Sąjunga nieko nedaro.

poziciją, kad Tautų Sąjunga 
pati ištirtų visą Adriatinį klau
simą, vietoj to tečiau gavo tik 
tam 
kys 
kas

tikrą komisiją, kuri atlan- 
sieną tik tą atvejį, jei ten 
nors atsitiktų. )

KAPITOLIUJE■ Jv’ * i* i niKos žmonių aopiiiujija yia—SKSUuZiai SUPlIBKII kuogreičiausiai atgauti pilną Tn r..
savo krašto nepriklausomybę.” | _ ^A(.HAk 1ENJ0,. Gal

[ Kongresmanas Mel ? idden’,MEKSIKOS MIESTAS, bal.
18.—Karo departamentas pra- kurs nesenaį lankėsi* Porto Ri- 
neša, kad Kolimos ugniakalnio. Roj, parvykęs pranešė prezi- 
apielinkėj įvykęs smarkus su- tentui Coolidge’ui, kad ten 
si kirtimas tarp federalinės ka- vjs iapjau didėjąs Jungtinėms 
riuomenės dalies ir maištinin-1 Valstijoms nepalankus ūpas, i 
kų. Maištininkai buvę ketinio- jr rugjno imtis agresingesnės 
se įvairiose vietose išmušti iš politikos prieš porto-rikiečius.] J 
jų tvirtovių ir skaudžiai su- 
pliekti.

Į Nikaragvą atvyko Cool 
idge'o atstovas

bal.
am-18. — Harry Ilill, 62 metų 

žiaus, užvakar valstijos kapito- 
liuje nušovė vieną senato raš
tininkę, Miss Marybelle Wal- 
lace, 29 metų, paskui pats nu
sišovė.

nepalankus ūpas, į__________________________
h agresingesnės 

9 SUŽEISTI AUTOMOBILIŲ 
KOLIZIJOJ

BUSHVILLE, .111., bal. 18.— 
Netoli nuo čia susidūrus dviem 
automobiliam buvo sužeisti 
devyni jais važiavę asmenys.

Matysis su Diazu “patirti apie 
tikrąją dalykų padėtį” Nika- 
raguoj

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

Nenusistojęs oras, gali būt 
nedidele temperatūros 

stiprokas,

MAN AG U A, Nikaragua, bal.
18. Vakar iš Panamos atvy
ko čia Henry L. Stimson, bu
vęs Jungtinių Valstijų karo 
sekrętorius. Atvyko jis kaip
asmeniškas prezidento Cool- lietaus;

'idge’o atstovas “patirti tikrąją atmaina; stiprokas, daugiau- 
, dalykų padėtį” Nikaragvoj. Jis šiai pietų krypties vėjas.
• turės čia konferenciją su kon-, Vakar temperatūros buvo 

Tautininkai, patys iš esmės servatorių valdžios prezidentu tarp 62° ir 71° F.
smurtininkai, klerikalų kursto- Adolfu Diazu, kurį remia Juri-1 šiandie saulė teka 5:05, lei- 

jo kovoje su džiasi 6,34 valandą. Mėnuo 
teka 9:11 vai, vakaro.

mi, dievo vardu smaugs visus gtinės Valstijos 
baimėm verčiami. liberalais.

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

“Naujienų” Kontestas eina 
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
jime “Naujienų” skelbimų ir 
knygų kortų.

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

25,000 žmonių nukentėjo 
| dėl potvyniu
» _______
Amerikos Raudonasis Kryžius 

rūpinas teikti nukentėju
sioms pagalbos

WASHINGTONAS, bal. 18.
— Dei vis baugesnių praneši
mų iš potvynio ištiktų pietų 
Mississippi upės klonio sričių, 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
viršininkai laikė susirinkimą 
pasitarti dėl greitos nukentė* 
jusiems pagalbos teikimo bū
dų.

Raudonojo Kryžiaus gauto
mis žiniomis jau daugiau kaip 
25,000 žmonių esą reikalingi 
pagalbos. Vien tik pietų Illi
nois, Missouri ir Arkansase esą 
15,500 pabėgėlių.

Visi keliai, einą į Forest Ci
ty, Ark., esą pilni dėl potvynio 
nukentėjusių žmonių, bėgančių 
su savo manta į saugesnes vie
tas.

Visiems Raudonojo Kryžiaus 
skyriams nuo pietų Illinois iki 
New Orleans duota įsakymas 
teikti įmanomos nukentėju
sioms pagalbos. ♦

Japonijos ministeriu kabi
netas pasitraukė

TOKIO, Japonija, bal. 18.-* 
Ministerio pirmininko Vakat- 
suki kabinetas atsistatydino, 
kadangi slaptoji taryba nepri
tarė kabineto pianui padėti pu
siau valdiškam Formoscs Ban
kui išlįsti iš keblumų, avan
suojant jam 200 milionų jenų 
(100 milionų dolerių) iš vals
tybės fondų.

Trijų valstybių laivynu 
konferencija birž. 12

WA1SHINGTONAS, bal. 18.
- Trijų valstybių —. Jungti
nių Valstijų, Did. Britanijos ir 
Japonijos — karo laivynų ap
ribojimo konferencijos susirin
kimas Genevoj, Šveicarijoj, 
nustatyta ateinančio birželio 
12 dieną.

NEW YORKAS, bal. 18. — 
Building Trades Employers’ 
asociacijos taryba nutarė pa
skelbti lokautą, išmetant iš 
darbo 3,300 “plumberių” ir 
1,500 jų padėjėjų.

MacDonaldo pralaimėji
mas nepriklausomuo

siuose
Independent Labor Tarty ne- 

benominavo jo Darbo Parti
jos iždininku

IjONDONAS, bal. 18. — Me
tinėj Nepriklausomos Darbo 
Partijos nacionailnės tarybos 
konferencijoj Leicestery buvęs 
darbiečių premjeras Ramsay 
MacDonald, kur dabar lankosi 
Jungtinėse Valstijose, nebebu
vo nominuotas Darbo Partijos 
'iždininku ir dėl to nebegalės 
būt Nepriklausomosios D.^-Uo 
Partijos deelgfatu ateinančioj 
partijos konferencijoj.

To nežiūrint MacDonaldo 
vardas paliktas Nepriklauso
mos Darbo Partijos kandidatų 
į parlamentą ateinančiais rin
kimais sąraše.

Kadangi tarybos konferenci
joj MacDonaldo kandidatūra į 
Nepriklausomos Darbo Partijos 
iždininko vietą buvo sumušta 
312 balsų prieš 118, tai į tai 
žiūrima kaip į komunistų lai
mėjimą taryboj.

Naujas Jugoslavijos mini- 
^sterhj kabinetas

I BELGRADAS. JugocL^ja, 
■bal. 18. — Premjero Uzunovi- 
čo valdžiai praeitą šeštadienį 
atsistatydinus, tapo sudarytas 
naujas ministeriu kabinetas. 
Naujos valdžios premjeras yra 
Vukicivič, kurs bus taipjau ir 
vidaus reikalų ministeris. Dr. 
V. Marnikovič yra užsienio rei
kalų ministeris.

JAUNA MOTINA PAGIMDĖ 
ANT KARTO PENKIS KŪ

DIKIUS

• SANTJAGO, Čilė, bal. 18.— 
Osorne viena moteriškė, Ange- 
lina Alvarado, 22 metų am
žiaus, ant karto pagimdė pen
kis kūdikius, visas mergytes. 
Naujai gimusių tečiau nė vie
na negyveno ilgiau kaip aštuo
niolika valandų.

[Prieš porą savaičių tele
gramos iš Rusijos buvo prane
šusius, kad viena rusų kaimie
tė pagimdžius ant karto pen
kias dukteris, kurios betgi ne
ilgai gyvenusios.]

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitu 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 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 adrfesantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUCIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2348 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Iii.
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1\ ASDIEN atsiranda nau
jų mėgėjų Helmarų. Helma- 
rų draugai garsiai giria juos. 
Jus irgi taip darysit, kaip tik 
sykį jūsų lupos dasilytės jų. 
Jie yra skirtingi nuo papra
stų cigaretų, nes jie turi ma
lonumą ir ' draugingumą. 
Tūkstančiai vyrų grįžta 
prie Helmarų kasdien.

Šianden 
turėtų būti ta* laika*

Kada
nors jų* irgi at*igrį*ite prie 

Helmarų

Feljetonėlis

Jubiliejaus Belaukiant
Kaso A. Vanagėlis

Smagiausia Kelionė
LIETUVON IR ATGAL

Su Naujienų Ekskursija 
Gegužio 21 d., 1927

LEVIATHAN KAMBARIUOSE 
Su patyrusiu Naujienų palydovu, J. Jankum 
smagių - draugingų keleivių iš visų J. V. miestų; 
puikiais vaizdais padabintų

ERIE GELŽKELIU
Nedaro skirtumo kokiame mieste gyvenat, 

galit keliauti su Naujienų Ekskusija ir paraginti 
savo draugus. Męs sutvarkysime ir aprūpinsime 
visus Jūsų kelionės reikalus kaip ir Jūsų vietinis 
agentas.

Visi kviečiami kreiptis dėl informacijų tuojau.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Del patogumo vartokit šį kuponą

ir

Garsinkites “NAUJIENOSE”

Kaip kalbama.

• —lai, sakai, laukiame jubi
liejaus?

—O taip. Laukiam visi, tik 
nežinom, ar ką gero sulauksi
me.

- Kodėl ?
—Nugi, rudenį planavo, kad 

musų šventę padės rengti visa 
musų inteligentija ir biznieri- 
ją, o dabar nieko niekas neda
ro. —

—O kam tas reikalinga? Ar 
vieni biru t iečiai negali susi
rengti? Ar nemoka? Užsimanė, 
kad visi prisidėtų prie tos 
šventės. Užtenka, kad mes 
tikietą nusipirkcim.

—Bet tamsta!... ‘‘Birutė” tą 
pačią inteligentiją ir biznierl- 
ją išauklėjo. Juk prie jos, per 
tą dvidešimtį metų beveik vi
si priklausė nariais...

—Tai visai kitas dalykas. 
Buvom jauni, tai buvom dur
ni, išaugom — suprolėjom. 
Turim užtektinai savų reikalų.

i “Birutė” man visai nereikalin- 
I ga...

Yra vaikų, kurio užaugę iš
sižada savo motinos, ir jeigu 
ji paprasta žmonelė jos ne
nori net sutikti.

Sveikinimai.
Įdomu pats jubiliejus sveiki

nimų momente. Tą diehą gau- 
i narna iš visur telegramai, laiš- 
* kai, gyvi žodžiai, gėlės, pini- 
' gai, adresai, bučkiai ir kiti 
neapgalvoti dalykai, žodžiu — 
sveikina visi visaip. “Birute”, 
ir švęs 21 balandžio jubiliejų, 
todėl bus labai įdomu būti toj 

Į šventėj, kad išgirsti tą sveikin- 
' tina įkaitimą.

“Birutė” džiaugsme paskęs
tų sveikinimų susilaukus, bet 

i kas ir iš kur juos siųs? Adre
iso niekas nežino. Siųsti bite 
, laikraščio redakcijon negra
žu: negaus, neperduos, nenu- 

1 siųs, nors visi Chicagos laik
raščiai žino gerai “Birutes” 

1 adresą.

Tuo reikalu turėtų Jubilie
jau,. Dengimo Komisija išank- 

'sto susižinoti kas kori siųsti 
!pasveikinimus ir tiems asmo- 
' nims arba organizacijoms nu
siųsti adresus. Tas praktikuo- 

Ijama nekultūringų talitu tar
pe. Lietuviams x reikia žinoti 
tai: kokiam suole sėdi, tokia i. , *
ir giesmę giedok. .

O programa?!
Niekas tiek “trobų! io” nesu

daro, kaip programa. Niekas 
nežino kas bus, kaip bus, delko 

Ibus ir kam bus. Birutės ne- 
i stato, n6rs tinkamiausias vei
kalas tai šventei. Delko? Dėlto, 

! kad Vanagaitis nenor. Tai 
'nedoras sutvėrimas! Jau čia 
: kokia nors “politika.,.” 
i —“Jus .nežinot, bet aš ži
nau!...”

