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Smurtininkai Hori Keist Konstitucija
Politiniai kaliniai Lie

tuvoj kankinami 
elektriką f

Kerenskis lupa kailį Mask- ■ 
vos diktatoriams j 

- - - - - - i
Komunistus vadina Rusijos 

laisvės išdavikais, pripildžiu
siais kalėjimus pelitiniais 
kaliniais

NEW YORKAS, ba’. 19. —

Gandai apie perversmo 
ruošimą- provokacija

RYGA, balandžio 16 d. 1927 m. (Radiograma). — 
Seimą paleidžiant kabinetui nepasitikėjimas priimta 45 
balsais vai. liaudininkų, socialdemokratų, tautinių mažu
mų ir Ūkininkų partijos, prieš 30 balsų dešiniųjų.

Tokiu pat balsų santykiu priimta rezoliucija neišduo
ti atstovo Pajaujo. Del to Seimas paleistas.

Nauji/ rinkimų greit nelaukiama. Valdžia nori sau
valiauti, keisti konstituciją ir diktatūra terorizuoti kra
štą. Politiniai kaliniai kankinami elektriką.

Dr. Pajaujis atiduotas karo teismui. Jo nuteisimu no
rima pateisinti Seimo paleidimą.

-Gandai apie perversmo ruošimą tai provokacija. ’

Visas soviety ambasados 
štabas apleido Pekiną

Kari! oniečiŲ valdžia 
perorganizuota

Aleksandras Kerenskis, buvęs 
Rusijos laikinosios valdžios mi- 
nisteris pirmininkas 1917 tne- 
tnic, praeitą sekmadienį laikė 
ska'trneningame Mecca Temple 
susirinkime kalba, kurios klau- I
sėsi daugiau kaip pusantro 

.tūkstančio žmonių.
Kerenskis yra šaunus orato

rius. Savo kalboj jis pasakė, 
kad šiandie Rusijoj siaučiąs 
piktesnis teroras, ne kad žiau
riausių carų laikais. Jokios 
žodžio, spaudos ir susirinkimų 
kliuvęs nėra. Viskas patrempta. 

; Kalėjimai perpildyti politiniais 
Į kaliniais. Tečiau tie perpildyti 
j bolševikų valdžios kalėjimai 
esąs tikriausias ženklas, kad 
Rusijoj einanti kova už demo
kratiją.

Mitingui pirmininkavo Matt- 
hew Wo!l; Amerikos Darbo Fe
deracijos viceprezidentas, kurs 
pristatydamas Kerenskį susi
rinkimui pavadino jį “Rusijos 
demokratijos simboiu.” Woll

I Pacific and Atlantic Photo J 
Naujausios mados moterų drabužiai.

Ukrainos separatistai 
kelią maištą

Sukilimas buvęs raudonosios 
armijos patremptas ir daug 
separatistų išskersta

Smarkios vėsulos centra- 
linėj Illinois

l’er audras bent devyni žmo
nes užmušti, daug kitų su
žeista

PEKINAS, Kinija, bal. 19. 
— šiandie Pekiną apleido pas
kutiniai, kurie dar buvo pasili
kę, sovietų Rusijos ambasados 
valdininkai, tarp jų ir charge 
d’affaires.

Maskvos valdžia atšaukė iš 
Pekino savo ambasados štabą 
dėl nesenai įvykusių ambasa
dos trobose kratų, konfiskavi
mų ir suėmimų, padarytų Pe
kino valdžią kontroliuojančio 
Mandžurijos karininko, marša
lo Čang Tsolino, įsakymu.

Banditas klastingai nu
žudė du valdininku

Gen. čian Kaišek, apvalęs ją 
nuo komunistų, perkėlė iš 
Hankovo j Nankiną

VERA CRUZ, Meksika, bal. 
19. — Vidai Tenorio, Meksi
kos banditų vadas, kurs buvo 
pranenšęs, kad norįs pasiduoti 
vyriausybei, vakar užmušė 
kapitoną Mandelį Floros ir jo 
palydovą, atvykusius įteikti 
jam ir j jo bandai 6,000 pesų už 
pasidavimą.

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 19. 
-— Pranešimai sako, kad vy
riausias kinų nacionalistų ar
ba kantoniečių karo vada? gen. 
Čian Kaišekas, kuomintango — 
policinės kantoniečių partijos 
— lyderis įsteigęs Nankine 
naują valdžią.

Tai. iš tikrųjų, buvęs ne 
naujos valdžios įsteigimas, bet 
tik, kaip gen. čian Kaišekas 
pabrėžęs, perkėlimas kantonie
čių (nacionalistų) valdžios iš 
Hankovo ir apvalymas Kuo 
mintango nuo komunistų. *

Ryšy su tuo gen. čian Kai- 
šek’is paskelbęs šitokius kuo
mintango principus:

pareiškė, kad ei g. vizite tie ji 
Jungtinių Valstijų darbininkai 
turį didelės viltidjs, kad dabar
tinę bolševikų diktatūrą Rusi- 

ijoj netrukus pakeisianti demo
kratinė valdžia.

Suėmė pabėgusį į J, V. 
teta gitanatoriii

Rikov įspėja Rusiją buti 
prisirengusią

Stiprus žemės drebėji
mas Alaskoj

CORDOVA, Alaska, bal. 19. 
— Jungtinių Valstijų laivyno 
radio stotis Kodiake praneša, 
kad ten buvęs jaustas stiprus 
žemės drebėjimas, tęsęsis pusę 
minutės.

“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 “Naą- 
jieqų” cirkuliacijos, pardavinė
jime “Naujienų” skelbimų ir 
knygų kortų.

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

Pirma< atsteigimas konser
vai n ių kinų idealų kuomintan- 
guose.

Antra, tęsimas revoliucijos 
tikslu suvienyti visus kinus po 
tautine vėliava.

Trečia, nepaliauti karo prieš 
šiaurės Kinų militaristus • ir, 
galų gale paimti Pekiną.

Ketvirta, Ipanaikinti netei
singas sutartis ir derybų keliu 
atgauti iš svetimų valstybių 
jų koncesijas Kinų žemėje.

Gen. čian Kaišenas pareiškė, 
kad kinų išdavikai, militaris- 
tai ir imperialistai turį būt iš
guiti kartu su komunistais.

/ ________  -
Tanaka paskirtas Japo

nijos premjeru
TOKIO, .Japonija, bal. 19.

Premjero Vakatsu'ki ministe- 
rių kabinetui rezignavus, nau
ją valdžią sudaryti apsiėmė 
premjeru paskirtas baronas 
Tanaka, kitados buvęs Japoni
jos karo ministeris.

4 Britų kariškiai užsi
mušė aeroplanui nu

kritus žemėn

Kerenskis savo kalbą pradė
jo palyginimu sąlygų, viešpa
tavusių Rusijoj carizmo lai
kais, su dabar viešpataujančio
mis.

“Kad ir dar taip žiaurios są
lygos buvo tuomet,” sakė jis, 
“vis tik buvo galima bvnl kal
bėti, klausti. reikalauti. Bet 
šiandie Rusijos kalėjimai ir 
trėmimo punktai yra pilni poli
tiniu kaliniui, persekiojamų 
dabartinių diktatorių, Rusijos 
'a išveš išdavikų.

Egzekucijos ir trėmimai tę
siasi be pertraukos. Kalėjimai 
kimštinai prikimšti. Kalinių ir 
jų šeimų padėtis yra apgailėti
na. Del to gi musų, kaip Ru
sijos žmonių draugų, prieder
mė yra padėti tiems kaliniams 
visais galimais budais.”

Kalbos pabaigoj Kerenskiui 
duota klausimų, kuriuos jis 
bukliai atsakinėjo aštriai įkirs
damas komunistą carams Mas
kvoj. J vieno komunisto iš ga
lerijos paklausimą, kas esanti 
ta demokratija, Kerenskis nu
sišypsojęs atsakė:

“Demokratija yra tokia val
džios forma, kur kiekvienas ir 
komunistas gali statyti pana
šų klausimą, kaip jūsiškis, ne
bijodamas, kad jį kas už tai 
baustų.”

Moteriškė, kinietis ir ja- 
nonietis rasti neg-yvi 
NEW YORKAS, bal. 19. -

Viename apartmentų trobesy 
VVest 135 gatvėj buvo užmušti 
trys asmenys — du vyrai ir 
viena moteriškė. Viename a- 
partmente trečiajame aukšte 
rado negyvą, kulipkų suvarsty-
tą, moterį, pavarde Mrs.
Brown. Vieno užmušto kinie-

sias dovanas.

I
I

EL PASO, Tex., bal. 17. — 
Jungtinių Valstijų imigracijos 
vyriausybė suėmė Jesusą Al- 
meidą, meksikietį, inkriminuo
tą Chihuahua valstijos guber
natorių, jo brolius ir jo sekre
torių, kaltinamus dėl neteisėto 
įkeliavimd į Jungi. Valstijas.

Almeida buvo Chihuahua 
valstijos kongreso inkriminuo
tas tariamai už> tai, kad pla
navęs maištą prieš Meksikos 
valdžią. Bijodamas bausmės 
jis su broliais pabėgo į Jungti
nes Valstijas.

Kaimynai esą pasiruošę pulti 
sovietų Respubliką, sako so
vietų premjeras

MASKVA, bal. 19. — Ati
darydamas ketvirtąjį SSSR 
kongresą vakar sovietijos 
premjeras Rikov pasakė, kad 
Rusija turinti būt prisirengus 
visam kam. Visame pasauly 
pasireiškiąs susinervinimas ro
dąs, kad karo gaisras galįs iš 
naujo kilti. Nors SSSR norinti 
taikos, tečiau jos kaimyhai, 
kurie esą pasirengę pulti Ru
siją, neturį manyti, kad ji ne
santi prisirengus.

Ateinantį sekmadienį 
prasidės “daylight 

saving time”
Balandžio 24 bus paskutinis 

šio mėnesio sekmadienis. Ei-Į 
nant statutu, su paskutiniu Tautu 
balandžio mėnesio sekmadieniu

Kalbėdahias apie ką tik įvy
kusį sovietų susitaikinimą su 
Šveicarija ir apie Imsimą rusų 
dalyvavimą Tautų Sąjungos 
nusiginklavimo konferencijose 
Rikov pasakė: \

“Kinija ir Anglija abidvi yra 
Sąjungos nariai, bet

kai tik prasideda karo žygini,
Chieagoj ir apielinkej praside- Tautų Sąjunga tuojau pasida- 
da vadinamas “dienos švįesos'ro kurčia ir nebylė.-Tautų Są- 
taupymo laikas” (daylight sa-! junga yra tik tam tikrų didžių- 
ving time), kurs tęsiasi iki jų valstybių įnagis mažesnėms 
paskutinio rugsėjo mėnesio valstybėms ‘ kontroliuoti. Da- 
sekmad’enio. ibartinės nusiginklavimo konfc-

Tatai ateinančio šeštadienio' uncijos tikslas yra tik suma- 
naktį, prieš eidami gulti, žmd- ginkluotės išlaidas, tuo 
nes turės savo laikrodžius ati- ^,rPU kai nies esame pasirengę 
tinkamai nustatyti — rodyklę «l,niažinti ginklų ir 'amunici- 
pasukti vieną ištisą valandą i°s P() tarptautinas
priekin. * • \ -organizacijos 'kontrole. Prie-

 ; kaiĄtai, buk sovietą Hespubli-

PARYŽIUS, bal. 19. — Gau
ti čia pranešimai iš Buchares- 
to skelbia, kad pabėgę iš Rusi
jos į Besarabiją rusai pasako
ją, apie kilusius pietų Rusijoj 
neramumus.

Pasak pabėgėlių, Ukrainoj 
kilęs stiprus separatistinis [at
siskyrimo nuo Rusijos] judėji
mas, taip kad vyriausybė ma
čius reikalo pavartoti prieš tą 
judėjimą aštrių kariuomenės 
ir. Alicijos priemonių.

Sovietų valdžios atstovas 
Čubar, kalbėdamas Vitrinos 
sovietų kongrese Charkove, 
pats pripažinęs, kad prieš porą 
savaičių buvęs įvykęs rimtas 
Ukrainos separatistų sukili
mas. Tik po aštrių susikirtimų 
tarp raudonosios armijos ka
reivių ir separatistų maištas 
buvęs patremptas. Daug sepa
ratistų buvę išskersta.

Aštrių susikirtimų taip 
žmonių ir raudonarmiečių įvy
kę Valniocvoj, Barkače ir Ti- 
raspoly ir, pasak pranešimų, 
dideli kariuomenės skyriai bu
vę mobilizuojami Kijevo ir 
Odesos' linkui. Sovietų vyriau
sybė buvus pašaukus po ginklu 
šešiolika kontingentų, tečiau 
piliečiai nepaklausę ir ėmę 
slapstytis rūsiuose ir miškuose, 
arki stengęsis paboti.) I^nki- 
ją ir Rumuniją.

Žada atsaukt iš Nikara- 
gnos J. V. laivyno 

jėgų dalį
M'ASHINGTONAS, bal. 19.

— Del pranešimų, kad Nikara- 
guos konservatorių valdžios jė
gos beveik visur jau nuveiku
sios liberalus pilietiniame ka
re, prezidentas Coolidge ren
giasi stambią Amerikos laivy
no jėgų dalį iš Nikaraguos at
šaukti.% 

' i
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Egipto ministerių kabi- 
.. netas pasitraukė
KAIRAS, Egiptas, bal. 19.

— Kadangi parlamentas atme
tė pasiūlymą pareikšti valdžiai 
padėkos už jos rėmimą Misr 
banko, ministerių kabinetas at
sistatydino. Misr banko tikslas 
buvo vystyti Egipto pramones.,

SPRINGFIEU), 111., bal. 19. 
— Centralinėj Illinois daly 
šiandie siautė smarkios vėsu
los, tornadai, padarę didelės 
žalos ir pragaišinę bent devy
nių žmonių gyvybes. Daugiau
siai yra nukentėję mokyklų 
vaikai. Gautais pranešimais 
Centervillėj, netoli nuo Car- 
rolltono, trys mokiniai ir viena 
mokytoja buvo užmušti, du už
mušti Chestnute. Arti Kardino 
buvo užmuštas vienas farme*- 
rys. Daug žmonių būvi sužeis
ta, kai kurie lengviau, bet ke
letas pavojingai. Keliolika far- 
mų trobesių sugriauta, daug 
stogų nunešta.

Trys asmenys žuvo tor
nadui sugriovus namus

PORT SMITU, Ark., bal. 19. 
— Užėjus baisi vėsula (toma- 
das) Bokoshe, Okla., miestely, 
dvidešimt penkios mylios Į pie
tų rytus nuo Port Smith, su
griovė vieno gyventojo, W. C. 
Burchamo, namus. Jis pats, jo 
žmona ir kūdikis buvo palaido
ti griuvėsiuose, iš kurių vė
liau buvo išimti negyvi kū
nai.

Trys mėnesiai kalėjimo 
už keikimą

“_ -*
ROMA, Italija, bal. 19. —- 

Florencijoj teismas nubaudė 
aštuonis jaunus vyrukus po 
tris mėnesius kalėjimo ir po 
300 lirų (apie $15) pasimokėti 
pabaudos už keikimą bažnyčio
je.

Fašistų valdžia mat yra iš
leidus tam tikrą įstatymą, ku
riuo keikimas ir nepadorių žo
džių vartojimas yra baudžia
mas nusikaltimas.

6 žmonės užmušti trau
kinio katastrofoj

TORONTO, Ontario, Kana
da, bal. 19. — šešiolika mylių 
į vakarus nuo llornepayne 
šiandie susikūlė ištrukęs iš bė
gių, prekių traukinys. šeši 
žmonės mašinistas, jo padė
jėjas ir keturi kiti traukinio 
tarnautojai buvo užmušti.

ka didinanti savo chemikalu ir

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

čio kūnas rasta antrame aukš
te, o ant namų stogo rado ja- ___ ____ ,
poniečio kūną. Kadangi Mrs. Į vakarų vėjas.

Iš ryto gali būt lietaus; žy
miai šalčiau; stiprus žiemių!

nuodingų dujų pramonę, kaip 
kad buvo skelbiama Anglijos 
parlamente, yra grynas męlas.” 

I Tiek Rikov tiek prezidentas 
Kalinin protestavo prieš impe
rialistinių valstybių interven
ciją Kinuose.

i ________
Į MIRTINAI SUVAŽINĖJO 

DARBININKĄ

EASTCHURCH, Kent, Ang- Brown, sako, gyvenus su kinie-Į Vakar temperatūros buvo EAU CLAIRE, Wis., bal. 19. 
lija, bal. 19. — Karo a-eropla- čiu, tai spėjama, kad tarp jo tarp 58° ir 76° F. ; -r Greitai lekiančio automobi-
nui nukritus žemėn šiandie čia ir japoniečio kilo kova dėl tošį šiandie saulė teka 5:03, lei- ilo buvo mirtinai suvažinėtas 
užsimušė keturi kariškiai. Nu- pat moteriškės ir kovoje visi džiasi 6:35 valandą vakaro, darbininkas Farrell, 35 m. am-
kritęs aeroplanas sudegė. žuvo. Mėnuo teka 10:16 vakaro, ^žiaus.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siunti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštų ii kitų 
miestų

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

Telegrafuoki! pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimų:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 234G West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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SEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo Sei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųa kožnai Lietuvei Seimininkei

Kas Dedasi 
Lietuvoj

x WJWWW r#"/' VHM/f/f

Lietuvos Ūkis 1926 
Metais

Darant bent trumpą įvairių 
Lietuvos ukąo šakų 1926 m. ap
žvalgą tuo tarpu nėra galimu
mo pasinaudoti pilnais ir galu
tinais tų metų statistikos da
viniais, tačiau ir iš jau turi
mų galima sudaryti sau praei
tųjų metų musų ūkiškojo gy
venimo vaizdą.

Javų derlius
Liečiant svarbiausią musų 

gamybos veiksnį—žemės ūkį— 
tenka pažymėti, kad derliaus 

metais 
ypač 

kukiui. liaiiKo.s irgi reiKaiauja nuo-i • o 
latinio užžitirėjinto pirm einant gulti, lU^ms, ntluvt pala 

geras derlius teko 
avižoms ir linams.
ainiais daviniais,

RODYKLE No. «0
Virimo Receptas

Prisnu kai vadinasi visi tokie daly
kai kaip žievės, žiedai, uogos, šaknys, 
arba sėklos. Muštarda yra vienas iš 
seniausia žinomų prismokų. Ji daroma 
iš trijų skirtingų rūšių, juodų arba 
rudų, baltų ir Brassica Juncea. Pui
kiausia muštanla pasaulyje auga Fen 
distriktė Anglijoje. Muštarda turi 
pažymėtiną virškinimo vertę. Ji suda
ro apetitų valgymui. Naudok jų su 
daugeliu valgių. Jei jus mėgstat tik
rai gerą uždarą, sekantis yni geriau
sias ką aš žinau:

šaukštas gatavos muštardos 
šaukštai tomato catsupo
kietai virtas kiaušinis, smulkiai 
sukapotas
šaukšto acto, biskis paprikos 
šaukštas kapotų žalių ir raudonų 
Pipirų 
šaukštai alyvų aliejaus.

Sumaišyk aliejų, actų, caUupą ir 
muštanla j krūvų gerai. Tada įmai
šyk išlėto su šakute kapotus pipirus, 
pagaliaus kapotų kiaušinį. Stalan 
duok ant trapių žalių salotu lapų.

•4 
Virtuvės Patarimai
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Geras priemokas po valgio yra gru- 
šios peipioutos pusiau ir iškeptos kaip 
obuoliai.

Darant šokoladinį udingą, jeigu jis 
traukiasi j guzus, išplak jj su kiauši
nio plaktuvu.

Mažus nesveikus obuolius galima 
supjaustyt, sušutini, apšiddint ir pa
dėti stikluose.

Naminiai i’usigdhėjim.ii

Kuomet mazgoji šilkines pančiakas, 
dadėk biskj acto j plaunamų vandenį. 
Tas pagellrės pančiakoms turėti savo 
paprastą Šilko blizgėjimų.

Kad linoleumas ilgiau laikytų, už
tepk ant viršaus gero šelako arba 
glindų varnišo. Tas neduos linoleu- 
mui greitai išsimindžioti.

baltosIšėmimui rašalo plotinų iš 
klijonkos, naudok lemono druskas po 
to, kaip apšlapini suteptų virtų su 
vandeniu.

(■rožės Patarimai

Dauguma odų reikalauja kronui per 
nakt|, kad veidas būtų švelnus ir min
kštas. Odos maistas yra ypatingai 
naudingas, jei užtepamas ant nakties 
ant plono, sauso veido. Priplekšnok 
gyvai tepalų j odų 10 minutų laiku.
Neužleisk kaklo, kuomet užžiuri vei- Įdavimai praeitais 
dų. visada duok tiek pat užžiuros ir kurtoms kultūroms, 
kaklui. Rankos irgi reikalauja nuo-1 • 
1 
po to gali lipti siu j lovą ir užmiršti i tat , 
visus rupesnius. Keldama ryte, pir- ■ 
minusia nuvalyk dantis ir išvalyk bu r- t 
nų. Po to susišukuok plaukus, susuk- j negali 
daina juos arba užpakalpje arba su-Į tačiau tegali 
vyniok galvų rankšluosčiu iki veidų 
apdirbsi. Jeigu turi aliejuotą odų, 
naudok muilų, I 
naudoti kremą po to kaipo pamatų 
pauderiui. Paskui nutrink veidą ge
rai, palodama odų veik sausų ir tik 
tada tepk pauderj. Po to sutaisyk 
plaukus. \

Yatiška Sveikata

kai 
ru-

bul-
Dai 

kurie 
pakitėti vienon

ar kitoft pusėn labai nežymiai, 
bet suprantama turi bendras praeitų metų derliaus

Jeigu vaikai nemėgsta pieno, rei
kia išrasti būdas pratint juos mėgti 
jj, nes jiems reikalinga pienas, jeigu I 
yra normaliai, bet taipgi reikia žiūrėt ! 
kad jie butų geram upe. Gal butų ga
lima jkurstyt juos išgerti pora stiklų 
j dienų jeigu jie turėtų gražius, spal
vuotus stiklinius čiulpikus prie stalo, 
arba net šiadus, kas ritrauktų juos i 
čilpt pienų. Jeigu tas būdas neužga
nėdina, supilk ienų j kokį nors ypa
tinga uzbonėlį ir turėk prie uzbonėlio 
pritaikinta puoduką. Jiems patiks pie
nas pilstyti, ir jie išgers kiek reikia 
nejusdami to. Taipgi pienų galima 
net biskį pasaldinti ir paskaninti ke- ' 
liais lašais vaidilos, arba j 
nutmego arba biskj koko; bet niekad 
nemaišyk su kava ar arbata.