Ir plepa visokį visokeriopai. 
'Vadinasi, jeigu “Birutė” sta
tys Birutę, tai bus gerai, o jei- 

*gu taip ką nors, tuomet nege
rai. Juk Auditorijoj užtenka 
“steičiaus”, gera akustika, de- 
koracija ir šviesų kiek nori. 

| Ar kam svarbu, kaip “pasta
tyta” veikalas?! Bile vaikščios, 

įkalbės, dainuos ir užtenka. Juk 
. prieš 20 metų ir taip vaidinda
vo veikalus. Užsimanė siu lai- *
kų režisieriai teatrų, kaip 
down-town!... Reikia, matai! 
O kur išsigersime, kaip pasi
šoksime, jei švęsim jubiliejų 
teatre?... Nereikia teatrų. J 
klojimus vaidint! Kodėl gerai 
buvo prieš 20 metų ir kodėl 
dabar negerai? Ar mes ne tie 

' patys žmonės? Ar negerai bu
tų parodyti savo vaikams, kaip 
mes kitados vaidindavom? Te
gul pasimokina jaunimas iš se
nių !•

Juk sakoma: “iš praeities
tavo sūnus, te stiprybę se
mia...” Reikia rengti taip, kad 
pinigų uždirbus, o dėl meno,
tai nereik kreipti domės.

Taigi bėda su ta programa. 
Senasis butų geresnis. “Rim
ti” žmonės butų užsiganėdinę.

Bloga, kiul organizaciją veda 
vedėjas ne tuo keliu, kokiuo 
pridera. Netur supratimo apie 
programą!... Jis tinka tik 
1947 m. “Birutės” vedėju...

Kita programa
Juokas iš anos programos, o 

ašaros iš šitos.
—Kiek apgarsinimų surink

ta programai?
—Tai bus beng apie 590 dol.
—Negali būti! Tiek (norė

jau sakyt mažai) duuig!...
—O taip, žmonės neatsisako 

duoti. Duoda visi.
Kaip neduos, kad “Birutė” 

pirmą kartą renka.
—Nepasakysiu pirmą. “Bi

rutės” vardu jau buvo renka
ma.

— Bet vis-gi 500 dol. duos 
pelno!? Galės ir žurnalą išlei
sti.

—Nebus iš ko. Mes tikėjo
mės gauti apgarsinimų į pus
antro tūkstančio dolerių. Tuo
met tai būtume galėję gražų 
žurnalą išleisti, kad butų kur 
pasididžiuoti ne tik “Birutei”, 
bet ir visiems /chicagieciams.

—Pusantro tūkstančio?!...
Tamsta smagenų galvoj neiu-i 
ri. O iš kur tu surinksi tiek 
daug? Apgarsinimai ne toki 
brangus. Už du, tris dolerius 
jei gauni, tai ir džiaugkis. At
simink, kad “Birutė*’ norą 
koks asmuo arba pašalpinė 
draugija. Kada kiti renka, 
gauna po 10 dol. ir daugiau, o 
“Birutei” jei duoda 2 arba 3 
dol., tai reik džiaugtis... Kam 
jai reikia pinigų?! Jei nori 
žurnalą išleisti, fotografijų ir 
raštų “pridrųkavot”, lai iš ka
sos pasiima. Atsirado, matai, 
gudruoliai. Nęgana, kad mes 
esame rėmėjaį ir mokame po 
10 dol. į metus už 8 tikietus.”

—Bet, gerbiamasis! Tamsta 
nelogiškai kal^i^

—Eik tu sati dešrų kimšt su 
savo logika. Kokia čia man lo
gika, jei visi lupa ir lupa nuo 
manęs mizerioko!? iVisJjms 
duok ir duok; Žmogus nežinai, 
kaip ir iš kur imti. Jau ir 

‘darbo žmonės išgudrėjo. Jei li
ko žioplių, tai juos pasigavo 
vertelgom ir mulkina. Doram 
inteligentui ir sąžiningam *b’z- 

‘ niūriui beliko labai nedaug 
žmonių su protu. Tai ne dvide
šimts metų algai, • kada dar 
visi žinojo kas esą. šiandien 
kitaip virto. Atsikelia iš ryto 
—katalikas, pusryčius valgo— 
tautininkas, pietus — socialis
tas, o vakarienę - bolševikas, 
o eina gult progresyvis... Nei 
ši i ubo nei nieko, tik rytą pa
junta “grieką” ir... atgailą da
ro...

Toki “čėsai” atėjo. Iš kur 
tai paimsi ir garsinimų į “Bi
rutės” programą.

. —Kaip ten nebūtų, o sarma
ta chicagieciams ypatingai 
tiems, kurie save skelbia pa
žangiaisiais, kad išeis žurna
las kaip Faraono liesoji kar
ve..,. kalbės tie, kurie pt*-
vakarieniavę eina gult?... Kam 
[.ėda? Kieno ‘Birutė”? Kur lie
tuviai? Juk tas žurnalas visut 
apsilankys. Ką manys Lietuvo
je apie Chicagą, “Birutę” Ir 
ten esamus lietuvius — “Biru
tės” patriotus?... Tik pagalvok, 
ar nebus gėda mums?...

—Ką jau ten gėda, gėda!... 
Ar negana mes remiame, kon
certus ir vaidinimus?! Kiek
vienas geresnis parengimas 
pripildo sales. Ir “Birutės” ju
biliejų pripildy* im su kaupu. 
Ateis visi, kas jaučiasi save 
chicagiečiu, švęsti kartu su 
birutiečiais tą garbingą šventę. 
Manau, kad tą dieną “nei kels, 
nei valgys, nei guls.” Visi norės 
būti lietuviais ir patriotais sa
vo organizacijos, kuri per 20 
metų nenuilstamai darbavosi 
lietuviškos dainos dirvoj. Gir
deli, kad dalyvaus senieji bi- 
rutiečiai programoj ir senas- 
senutūlis kanklininkas vaidila 
iš Detroito. “Birutė” nori, kad

—.......- *" ,„1 ......... .

jubiliejaus šventoj skambėtų 
kanklės iš po Olšausko pirštų..

Dar ko neužsimanys! ? Rei
kalinga kankles, matai!.. Rei
kėjo “Birutę” statyt, tai be 
kanklių būtumėt a| išėję. Kad 
jus ir užsimanėt visokių niekų. 
Beik jums: žurnalo, programos, 
gaišinimo, artistų, kanklių, te
atro, n Zidoriaus, pinigų, deko
racijų, ar neužsimanysit diktuo
ti mums, kad mes visi turime 
lankyli koncertus ir vaidinimus 
už dolerį? Jau tik sulaikėme 
laikų. Prieš 20 metų mokėjom 
doleri ir šiandien lą patį. Kur 
jus tus pinigus dėsite. Per 20 
metų kiekvienam po dolerį ir 
lankyti į metus 4 sykius, tai 
panikuok kokia suma pinigų su
sidaro, jeigu j kiekvieną paren
gimą ateina .”>98 žmonės?..

Ar moki “ritnietiką”? -Eik 
rokubt...

V—..... ........
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C. P. SUROMSKIS & CO.

Žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.
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Suv. Valstijų jstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti į Suv. Valsti
jas liuosai neįskaitant kvotom

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MaJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, IIOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND, AR- 
ABIC siūlo greitą kelionę j Cher- 
bourg, Southampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę. *

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE 

INTE R NATIONAL M ERC A NT1L E 
MARINE COMPANY

127 So. Sfnte St. Chicago, III.

NEJUDINAMO TURTO 
IR AUTOMOBILIŲ 

FIRMA
PERKAM, parduodam ir 

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

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

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

Tcl. Hemlock 6151

BUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTM
M

Feoples Furnilure Co
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.
M
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Lietuvių Krautuvėse Chi.cagoje, Visuomet rasiteŠiuose didžiausiose
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai*
LARGESw«:
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4177-83 Archer Avė.
Lafayette 3171 
M. KEZES, Vedėjas

>♦♦♦♦♦♦♦<

d

L

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas

H 
H
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NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

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

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .........................................  $3.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

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

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

Rašybos vadovėlis su rašybos Žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

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

VIENYBE
j 193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

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

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

Tel. Boulevard 4705
Chicago, III. 
k ■ IU .. ............... .... ............................ ...........................

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

škumas.

Beverly 2300

3315 South 
Halsted St.

Tcl. Yards 1546
Res. Tel.

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugelj metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
C'h ronišlcoM. Nervų, Kraujo, Odos. 
Inkstų, PumIčs ir Visas Slapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
h* Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolj patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY
THEKAPY f 

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

Bfi. u, M. ROSS
35 South Dearborn St., 
Kumpas Monroe Street, Chicago, 

♦ Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Ofiso valandos kasdien nuo 101 ryto 
iki 5 vakare. Nedaliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- 
ninke ir Spredoj nuo 10 r. iki 8 v.



■■■M

Antradienis, Baland. 19, ’27 3

įKORESPONDENCIJOSĮ
Pentwater, Mich.

Badąs laikrašty skelbimą 
naujo ūkių pardavėjo Luding- 
ton, Midi., parašiau jam laišką 
lietuviškai; atsakė man irgi lie
tuviškai. Nuvažiavęs betgi ra
dau, kad tai yra tikras airis, o 
tik lietuvius ūkininkus pasi
samdęs, kad jie girtų jo par- 
duodamas žemes. Ir jie visaip
giria ir kaip įmanydami perša Vilnies 
kuogreičiausia pirkti tik duok 
ant rankos. 
$7,000; 
vertes 
neatiduoda. Sumaniau 
žinoti į Pentwater, pas 
Andrekų. Pasiklausiau, 
žino tą ūkę ir kiek ji yra

Čia ūkių yra labai gerų; apie- 
linkė puiki.

—Frank Savickis.

So. Omaha, Nebr.

Žeme esanti virta 
aš, nežinodamas jos 

, Įsiūliau $5,000, bet jie 
nuva-

ar jis 
verta. 

Andrekus atsako, kad tą ūkę 
galima pirkti už $3,500, bet ir 
to neverta. Nuvažiavęs su , . 
Andrekų ir tą patį ūkį nupir
kau už $3,500, taigi net $1,500. 
pigiau, negu pats Luvau įsiūlęs; 
taigi man pilnai apsimokėjo nu
važiavimas pas ik D. Andrekų.

Tol. 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).

1120 So. Richmond Street

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushilhs

A K USERKA 
3252 So. Halsted St.

ku pagal sutarti.

iršuje univei
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

S vakaro. Kitu lai-

[žirklės nebekirps, nes jo vilnos 
yra labai susivėlusius. Bet kas 

Į kita su komunistais. Komunis
tų vergams vilnas nesenai kir
po Komos agentas, tai dar gali 
kirpti jas ir nezaležnas agen
tas. Kaslink organizavimo tau
tiškos parapijos, tai yra grynas 
šmeižtas. P. Juzeliūnas nie
kad jos neorganizavo ir neorga
nizuos. l ik kodėl tas komunis
tėlis, kalbėdamas apie kunigo 
paieškojimų nepaduoda to Nau
jienų numerio, kuriame tas pa-

Man labai gaila tų visų Mask
vos vergų, kurie visai uždyką 
kankinasi. Jie turėtų žinoti, 
kad mes gyvename Amerikoj, 
o ne Maskvoj ir jus, mano na
mus nesukonfiskuosite net nt 

ar Laisves komisarais.
Tad kam reikia daryti tokį 
griežtą puolimą ir bandyti me
lais diskredituoti mano asme
nį? (lai jus tai darot dėl to, 
kad esat ubagai dvasioj.

Pav., štai ką rašo buk “Sę. 
Omahos Socialistas” Vilnies (>X 
nr.: ‘‘čia visiems žinomas gri- 
gaitinis socialistas P. Juzeliū
nas, artinau ties velykinei, kuo
met kun. Mikulskis gerai susi
organizavo savo parapijos- avė- 
'ių Vilneles apkarpyti, sumanė 
irgi savo vilną pas kirpėją nu
nešti’’. Ne kun. Mikulskis ge 
♦ai susiorganizavo savo para- 
nijos avelių Vilneles apkarpyti, 
bet jus patys, kurie dabar sle- 
piatės iki vardu ALDLI) 95 kp. 
štai jums ir pavyzdys. Kada 
klebonavo kun. Alekna, tai jus 
visi šaukėt, kad girtas kunigas 
negali mišių laikyti, yra nege 
ras ir kad lodei reikia laukan Į

< vyti
kun. Alekną išvijote ir gavote 
kun.
skandino skolose ir uždėjo to
kias specialus mokestis, kad jus 
natapote “revoliucionieriais” ir 
kartu Maskvos davatkomis.