Budweiser
TIKRAS APYNiy-SALYKLO SIRUPAS

Pirkite nuo savo 
apielinkės 
vertelgos

Reikalaukit knygu
tės dėl darymo sal
dainiu ir kepimo 

receptu

Jus galit išbraukti apsivylimą iš save sa
lyklo žodyno ant visados kuomet tik sykį 
susipažinsite su Budweiser Tikru Apy- 
nių-Salyklo Syrupu. Tik pagalvokit kas į 
jį įeina! ,
— parinkti Saazer ir Amerikos apyniai!
— parinkti Amerikos miežiai!
— tinkamai sumaišytas per geriausius 
Amerikos salyklininkus!
— patyrimas per 70 metų ir žinant kaip! 
Nusipirkit kenukų Budweiscr Tikro Apy- 
nių-Salyklo Syrupo ir pabandykit ji. Ir 
tegul jūsų geras nuosprendis jums pa
sako.
Anheuser-Busch, St. Louis

Western Sales Corporation
Distributors Chicago, III.

' BM-SO

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12tb STREET

tel. Kertine KS»«2

3514*16 Roosevelt Kd. 
Arti St Jx)uii At®. 

CHICAGO. ILL.

Miiždas, palyginti su 1925 m. 
atrodo taip 
nų. [vienas 
kilogramų.]

(tūkstančiais to 
tonas yra 1,900

1926 m. 1925 m.

JL/UCKY STRIKES yra švelnus ir gardus 
geriausi cigaretai kokius esate rūkę.

. 319

.. 113
663

C. P. SURŪMSKIS & CO.
I

NEJUDINAMO TURTO
IR AUTOMOBILIU 

FIRMA

Kviečiai ..
Miežiai ...
Avižos ...
Mišinys ....... 129
žirniai ....... 69
Vikiai ........... 69
Linų sėmenys 41
Linų pluoštas 39
Bulvės .... 1,613

245
303

59
117

40 
39 

1,581
Atėmus iš šių skaičių vieti- 

jtarkuoti nį suvartojimą sėkloms, mais
tui, šėrimui ir kt. reikalams, 
nedateklius pasireiškia ru
giuos, kurių stinga daugiau 
kaip 200 tūkstančių tonų. Už
tat visos kitos kultūros suda- 

tukstančius tonų 
kuris kartu su 
ruglę ir kviečių

ro apie 7o 
pertekliaus, 
1925 metų 
derliaus 150,000 M likučiais’] 
pilnai tą rugių nedateklių pa

žemės reforma.

Praeitais metais buvo tęsia
mas žemės reforjnos vykdy-1 
mas. Bendras žemes plotas, ku-’ 
rį yra palietus Lietuvoje že-' 
mės refo’Tna, sudaro 717.201 I 

. ha., tai yra 13%, visos nepri-1 
klausomos Lietuvos teritorijos! 
ir 25/< visos ariamos žemės.

• Iš to žemės ploto iki 1926 m. 
sausio 1 d. buvo išparceliuota 
391.387 ha., išdalinti į 40.479 
sklypus. 1926 metais išparce-1 
Ii nota 98.910 ha. dvarų žemes. Į 
Be to, išskirstyta į viensėdžius 
75.986 ha. kaimų žemės. Pra
eitais motais buvo sparčiai , 
ruošiamasi ir nuosavybes do- ' 
kumentų išMaviriejimsi nauja- j 
koriams. Naujakuriams šelpti1 
iki 1926 m. vidurio yra išduo
ta 12 milijonų litų .paskolų.

Pramonė.

NK&nri

Jie yra malonus jūsų burnai.

Kodėl? Todėl, kad jie yra padaryti iš geriausio 
Turkiško ir naminio tabako, tinkamai pasen
dinto ir sumaišyto su didžiausiu patyrimu, ir 
dar yra dadėtas extra procesas prie to tabako.

It’s toasted
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS r(

1111 V1 **>1

4 TUVA
. ' \ ’ Ant Didžiausio Laivo Pasauly

MAJESTIC Geg. 14

metais 
sunkumai

Keleivius palydės ištisoje kelionėje musų patyręs 
palydovas. Visos privatiškos kajutos uždarytos, pa
togumas, geras maistas ir mandagumas.

Puiki 3-čia Kliasa Kelionė Lietuvon* $111.97
I Abi Pusi $186.00

Kreipkitės prie vietinių agentų:
PAUL E. BALTUTIS & CO., 901 West 33rd St., Chicago, III.
ELTA COMMERCE CO., 3251 So. Halsted St., Chicago, III.
V. M. STULPINAS. 3255 So. Halsted St., Chicago, III.
JOHN J. ZOtP, 4559 So. Paulina St., Chicago, III.

Arba

INEWHITE STAR
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE COMPANY

127 So. State Street Chicago, Illinois

pranešė išvežimą, pernai per eiti metai musų užsienio preky- 
pirmus 11 mėnesių balansas 
davė aktyvą, ■ t. y. išvežimas

Pramonėj praeitais 
buvo jaučiami seni 

] — apyvartos kapitalo stoka ir 
joi brangumas gaunam kredito 
keliu. Per pirmus praeitų me 
tų 11 mėnesių iš viso buvo iš- į 
pirkta 5032 pramonės paten-1 Į 
tai arba 900 mažiau, negu per
nai per ištisus metus. Iš nuro
dytų prekybos įmonių yra 549, 
kuriose dirbo daugiau kali) po 
10 darbininkų. Visos kitos 
įmonės yra smulkesnės.

Prekybos įmonių pernai vei-'
kė į 20 tūkstančių. Dauguma | buvo didesnis už įvežimą. Yra 
jų smulkios. Visose prekybos, pngi'indo tvirtinti, kad ir visų 
įmonėse dirbo apie 33 lukstan-.metų prekybos (balansas bus 
čiai žmonių. Kaip ir pramonės, aktyvus, nes iki motų galo jo- 
prekybos įmonės jautė didelę sunkumų prękyboj nebuvo 
stoką apyvartos kapitalo, mo- pastebėta, 
kėdamos už jį iki 80%, kas 

' žymiai trukdė prekybą. . žy
mėtais duoda ši palyginamoji 

vis di- 
privati-

praeiti

f balansas bus

•cm v .
į užsienio pre- 

metais 
lentelė

Bendrą musų 
kybos vaizdą praeitais

(tūkstančiais litų):
1926 m. 11 1925m.

Išvežimas 230,296 242,714
Įvežimas 221,139 252,702

Tuo būdu matom, kad pernai 
11 mėnesių prekybos balansas

1924 m.
266,583
206,533

miai paūgėjo praeitais 
kooperacija, sudaranti 
dėsny konkurenciją 
niams prekybininkams.

Į Užsienio prekybai
metai buvo daug palankesni, 
negu 1925-ji. Tuo tarpu kai 
1925 metais musų užsienio pre- turėjo 9 milijonus litų aktyvo, 
kybą davė 11) milijonų litų pa- t. y. beveik tiek pat, kiek iš- 
syvą, t. y. įvežimas, ta suma tisi 1925 metai — pasyvo. Pra-

boj žymėtini dar ir tuo, kad 
jais pradėta ieškoti musų pro
duktams naujų rinkų. Daugiau 
kaip pusę musų išvežimo ir į- 
vežimo iki šiol turėjusi Vokie
tija pamažu pradeda užleisti 
daugiau vietos musų prekyboj 
Anglijai, į kurią ir išvežimas 
ir įvežimas iš jos pernai žy
miai padidėjo.

Lito kursais. Litas praėju
siais metais buvo pastovus, 
kaip ir nuo įvedimo dienos, 
nes yra padengtas grynu auk
su ir svetimomis valiutomis. 
1926 < metais Lietuvos banko 
padėjimas, palyginti su praė
jusiais metais, žymiai pagerė
jo. Tuo tarpu kai 1925 m. lap
kričio 30 d. svetimos valiutos

jame butą lik 30.428 tūkstan
čiai litų, tuo pat 
tais metais jos 
tūkstančiai litų.
mažėjo ir aukso _____
fondas. Palyginti su praeitų 
metų viduriu, metų gale ban
ko padėjimas dar žymiau pa
gerėjo. Bankas lapkričio 30 d. 
paskolų buvo išdavęs 
tūkstančius litų gurnai.

laikų praei- 
buta 35.262 

Beveik nesu- 
bei sidabro

49.271

kredito įstaigos.

Be Lietuvos banko, kredito 
reikalą praeitajs metais aptar
navo dar 416 įmonių, kurios 
daugiausia minta jo kreditais, 
šių įmonių tarpe buvo daugiau
sia smulkaus kredito bankų — 
būtent, 388. žymiai prisidėjo 
praeitais metais prie musų že-

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

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

xmes atvažiuosim į namus.
Reikalinga agentų.

C. P. SUROMSKIS & CO.
5833-35 So. Westcrn Avė.

Tel. Henilock 6151

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

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

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, 111.

‘ 1 *

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

Metropolitan Electric
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm

Ar Reikia ■ LENTĮI ■ Taip? 
Nesirūpinkit — tik pradėkite veikti. 
Pasižiūrėkite į savo garažą arba na
mo aptaisomą. Mes parduosime jums 
mėnesiniais išmokėjimais ir galėsite 
išmokėti į du metus laiko.

Mes parodysime kaip tai atlikti 
Atsišaukite arba telefonuokite

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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil^

mės ukio kėlimo žemės bankas. 
Ligi rugsėjo 1 dienos bankas, 
už įkaitus paskolų yra išdavęs 
7.575.000 litų, jų tarpe 300.- 
000 litų už nejudomąjį turtą. 
Paskolas žemės bankas teikia 
žemes ukio reikalui ligi 6 metų 
už 5,57c metinių.
Protestuotų vekselių skaičius.

Kyšy su kredito sunkumais, 
o dar dažniau pirklių nesąži
ningumu praeitais metais ne
sumažėjo protestuotų vekselių 
skaičius. Butą mėnesių, kad

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Wind Colic ir Diarrhea; prašalinant karštį ir dėl reguliavi

[korespondencijos
Detroit, Mich.

Didelės prakalbos

mo Skilvio ir Žarnų, josi pagelbsti suvirškinti Maistą ir tei
kiu -naturalį miegą.

Balandžio 29 d., prie 24 ir 
Michigan gatvių, kaip 7:30 v. 

j vakaro, kalbės p. N. Rudys, 
(Lietuvos Seimo narys, kuris 
šiuo laiku lankosi lietuvių ko

lonijose Amerikoj, teikdamas 
žinių apie dabartinę padėtį Lie- 

[tuvoj. Me* daug prakalbu 
esame girdėję, bet šios bus 

'svarbiausios, nes p. Badys yra 
'Seimo narys ir perversmo lai- 
’ku buvo Lietuvoj, tad gali duo
ti mums tikrų žinių apie per
versmą ir susidariusią po per
versmo padėtį. Tad visi Det
roito lietuviai neužmirškite 
atsilankyti į šias labai svar
bias prakalbas. —Plunksna I.

Apsisaugojimui imitacijų žiūrėkite Šio paraš<)č^^/4/y7^SAs4<

Absoliučiai Nekenksmingos. — Nėra jose Opiates. Gydytojai visur 
rekomenduoja jas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Grojikliai Pianai 
PEOPLES KRAUTUVĖSE

Yra kelrodis Lietuviams, kur Įsi
gyti geriausj pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
•idžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
manketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
”as “Peoples!”
•'rašome atsilankyti ir susipažin- 

i su mumis ir Kimball Pianais. 
' abai lengvus išmokėjimo budus 
i ritaikinam kiekvienam.
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Nesenai į čia atvažiavo iš 
Anglijos Jonas Witol (1205 
Howard St., Detroit, Mich.). 
Atvažiavo pas savo brolį, ku
ris pirmiau čia gyveno ir dir
bo Packard komp. Bet atva
liavęs jo neberado ir delei to 
atsidūrė labai keblioj padėty, 
nes šiuo laiku darbo Detroite 
♦jauti negalima, o visus pini
gais buvo išleidęs kelionėj. Kar. 
žinote" jo brolį — praneškite, 
teatsiliepia. — P.

Racine, Wis.

kui už jo ilgų metų nenuilstan
tį dirbimą Sandaros labui, 
taipjau gilus pasitikėjimas 
naujam Sandaros redaktoriui 
p. Pronskui. Buk musų vadu, 
skleisk šviesa ir kilnias demo- 
kratybės mintis, mes gi eisime 
į paramą su darbu!

Bal. 5 d., 8 v. v., Lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijos svet. 
buvo suruoštas Vaičkui vaka
ras. Vaičkus, Tendžiulytė ir 
dar vienas vyras vaidino iš 
Putino “Valdovo Sunūs”. Iš 
“Genovaitės”, komediją “žva
kutė užgeso” ir dar vieną vie
no veiksmo komediją. Man te
ko pirmą syk matyti garsų 
Vaičkaus Dramos Teatrą vai
dinant. Programas išpildytas 
labai gražiai, yra ko gėrėtis 
matant tokius gabius lošėjus 
lošiant. Įžangos ėmė 75c., bet 
žmonių susirinko nepilna sau- 
jale — visai mažai, anot7Vaič
kaus išsireiškimo: nuo to va
karėlio užteksią tik duonelei 
nusipirkti, o sviestelio neliks 
užtepti. Gerbiu p. Vaičkų ir 
p-lę Tendžiulytę kaipo artistus, 
bet sykiu plačiai visuomenei 
turiu pranešti, kad p. Vaičkus 
susirišęs su kunigija. Tą jis 
viešai pareiškė savo kalboje, 
jog jam arčiau prie širdies ti
kėjimas, ne kaip laisvamanybė 
ir jis nenorys matyt, kad jau
nimas butų auklėjamas nukrl- 
pusioj laisvAimanybėj.

kuopas. Tam susirinkime daly
vavo ir p. S. E. Vitais, kuris į 
jaunuolių teiravimosi apie su
darymą kuopos atsakinėjo.

Po to susirinkimo greitu lai
ku bus sušauktas kitas susi
rinkimas ir bus sudaryta kuo
pa. — M. Kasparaitis.

“DIAMOND NUDAŽO” 
NUDAŽO RUDUS NADIAI

Tiktai jmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMU

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

"Bayer” Pakelio

l.‘>
tu 
nu 
kad

mote- 
nuspal 

švelni a

Lietuvos Seimo atstovo N. 
. Kadžio prakalbos įvyks šiose 

vietose:
Balandžio 25 d. 7:30 vai. v., 

John Bonks Hali, 719-st Avė., 
Mihvaukee, Wis.;

EKSKURSIJA
PRANCŪZU LINIJOS LAIVU

"FRANCE”
11-tą Dieną Birželio (June)

Kurią vadovaus ir asmeniškai prižiuręs
V iktoras Kamarauskas*'

Vice-Prezidentas Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
179 Slocum St., iš Edwardsville, Pa.

Balandžio 26 d., 7:30 vai.! 
vakaro, Lietuvių Svetainėje,' 

.1528—12th St., Racine, Wis.
Vietinius lietuvius taip ir 

mi’vvaukiečius kviečiu visu* 
' skaitlingai dalyvauti ruošiamo

se prakalbose. Svečias iš Lietu
vos p. N. Badys kaipo nese
nai atvykęs iš Lietuvos ir Sel- 
m<> atstovas, žino

|gimtinio krašto padėtį ir ateitį. 
Svarbu bus visiems jo įdomią 
prakalbų išklausyti šiuo kuku, 
kada kasdie mus pasiekia ži
nios apie Lietuvą nelabai ma
lonios. Įdomumo delei eikime 
paklausyti ką Seimo atstovas 
pasakys. — M. Kasparaitis.

Balanuž.o 6 d., Lietuvių 
Svetainėje buvo sušauktas jau
nimas dėl sudarymo SLA. 
jaunuolių kuopos. Užprašytas 
svečias iš Kenosha, p. S. Elijo- 
šius, sakė jaunimui anglų kal
boje prakalbą, aiškindamas rei
kalą čia augusiam jaunimui 
organizuotis, patogiausia — 
buriantis į SLA. jaunuolių

Racine, Wis.
TEN IR IS

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų šrinhų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir pupuliariški vieno kabin 

laivai,
Cleveland, Westphalia, 

Thurtngia
Europines kelionės asmeni

niai vadovaujamos 
-------------------------------------

$ 0 A Aid NEW YOR- 
Z|| lKO IKI KA0' 
LUUnO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai 
k_______________________ /

Savaitiniai išplaukimai
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line 
United American Lines, Ine.

General Agente
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Kiekvienas 
centų pakelis 
ri paprastus 
rodymu s, 
kiekviena 
ris gali 
vuoti
spalva arba nu

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, svetelių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiękoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
▼usi Pennsyb 
vanijos ligon- 
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 dr 
gelbą.

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

Užsisakykite kelionę 
dabar. Prisirengkite iš 
Kalno. Klauskite agen
to visų informacijų apie 
pašporto arba grįžimo 
leidimų.

Lietuviai nepilni 
Amerikos piliečiai gali 
gauti Suvienytų Valsti
jų valdžos leidimą liuo- 
sai sugrįžti į šią šalį, 
neatsižiurint j įleidžia
mąją kvotą. Toks lei
dimas yra geras vie
niems metams ar ilgiau.

Platesnių informacijų suteikia ant užklausymų 
Francuzų linija (French Line).

Kreipkitės prie bile autorizuoto agento, arba
PETRAS J. BALTUŠKA (Ekskursijos rengėjas), 

A. & J. HURVVITZ Banker’s House
6 EAST MARKET St., WILKES BARRE, PA. 
3-čios durys nuo Public Sąuare — 2-ros lubos)

Aukščiau ninetos ekskursijos reikalais kreipkitės j vietinį agentą: 
Paul Baltutis & Company, 901 W. 33rd St., Chicago, III. 
Central Mfg. District Bank, 1112 W. 85 St., Chicago, UI. 
John P. Eald, 841 West 33rd Street, Chicago, III.
S. 1.. Fabian, K09 West 35th Street, Chicajro, III.
Vincent Milaszewicz, 1723 West 47th St., Chicago, III.
“Naujienos”, 1739 South Halsted Street, Chicago, III.
Frank L Savickas, 726 West 18tr Street, Chicago, III.
V. M. Stulpinas & Co.» 3255 So. Halsted St., Chicago, III. 
Universal State Bank, 3252 So. Halsted St., Chicago, III. 
John J. Zolp, 4559 South Paulina Street, Chicago, III.

Užsisakykite kelionę dabar — Musų geras agentas 
mielai jums patarnaus kelionės sutvarkyme.

Iš sandariečių darbuotės.
t

- - - - I
I

A. L. T. Sandaros 35 kuopa' 
buvo sušaukus ekstra susirin-l 
kimą bal. 10 d., 10 vai. ryte,1 
Lietuvių Svetainėje. Susirinkę 
nariai svarstė su dideliu įdo
mumu Sandaros reikalus. Pa

daryti šie tarimai: 1. Ruošti 
Velykų sekmadienį, bal. 17 d. 
viešus šokius. 2. Buošti Seimo 

■ nariui liaudininkų atstovui p.
N. Radžiui prakalbas bal. 26 
d., Lietuvių Svetainėje, 7 vai. 

[vakaro. 3. Ruošti gegužinį pik
niką geg. 30 d., Midway Parke. 
4. Leisti ant išįiimėjijno daik
tų vertės $25, juos parūpins 
pusdykiai p. M. Matkus. 5. 
Nutarta siųsti atstovas į bu
siantį Chicagoj e Sandaros sei
mą ir stambią sumą Sandaros 
namo statymui auką, bet kiek 
aukosime laikau slaptyje. 6. 
Susirinkimus laikyti sykį į mė
nesį paskutinį sekmadienį iš 
ryto, kaip 10 vai., Lietuvių 
Svetainėje. 7. Pareikštas šir
dingas ačiū p. K. J. Paulaus- gyvenimas
Kaip Padidinti Savo Abelną 

Stiprumą ir Energiją , 
I

Nuga-Tone sutelkia daug turtingo ir svei
ko kraujo ir jus būtinai turite pabandyti jas 
jei tik turite prastą apetitą, prastą virtkini- 
mą, silpnus inkstus ir pusią, gaeus skilvyje 
arba iarnose, galvos skaudėjimą, svaiguli,

■ kepenis, .lipnu. nervu. «r silpnus 
Svarbius kūno Organu, arba panaAius n«ama- 
Kumus nuo a bei no nusilpnėjimo ir abelnai 
serganti kūno stovj.

Nuga-Tone neabejotinai iilnikė bandymą 
per paskutinius 85 metus ir milionai žmonių 
litavo didžiausią pturelbą vartodami jus. Bi
tinai pabandykit Nuga-Tone. Jos tikrai pada
rys jums daug gero. Atsiminkite, j« Nuga- 
Tone nepagelbės daug visokiame atsitikime- - 
jus jausitės stipresniu, sveikesniu, linksmes
niu—daugiau turėsite jėgos ir energijos — 
arba jūsų pinigai bus grąžinami. Nusipirkit 
buteli iiandien. Tik žiūrėkit, kad butų Nuga- , 
Tone.

Minesinis žernalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidijas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. UI.

Tel. Boulevard 8669

Rengiamas spaudai gražus

GEGUŽINIS
v* \

“Gyvenimo” numeris

Prenumerata metame ....... S2
Pusei metų ........................... $1
Kopija ........ ................ —••••• 20c

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

Slogų Galvos skaud.
Neuritis Lumbago
Dantų gėlimo Reumatizmo 
Neuralgia Skausmų

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauiiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, HL

L---------------- ------------  ---------—J

j Tel. Lafayette 0094 i

E. V. KRUKAS
I

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 sutartj).

4120 So. Richmond Street

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
f

Phone Pullman 0621
Ką tik grjžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1 
b m i* .... ...................

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUŠERE A
3252 So. Halsted St.

Geriausia vaistas nuo viduriu 
užkietėjimo.

Viršuje Universal 
Stato Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 
S viikii >*o. TCftvi lai- 

ku pagal sutartį,

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedelioj pagal sutartį

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

117 N. Dcarborn Bt*, Room 1111 
Telefonas Central 4411. 

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

8323 Sonth Halsted St. 
Tel. Boslevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGEUONIS 
advoka/a* 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

Tel. Yards D141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktui. — 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 ū i
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9606

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Te). Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

I

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
TeL Pullman 6950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

> ' —....... ... .. . ■ "'—r <

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted SL Tel. Yards 0062

ą

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

........................ ........................... -■„/

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:81 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dienų 
Tel. Mldway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

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

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted SU Chicago 
arti 81 st Street

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

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. LoomiR, kampan 18 ir Bl«e 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

TelefonHR Ganai 1912 'I'*»l. FanT»v» 0859
______________________

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

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Ir 8M K. 47th 84.
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PERSIGANDUSIŲ BURŽUJUKŲ POLITIKA
Karolis Marksas kitąsyk vięnam savo laiške, rašyda

mas apie terorą pirmojoje Francijos revoliucijoje, pasa
kė, kad tas teroras buvęs “persigandusiųjų buržujukų” 
padaras. Šitoks teroro apibudinimas yra visai teisingas.