Toliau tasis So. O. “Soc.” 
'rieda: ‘‘Bet kadangi per tryli
ka melu Juzeliūnas nėra ėjęs 

1‘špažintics ir nekokiuose santy
kiuose su vietos klebonu ran 
Jasi, tai jis pradėjo organizuot’’ 
“tautišką lietuvių katalikų pa
rapiją” ir per Navynas pajieške 
kunigo, kuris galėtų menševiki- 
nes aveles, gerokai jau apžėlu
sias, apkarpyti.”. Ne. P. Juze
liūno vilnas dangiškų agentų

Po visų metų stri'ikavime

Mikulskį, kuris jus pa-

Lietu viai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn StM Room 1111 
Telefonas Central 4411. 

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

(

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisą* vidurmiestyji
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
11 W. VVashington St

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

K. JURGELIONIS 
advoka/A* 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9606 I

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. MicUfan Avo.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstrakti 
Vedėjas visų teisių

JOHN KUGHINSKAS
LAWYEP.

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 ▼. p. p.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

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

todėl, kad jis pats tai yra pra- 
ii manęs.

Kas kita yra su komunistai 
lie tikrai organizavo tautišką 

I>ar turbūt -visi so. 
kaip ko- 

pars i traukę k u n. 
kun. žikauskį 
tautiškų parapi- 
bažnvcia. Antru 

pa rsi kvietę

I ikrai 
| larapiįą.
:>mahiečiai atsimena, 
nunistai buvo

I vrikščiunų ir 
tikslu sutverti 

Į :ų ir statyti 
kartu irgi buvo 
kun. Žikauskį ir velionį vysku
pą Mickevičių. Bet tautiškų 
inrapiją taip ir nepasisekė su
gerti. Jie, komunistai, tiems 
tunigužiams sudėjo nemažiau 
taip $300. Jų (komunistų) mi
nuose tie kunigužiai laikė mi
nas, o jiems prie mišių tarnavo 
/yriausias vietos Maskvos da
vatkų generolas. Patys visą tai 
larę dabar savo nuodėmes bail
io primesti kitiems ir bando 
imeižti žmones, kurie veikia ir 
lirlia darbo žmonių labui.

Aš tiems komunistams pa- 
tarčiau, kad vieton kolioję ir 
iiueižę kitus, skaitytų rimtus 
•likraščius ir knygas, daugiau 
avintųsi ir stengtųsi būti ge- 
esniais žmonėmis, o tada jie 
ris naudingesni ir sau ir vi- 

’,iems kitiems. O kaip dabar 
i e yra, nors ir pristato save 
lideliais revoliucionieriais, bet 
,’ra neverti nė purvino šluotra
žio.

gene-
Tėvy-

Pas mus lankėsi SLA 
•alinis organizatorius ir 
lės Redaktorius S. E. Vitaitis, 
airiam buvo surengtos prakal
bs. Kalbėjo vien SLA. rei
kalais. Kalba buvo gera ir pa
simokino iš jos ne vienas klau
sytojas, taip kad jo žodžiai pa
siliks mumyse ilgai atminty, 
(ierb. Vitaitis daug laiko savo 
kalboj pašventė jaunuomenės 
irganizavimo klausimu. Bet 
nes. So. Omahos lietuviai, tu- 
-ini pasakyti, kad mes savo tar
pe neturim nė vieno žmogaus, 
kuris galėtų tuos susiorganiza
vusius jaunuolius mokinti lie
tuvių kalbos ir gramatikos.

Aš čia todėl ir noriu pasaky
ti, kad gabiam profesionalui 
*ia yra gana plati dirva, ypač 
laktarui. So. Omaha randasi 
✓irs tūkstančio lietuvių. Mes, 
So. Omaha lietuviai, prisipažys- 
:ame, kad mums yra labai sun
ku šioj šaly gyventi, kad mes 
nemotam anglų kalbos; o kada 
susiduriam su liga, tai mums 
labai sunku pasakyti kitatau
čiui daktarui kų mes jaučiame, 
kaip liga prasidėjo ir t.t. Kad 
butų lietuvis daktaras, butų 
labai gerai. Tad daktarai ir 
kiti profesionalai galite važiuo
ti i Omahą,—padarysite gerų 
pragyvenimą ir labai pasitar- 
nausit vietos lietuviams.

Vietos lietuviai susilaukę ga
baus ir energingo profesionalo, 
tuojaus pasistengtų suorgani
zuoti ir pradėtų leisti laikraštį, 
kuris čia būtinai reikalingas. 1

Kas nori plačiau sužinoti apie 
Omahą, kreipkitės:

—P. J. Juzeliūnas, 
3222 B St., So. Omaha, Nebr.

Varpo” Bendrovės 
reikalu

Akcinės “Varpo” bendrovės 
valdyba šaukia akcininkų me
tinį suvažiavimą gegužės 7 die
ną, 1927 metų. Tame suvažiavi
me bus svarstomą apie padarytą 
susprogdinimą spaustuvės ir jos 
atstatymą. Valdybos yra su
manyta pasiūlyti suvažiavimui 
parduoti jau keli metai atgal 
Įsigytą Kaune statymui nuosavo

( '.♦> r ji' t,*

NAUJIENOS, Chicago, Ui.

Išdirbejų Išpardavimas
ATPIGINTI IKI

Manufacturert

228-230 So. Wabash Avė.

Visai Nauji

MAINYKIT | SAVO DABARTINĮ PIANA, fonografą arba ki
tą kokj muzikali instrumentą. Mes paruokoaime už jūsų instru
mentą daug pinigą, jums nereikės Įmokėti pinigų. Mes priim
sime jūsų seną instrumentą kaipo pirmą {mokėjimą.

, Į VALAKAIS

Pianai

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
vusi Pennsyl* 
vanijos ligom 
bučiuose. .Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

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

♦
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

DR. G. SERNER
' LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Kiekvienas 
STARCK 
PIANAS 

Garantuotas 
25 metams

Ak T graži ant grindų pastatoma liam- 
■ ■ Vf I PA. MUZIKOS ROLELIŲ CABINET, BEN-

A M * ciUS IR 50 MUZIKOS ROLELIŲ.
Net ir musų atpigintomis kainomis po $295 ir nupigintomis kainomis išmokėjimų tik po $2 j savaite, mes 
duodame dykai prie kiekvieno Keninore Grojiklio Plano, tiktai trumpam laikui, kombination piano arba gro- 
jiklio piano benčlų, gražią ant grindų pastatomą piano liampą su šilkiniu shade, grojikliu rolių cabinet ir 
50 grojikliu rolių.

Įvairus Gydytojai

pilną prirengi mą ♦ Rolelių Cabinet, Kombination Piano ir Grojiklio 
Piano Benčius, 50 Muzikos Rolelių, paprastai $600 
vertės. Dabar atpigintas iki $295.

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 sutartį

Viršui paveikslas parodo musų _ _
Kenmore Grojiklio Piano: Naujas Kenmore Grojik- 
lis Pianas, Piano Liampu su Šilkine Shade, Muzikos

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 82M

s

Nereikia Įmokėti Pinigų 30 Dienų Dykai Išbandymas

$222 I SAVAITE 
mentų už pilną dabartinę pinigų vertę kaipo dalį jinokėjimo už šį Naują 
Kenmore Grojiklio Piano Outfitą. Kitus mokėsite po $2 j savaitę.

$ A.Siarck Fiano (fiu
Manufadmrm Starck Grand, Upright and Player-Pianoa

228-230 So. Wahash Avė., Į Šiaurę Nuo Jackson, Chicago
t

Atdara Vakarais

kad tuo
Litų galima pa- 
pagrindinį kapitalą 

litų, išleidžiant

*

*®-DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 1B 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th SU netoli Morgan St.

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

L Dienomis i Canal 
8110. Nakų

South * hore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

namo žemės sklypą, 
budu 
didinti 
100,000
1,000 naujų akcijų po 100 litų 
kiekvieną, kad sukėlus kapitalo 
atstatymui spaustuvės. Šitokia 
sumanymas suvažiavimui pasiū
lyti gal butų ir praktiškas, jei 
jau kitokios išeities nebūtų. 
Žiūrint į šį pasiūlymą iš biz- 
niško atžvilgio, jis yra neprak
tiškas ir kenksmingas 
bendrovei.

ateinančiame “Varpo” akcinin
kų metiniame suvažiavime jau 
butų užtektinai pinigų atstaty
mui spaustuvės ir suvažiavu
siems akcininkams nereiktų nei 
svajoti apie pardavimų sklypo 
žemės, o atėjus tam tikram lai
kui, butų kur pastatyti “Varpo’’ 
bendrovei nuosavus namas.

Phones Humboldt 4532—0506

KAPLAN PIRTIS
Rusiškos, Turkiškos ir vanos visokios 
. . rųšies
Atdara dieną ir naktį. Moterų vanos 
atdaros iki 10 vakare.
1914-1916 W. Division St,, arti Robey

žmonės

bendro-pačiai 
Parduoti > Įsigytą' 

žemės plotą, ypatingai Kaune, 
galima labai greitai, bet kuo
met už metų ar kelių “Varpę” 
bendrovė panorėtų statyti nuo
savą namą, tuomet toksai skly
pas žemės butų labai sunku Į- 
sigyti.

Taigi gerbiami amerikiečiai/ 
ypatingai “Varpo” Irendroves 
akcininkai ir visi pažangieji lie
tuviai stokime darban. Iki 
“Varpo” bendrovės akcininkų 
metinio suvažiavimo liko jau 
nedaug laiko. Musų būtina pa
reiga nors per tą trumpą laiką 
susidomėti šiuo butinu reikalu, 
rinkti aukas ir patiems aukauti 
atstatymui susprogdintos “Var- Taigi aš dar kartą meldžiu Ame- 
po” bendrovės spaustuvės, kad rikoje gyvenančių lietuvių au-

Lietuvos pažangieji 
šituo chuliganų darbu — su
sprogdinimu “Varpo” 
vės spaustuvės baisiai pasipikti
nę. Iš Įvairių Lietuvos apskri
čių eina griežti protestai prieš 
chuliganų atliktą juodą darbą. 
Aukos spaustuvės atstatymui 
plaukia kasdien iš Lietuvos 
miestelių ir kaimų, kas aiškiai 
rodo, kad Lietuvoje gyvenanti 
žmonės supranta “Varpo” ben
drovės spaustuvės svarbą, iš 
kurios ėjo apšvieta į visą Lietu
vą ir užsienius— pažangiosios 
dvasios laikraščiai. Nors Lietu
vos žmonės deda dižiausias pa
stangas atstatymui kalbamos 
Įstaigos, bet jiems vieniems be 
musų pagalbos yra sunku tai 
atsiekti, nes padaryti nuostoliai 
siekia arti puses miliono litų.

kauti šiam būtinam reikalui, o 
ypatingai dabar, kuomet artina
si akcinės “Varpo” bendrovės 
metinis suvažiavimas, kad lai
ke to suvažiavimo jau butų su- 
aukauta užtektinai pinigų 
spaustuvės atstatymui ir suva
žiavusiems akcininkams nerei
kėtų galvas sukti apie pardavi
mų “Varpo” bendrovės nejuda
mos nuosavybės sklypo žemės.

Kad aukos greičiau pasiektų 
Lietuvą, ypatingai kad laike su
važiavimo, kuris jau nebetoli, 
butų kuodaugiausia aukų siųs
ta, meldžiu aukautojų aukas 
siųąti tiesiai Lietuvon: F. Bart- 
kevičienė, Laisvės Alėja 60, 
Kaunas, Lithuania.

Taip siunčiamos aukas grei
čiau pas’ieks joms skirtą vietą 
Ir

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisus
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chieafo, 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 8:8® 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 8102 So. Halsted St., Chicago 
arti Slst Street

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

DR. M. J. SHERMAN ' 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfas 6858

man

307

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Aahland Av.

ir 8114 E. 471 h HL

sumažins darbą.
—M. L. Vaši],

“V.” ben. jg. Amer.,
W. 30t-h St., N. Y. C.

,<*: a N
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Tame nebūtų nieko nuostabaus. Musų nuomone senai bu-> 
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Talefoaaai Eeoaavait R5C9, ‘orderiu karte a v elaakyroa.

KARO LAUKO TEISMAI LIETUVOJE

Kruvinieji Lietuvos smurtininkai jau įvedė naują te
roro priemonę — karo lauko teisinus.

Tai yra aršesnis dalykas, negu karo teismai. Karo 
teismuose kaltinamieji yra teisiami sulig karo stovio įsta
tymais. Bet “lauko teismas” nesilaiko jokių įstatymų. Su 
kaltinamuoju jisai apseina taip, kaip kariuomenės vy
riausybė apseina su kokiu nors priešo šnipu ar šiaip ko
kiu pavojingu asmenim, sugautu muštų lauke. Aišku, kad 
kaltinamam čia nėra progos nei liudininkais įrodyti savo 
nekaltybę, nei kitokiais budais save apginti.