Valdžia, ku^i vartoja terorą, yra bailių valdžia. Ji 
teroru stengiasi nugąsdinti savo priešus dėl to, kad ji pa
ti jų bijosi. Teroras yra žiaurus dalykas, bet persigandę 
valdovai dėl to ir ytra žiaurus, kad baimė paraližiuoja vi
sus jų jausmus, išimant tik vieną gyvulišką savęs apsau
gojimo instinktą.

Tokia persigandusių, nuolatos dėl savo kailio dreban
čių žmonių valdžia jau nuo pabaigos 1918 metų gyvuoja 
Rusijoje. Tokią valdžią nuo pereito gruodžio mėnesio yi< 
įsigijusi ir Lietuva. »

Smetonos-Voldemaro valdžia, už kurios nugaros sto
vi būrys apikvailių leitenantų ir kun. Krupavičius su sa
vo davatkų bei fašistuojančių studentukų “armija”, lai
kosi kaip ant vištos kojos. Todėl nuo pirmų savo gyvavi
mo dienų ji ėmė šaudyti piliečius. Ir kuomet jos padėtis 
tolyn darosi vis keblesnė, tai kaJrtu su tuo auga ir jos 
žiaurumas.

Kai šiomis dienomis atėjo iš Kauno žinių apie masi
nius areštus kariuomenėje ir opozicijos partijose, apie at
stovo Pajaujo suėmimą ir Seimo paleidimą, tai jau buvo 
galima numanyt, kad smetonininkai yra apimti ne tik bai
mės, bet ir desperacijos. Vakar tilpęs “Naujienose” vie
no musų bendradarbio laiškas rodo, kad iš tiesų taip 
yra.

Pasirodo, kad smurtininkų vadai Lietuvoje bijosi ne 
tik dėl savo valdžios, bet ir dėl savo mizernų gyvasčių. 
“Naujienų” bendradarbis rašo:

Po ‘Varpo’ spaustuvės išsprogdinimo Smetona, 
Merkys, Musteikis ir Voldemaras nenakvodavo na
mie, išvažiuodavo (nakvot) j vienuolynus”.

NESUTIKIMAI BRITANIJOS DARBO PARTIJOJE

Kapitalistinių laikraščių korespondentai labai išbub- 
nijo tą faktą, kad Britanijos nepriklausomoji darbo par
tija savo metinėje konvencijoje nebeišrinko MacDonaldo 
“garbės iždininku”. Jie daro iš to išvadą, kad ta partija 
atmetusi MacDonaldo vadovybę ir net kad pačioje Darbo 
Partijoje įvykęs skilimas.

Nepriklausomoji darbo partija Britanijoje tėra tik 
maža visos Darbo Partijos dalis.«Todel iš to, kad daugu
ma nepriklausomiečių yra nusistatę prieš buv. Britani
jos premjerą, dar anaiptol neišeina, kad Darbo Partijai 
grasinąs koks nors pavojus. •

Nepriklausomoji darbo partija šiandie išreiškia daug-< 
maž tą nuotaiką, kuri nuo generalio streiko viešpatauja 
Britanijos angliakasių federacijoje. Kaip žinoma, ši or
ganizacija, sekdama paskui Cook’ą ir kitus “kairiaspar- 
nius”, atsidūrė aštrioje opdzicijoje prieš visas kitas did
žiąsias Britanijos unijas. Bet tai yra veikiausia tik laiki
nas nesusipratimas. Britanijos darbininkų unijos, galų- 
gale, suras kelią prie solidarumo ir bendro veikimo. Tuo
met pasikeis ir nepriklausomosios darbo partijos nusi
statymas.

Šiaip ar taip, nepriklausomiečiai negali eiti atskiru 
nuo Darbo Partijos keliu. Jeigu jie taip darytų, tai jie 
izoliuotų save nuo organizuotųjų darbininkų masių.

Bet garsus buržuazinės spaudos šukavimai apie “ski

Tai še jums ir diktatoriai, pasiemusiėji vykinti “tau
tos valią” su pagalba brauningo!

Bet įsidėmėkite, gerbiamieji skaitytojai, kad tai yra 
ne pripuolamas reiškinys, o tipiškas diktatūros stovis. 
Kauno diktatoriai slapstosi naktimis vienuolynuose; Mas
kvos diktatoriai sėdi Kremliuje, apsistatę stipriausia sar
gyba; Romos Mussolini nedrįsta niekur pasirodyti be di
delio pulko šnipų ir ginkluotų milicininkų.

Visą laiką tie diktatoriai dreba, kad kas nors jų ne
nudėtų. Ir drebėdami, jie žudo kitus žmones.

Chodakauskaitė-Smetonienė, kuri svajojo apie gar
bingą gyvenimą prezidento rūmuose, dabar tur-but netu
ri laiko nė pasidžiaugti savo laime, kuomet “tautos vado” 
apatinius rubus reikia nuolatos siųsti į skalbyklą....

Reikia tikėtis tečiaus, kad tas diktatūros šlamštas ne
ilgai gadins orą Kaune, nes žmonės jau sujudo. *

Visimokejimo kainai
Chicagojo — paltui

Metama-------------------------------- |8J9
Pusei mete i-------------------------- *4JM
Trims mlneeisf BJ9
Dviem menesiams___________ 1JHI
V Imtam ralaaaiai ,------ , .71

Chicagoje per Mttetojusi
Viena kopija ............    te
Savaitei 18c
Minėsiu! ........     74c

Suvienytose Valstijos^ ne Chicagoje, 
paltui

Metama|7.H
Pusei metg - 8.M
Trims mlnesiams __________ . 1.74
Dviem minesiams 1.26 
Vienam minėsiu! , - .71

hietuvon Ir kitur yteienfaseei 
(Atpiginta)

Metams |8.00
Pusei meti-------------------------- 4JD9
Trims mlnesiams SJN)
Pinigus reikia siųsti palte Monay 

orderiu kartu su atsakymu.

limą” Britanijos Darbo Partijoje rodo, ko darbininkų 
priešai geidžia. Darbiečių skilimas butų išgelbėjimas nu
smukusiai Lloyd George’o partijėlei.

VIS TEBESLUOJA

Nesenai buyo rašyta “Naujie
nose”, kad Vokietijos komunis
tų partijos centras išmetė iš 
partijos Prūsų seimo atstovus 
Bartels, Grillewitz ir Schlecht, 
kartu įsakydamas jiems atsižu- 
dėti savo mandatų. Bet jie par-j 
tijos centro nepaklausė.

Tiems išmestiems ątstovams 
išreiškė savo užuojautą keletas 
kitų žymių komunistų partijos 
šulų, todėl pastariemsiems par
tijos centras davė Įspėjimą, 
kad jie busią irgi pašalinti, jei
gu nesiliausią rodyti savo sim
patiją “kontr-revoliucion ie-
riams.” Įspėti yra šie: keturi 
reichstago atstovai - Kenzler, 
Bohla, Obendieck ir Vicrrath; 
septyni Prūsų seimo atstovai— 
Kiliau, Ileyn, Gehrmann, Gus- 
tav Mueler, Eppstein, Skjeller- 
up ir Hcwig Grucger; ir Bade
no seimo atstovas Bitter.

Vokietijos reichstage ir Prū
sų landtage (seime) ncužilgio 
daugumą komunistų atstovų 
sudarys išmestieji iš partijos.

Komunistai nepajėgia sulip- 
dyt “bendrą frontą” savo parti
joje, o betgi tauzija apie “bend
rą frontą’’ visoje darbininkų 
klasėje!

FAŠIZMO ŠULAS ATSIDŪRĖ 
KALĖJIME

Ten, kur viešpatauja dikta
tūra, tai paviršiuje išrodo vis
kas ramu ir tylu. Bet tai yra 
apgavinga išvaizda. Po diktatū
ros kevalu visuomenės gelmėse 
kova tarpe asmenų ir grupių 
eina, kaip ir visur, tik ji daž
nai reiškiasi daug šlykštesnėje 
formoje, negu kusvose sulygo- 
3C.

Diktatoriams viešpataujant, 
visuomenės klasių kovą nustel
bia paprastai kovos tarpe pa
čių diktatorių.. Taip yra sovie
tų Busi joje, kur per keletą pa
skutinių metų viešpataujančioji 
partijos frakcija be paliovos 
ėdasi su įvairiomis opozicijos 
grupėmis. Taip yra ir fašisti
nėje Italijoje.

Po to, kai fašistai anąmet 
nugalabijo socialistų atstovą 
parlamente Matteotti, prieš 
Mussolini ėmė statyti ragus 
kai kurie artimiausieji jo ben
dradarbiai. Turėdami savo ran- 
jkose įrodymus, inkriminuojan
čius juodmarškinių viršylą, jie 
darėsi vis drąsesni, iki paga
liau Mussolini buvo priverstas 
griebtis griežtų priemonių nu
malšinti juos. Pirmas atsidūrė 
kalėjime Dūmini, kurį fašistų 
valdžia gynė kiek drūta Čilieti’ 
byloje, nors visi faktai rodė, 
kad jisai yra vyriausias kalti
ninkas atstovo Matteotti nužu
dyme.

Dabar to paties likimo susi
laukė kitas stambus fašizmo 
šulas, Volpi.

paukštis, matyt, buvo pir
moji ranka žmogžudės Dūmini, 
ir todėl puikiai žino visas Ma
tteotti nugalabinimo smulkme
nas. Apsigyvenęs Milane, jisai 
pradėjo reikalauti iš vietinės 
fašistų organizacijos pinigų, 
grasindamas išduoti visuomenei 
pavojingas diktatoriui paslaptis. 
Jo reikalavimai buvo pildomi, 
bet laikui bėgant jie pasidarė 
taip dideli, kad tarp Volpi ir 
fašistų sekretoriaus Giampoli 
įvyko susikirtimas.

Mussolini’o brolis Arnaldo, 
kuris redaguoja laikraštį “Po- 
polo d’Italia”, parėmė partijos 
sekretorių. Tuomet Volpi vie
ną gražią dieną atėjo su gau
ja savo pasekėjų prie laikraš
čio redakcijos ir padarė triukš
mingą demonstraciją. Akme
nims ir revolverių šūviais bu
vo išdaužyta langai redakcijo
je.

Arnaldo telefonu pašaukė sa
vo brolį ir pareikalavo, kad 
premjeras suvaldytų įsismarka
vusį fašistą, grasindamas prie
šingam atsitikime iškelti skan
dalą. “Duče” noroms-nenoroms 
turėjo imti tą pavojingą triukš
madarį už keteros, ir sekančią 
dieną “didvyris” Volpi jau sė
dėjo su kai kuriais savo sėb
rais belangėje.