Lauko teismo svarstymai yra slapti, ir paprasta bau
smė pripažintam kaltu yra sušaudymas.

Šitą neparemtą jokiais įstatymais “teisimo” būdą 
Lietuvos banditu šaika įvedė pirmiausia socialdemokra
tams. Balandžio m. 1 d. atiduota tam “teismui” socialde
mokratų partijos narys Selianis. Lauko “teismo” taip pat 
laukia studentai Čereška ir Žvironas, socialdemokratinės 
‘Žaizdro” draugijos nariai.

Socialdemokratus smurtininkų valdžia traukia į tą 
lauko “teismą” dėl to, kad jame kaltinamuosius galima 
pasmerkti be jokių kaltės įrodymų.

Prieš tokią negirdėtą civilizuotame pasaulyje vald-

darni bal. 1 d. iš posėdžjų salės. Pirmiausia atatinkamą 
pareiškimą padarė socialdemokratų frakcijos vardu drg. 
Bielinis, ir po jo kalbos visa frakcija apleido salę; paskui 
socialdemokratų pavyzdžiu pasekė vai. liaudininkai ir 
tautinės mažumos. Iš tiesų, ką kita'galėjo daryti Seimo 
nariai, kuomet valdžia šitaip begėdiškai sauvaliauja?

Dabar tečiaus. Seimas yra paleistas, o suareštuotųjų 
opozicijos narių randasi valdžios rankose daugybė. Vien 
tik balandžio mėn. pirmose dienose suimtų socialdemo
kratų ir vai. liaudininkų (kartu su atstovu Dr. Pajauju) 
yra apie 50 ar 60. Juos visus Voldemaras kaltina “sąmok
slo” darymu prieš valdžią. Taigi jiems visiems grasina 
lauko “teismas”.

Ir dabar, kuomet Seimas paleistas, tai nė protestais 
iš Seimo tribūnos Lietuvos demokratija nebegali kovoti 
prieš tą kruviną valdžios terorą. Todėl grasina rimtas pa
vojus daugelio geriausiųjų Lietuvos veikėjų gyvybei.

Amerikiečiai turi sukrusti, kad tą pavojų pašalinus. 
Reikia užprotestuoti prieš Kauno despotų sauvaliavimą 
ir suteikti pagalbą tiems, kurie gina Lietuvos žmonių

SOVIETAI SUSITAIKĖ SU ŠVEICARAIS

Šiomis dienomis Rusijos sovietų valdžios pasiuntinys 
ir Šveicarijos atstovas pasirašė Berlyne sutartį, kuria lik
viduojama prasidėjęs tarp tų dviejų valdžių ginčas dėl 
V. Vorovskio užmušimo 1923 m., Lausannos konferenci
jos metu.

Šveicarai sutiko išreikšti apgailestavimą ir duoti pi- 
nigišką atlyginimą užmuštojo šeimai, nors dėl tos pikta
darybės Šveicarijos valdžia visai nebuvo kalta. Vorovskį 
užmušė privatinis asmuo (inžinierius Conradi), ir Švei
carijos valdžiai nebuvo iš anksto pranešta, kad Vorov- 
skis esąs sovietų atstovas (jisai lankėsi Lauzannos kon
ferencijoje tiktai kaip neoficialus “žiūrėtojas”). Užmu
šėjas buvo atiduotas teismui, ir jį išteisino ne valdžia, tik 
prisaikintieji teisėjai (“džiurė”)./ x

Maskva tečiaus suvertė kaltę ant Šveicarijos valdžios 
ir per ketverius metus boikotavo tą šalį, reikalaudama, 
kad valdžia atsiprašytų dėl savo piliečio piktadarybės. 
Šveicarai, matyt, sutiko pagaliau tą reikalavimą išpil
dyt, kad pašalinus kliūtį, dcl kurios rusai iki šiol atsisa
kydavo dalyvauti tarptautinėse konferencijose, įvykstan
čiose Šveicarijos teritorijoje, — na, ir, žinoma, kad nega
dinus biznio savo viešbučiams. Bolševikų diplomatai nuo
latos važinėjo po vakarų Europą, tai gydydamiesi, tai da
rydami visokių pasikalbėjimų su buržuazinėmis valdžio
mis ir su kapitalistų firmomis; bet kol Šveicarija buvo- 
boikotuojama, tai Maskvos komisarai turėdavo jos lenk
tis.

Po sovietų susitaikymo su kalnų respublika tuoj pa
sklido gandai spaudoje, kad dabar bolševikai jau nebesi
šalinsią tarptautinių konferencijų, kurias šaukia Tautų 
Sąjunga, ir toliaus gal įstosią ir į pačią Taptų Sąjungą.

Vol- 
par- 
arba 

paskutiniame
jau persimetė

Ta žinia, kad dalyvavusi 
fdemaro kabinete ūkininkų 
tija (buv. santariečiai 

Į “skipitininkai”), 
Seimo posėdyje
į opozicijos pusę, pasitvirtino. 
‘Lašininės” bendrovės preziden
tas Romanas telegrafuoja So. 
Bostono “Darbininkui”, kad 
prieš valdžią balsavo “ūkinin
kų partija, valstiečiai liaudi
ninkai, socialdemokratai ir len
kai.”

Bet aišku, kad su opozicija 
balsavo iš tautinių mažumų ir 
ve kiečiai, o gal ir žydai, nes

sai. Liaudininkų ir socialde
mokratų dabar buvo Seime 36, 
ūkininkų partijos 2, tai viso 38. 
Dar 7 prisidėjo .iš tautinių 
mažumų.

SIRVYDAS “DAILINA”

Ceilono saloje Indijoje auga 
be galo gražus ir keistas me
dis skėčio palmė (lolirot). 
Kalnuotose vietose jos aukštis 
sieką 50—100 pėdų. Ji žydi tik 
vieną kartą per šimtą metų. 
Žiedų lapeliai išsiskleidžia dide
liu trenksmu, kuris girdisi net 
kelių kilomerų atstume. Tas 
“sprogimas” įvyksta dėl didelio 
syvų susirinkimo medžio viršū
nėje. Po to medžio viršūnėje 
pražysta gražus didelis žiedas. 
Jis žydi tik tris mėnesius. Iš 
tos palmės žiedo lapų čiabuviai 
pasidirba sau skėčius, o euro
piečiai iš jų dirba vyną, saldai
nius.

Saulė nėra šilimos ir 
ir šviesos šaltinis

kad saule 
įkaitęs dan- 
žvaigždū ir 
ir šilima ir

Brooklyno “Vienybė” rašo:
“Bal. 1 d., besvarstant Sei

me įstatymą apie pakėlimą 
muitų, socialistas Bielinis at
sistojęs, vietoje apie muitus 
kalbėti, pradėjo aiškinti, kad 
jo partija negalinti būti sei
me kol valdžia areštuos ir 
įnirčiu baus komunistus, ir 
trems kitus į Varnius. Po jo 
ima žodį Toliušis varde liau
dininkų, ir pareiškia tą patį. 
Socialistai ir • liaudininkai 
(apart atstovo Ralio) išeina 
iš salės ir tik vėliau gryžta 
ir susėdę į svečių kėdės žiu- j
ri kaip seimas toliau tęsia

Čia Sirvydas padarė vieną 
“pataisymą”, paimdamas tą ži
nią iš Lietuvos laikraščių. Juose 
(pav. “Lietuvyje”) buvo pasa
kyta, kad atst. Bielinis pareiš
kė, jogei jisai ir jo frakcija iš
eina iš posėdžių salės, kadangi 
valdžia pradėjo teisti karo lau
ko teismais socialdemokratų 
partijos narius.

Socialdemokratų partijos na- 
i ius Sirvydas pakeitė “komu- 

tikslu 
žinias

Dabar mokoma, 
yra didelis baisiai 
gaus’ kūnas arba 
kad saulės šviesa
palaiko gyvybę žemėje. Bet ne
senai italų mokslininkas Ed
mondo Vičettini pradėjo skelb
ti, kad saule yra šalta ir jokios 
šviesos nebeskledžia. Anot jo, 
jei saulė ir nebūtų šalta, tai jau 
senai, būdama laba šaltoje erd
vėje, atvėstų. Neprištarauda- 
ma tačiau, kad saulės šilima 
ir šviesa žemėje jaučiama ir 
matoma, jis aiškina tuos reiški
nius visai kitaip. Saulė esą 
skleidžianti nematomus, šaltus 
elektros pobūdžio spindulius. 
Panašius, kaip elektros srovė, 

‘savaime nei šviečia, nei šildo, 
Į bet gali šviesti ir šildyti tik ei- 
'dama per vielas ir sutikdama 
pasipriešinimo (elektros lempu
tė). Taip pat esą šalti saulės 
spinduliai, eidami per žemės at
mosferą ir sutikdami pasiprieši
nimą, ima šviesti ir šildyti.

šita teorija susidomėjo ne tik 
mokslininkai, bet ir šiaip žmo
nės.—B.

Ašaras braukydamas, Jonas 
kardu prikapojo daugybę pui
kių aplink augančių gėlių ir už
dengė jomis dono Pedro liku
čius. Medžio žievėje po kuriuo 
taip tragingai pabaigė savo die
nas drąsus “augančio aukso” 
ieškotojas, Jonas kirviu iškapo
jo didelį kryžių.

Atminčiai apie doną Pedro 
paėmė’aukso žiedą, nuo mirusio
jo piršto nukritusį.

Paskui visi trys pasileido į 
kelionę atgal. Ėjo ir naktį, pa
siruošę kiekvienam žingsnyje 
akis j akį .susitikti baisią dyku
mos mirtį, Vedė juos visus 
vienas kitą susikibusius, šuniu
kas Akambaka, kurį už kaklo: 
pririšę laikė... Grįžo laimingai.

Nakties galą Jonas nemiego
jo. Gulėdamas pakabintame 
prie trobesio lubų gamake, jis 
vis galvojo, kaip jam dabar ap
siversti. Plaukti atgal su vienu 
irklininku prieš vandenį butų 
labai sunku. Indėnai už jokias 
dovanas nesutiks x pas jį irkli- 
ninkais, tvirtai laikydamiesi 
tradicijų — nieko nedirbti. Pa
dėjimas iš tikrųjų buvo labai 
baisus.

— Teks ir man čia numirti — 
pagaliau nusprendė.

Ir taip jam pagailo gyvenimo, 
taip silpną širdį skausmai su
spaudė, kad nejučiom kaip ma
žas vaikas pravirko karčiomis 
ašaromis.

“Pusę gyvenimo atiduočiau, 
kad kas nuvežtų mane atgal į 
Lietuvą... Ten saulė šildo, bet 
ne degina, žmonės duoną sun
kiai uždirba, bet uždirbę ra
miai ją valgo”...

Į galą nusprendė visgi plauk
ti atgal į Parą, nors maža vil
ties turėjo, kad laimingai pa
sieks. tą nelaimingo susitikimo 
su dar nelaimingesnių donų Ped-

galvojo.

Pirokselinas ir šilkos 
iš išmatų

r istais”! Aišku, kuriuo 
jisai šitaip falsifikuoja 
iš Lietuvos.

PAPOS DOVANA PILSUD
SKIAMS

Komos papa padovanojo Len
kijos Pilsudskio žmonai * ir 
dviem dukterim po brangų ro
žančių, padarytą iš aukso ir 
l.rangių akmenų. Kartu su ši
ta dovana papa pasiuntė ir 
i pašėliškų palaiminimą mar
šalo šeimai.

Kad kokios, Pilsudskis dar 
I us ir į šventuosius pakeltas, 
nes, mat, “pasižymėjo” vyras: 
i tėinė Vilnių su “Matka Boska 
Ostrobramska” iš Lietuvos!

ŽINIOS Iš LIETUVOS

Iki šiol miesto gatvių ir namų 
atmatos “buvo suvartojamos kaip 
trąšos žemės ūkini. Dabar gi 
vokiečių inžinicris Kur Gerson 
išrado būdą, kuriuo iš atmatų 
galima gauti pirokseliną ir šil
ką.

Daroma taip. Surinktos atma
tos pereina per tam tikrus koš
tuvus, kurie atskiria jas ifuo 
pelenų, dulkių ir kt. Iš tos per
koštos masės elektramagnitai 
ištraukia visas geležies daleles. 
Paskui tam tikrais prietaisais 
išimami kaulai ir stiklai, kurie 
sunaudojami atskirai. Paskiau 
išvalyta masę stipriai supresuo
jama ir kurį laikų laikoma kol 
ucapauga “vilnom”. Vilnos su- 
icnkamos skyrium ir iš jų gau- 
nomas lignitas, kurį perdirba
ma į pirokseliną ir dirbtiną 
šilkų. Likusioji masė tinka po
pieriaus gamybai, nes turi daug* 
celiulozos. Berlyno miestas jau 
nupirko išradėjo patentą ir ža
da šj išradimą pradėti naudoti.

Rytą ir išplaukė. Indėnai iš
lydėjo didžiausiu buriu. Pats 
kacikas teikės Jonui sėdant į 
pirogą paspausti ranką ir žvie
giančiu savo bambuko fleitos 
balsu laimingos kelionės palin
kėjo.

Ochamija, kaip paprastai ra
mus, šautuvą tarp kelių pasista
tęs, vėl atsisėdo pirogos prieša
kyje, o Janos ir negras griebėsi 
irklų. • i

Nors ir ne taip greitai, bet 
piroga gana gerai ir prieš srovę 
plaukė.

— Padėk mums Madonna! — 
pakartojo Jonas dažnai ^sakytus 
dono Pedro žodžius...

# * *

Vėl dvi savaitės praėjo. Akį 
rėžiančiai mėlynam pusiaujo 
danguje švietė ugninga saulė, 
maudydama savo tiesiai krin
tančius spindulius dar mūlynes- 
niuose Atlanto okeano vandeny
se. Mėtydamas iš dviejų baltų 
kaminų juodų kamuolių durnus, 
didelis keleivinis garlaivis “San-

KORNAI
gimė 63,655 kūdikiai, o

1926 metais Lietuvoje buvo 
19,066 vedybos, tai yra, pus
antro karto daugiau, negu 
1925 ir 1924 metais. Praėju
siais,.!. y. 1920 metais Lietu
voje
mirė iš viso 34,380 žmonės, i na
tų ralis prieauglis 1926 m. sie
kia 29,275 žmonės. Palyginant 
gimusiųjų skaičių 1926 metais 
su gimusiųjų skaičium 1925 ir 
1924 m. pasikeitimai atrodo 
nedideli, bet tų pačių metų pa- 
lyginamasai skaičius mirusių
jų atrodo gerokai pasikeitęs. 
24-tais ir 25-tais metais mirė 
2,799 žmonėmis daugiau, ne
gu 1926 metais, šių metų sau
sio mėn. pirmą dieną Lietuvo- 

centralinio statistikos bių- 
apskaičiavimu, buvo 2,259,-

SULAIKYKIT SLOGĄ 
KOL NEPERVĖLU

Red Cross Plaster’is teikia 
greitą smagumą

ro
151 gyventojas.

— A. Stanionis.

Neatsargu duoti slogai pereiti be 
jokios atydos. Influenza arba plau
čių uždegimu gali baigtis. Jeigu tu
ri slogą arba jauti ją ateinant, yei- 
kit skubiai. Gaukit tų seną ištikimą 
greitai veikianti Johnson’s Red Cross 
Kidney Plaster ir uždėk ant krutinės. 
Šis stebuklingas pagelbą nešąs plaste- 
ris yra dvigubo dydžio paprasto pla- 
sterio, ir neskylėtas. Patogus vartoti. 
Duoda veik urną pagelbą — šildo, pa
lengvina, saugoja-gelbsti palengvinti 
sukepimą ir sujudinti cirkuliaciją. 
Prašyk vaistininko didelio Johnson’s 
Red Cross Plaster su raudona flane
le užpakalyje.

Greita Pagelba
Dr. Scholl’s Zino-pads prašalina visokius 
skausmus greičiau negu kiti kokie žinomi 
metodai. Ima tiktai rainute nutildyti bile 
kokį korną. Gydymas prasideda iš sykio. 
Kuomet komas pranyksta jis daugiau ne- 
gryžta. Jei nauji čeverykai vėl padaro 
skaudama ta vieta. Zino-pad prašalina jj 
greit. Todėl, kad Zino-pad prašalina prie- 
žastį—spaudimą ir trinta* čeverykų.

Dr. Scholl’s Zino-pads yra su gyduolėmis, 
antiseptiski, apsaugojant!. Visose aptiekosc 

čeverykų krautuvėse—35c.

DžSchoH's 
Zino-pads

Uždekit vieną ir skausmas pranyks

.ir

ta Rossa” paukščiu skriejo į 
šiaurę.

Garlaiviu, be kelių turtingų 
braziliečių ir vieno amerikiečio 
— Jungtinių Valstybių gyven
tojo, važiavo daugiausia baltie
ji ateiviai iš Brazilijos. Nusilpę 
kovoje dėl būvio pragariškame 
klimate, išvarginti, be laiko pa
senę, jie už paskutinius kruvinu 
darbu uždirbtus pinigus važiavo 
į šiaurę — vieni į Meksiką, kiti 
į Jungtines Valstybes, o dar kiti 
net į tolimą Kanadą.

šitų žmonių tarpe buvo ir Jo
nas. Pageltęs, išdžiuvęs kaip 
skiedra, giliai įdubusiom akim, 
jis atrodė baisią ligą persirgęs. 
Eidamas jis ramščiojos kaip se
nis lazda.

— Kaip žuvis nega) gyventi 
ore, taip lygiai ir europietis pu
siaujo dykumose... — pasakojo 
jis bendrakeleiviams, po bre
zentiniu stogu garlaivio denyje 
atsisėdęs ir visa krutinę trauk
damas vėsinantį juros vėlo dvel
kimą. — Čiulpia ten iš žmogaus 
sveikatą ir dulkėta sudeginta že
mė, ir saulė, ir puikus augalai... 
Viskas ten nesveika, viskas nuo
dinga. I

Geltono drugio nukankintą 
beveik mirštantį rado jį Ama-| 
zonės dykumose kaueuko, pramo
nininkai, laimei plaukę tuo lai
ku motoriniu laiveliu ta upe, 
kuria plaukė indėniškoje piro- 
goj Jonas įsu Ochamija ir negru 
irklininku. Išgydę, jie nuvežė 
j i į Parą ir už tai, kad parodė ‘ 
dono Pedro atrasta dramblio1 c i
palmių auginimo vietą, sudėjo 
jam kelis šimtus pezų. Pirmuo
ju plaukiančiu į Jungtines Val
stybes garlaiviu, Jonas, po toj 
išvyko į Kanadą.

— Užsidirbsiu ten per vasarą 
pinigų ir grįšiu į Lietuvą: ten ir 
šuns gyvenimas geresnis, — gal
vojo jis., Kartu su Jonu kelio- 
vo ir šuva Akambaka. J. ž.

[“T-as”]

Vietoje sodos nuo dabar pra
dėki! 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 aptiekojc. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles II. 
Phillips nuo 1875.

Lietuvis Kontraktinius
Suvedpm šviesas i 
elektros jiegą. i nau 
jus ir senus namus i) 
mainom naujas liam- 
pns j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.
y. f-

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chlcago. III.

Tel. Boulevard 3669

Rengiamas spaudai gražus

GEGUŽINIS

“Gyvenimo” numeris

4

(Pabaiga)
Prenumerata metama ...... $2
Pusei metą.......................  51
Kopija .........................   20c ,

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chlcago, III.

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

Tr 1__ J—5 nuo 9 iki II vai. ryte;Va andos j nuo g va|, vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chlcago, III.

Tai. Boulevard 2160
— Valandų — 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 A«, Room 2(9
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8638 

Ultravioletini šviesa ir diathermia

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

Tei. 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 Hemlock 5524

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezeiis _ 
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CH1CAGO, 1LL.

lies. 6600 So. Artenian Avė 
Phone Prospect 6669 
Ofiso Tel. Canal 0267

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Maltoted St. 
Chlcago, Ui.
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ŽINIOS

stabdyti, bet patys buvo pulti. 
Tada vienas jų išsitraukė re
volverį ir šovė, peršaudamas 
George Boharski, 29 m., 9323 
University Avė.

: Didelėse muštynėse dėl šu
nies, prie 31 ir Princeton gat-

, (vių, tapo pašautas John Mur-
Keturi žmonės pašauti phy, 8035 Prarie Avė. Mur- 

phy išbėgo iš Studdy Looney 
aptiekus užgirdęs, kad kokis 
tai žmogus sp ręs aptiekinin- 
ko šuniui. Iš aptiekos išbėgo ir 
daugiau žmonių ir visi puolė 
spirusįjį šunį žmogų. Bet šis

Velykų dienos persišaudf- 
muose keturi žmonės liko pa
šauti ir vienas nušautas, du jų 
pašauti policistų.

Vienas policistų pašautųjų
yra plėšikas, kuris bandė ayi- žmogus buvo krikštynose pas 
plėšti du butus namuose prie Vito Badalamento, 3030 Prin- 
5211 Glenvvood Avė. Iš rastų ceton Avė., kur taipjau daug 
pas jį popierių jis pažintas kai- žmonių buvo ir visi 
po Philip Motrom iš Donver.1 ginti savo svečią.
Jį beplėšiant butus užklupo 
policija, kuriai jis bandė nepa
siduoti ir pradėjo šaudyti, bet 
pats krito sunkiai sužeistas, 
pervertai dvieili policistų kul-
ku.¥

Dviems policistains valgant 
restorane prie 9360 Cottage 
Grove Avė., jėjo trys vyrai ir 
pradėjo plytomis mėtyti į ka
steriu. Policistai bandė tai su

j ie šoko 
Muštynės 

baigėsi tuo, kad Badalamento 
pašovė Murphy.

Stanley Kaminsky, 21 m., 
3338 N. Le C lai re Avė., liko 
pašautus dviejų 
bandė pavogti jo

Pažino išmestąją iš au
tomobilio mergaitę

♦
Prieš keletą dienų prie Mon- 

roe ir Wood gatvių rasta iš 
automobilio išmestą jauną mo
terį, kuri krisdama iš greitai 
bėgančio automobilio perslskė- 
lė galvą ir nuo to veikiai pa
simirė. Per keletą dienų ji 
gulėjo pavieto ligoninėj nei
dentifikuota. Pagalios vienas 
žmogus pripažino ją matęs 
mėnuo atgal ir ji gyvenusi
1506 Jackson Blvd. Iš to pasi
sekė nustatyti, kad ji yra
Heien Tykes, 20 m., 2021 Wa- 
bansia Avė. Ją identifikavo jos 
motina Mrs. Florence Skarzyk. 
Ji sakosi nemačiusi savo duk
ters per šešias savaites. Ji pa
prastai kartais po savaitę ar 
daugiau
Jackson gatvėj 
ji ten kambarį pasiėmusi kole
tą dienų atgal, bet mažai jame 
būdavusi. Ten jos kambary ra
sta keli laiškai ir daug adresų. 
Iš laiškų spėjama, kad ji buvo 
vedusi (motina ir patėvis sa
kosi apie jos apsivedimą nieko 
nežiną), nes niekurie laiškai 
buvo adresuoti “Mrs. Margio 
Lewane”. Jinai taipjau buk 
vadindavusi Mrs. 
Tykes.

Tai jau ne pirma 
toje šeimynoje. Keli
gal jos brolis George, 
taipjau liko nužudytas 
šaikos narių.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

MERCEREAU RISIS 
LANDĖ

KOŠE-

patirti, jog bal. 22 d. 
ristike, Virginia Mcr- 
risis Strumilos svetai- 

Jos priešas

Teko 
moteris 
cereau, 
nėjie (Roselande).
bus paskelbtas vėliau.

Be to, risis dar Bancevičius, 
Sherry ir kiti. Gi Norkus pa
rodys keletą numerių iš sun
kiosios atletikos. —S. 
—----------------------------------------

Tarp Chicagos 

Lietuvių
namie nebūdavusi.

sužinota, kad

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

S AKIŲ SPECIATiSTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ii- 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

MAGDALENA RIMKIENE 
Po tėvais Daneliutė

Persiškyrė su Šiuo pasauliu 
Balandžio 17 dieną, 11 valandą 
po pietų, 1927 m., sulaukusi 
apie 46 metų amžiaus, gimusi 
Lietuvoje, paliko dideliame nu
liūdime vyrą Andriejų Rimkų, 
3 sūnūs ir 2 dukteres. Taippat 
paliko 2 brolius Antaną ir Juo
zapą Danelius. Kūnas pašarvo
tas, randasi 917 W. 33rd PI.