KAUNO DIKTATORIAMS 
DREBA KINKOS

Balandžio 5 d. Lietuvos laik
raščiuose buvo paskelbta se
kanti “Eltos” žinia:

“Vidaus reikalų ministeri
ja praneša: Kovo mėn. pra
džioj politinė policija suse
kė, kad yra susidariusi orga
nizacija su tikslu ginkluotai 
nuversti esamąją vyriausy
bę ir jos vieton pastatyti ki
tą, sudėtą iš valstiečių liau
dininkų ir socialdemokratų 
žmonių. Politinei policijai pa
sisekė sugauti perversmo pla
ną ir išaiškinti sąmokslo da
ly vius. Svarbiausieji jųjų su
imti, iš dalies ištardyti ir ati
duoti karo lauko teismui, iš 
dalies tardomi. Iš esamos 
raštiškos medžiagos, liudinin
kų ir kaltinamųjų parodymų 
perversmas turėjo įvykti ko
vo mėn. 14—15 d.

“Vienas vyriausių organi
zatorių buvo Seimo narys 
Dr. Pajaujis, kuris šį savo 
darbą bevarydamas tapo su
gautas ir suimtas Šiauliuose 
balandžio 3 d. naktį. Per tar
dymą Dr. Pajaujis prisipaži
no. Del jo suėmimo vyriau
sybė pranešė Seimo pirminin
kui, o tardymą tęsti pavedė 
atsakomingoms įstaigoms.

“Sąmokslas likviduotas.”
Aišku, kad valdžios telegra

mų agentūra čia meluoja. Nes 
jau yra žinoma, kad Seimo ko
misija tyrinėjo valdžios iškel
tus Dr. Pajaujui kaltinimus ir 
rado jį nekaltu.

Kuomet paskui Seime buvo 
balsuojama rezoliucija dėl Pa
jaujo, tai už tai, kad jisai yra 
nekaltas, balsavo ne tik vai. 
liaudininkai ir socialdemokra
tai, bet ir tautinės mažumos ir 
ūkininkų partija, dalyvavusi 
Voldemaro kabinete. Argi šitie 
atstovai, o ypač ūkininkų par
tijos nariai, butų teisinę Dr. 
Pajaujį, jeigu butų buvę įro
dyta, kad jisai organizavo gink
luotą sukilimą ir dagi pats prie 
to darbo “prisipažino’’ ?

Smetonai su Voldemaru, ma
tyt, kinkos dreba, todėl jiem ir 
sapnuojasi “sąmokslai”. Patys 
biaurybės sąmokslą darė, tai 
dabar jiem baugu, kad kiti ga
li tokiu pat budu nuversti jų 
dviejų valdžią.

Bet jeigu smurtininkai ši
taip vis provokuos žmones, tai 
galų gale jie susilauks to, kad 
ir be sąmokslo liaudis juos nu
šluos.

JAU VERKIA DEL KINŲ 
“IŠDAVYSTES”

Per keletą paskutinių savai
čių mylimiausia tema, musų 
komunistų spaudoje ir prakal
bose buvo Kinų revoliucija. 
Komunistai tą revoliuciją kėlė j 
padanges ir gyrėsi, kad ji be 
galo sustiprinusi bolševizmo 
reikšmę pasaulyje. Mums buvo 
pasakojama, kad Kinų revo
liucijai vadovaują komunistai, 
kuriems tenai niekliudą veikti 
jokie buržuazijos agentai, nes 
socializmas Kinijoje neturįs pa
sekėjų.

Bet šiandie jau mes girdime 
iš Maskvos davatkų visai kito
kią giesmę apie Kinus. Pasiro
do, kad toje pačioje Kinų par
tijoje, kurion komunistai yra 
prisidėję, Kuomintange, atsi-, 
radusi “išdavystė”, ir kaipo 
“išdavikas” tapo numaskuotas” 
ne kas kitas, kaip pats vyriau
sias revoliucinės Kinų armijos

Įvairenybes

Kaip yra gaminama 
kino komedijos

[“L.”] Kinemotografų pramo
ga taip yra prigijusi ir juose 
rodomų, šalę “sunkaus” turinio 
dramų, komedijų padaromas j: 
spūdis yra toks dominantis, kad 
pravartu pasiteirauti, kaip tos 
komedijos gaminamos.

Kad nebūtų suklydimų iš mus 
pusės, kurie nežinome veiksmių, 
komedijas gaminančių, paklau
sykime, ką kalba apie tai vier 
nas geriausių pasaulinių kmo- 
komedninkų, kino-artistas He
roldas Loidas.

Tai yra linksmo budo, žiop- 
lokas, bet simpatingas vaikinas, 
kuris niekuomet nepasideda sa
vo akinių ir be jų negali nieko 
veikti, —ir tas šit kino-ponaitis 
pasakoja šitaip.

Per metus teoretikai skirda
vo vad. rimtas dramas ir ko
medijas; klasifikacija, kuri, ži
noma, visiškai neteisinga. Gy
venime nėra nieko labiau rim
to, kaip komedijos padarymas, 
kuri iš tikrųjų patenkintų vi
sus reikalavimus ir verstų žmo
nes juoktis šiais sunkiais lai
kais. Aš visad buvau įsitiki
nęs, kad pirmos rųšies komedi
jai išeikvojama žymiai daugiau 
darbo, nervų ir smegenų, negu 
aukštai dramatiškoms monu- 
mentalėms filmoms, žymiai pra
šokančiomis pirmąsias savo il
gumu.

Nuo pat pradžios komedijos, 
kūrėjas Užsikrauna visą krūvą 
rupesnių, visiškai nepažįstamų 
jo kolegai iš dramos skyriaus. 
Paprasta kino-drama nufotb- 
grafuojama, sekant atidžiai pa
ruoštą rankraštį, nurodantį re
žisieriui kiekvieną jo žingsnį 
iki smulkmenų. Suklupti jis be
veik negali.

Ne taip pas mus! Pas mus 
pažymėtos tiktai pamatinės 
veiksmo linijos: gi svarbiausia, 
iš tikrųjų juokinga,-tos geros 
naujos mintys ir prasimanymai, 
kurie pas mus vadinami 
“Gags”*) turi būti improvizuo
jami darbo metu. Mes su sa
vim atsinešame į atelje tiktai 
musų veikalo griaučius; jo kū
ną, kraują ir sielą mes suku
riame tiktai ten, vietoje.

Mokovai padėjo daug darbo 
išskaičiuoti ir ^tiksliai nustatyti, 
kiek dramatiškų konfliktų, ap
skritai imant yra, ir jų stais- 
tikos duomenys svyruoja tarp 
7 ir 35. Kaip ten butų, bet 
vienas tų pamatinių konfliktų 
yra pamatas visoms teatro ir 
kino literatūros dramoms. Tuo 
budu, matome, kati darbas prie 
dramų žymiai suprastinąs. Vis 
tiktai kaž kas yra kuo galima 
pasiremti; darbas pradedamas, 
turint tvirtą pamatą.

Mes, komedijos kūrėjai, žy
miai blogesnėje padėty; negali
me vadovautis nei nustatytomis 
taisyklėmis, nei pavyzdžias, nei 
apskritai kokia schema. Musų 
darbe mes, nelyginai, kabome 
ore. Publika reikalauja, kad 
mes vėl ir vėl pasirodytume 
juokingame pavidale/ Musų 
nelaiko juokingais, jei esame 
neoriginalus. Publika nepapras-

generolas, Čiang Kai-Šek.
Ar tik nepasibaigs komunis

tų žygiai Kinuose taip, kaip 
Turkijoje? I 

tai greit pastebi pėdsakus, jei 
mes mėginame patiekti ką nors 
ne nauja. Tokiais atvejais pub
lika atsiliepia į musų mėgini
mą ją apgauti kategorišku at- 
sisakimu juoktis. O tai mums, 
vargšams komedijos fabrikan
tams, tam tikra prasme mirties 
sprendimas.

Medžiaga komedijai yra fak
tai, kurie galėtų atsitikti. Nuo
širdžiausiai mes juokiamės iš 
daiktų, kuriuos asmeniškai ar
timai esame pažinę. Kai mes 
dar mokykloje skaitėrtie graikų 
ir lotynų klasikus, musų mo
kytojas ne vieną kartą mums 
nurodinėjo, jog ta ar kita vie
ta turi būti itin juokinga ir nu
sakydavo ją, kaip gilų jumorą, 
kuriuo didžiavosi senovės romė
nai. Tai buvo labai gera iš jo 
pusės, nes mes, žinoma, daugu
moje atvejų taip nieko ir ne
būtume pastebėję. To priežas
tis itin paprasta: žmonės, lai
kai ir gyvenimo sąlygos, pa
gimdžiusios tą juoką, mums 
buvo visiškai svetimi. Sąmojus 
veikti tuojau (ir tiktai toks są
mojus ko nors yra vertas) turi 
būti iš musų laikų ir visiems 
gerai pažįstamų gyvenimo sąly
ga

Todėl mes galime juoktis iš 
esmėje itin sąmojiškų Aristofo- 
no jumoreskų tiktai tuomet, 
kai prie£ tai rimčiausiu budu 
esame išstudijavę visus tam rei
kalingus pasiaiškinimus. Gi vi
suomet mes juoksimės, jeigu, 
pavyzdžiui, pamatysime storą 
žmogų, neapsukriai slidinėjan- 
tį ant paledijusio tako arba kai 
matome, kaip žmogus, kurio 
rankos pilnos ryšulių, beviltin-

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6913

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

Ofiso valando^nuo 1 iki 8 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. Wallace Street 
m -.............. ' .................... i ■'
/ ’

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 r.
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 9:80 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chieago,, III.

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

rz 1 J l nuo 9 ikt II vai. rytej 
g afandosį nuo į jį! g va|t vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

8303 8. Morgan St. 
Chieago, Iii. 

Tel. Boulevard 2160 
— Valanda — 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraakee Avi, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4988. 
Namų telefonas Spaulding 8638 

Ultraviolitinl Iviesa ir diathermia

[gai mėgina sulaikyti savo skry- 
l ’jė’ę, nuo galvos vėjo nešamą 
ir t. p. Tos rųšies daiktai juo
kingi ir, žinoma, niekad nenu
stos savo juokingumo todėl, kad 
jie su mumis jau visi yra at
sitikę ir bet kada gali vėl at
sitikti. Mes prijaučiame žmo
nėms, kuriuos ištiko tos mažos 
nelaimės, bet drauge nęgalime 
susilaikyti nuo juoko. Mes iš 
prityrimo žinome, jog publika 
juokiasi labiausiai iš tų smulkių 
kasdieninių žmogaus gyvenimo 
nepasisekimų.

Visa komedijų pagaminimo 
paslaptis yra ta, kad aktoriai 
sugebėtų įsigyti publikos sim
patijų. Žmonės juokiasi tiktai
iš mažų klinčių ir nemalonumų 
tų žmonių, kuriems jis simpati
zuoja ir kuriais domis*.

Veiksmas pats savaime pas 
mus, priešingai paprastai dra
mai, atstumiamas j užpakalinį 
planą. Mums svarbu ne tai, 
kad viena juokinga padėtis mo
kamai išaugtų iš kitos ir kad 
nesilpnėtų tempas ir butų rei
kalingas audimas. Tai yra 
svarbiausia. Gi kai mes jau su
kūrėme eilę juokingų buklių, 
tai niekad neturime užmiršti iš
rasti dar ką nors, kuo mes dar 
kartą nustelbtume visą prieš 
tai buvusią, ypatingai juokingą 
būklę, kuria baigtųs prieš tai 
buvusi eile.