Laidotuvės įvyks Balandžio 
2(1 dieną, 8 valandą ryte, iš na
mų j šv. Jurgio parapijos baž
nyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Magdalenos Rim
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinj patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,

Vyras, Sunai ir Dukterys

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė

lios nuo 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA:

2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Atminkit, atminkit
Gegužio aštuntą
Babravičiaus Koncertas 

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

mus.

Tel. Boulevard 4139

Cicero 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.

automobilių.
24 m., 904 

pašautas irSt.» liko 
sužeistas 

negro Vernon Parker,

Concord 
mirtinai 
18 St., 
kuris tapo suimtas.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

I

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai-! 
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
8506— M arei jonai Doup^ienei
8507— A n tan u i G rigaičiu i 
8505—Marijonai Ki u.lsauskie-

nei
8513—Onai Milei-kienei
8510— Kasparui A ries kai
8511— Agotai Vaičiūnienei 

21832—Jonui Ašmonui 
12798 Uršulei Yaicekausk'ie-

nei
8536—-Domonikui Dominiko 

Belsk i ui
12800 Adomui Tamošiaus 

Stravinskui
22601—Valerijai Jasiunaitei 
12085—Juozui Armonui 
12804—Vincui žigeliui
8530—Polkerijai Laurinavi

čienei
8529—Onai Sakalauskienei 
8434—Mariutei Marmakytei

Antanavičių
Teodorai Niekienei 

23314—Jurgiui Terilui 
23315 Juozapui Mačiuliai 
23346—Rozalijai Pipirienei 
23347—Adolfui Mickevičiui 
55959—įpili tu i šebliauskui 
55960—Kazimierui K. Strovin- 

skui
55962—Elonai Neikei unienei 

23349—Jurgiui Kudzmai 
2o351 J u Ii j ou u i 
55903 Antaninai 
55961—Andriejui
55965 Juozapui Gedminui 
9591 I—Onai Vilčiauskienei

8552— Antanui liičkui
8553— Uršulei Rutkauskienei

12810—Antanui Petrauskui 
8559—Elžbietai čeponiener 
8562—Agnieškai 1 )i jokienei 
8557—Elzei Draugelienei 
8541 -Tadeušui Jozauskui 
8549—Onai Beverunglenei 
8540—Simonui 
8548 Barborai 
8565—Teofilijai 

nei
22602—Juozapui

Margaret

Valantiejui.
Baranai'tieiidž1 
Drevinskie-

Budriui

8556—Petrui. Draugeliui 
23354—Jurgiui Kudzmal 
23356—-Marijonai Pagojienei 
55967 Stočkai Augustinui 
55969—Leonui Kucinui

85j()—Onai Kaunickienei 
21848
8385

12769 O.
21108—B.23338—Antanui

23313

Kazakevičiui 
Stasaičiukei 
Zalogenui

-Marytei Kuncaitel 
S. Bumblauskienei 

Baranauckienei 
Viskiui 
Bruškaitei 

8150—1). šimkaitei 
8500—S. levui Antonaiciui 
(8503 M. Kunkulevicienei 

12806—Juozapui 
21834—J. Paliokui

21831—M. Latušinskienei 
551MJ1—M. šeputienci 
233 12 J. Paulauskienei 

Kasnauskienei 
šlepetaitei 
Jurgutienei 
Milaknienei

tragedija
metai at-

19 m.,
kitos

Keturi jaunuoliai už
mušti traukinio

Laukite ir rengkitės prie 15 
d. gegužės. Tą dieną, sekma-' 
dienio vakare, Lietuvių Lilio-' 
sybės svetainėje įvyks nepa-'i 
prastas vakaras, kurį rengia J 
Dr-stė Lietuvos Kareivių ir j 
uniformos skyrius. Sutarta ant 
greitųjų ir bus padaryta kas’ 
nors nepaprasto: tai bus ne 
juokais, bet tikrai. Mat Karei
viai yra veiklus ir nori parody
ti vietos lietuviams, kas gali
ma nuveikti į trumpą laiką. 
Tad rengkitės ir niekur kitur 
nevažiuokite o viską rasite ir 
turėsite ką ir kitiems pasaky
ti. — Drstės Korespondentas. ;

“Sakes” vakarienė
Keturi jaunuoliai, August 

Beltz, 24 m., Baymond Trapp, j 
20 m., 
Lester Bernąrd, 19 m 
Riverdale priemiesčio, liko už-’gta 
mušti prie 182 gt., F 
priemiesty, Pennsylvania trau- cagG3 inteligentai 
kiniui užgavus ir sudaužius jų įys laisvajai 

^automobilį. manybės idėjai.
Lucia Marella, 4 m., iš Mel-Į 

• rose Park, liko suvažinėta i“ 
į užmušta ties savo namais au
tomobilio, kurį valdė Mrs. May 
Johnson, 6019 Winthrop Avė., 
pastaroji tapo areštuota.

Praeito šeštadienio vakare, 
Clarence Bishop. 20 ir Lietuvių Golfo Kliube, Brid- 

visi iš geporto apielinkėj buvo suren- 
“Šakės” vakarienė, kurion 

Lansing įap0 pakviesti kai kurie Chi- 
prijaučian- 

minčiai ir laisva-

Vakarienės rengėjas buvo p. 
ir Ambrazevičius, kuris yra ir 

Toastmaste- 
redaktorius,

Motina nusižudė
Mrs. Sadie S. \Villiams, 

metų, žmona Dr. W. Robert 
\ViIliams, Riverdale priemies
čio sveikatos komisioneriaus, 
šeštadieny linksma nudažė sa
vo dukterei Eleanor, 7 m., Ve
lykų margučius. Bet sekmadie
nio ryte pabudusi mergaitė 
nuėjo ieškoti visur paslėptų 
kiaušinių ir rado savo motiną 
gulinčią virtuvėj. Jos riksmas 

i pažadino tėvą, kuris rado savo 
i žmoną mirusią, nusitroškinu- 
’sią gasu. Spėjama, kad ji nusi
žudė iš nusiminimo dėl pairu
sios sveikatos.

“šakės” leidėjas, 
riu buvo “šakės” 
Dr. A. Karalius.

Kalbėtojai savo 
.reiškė daug gražių minčių ir 
Ikai kurie prisiminė Dr. šliupo 

361 ir “Laisvosios Minties” laikus. 
° ’ Tie senieji laikai tai buvo pio

nierių laikai, tai buvo Dr. šliu
pas, pirmutinis drąsus žmogus/j 
kuris drįso stoti atviron kovon 
su kunigija ir skleisti tamsio
je lietuvių visuomenėje ” 
vają Mintį”. Dabartinė “i 
yra-tęsinys Dr. J. šliupo 
skleistos idėjos.

Vakarienes tikslas, kaip 
Karalius pranešė, buvo ne 
kų prašymas bei rinkimas, 
pageidavimas pritraukti 
darbo (su plunksna) daugiaus 
inteligentijos. — Rep.

kalbose pa-
ir

‘Lais- 
šakė” 

’ . pa-

Dr. 
au- 
bet 

prie

VINCENTAS lyANAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 18 dieną, 8 valandą 
ryte, 1927 m., sulaukęs 11 me
tų amžiaus. A. A. Vincentas gi
mė Sausio 19 d., 1916, Chicago, 
III., paliko dideliame nubudime 
motiną Elenorą, tėvą Povilą, 
seserį Juzefą 13 m. ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4051 
So. Campbell Avė.

Laidotuvės jvyks Seredoj, Ba
landžio 2Owdieną, 1:30 valandą 
po pietų iš namų bus nulydė
tas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Vincentas Ivana- 
viČia giminės, draugai įr pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinj patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Motina, Tėvas, Sesuo 
ir Giminės.

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
\rn naudinfifOFL

JUOZAPAS FE1ZA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 17 dieną, 9 valandų 
iš ryto, 1927 m., sulaukęs 50 
metų amžiaus, gimęs Kauno rė- 
dyboj, Raseinių apskričio, Erž- 
vilkių parapijoj, Puziškių kai
mo. Amerikoj išgyveno 18 me
tų, palikdamas dideliame nuliū
dime savo mylimuosius ir my
linčius moterį Emiliją, po tėvais 
Čepauskaitė, Amerikoj 3 dukte
ris: Adeline, Zofiją ir Heleną; 
3 sūnūs: Stanislovas, Bronislo
vas ir Juozapas ir giminės, o 
Lietuvoj, motinėlę ir seserį. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4617 
So. California Avė.

Laidotuvės jvyks Utarninke, 
Balandžio 19 dieną, 7:30 valan
dą iš ryto, iš namų į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenčiau
sios parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Feiza gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunai 
ir Giminės

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

J.F.RADZIUS
PigiavAia* Lietavis 

Graboriaa Chkagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų i įdirby- 
StiA.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted S t 

Tel. Blvd. 4063

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 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

1OO N. LaSalIe St., Chicago, III. 
arba prie vietinių agentų

Ar jus žinote, kad
Yra apskaitliota, kad paviršius že- 

į mes yra išdalintas į maždaug 29,000,- 

i mes, apie 14,000,000 dykumos, apie 
4,861,000 pelkių, poliai užima apie 
6,970,000 ketvirtainių mylių, didžiu
ma jos yra užklota ledais. Ar jus ži
note, kad Helmarai yra mėgiami rū
kytojų per 20 metų. Jei jums nusi
bodo paprasti cigaretai ir norite ge
resnių, susipažinkit su Ilelmar, kara
lienė žymiausių cigaretų.

Pirmoji karščio auka
~ . at i i , j mes yra isciannias 1 mazuaug ^y,uuu,-
1 ernai per Velykas turėjome Į ketvirtainių mylių dirbamos že-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

MLL^SĄUNCLE

d514>16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louii Am. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8912

South West Lumber Co.
3456-60 Archer Avė. 

Netoli 35th St.
Tel. Lafayette 0115-6

Atdara iki 6 vakare, Subatomis iki 
pietų.

Mes kalbame LIETUVIŠKAI

IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIII1

8564—Uršulei Vilimienei
12807—Juozapui Placauskul
128111—Marcelei Baronienei
8554 Izidoriui Bagdonui

12813—Petronėlei
8515—O na i ŠI iau terienei

8517—A.
8561—E.

55968—V.
55972—J at u 1 i u tei Ma re i 

širvinskienei

Viflgirdaitei 21838 Z. Misiūnienei
21811—V. Janioliunui

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

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

Mes parodysime kaip tai atlikti 
Atsišaukite arba telefonuokite

95915 B.
8576 O. Kevirtienei 
8.569’ M. Bagdušonkaitei 
8578 M. Vasiliauskienei

i 21 (8 13 M. šemež i u k e i 
8581—,M. Boreikienei 
8575- K. Kazakevičiui

sniego pusnynus, šiemet gi 
Velykos buvo karščiausia šių 

buvo pa- 
ir vienas 
mirė nuo 

Knights

metų diena. Karštis 
siekęs 79 laipsnius 
žmogus tą dieną jau 
karščio. Juo buvo

• Templar beno vedėjas Charles
’A. Mueller, kuris pasimirė ves
damas programą ant Auslin 
metodistų. lepiiskopįalų bažny
čios laiptų. Mirė jis nuo širdies 
ligos, kurią paaštrino karštis 
ir nuovargis.

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

324 So. Crawford Avė.
Kedzie 9535

A 'V'E.kl LY\K1G

LKCCSE lAfe SOkJNy-
Biyv O\t>Ki‘*V I JCST

THAT E»\\_L CUT 
My vog^-v ?

‘-I 'JUSI
C AL L

V B/xgv< !
Coliseum — Dabar 
Sells-Floto Ciruus 

2:15 po piet 
8:15 vakare

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Ytiška,
3228 W. 38th Street, Chicago, TU.
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Tarp Chicagos
agitatoriai ir peni visokioms savim išsiveža. Jisai parduoda 
brošiūroms apie sovietu rojų!., aukso daiktus: laikrodžius,'
Kur link mes einame?! Iš ko laikrodėlius, žiedus ir viską,' 
ims pavyzdį musų lietuvis dar- kas tiktai reikalinga geram

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS

SLA. 335 kp. sekretorius 
Aug. Jankauskas rašo 

netiesą

bininkas? Juk jis trokšta ap- žmogui. Kas nori turėt aukso
švietos, trokšta dailės! Jau nie- ir laiką, tegul pasimato su p.

Luku pirm jo išvažiavimo.
—Nauj. Reporteris.

For Reni Automobile^

kp.
rašo:

vi-

“N.’’ nr. 88 viršminėtos 
rašt. Aug. Jankauskas 
‘‘Man norisi pranešti gerb. 
suomenei 'apie SLA 335 kuopą"
ir t. t. Tas rašinėlis, išskyrus 
laikų susi t vėrinio kuopos ir su
sirinkimų vietų ir laiką, viskas 
yra netiesa. Negaliu atsistebė
ti, kaip gerb. Jankauskas galė
jo tą rašyt, kas visai yra prie
šinga tiesai. Netiesa, kad šeši 
buvote nariai kitos kuodis 
(129 kp.); buvote apie 30. Ne
tiesa, kad du metai atgal ra
dote tų k p. su 39 nariais. Aš 
įstojau apie 
čiau jūsų, 
apie 100, ir 
rašinėjami, 
r ėjome 
ir 6-to
kad jie “pamatė, kad kp. gerai 
gyvuoja.” Taipgi' neteko girdėt 
kuomet Imlševikai “cypia, stau
gia, šaukia, švilpia, trypia.”

metus laiko anks- 
o jau narių buvo 
vis nauji buvo pri- 
Su bolševikais tu-

susikirtihni delei 2-ro 
apskričių, o ne dėlto,

Taip jie elgėsi 2-ro apskričio 
konferencijoj, dėl ko pasipikti
nę kučpos nariai ir nutarė at- 
simest nuo 2-ro apskričio. Bet 
kuopoj nieko panašaus nebuvo. 
Susikirtimų
pusių ir gana aštrių. Bolševikai 
palyginamai 
už nekurius iš musų buvo, to
dėl ne karta prisiėjo raminti

būdavo iš abiejų

daug mandagesni

savuosius.
sakotės sutverę naujų

bolševi-padėties, kokią padarė 
kai. Bet kodėl jus netvėrėt kuo
pęs, kol padėtis buvo daug blo
gesnė, o tik tada, kaip kuopoj 
pialaimėjot ir nelikot išrinkti 
k p. viršininkais? Ar geras or
ganizacijos narys turi bėgt iš 
jos, ar naujų organizuot dėl 
netekimo ar nepatekimo į urė
dų? Ar jus manote, kad gerb. 
visuomenė myli neteisingus 
pranešimus? Aš, kaipo “N.” 
skaitytojas, platintojas ir kon- 
testantas esu įsitikinęs, kad 
skaitytojai nori teisingų žinių.

Juozas K Grušas. 
SLA 129 k p. narys.

Birutei Jurgelionis
Kl.Musų žymiausias poetas 

Jurgelionis suteikė Birutės 
biliejui sekamas eiles, kurias 
komp. A. Vanagaitis papuošė 
muzika:

Už jurų už marių, čia lizdų sušukom 
Neužia čia mums ąžuolynai šventi.
Be savo senuolių gal dvasioj su

smukom,
širdy neliespnoja gal meilė skaisti.

Chicagoj—Birutės sostinėj,
Toli nuo Palangos bangų,

Lietinių dainoj sutartinėj,
Gaivinsime dvasių Tėvynės vakų!....

O

Iš amžių,senovės Tėvynės motutės,

kas jiems dainų nedainuoja, 
niekas nesuteikia jų sielai pe
no.

Bolševikų agitatoriai peni vi
sokioms tararaikoms apie bol
ševikišką rojų — liepia skersti, 
mušti, karti, pinuti. Klasines 
dailias apvilko skerdynių obal- 
siu ir tą musų darbininkišką 
jaunimą mokina ne dainas dai
nuoti, bet apsiginklavus piuk- 
Inis ir kirviais eiti kariauti už^ h()ua(, viršaug (1(am.
Busiją. Toki musų lietuviai —1 x v , •
išgamos, žinoma, minios seka 
paskui tuos- apkvaišusius, nes 
jos apkvailintos “brošiurinių Lesng senąją: 
mokslininkų”, <’ 
išnaudoti.

Ir tikrai taip yra:
‘Be savo senuolių, gal dvasioj J kur* gali lošti net trys poros 

susmukom,
širdy neliepsnoja gal meilė 

skaisti’’...
Argi gali liepsnoti meilė skai-• malonus, vaišingas ir moka tin

sti, jei ji murzinama kraujais?! karnai apsieiti su kliubieČiais 
Tėvas sūnaus, brolis brolio jau ir svečiais. — Rep. 
nekenčia. Lietuviui inteligen- - 
tui jau laikas sukrusti ir stoti 
į kovą su tais arogantais, ku
rie išsižadėję savęs, tarnauja 
svetimiems dievams. Jie nenor. 
Lietuvos, nenor to, 
bet stumia į glėbį 
Rusijos“ ir musų 
nor padaryti Busijos patriotu!!

Bet netolimas laikas, kada 
tas lietuvis darbininkas susi
pras ir numes tą bolševikišką 
jungą nuo savo pečių ir bus 
tikras lietuvis — Lietuvos- pa
triotas. Nors visokiais budais j 
mėginama tų tamsią minią iš-' 
aikyti savo bučiui, bet vargu 
bau pasiseks. Bolševikų minios jog bus daug žmonių, tai pasirūpin
au pradeda atskirti gera nuo 

L’ogo ir pamažu atvesta nuo to 
“sovietiško rojaus’’.

Albusk, lietuvi! “Užmirškim 
nesantaiką aide dainos” ir sto
tim į bendrą frontų prieš mu
sų darbininkijos mulkintojus - 
bolševikų agitatorius.'

Bolševikų Priešas.

Lietuviu Golfo Kliuhas 
naujoj vietoj

Šiomis dienomis Golfo 
bas persikėlė naujon 
Naujoji vieta randasi prie pat 
senosios vietos, būtent ant

> Kliu- 
vieton.

pas Halsted ir 32 St.). įeina
ma kliuban iš 32 gat.

| Naujoji vieta yra daug pato- 
l.yicna <14 u«nnin: ^111’1 (latlg

duodasi lengvai gražių kambarių draugiškiems 
susirinkimams ir pasikalbėji
mams. Gražus chess kambarys,

kartu. Aplamai imant, vieta 
kliubui patogi.

Kliubo vedėjas, p. Menas,

Lietuviui inteligen-----------------------------------------

CLASSlFIEDflDS.)
kas sava, 
“matuškos 
darbininko

Tarp biznierių
tie laikai, kad lietuviai 
tiktai dirbti juodą dar- 

pelnyti sau gyveni- 
lietuviy gerų biznie-

Announccmcnts
Pranešima i

Kas, ką, kur. kaip ir kada 
rengia, veikia ar kviečia

Birutės Choro dainų pamoka atsi
bus Balandžio-April 19 d., 8 vai. va- 

Lietuvių Auditorijoj, ant sce- 
— Valdyba

kare, 
nos.

TIKIETAI KERENSKIO 
PRAKALBOMS

Balandžio 24 d., Ashland Auditori
joj, 2 vai. po pietų, kalbės Aleksan
dras Kerenskis. Kadangi manoma,

kitę tikietus gauti iš kalno. Tikietai 
I pardavinėjama “Naujienose” ir “Auš
ros” knygyne.

Cicero. — Draugystė Lietuvos Ka
reivių, iš priežasties Šv. Velykų su- 

, sirinkimas yra perkeltas ant Trečia
dienio, 20 d., šio mėnesio, 7:30 vaka- 
i re, Lietuvių Liuosybės Svet., bukite 
visi, atsiveskite ir naujų, sveikų, ge
rų vyrų.

— Draug. Sekretorius

Park. — Keistučio Kliu- 
Skyriaus repeticija, vei- 

jvyks Antradienį,

Brighton 
bo Dramos 
kalo “Piršlybos 
Balandis-April 19, 1927, pas M. Kas- 
paitj, 3827 Archer Avė., lygiai 8:00 
vai. vak. Visi dalyvautojai malonėki
te būti laiku.

— S. Dombrou, Nut. Rašt.

Roseland. — . Seredoje, Balandžio 
dirba didelėms kom-!20 d., 8 vai. vakare, Aušros knygy- 

I ne, 10900 So. Michigan Avė. įvyks 
Draugijų Sąryšio ketvirta prelekcija 
temoje: “Mokslinis Socializmas”. 
Skaitys F. Misius. Penkta Sąryšio 
prelekcija įvyks Balandžio 22 u. tuo 
pačiu laiku ir toje pačioje vietoje te
moje: “Musų žemės Atsiradimas”.

> Skaitys J. Samulionis. šešta prelek
cija įvyks Balandžio 27 d., toje pa- 

: “Teologija ar 
yra Mokslas”. Skaitys G. Kuraitis. 
Visi kviečiami atsilankyti j suminė
tas prelekcijas. Juose sužinosite daug 
naujų nežinomų dalykų. įžanga j preu 
lekcijas veltui. Beto rengsime ir dau
giau prelekcijų, todėl tėmykite pra
nešimus j laikraščius.

— Komisija

kaipo ‘salesmenai”. 
turi gerą 

Motor Car 
Avė. Užė- 
kompaniją

Ne 
galėtų 
bą ir tuo 
mą. Yra 
rių, kurie 
panijoms
Kazys Montvidas 
pasisekimą Hudson 
C.o., 2220 Michigan 
jęs aną dieną į tą 
sutikau Montvida. Jisai vedžio-' - - - —

, . ■ Liju jvyivn uuianuiiv
10 tris kostumenus po lotą. ■ čioje vietoje temoje: 
kuriame stovi sustatyti vartoti 
automobiliai. Kol aš tenai su
kinėjaus, jisai pardavė vieną 
karą, o kitą išmainė ant naujo 
Hudscno.

—O kaip jūsų karas? — už
klausė mane Montvidas. Sa
kau, 

Aš
labai geras, 
pirkau nuo 
džiaugiuosi,

jo

kaip
♦

LSS 4 kp. svarbus susirinkimas 
bus šiandie, 8 v. v., Raymond Cha- 

automobi-i I>ely. Yra daug labai svarbių rei- 
kad lekia ka,ų’ to(,el visi naria* prašomi ba

ltinai atsilankyti. —Sekr.
*

Užėjau į Dr. >A.
ofisą, 4910 So. Michigan Avė.

—Nors kartą tave pagavau, 
Matyt, tamsta esi labai 

“bizi”.
—"Bizi” gerbiamasis, “bizi.” 

Matai pilnas ofisas žmonių, o 
kiek dar jų laukia ligoninėj...

—Girdėjau, kad gegužės mė- st. ir

Davidonio
PRANEŠIMAS

In širdis pasemsime meilės tyros. ! <jak
Jaunystės skaistybę paseksim 

Birutės,
Užmiršim nesantaiką aide dainos!
Musų poetas trokšta, kad ai

de dainos užmirštume nesan
taiką (nesutarti), kuri taip gi- 
liai šaknis įleido. Mes užmiršo- negy daktaras važiuoji į Lietu-' 
me kultūros darbą dirbti, už- Vą? 
miršome dainas, pasakas, vai
dinimus, 
rietenas ir gimdome sau prie
šus iš artimiausių draugų!

Pešasi Lietuvoj, pešamės ir 
Chicagoj. Ir už ka? Užmiršome. 
švietimo dirva. Inteligentija iri, daktaras

doms kaip matyt įgijęs 
populerumą tarp pacientų. Ji
sai politika neužsiima o tiktai b<> Packard komp Yra skubus rei- 
mediciną 
kart vis 
gija. 

♦ ♦ ♦
' Aukso žmogus J. Lukas 
liks mus 
sai su Naujienų ekskursija 

-.važiuoja Lietuvon- ir laiką

—Taip, taip, žiūrėsiu, jeigu 
jsivėlėme į politines pasiseks, o bandyt galima.

visuomenės veikėjai pešasi už 
principus, o darbininkų minias 
pasigavo mulkintojai bolševikų

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Nuntiennu

pažjs-

—O kaip su 
tamsta apsčiai

- Tai nieko, 
rai.

ligoniais, 
turi?
yra kiti

kurių

dakta-

Davi- 
didelį

praktikuoja ir 
daugiau praktikos

♦ * ♦

be aukso ir laiko.

RENDAI pigiai flatai, po 3 ir 4 
kambarius, šviesus kambariai, ant pir* 
mo flioro ir 
si, kur gali 
nos.

AtsiŠaukit
4958

trečio. Oaradžius randa- 
tilpti dvi ar trys maši-

j Storą. 
Wentworth Avė.

ISSIRENDAVOJA flatas 6 kamb., 
šiltu vandeniu šildomas; kambariai 
dideli ir Šviesus, geriausioj vietoj, 
prie pat parko. Triinsportacija ge
ra Remia pigi. V. Sakalas, 5533 So. 
Claremont avė. 1 bl. į rytus nuo 
Wrstem avė.