Taip pat svarbu, žinoma, kad 
musų “Gags” butų visuomet 
nauji ir originalus; iš begalinio 
Raičiaus minčių, kurių mums 

pasiūlo ir kurias mes* smulkme
niškai aptariame ir* apsvarsto- 
me, nelaimei tinka tiktai itin 
nežymus skaičius.

Kaip gi turi atrodyti geras 
“Gag’as”? Pirmiausia jis netu
ri piktai užgauti. Jis turi iki 
smulkiausios smulkmenos ata- 
tikti susidariusiai būklei ir jo 
to būtinai sekti koks nors nau
jas tekniškas arba akrobatiš
kas triukas... Gi tuo atveju, 
jeigu mums neateina į galvą 
nieko nauja, mes turime prieš 
norą sugrįžti prie minčių archy
vo, bet tada jos turi būti taip 
iš nauja nudažytos ir nudailin
tos, kad to iš tikrųjų jau niekas 
nepastebėtų.

Tokia tai, anot Hareldo Loi- 
do, yra kino-komedijų kūryba.

—Leonas Vitkauskas.

*) Gag, angliškai — kamšalas, 
burnai užkimšti.—L. V.

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

V —----------- —

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

7909 So. Halsted Street
Nuo 3 iki 5 ir nuo C iki 8 vakar* 

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

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

Tel. Lafayette 4146
. | nuo 9 iki 11 v. rytoVal»ndo» ; nuo 6 jki 9 va] ¥ak

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4641 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan- 
dos 2-4, 6-8. Nedžlioj lt iki 12 d.

Office Boulevard '7042

.. Dr. C. Z. Vezelis - 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. AsUand Are.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Res. 8600 So. Artesian Ava.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chieago, III.
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Įdomiausia Knyga

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”
Parašė J.ŠARUNAS 

I
Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE

Perversmo suplenuotojai ir vadai /

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai suprantama ir 
skaitosi kaip romanas.

Isigykit Sau Vieną!
I

Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 
to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo* tuoj po perversversmo ir upui atslūgus.

Parsiduoda po vienų ir olsėliu

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St Chicago, III.

LIETUVOS ŪKIS 1926 
METAIS

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

protestai) ėjo net 10.000 vek
selių.
Valstybės pajamos ir išlaidos.

1926 metų valstybes sąmata 
buvo suvesta 241.935.400 litų 
sumai. Iš tos sumos pajamų 
per pirmus praeitų metų 11 
men. valstybes iždan j plauke 
201.762.300 litų arba 84,6/c, o 
išlaidų — 199.935.4'00 litų, t.

Pragyvenimo brangumas.
Negalima apeiti davinių ir 

apie musų gyvenimo brangumo 
khinas praeitais metais. Paly
ginti su 1924 ir 1925 metais, 
jos praeitais metais buvo žy
miai atpigusios. Tuo tarpu kai 
1924 m. lapkričio mėnesy iš
gyvenimas vienam suaugusiam 
žmogui Lietuvoj kainavo 116 
litų, o 1925 m. — 117 litų, 
1926 m. tuo pat laiku jis buvo 

i lygus tik 112 litų, šeiniai iš 5 
žmonių išgyventi 1924 m. lap
kričio men. buvo reikalinga 
316 litų, 1925 m. 311 litų, 
tuo taniu 1926 m. — tik 299 
litai.

Tuo . būdu, suvesdami praei
tų metų musų ūkio balansą, 
turime konstatuoti, kad jo 
sklandų vystymąsi kiek truk
dė kredito sunkumai — liga, 
kuria šiandie serga beveik visa 
Europa. Bendrai gi praeiti me
tai musų ukiui buvo daug pa
lankesni, negu 1925-ti, kuriais 

i labai neigiamai atsiliepė 1924' 
m. nederliaus išdavos. —K. 
[“T-tas”]

Prieš dvejus metus Lietuvoj* 
Universitete įsikūrė Studentų 
Socialistų Draugija “žaizdras”. 
Šios draugijos tikslas: lavintis 
socialistinėj dvasioj ir tirti 
moksliškąjį socializmą, be to 
remti savo draugus materia
liai. Užsibrėžtam tikslui pa
siekti, draugija daro susirin
kimus kas antrds sekmadienis, 
skaito paskaitas, referatus, 
rengia vakarus, koncertus ir 
taip toliau. .

Draugijos nariais gaii būti 
visi tie L. Universiteto studen
tai, kurie sutinka su draugijos 
principais, statutu ir moka nu
statytą mokesnį. Mokesnis 
nedidelis: šeši litai metams.

Pirmaisiais draugijos įsikū
rimo metais narių skaičius bu
vo neskaitlingas, vos keletas 
narių. Pernai, mokslo metų 
pabaigoje “Žaizdro” draugija 
priskaitė savo narių net iki 
16-os. šiais, tai yra 27-tais me
tais draugijos narių skaičius 
siekia jau iki 36-šių žmonių. 
Be to reikia pasakyti, kad £į- 
met netiktai žaizdrininkų skai
čius žymiai padidėjo, bet ir 
pati draugija įgavo daug pri
jaučiančios reikšmės nesrovi- 
nių studentų tarpe, kas aiškiai 
pasireiškė per rinkimus į Uni
versiteto Atstovybę.

Taigi bendrai, Studentų 
Socialistų D-jos “Žaizdro” vei
kimas, kad ir sunkiomis gyve
nimo sąlygomis, nesijaučia ap
miręs ir pasigailėjimo vertas, 
bet priešingai, — reiškia daug 
gyvumo, iniciatyvos, ypatingai 
tvirto pasirįžimo ir energijos.

—A. Stanionis.

“NAUJIENŲ” KNYGŲ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, UI.

Norėdami
Aplankyt Ievyne

Ir turėt smagią kelionę ten ir atgal keliaukit su

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 

Gegužio 21 d., 1927

United State Lines Laivu Leviathan

Oficialis Naujienų pa
lydovas patarnaus ke
liauninkams visuose jų 
reikaluose lyaes ir pri
žiūrės keliauninkus iki 
Klaipėdai
Jonas Jankus

Laivakortės kaina į abi puses......... .................................. $186.00
Arba į vienų pusę...................................... .......................... $107.00

Taksai $5 ir pagalvės gryžtantiems $8 ekstra.
Su šia ekskursija keliaus daug smagių ir simpatingų lietuvių 

iš daugelio miestų ir vietų; daug profesionalų ir biznierių ir čia 
visi bendrai žais ir smagiai laikų praleis puikiausiame, didžiau
siame laive — LEVIATHAN.

ERIE R. R.
Veš Naujienų Ekskursantus iš Chicagos New Yorkan specia
liuose vagonuose, pro puikius vaizdus ir gražias vietas.

...... Kviečiame visus, kurie tik manote keliauti Lietuvon šį pava
sarį — keliauti su Naujienų Ekskursija ir tuojaus pradėti rengtis 
kelionėn! Nedaro skirtumo kokiame mieste gyvenat, mes aprū
pinsime ir sutvarkysime visus Jūsų kelionės reikalus kaip ir Jūsų 
vietinis agentas.

,' Kreipkitės tuojau asmeniškai ar laišku dėl platesnių ir ga- 
v tinų informacijų.

VEIKITE TUOJAU. Del patogumo vartokit ši kuponą:

(NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

Chicago, III

Be jokių man privalumų, prašau 
man prisiųsti pilnas informacijas 
kas link keliavimo Lietuvon su 

Naujienų Ekskursija.
Vardas .............................................
Adresas ................................ ...........
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KAIP STOVI MUSŲ KONTESTANTAI
Laipsnis IV
Balsų 14000

Dovanoms $450: 
Gulbransen Piano 
Panatrope Radiola 
Deimantinis Žiedas 
Deimantinis žiedas 
3 Am. Frizav Setas
Laivakortė j Lietuvą 

ir atgal
Fordo Automobilius

m.

Laipsnis V
Balsų 6450
Dovanoms $200:
3 šm. Jacųuard Setas 
Bernard up-right Pianą 
I^eimantinis Žiedas v. 
Deimantinis Žiedas m. 
Platino Špilka m. 
Platino Špilka v. 
Radio Atwater—Kent

Laipsnis V
Balsų 6450

Dovanoms $200:
3 šm. Jacųuard Setas 
Beroard up-right Pianą 
Deimantinis Žiedas v. 
Deimantinis Žiedas m. 
Platino Špilka m. 
Platino Špilka v.
Radio Atwater—Kent

Laipsnis VIII
Balsų 2580

Dovanoms $60:
Radio Atwater—Kent 
Deimantinė Špilka m. 
Bracejetas 
Elgin Laikrodėlis 
Platino Špilka m. 
Deimantinis Žiedas 
Lempa

m.

Laipsnis VIII

8
 Balsų 2580

Dovanoms $60:
Radio At\vater—Kent 
Deimantinė Špilka m. 
Braceletas
Elgin Laikrodėlis 
Platino Špilka m. 
Deimantinis Žiedas m.
Lempa

Laipsnis IX
Balsų 1270

Dovanoms $25: 
Elgin Laikrodėlis 
Gintaro Karoliai 
Aukso Žiedas v. 
Špilka v. 
Cuff Links 
Žiedas m.
Radio 111A 
Veidrodis

Laipsnis X
Balsų 580

Dovanoms $10:

Gintaro Karoliai
Aukso Žiedas v.
Aukso Žiedas m.
Auksuotas Peiliukas
Gintaro Cuff Links

Laipsnis X

W
 Balsų 580

Dovanoms $10: 

Gintaro Karoliai 
Aukso Žiedas v. 
Aukso žiedas m.
Auksuotas Peiliukas 
Gintaro Cuff Links

Laipsnis X
Balsų 580
Dovanoms $10:

Gintaro Karoliai

Aukso žiedas v.

Aukso žiedas m.
Auksuotas Peiliukas
Gintaro Cuff Links

Laipsnis X

W
 Balsų 580

Dovanoms $10: 
Gintaro Karoliai 
Aukso žiedas v.

Aukso Žiedas m.
Auksuotas Peiliukas
Gintaro Cuff Links

F. JURĖNAS

5118 South
Paulina St.

Turi balsų

— 14102

ST.
GIRSTAUTAS,

7445 Prairie Av., 
Detroit, Mich.

l'uri balsų

— 10278

1G. VIERBELLA,

4508 So. Honore

Street
Chicago, III

Turi Balsų

— 8241

W. BUTKUS,

568 W. 18 St., 
Chicago, III.

S
Turi balsų

— 3875

M. STURONAS

4538 South

Fairfield Avė.
Chicago, III.

Turi balsų
2650

MRS. ANNA 
RUDIENĖ

4222 Archer Avė.
Chicago, III.

Turi balsų
— 1667

MRS. IZABELĖ 
SAKALAU

SKIENĖ
7004 South
Tai man A v.
Chicago, III.

Turi balsų
— 1100

J. DAUGINIS

18 So. 2nd St.

St. Charles, III.

Turi balsų
— 711

MRS. REGINA
ŠERELIENĖ

3258 South 
Union Avė. 
Chicago, III.

Turi balsų 
— 601)

K. J.

SKRABULIS

1125 Madison Av.
Kevvanee, III.

Turi ba]sų
— 590

GEO. LUCAS

3311 South
llalsted St.
Chicago, III.

Turi Balsų

14095

Laipsnis III
Balsų 26000

Dovanoms $900:
Radiola
Deimanto Žiedas
Kimball Pianas
Deimantinis Braceletas
Lotas

Cicero, III.