Tel. Republic 9059

PARDAVIMUI Chevrolet se- 
dan, 4 durų, naujutėlis, visai 
mažai važinėtas. Norintis pirk
ti, matykite. Parduosiu už tei
singų pasiūlymų. 4357 S. Wash- 
temvw avė. Lafayette 1329.

Real Estate For Sale
Namai-žem* Pardavimui

>5.00 IMOKfiTI
. Financial

FinanHiu-Paakoloa

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA ženota pora arba 
moteris, prižiūrėjimui namo pakraš
tyj Chicagos. Duosiu renetai 3 kam
barius dovanai. Vyras gali gauti dar
bą, o m o te re i mokėsiu algą, jeigu 
bus ji viena. NAUJIENOS, 1739 So. 
Halsted St., Box 916. Atsiliepkite 
laišku.

Musical Instruments
M u zikoB I n»t rumen l ai

PABDUOSIU savo Columbia 
gražų mahogany išmarginimo. 
su rekordais už $37. Beikalau- 
kitę Columbia palikto sandė 
lyj, 1538 VV. Chicago Avė. • 

1 lubos.

KIMBALL ir Wurlilzer pianai, 
tiktai užmokėkite už dustatymą j 
jusu namus, mums reikia daugiau 
vietos. Geras bargenas dėl prade
dančių. 1538 W. Chicago avė., 1 fl.

Help Wanted—-Malė
Darbininkų ....REIKALINGI agentai

§750 vertės groji k lis pianas už 
$9;>, benčius ir mielini pridedami. 
6136 S. Halsted st?

Kitus lengvais mėnesiniai.^ išmokėji
mais, mes pastatysime ant jūsų loto 
namą, mūrinį arba medinį, garažą, 
bungalow su uždarytais porčiais. įde
damą porčius, oertaisome namus, įve
dame elektrą, plumbingą, apšildymą, 
malevojame ir dekoruojame. Taipgi 
teikiame paskolas namų savininkams. 
STANTON CONSTRUCTION

COMPANY
6347 So. Western Avenue 

Phone Hemlock 2636

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgiiių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

Beikalinga keletas gabių vy
rų virš 25 m. senumo, kurie 

'turi liuos’ų valandų laiko vaka
rais ir nedėliomis, būtinai at- 
silankykit ateinantį ketvergo 
vakarų nuo 6 iki 9-tos vai. ant 
žeminus nurodyto antrašo. O 
mes parodysim kaip galit už
dirbti $35 iki $50 j savaitę jū
sų liuosoms valandoms, visiš
kai nekliudant jūsų dabartinio 
užsiėmimo. Patyrimas ne bū
tinai reikalingas, mes išmokin
sime. Gera proga išsidirbti pa
stovus darbas ant visados iki 
$100 ir daugiau į savaitę, kurie

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

Business Chances
. Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI saldainių ir deli- 
cattessen krautuvė. Parduosiu pi
giai. 2979 Archer avė.

$150 IMOKftT, $7 l MCNESI 
NUPIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, g-ažųs namai 

aplink Šį namų, 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.

PABDAVIMUI bungalo\v, nau
jausios mados, su visais įtaisy
mais, mainysiu ant loto, maši
nos arba nedidelio biznio.

PABDUOSIU antrus morgi- 
čius, $3640, mokestis po $60 j 
mėnesį arba mainysiu ant lo- 
toj mašinos arba mažo biznio.

AtsiŠaukit
J. J. ,

6605 S. Richmond St.

Miscellaneous
Įvairus_________

ELECTRIC KONTRAKTORJUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantu, Ken- 

' džių, Bekemių. Mu-
sų specialurnas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Biznis išdirbtas per 10 metų. Par
duosiu vienų bizni arba ir su namu. 
Priimsiu namų kaipo pirmų jmokėji- 
mų. Pereitų metų įplaukų buvo $95,- 
150.00. Kas turi vertės apie $60,000, 
atsišaukite per laiškus. JOHN DAN- 
NEL, 7643 So. Honore St.

PARDUODU 2 fl. po 5—5 kam
barius prie Mariiuette parko, ar- 
žuolo trinias, 30 pėdų fotas, 2 metų 
senumo namas, kaina $11,500. *

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

Kreipkitės pas
Wm. Gritenas, 

3241 So. Halsted st.
Tel. Boulevard 5066

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

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą,.popierq, htiklus ir t. t.

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

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė,• • »i i __ _ ii* i aihj/i viiviui uuvtjnit ir irroHcriienoriai pildys musų pamokini-• priežastį patirsit ant vietos. Naujie
mus. Klauskit J. •Zackcr, Ma- 
nager.

P. S. KAZVVEiET, & CO.
6312 S. yVestetn avė., Chicago

MAN REIKIA PENKIŲ VYRŲ
Kurie yra susipažinę su dirb

tuvėmis, mašinšapiais arba me
chanikų darbu dėl atlikimo spe- 
cialio darbo didelėj įstaigoj tik
tai tris vakarus į savaitę. Ge
ra mokestis. Tiktai atsiųskite 
savo vardų ir//adresų.

1739 S. Halsted st.
Bo,x 913.

REIKALINGAS darbininkas vidu
tinio amžiaus, kuris yra susipažinęs 
apie boileri, janitorystę, ir moka lo
vas taisyti. 4501 So. Paulina St.

REIKALINGI AGENTAI
“Iš darbo — kuprotas, iš biznio — 

bagotas”, yra sakoma nuo senų lai
kų. Taigi kodėl Tamsta negali pamė
ginti biznio, kur nėra reikalo inves
tuoti pinigų ir jei neturite patyrimo, 
tai gausite suvis uždyką.

Susikonektavęs su mumis, Tamsta 
niekados nesigailėsi, hes mes turime 
gražų ofisą, gerą sistemą, daug kos- 
tumerių ir tik mažai darbininkų.

Galite dirbti pilnas valandas arba 
vakarais.

Ateikite pasikalbėti.
STANKO-NESTOB

Real Estate — Brokers 
5097 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6036

Autontobiles

Pranešu visiems savo 
tumiems ir buvusiems kostume-' kitokio biznio,
riams, kad nuo 13, balandžio 
mes vėl atperkam NATIONAL 
BESTAURANT, 1841 S. Halsted 

dėsim visas pastangas 
mandagiai patarnaudami už 
prieinamų kainų duoti geriau
sius kaip galima valgius.

Broliai Aleksandrai

Personai

JONAS WIITOL, nesenai atvykęs 
iš Anglijos, ieško savo brolio, ku
ris pirmiau gyveno Detroite Ir dir-

. | kalas, todėl jis pats, ar jį žinantis
ka8 tuojaus praneškite: J. VVitol, 1205 

Howard St., Detroit, Mich.• •

For Rent

nos, 1739 So. Halsted St., Box 914.

BARGENAS. Pardavimui 6 kam
barių mūrinė cottage. Elektra, ga- 
«as, maudynė, 2 karų garažas. 3931 
Filmore avė.

PARDAVIMUI 1 tono Ford 
trokas, tinkąs dėl bučernės

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted st.

ar.

EKSTRA AUTOMOBILIŲ 
PIRKfiJAMS

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

PARDAVIMUI groseme ir bučer- 
n0, rezidencijų distrikte. Nėra kito 
panašaus biznio aplink. 4252 Archer 
Avė., 2-ros lubos užpakaly.

• * i • 1 . ■ —-----------------------------—

PARDAVIMUI pigiai restauran- 
tas greitu taiku. Pardavimo prie
žastis — turiu du restaurantu, to
dėl turiu vienų parduoti. 1238 W. 
59 St.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, du po 5 kambarius flatai, ga
ru šildomas, 2 karų medinis garažas, 
lotas 45x125, Washtenaw Avė., neto
li 67th St., tiktai $17,500.

IGNATIUS CHAP & COMPANY 
31st prie Watlace Street

LAIME neišpasakyta tam, 
kas myli summer resorto biz
nį. Atiduosiu už pusdykį sum
mer resortą ir farmą ant eže
ro kranto, netoli Mihwaukce, 
Wis. F. J. Szemet, 3114 South 
Halsted st.

STOGDENGYSTE
Tusų 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 ROOF1NG CO.
3411-1S Ogden Avė,

Phone Lawndale 0114

HOME
CONSTRUCTOR

PARDAVIMUI pigini gera bučer
nė lietuvių apielinkėj. 3022 West 
63 rd st.

PARDAVIMUI lunch ruimis arba 
priimsiu parnerj. Labai gera pro
ga dėl vyro arba moteries. 4014 S. 
VVestern avė.

Exchange—Mainai

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

Kreipkitės pas
VVm. Gritenas,

3241 So. Halsted st.
Tel. Boulevard 5(Mi6

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

1739 South Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

P> 
Ji- 
iš-
8,11 • Street.

PARENDAVOJIMUI 4 kambarių 
flatas. Maudynės, boileris šiitam, 
vandeniui, klosetai viduj, remtos 
tik $20. Pulkus flatas. 1813 String

čia turite greit pamatyt šiuos 
automobilių bargenus. Kurie ma
not š|met pirkti automobilių, jums 
nereikalinga mokėt tuksiantį do
lerių arba daugiau už karą, kadan
gi čia gausit:

į Hupmobile, 5 pasažierių, už $350 
' Essex, 5 pasažierių, sedan .. ‘“n'’c 
Jewett, 5 pasaž. Calif. viršum 
Buick, 5 pasažierių ... ........
Ford, 5 pasažienų sedan .. 
Coupe Ford už ....................

čia dėl to taip pigiai parsiduo
da, kad cash, o ne išmokėjimais, 
o pinigai reikalingi investuot j ki
tą staką. Atminkit, kad nusipirkęs 
tą karą važinėsit taip, kaip ir tie, 
kurie užmoka $1000 ir daugiau. Jie 
yra visi pertaisyti; eina kaip nau
ji. Tiems bus parduoti, kurie pa- 
ipatę paliks depozitą. Kreipkitės:

ROYAiL MOTOR CO.
4406—08

Tel.

$275 
$350 
$200 
$185 

$85

S. Western avė.
Virginia 0818

MAINAU 2 flatų po 6 kambarius 
prie 61 ir Albany. Maino ant ma
žesnio namo ar bilc kokioj apielin
kėj, arba 4 ar 6 flatų geroj apie 
linkėj. Matykit

L. JARUSZ, 
3252 So. Halsted st.

Yards 4951

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

Wm. Gritenas, 
3241 So. Halsted st.

Tel. Boulevard 5066

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMOS, FARMOS
Kas norite pirkti gerą ukj lie

tuvių kolonijoj, atsiŠaukit: J. A. Že
maitis, R. 1, Box 17, Fountain, 
Mich.

FARM A iš 110 su viršum akerių, 
gera žemė, Wisconsin valstijoj, mai
nysiu ant 2 flatų arba mažesnio 
namo. 6417 S. Sacramento avė. Tel. 
Republic 4803.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

LOTAI $750 — 86X123
Ant lėngvų išmokėjimų, tre

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

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

PARDAVIMUI namas su bizniu— 
cigarų štoras. Parduosiu arba mai
nysiu ant cigarų ir cigaretų krau
tuvės. Namas randasi gerame pa
dėjime. Nupliksite nebrangiai nuo 
paties savininko. Taipgi ir agentai 
galite atsišaukti. 1707 S. Halsted st. 
Tel. Canal 0684.

DETROIT, iMICH.
Pardavimui namas, 2752 — 25 St.. 

South Michigan avė. 2 aukštų dėl 
dviejų šeimynų, yra skiepas, gera
me stovyje, bargenas $8000. .

EBEL,
389 West Boulevard, 
DETROIT, MICH.

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In 

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

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

Tel. Cicero 180.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Teb Lafayette P705—8700

Chicago

Financial
Finansai-Paakoios

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną

Perkame real estate 
kontraKtus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

Tiktai 3'/2% nuošimčių 
• Be Komiso.........
Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
$300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
į 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se- 
redos ir pėtnyČios;

BUK LINKSMAS 
Nemikčiok, nesustok

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

CHAS. PFERDMENGES
Tel. State 8123 Suite 914.

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois

Phone Austin 4255 
STANDARD HDWE. & 

SUPPLY CO. 
4319 W. Madison St. 

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

Visas tavo ras garantuotas.

Educational
Mokyklos

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

International Rarber 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 LIETUVIU MOKYKLA 
3106 S. Halsted St., Ghicago, Ilh