Turi balsų

- 38493

, F.
LUKOŠEVIČIUS,
1308 So. 50 Ct.,

PAUL M1LLER

3210 South 
Halsted St. 

Chicago, UI.

Turi balsų 
— 26800

| IS KONTESTANTŲ 
DARBUOTES ‘

Iki “Naujienų” kontesto už
baigai liko tiktai 10 dienų lai
ko; nors laikas atrodo ir trum- 

l pas, tečiau veikliems kontes- 
tantams yra galima daug darbo

atidirbti. Tiesa pas; kius, musų 
.gadynės sp&rumo laikais t b die
nų rokojasi nevisai trumpas 
laikas. Mes per dtšimt dienų 
galime tolimas mums vietas ap
keliauti, daug ko patirti ir daug 
kų nuveikti. Musų kontestan- 
tai veikdami savo artimose 
apielinkėse, užrašydami “Nau- 
jienas’,, parduodami knygų ir

skelbimų kortas gali gigan
tinį darbų nuveikti laike dešim
ties dienų.

Tiesa pasakius, prieš pabai
gai kontesto — kontestantų ak
tyvumas yra pastebėtinai žy
mus, nes kiekvienas kontestan- 
tas supranta, kad sunkiai ir 
nenuoalsiai dirbant yra galima 
pasiekti tikslų. Kiekvieno “Nau

jienų” kontestanto tikslu yra 
laimėli sau kuodidžiausias do
vanas, o dovanų laimėjimas 
priklauso nuo kiekvieno kon
testanto pasišventimo tam dar
bui, dėl kurio jis į savo veiki
mą yra įdėjęs visas jame esa
mas spėkas.

55 kontestantai jau yra pa
siekę pilnai kontestantiškus

laipsnius ir 30 iš jų yra aukš
tesniuose laipsniuose, negu 
1 O-tas. šita skaitlinga armija 
“Naujienų” kontestantų padvi
gubintoms darbo spėkoms eina 
sėkmingai prie užbaigos dirba
mo darbo “Naujienų” kon- 
teste.

Laike pereitos savaitės se
kami kontestantai padarė stam
bų progresą: Lukoševičius, Ju
rėnas, Vierbella, Gricius, Klik- 
na, Vilimaičiutė, p-ia Mikutai- 
tis, |>-ia Kolas, Cepukas, Tar- 
vidas, Vilis, Sakalauskienė, Po
cius. Astuoni kontestantai pa
siekė laipsni dešimtų: Miss Si- 
nionauskaitė, Mankus, Kimkus, 
Skrabulis, Žukauskas, Nainis, 
Stanes, Grušas.

Julius Mickevičius,
i “N-nų” Kont. Vedėjas.

PRANAS 
ANDRIJAUS

KAS

3334 South 
Morgan St. 

Chicago, ,111.

Turi balsų
— 666

MRS. ONA 
VILIENĖ

1645 North 
Irving Avė., 

Chicago, III.

Turi balsų
— 601

M. J. STANES

309 E. Main St.
W. Frankfort, UI.

Turi balsų

— 590

MISS B.
VILIMAIČIUTĖ

17th ir Clark St.
Gary, Ind.

l'uri balsų
2589

KAZYS POCIUS

725 W. 120th St.

Chicago, III.

Turi balsų
— 1601)

MISS ANETTA
PATRACK

1022—151 St.
East Chicago Ind

Turi balsų
— 926

I
K. G. URNEŽLS

6356 South
Hermitage Avė., 

Chicago, III.

Turi balsų 

į — 7524 
i

I J. MITCHELL,

907 Jackson St., 
Wa»kegan, III.

Turi balsų
— 3105

JOE NORKUS

120 So. State St.
VVestville, UI.

Turi balsų

— 7186

JUOZAS 
UKTVERIS

4901 W. 14 St.
Cicero, III.

Turi Balsų
— 3001

MISS VICTORIA 
WILL1AMS

4700 Malden St. 
Chicago, III.

Turi Balsų
— 7178

PAUL GRICIUS

6614 South
Sacramento Avė.

Chicago, 111.

Turi Balsų
— 2927

PRANAS
KLIENA,

2554 Blue
Island Avė.

Chicago, III.

Turi balsų
- 2644

ANTANAS
V ĮLĮS

12020 South
Halsted St
Chicago, III.

Turi balsų
— 1575

-------- X------

MRS. B. 
RUMŠIENE

10623 South
State St.

Chicago, 111.

Turi balsų
— 979

WM. KOSI S

J. TARVIDAS

5931 South

Albany Av.
Chicago, III.

Turi balsų
— 2583

JOHN MARTIN

321 Milwaukee
Avenuo

Kcnosha, Wis.

Turi balsų
— 1466

jįX

B ’

515 Hurburt St.
Peoria, III.

Turi balsų

— 666

MRS. M.
ZABELSKIENĖ

3358 W. 111 St„
Mt. Greenwood, 

? III.

Turi balsų
— 596

ST.
ŽUKAUSKAS

42 Keith Street
Leo Park,

S

Wilkes Barre, Pa

Turi balsų
—a 588

MRS. B.
STULPINIENĖ

818 W. 18 St. 
Chicago, III.

Turi Balsų

—. 889

A. VISBARAS

6803 Comell Avė.
Chicago, III.

Turi balsų

— 7099

K. ČEPUKAS 
1445 N. Oakley 

Avenue 
Chicago, III. •

Turi balsų 

— 2924

MRS.
VIKTORIJA

KQLAS,

3715 Perish Avė.
Indiana Harbor,

Ind.

Turi balsų

— 2581

PETER 
KALIN,

2011 South 
Halsted St., 
Chicago, 111.

Turi balsų 
— 1297

J. IZBICKAS

15640 Marshfield
Avenue

Harvey, III.

Turi balsų
— 827

ALBINAS
RUDINSKAS

1624 So. 49 Ct.
Cicero, III.

Turi balsų

— 637

S. M. ŠLAGERIS

\ 5001 So. Westem Avė.
Chjcago, UI.

Turi balsų — 815

ALAKAS TALAŠKA
7139 So. Maplevvood Avė. 

Chicago, III.
Turi balsų — 580

A MRS. M.
ATKOČ1U-

NIENĖ

11578 South
Wabash Avė.

Turi balsų

— 611

MISS NELLY 
SIMONAU- 

SKAS
5938 So. Maple- 

wood Avė.

Chicago, III.

Turi balsų
— 593

JOE J. RIMKUS

Irons, Mich.

Turi balsų

— 588

J. GRUŠAS

3454 South 
Halsted St. 
Chicago, III.

Turi balsų 

—. 586

J. GRIGAITIS

1643 North 
Hancock St.
Chicago, III.

Turi halsų •
— 6631

VINCAS 
SABALIAU

SKAS

2345 South 
Leavitt St. 

Chicago, III.

Turi balsų
—« 2741

z,*/*,

w. H. KELPS

7145 So. Rockvvell St. 
Chicago, 1)1.

Turi balsų — 2672

MRS. SOPHIE MIKUTAITIS,
731 West 18 Street, 

Chicago’';lll.
Turi balsų — 2590

PETER
VAITEKŪNAS

3222 Aubum
Avenue 

Chicago, III.

Turi balsų
— 1284

MRS. ELENORA 
PURONAS

67 N. Broadway
Aurora, III.

Turi balsų

—‘ 767

MISS AGNĖS
UVICK

6928 South 
Rockwell S t. 
Chicago, III.

Turi balsų
— 602

VINCAS

NAINIS

340 E. 14th St.
Chicago Heights,

111.

Turi balsų
— 591

W. MANKUS

5606 Parkside
Avenue

I
j Chicago, III.

Turi balsų

— 580
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Sveikatos Dalykai
ŠIENO ŠILTINĖ IR BRONCHI

NIS DUSULYS

Baso Dr. Margeris

Ulbai panašios viena kitai
* ligos

šieno šiltinė ir bronchinis 
dusulys, šiaip ar taip, yra la
bai panašios viena kitai ligos. 
Didžiausias skirtumas yra tik 
tame, kad šieno šiltinė labiau
siai paliečia nosį, o bronchinis 
dusulys bronchus. Kiek mažes
nis skirtumas, žinoma, pasi
reiškia simptomuose, pav., šie
no šiltinės ligoniui nosis bė
ga, dažnai čiaudėti reikia, kar
tais ir galva skausta, kvaišta; 
kadangi bronchinio dusulio li
goniui kartais be galo sunku 
kvėpuoti būva, tarsi, kad kas 
smaugte smaugtų. Yra, be ši
tų, ir da menkesnių skirtumų, 
kuriuos toliau gražiai aikštėn 
iškelsime. Apskritai betgi sa
kant, šios dvi ligos turi tiek

Atminkit, atminkit
Gegužio aštuntą
Babravičiaus Koncertas 

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

mus.

Pinigai išmokėti Lietuvoje 
KOPERACIJOS BANKO

Naujieny Pinigą Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, i r prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia ieina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri save 
kvito ir gavėjo vardą. < . f

Pinigus gavo:
21837 -G. Dugnienei
8577—-K. Voveriui

12818 P. Augustui
85‘Mi A. Tunaitytkei
8601—-M. Banketienei
8583 K. Šlėktai
8588 -A. Lenauskui
8593 D. Balčiui
8591 O. Lukšienei
8600 B. Valaitienei
8592 J. Kasparavičiui

21846 J. Kucinaitei
22601 A. Auškalniui
233G3 -M. Česienei
23366—-A. Liberienei
23369—J. Giminiauskui
23370--J. slažienei
23372 -P. Mikalanienei
55979—B. Martuzaitei
55981- O. Gervitavičienei
95946—-K. Urbonui
95947- J. Žebrauskaitei

8616 T. Kleivieroei
8628—M. Motuzui
8639- O. Gintaitei
8620 S. Samoškai
8636 P. Bankauskienei
8642- A. Barauckui
8614 P. Gasiunui
8615 (). Vilkienei
8613- (). Sungailienei
8622—J. fckimeliui
8634 J. Bamanavičiui
8610—-B. Gintarienei

daug visai vienokių savybių, 
kad geriausia išpuola, musų su
pratimu, aprašyti jas abidvi sy
kiu. Ką čia ir padarysime.

Kaip čia geriausiai jas 
pavadinus?

Anglai paprastai sako “hay 
fever”; taigi šieno šiltinė yra 
tiktai vertimas iš anglų kalbos. 
Anglai taciaus kartais ir kitaip 
šieno šiltinę pavadina, būtent: 
“ro»e cold” (rožių šaltis), 
“autumnal catarrh*’ (rudeni
nis kataras), “hay asthma” 
(šieno dusulys), etc. Lietuvoj, 
rodos, tiktai sloga šita liga pa
prastai vadinama tėra; tokiu 
budu, maža kiek tekreipiama 
dėmesio j tai, kad ji labai daug, 
ypač savo priežastimi (etiolo
gija), skiriasi nuo paprastos 
slogos. Bet kad Amerikoj gy
venantys lietuviai labai įpratę 
yra šitą ligą tankiausiai va
dinti “hay fever’’, tai bene tik 
bus parankiausia čia pavadinus 
ią lietuviškai šieno šiltinė? 
Mums rodos, kad taip.

O apie pavadinimą bronchi
nis dusulys, tai, regis, nėra ko 
daug ir šnekėti; juk vargiai 
yra lietuvis, kurs nenusimany
tų, kokią ligą reiškia dusulys. 
Ir nuo čia “bronchinis” nebe
vartosime, nes užtenka pasa
kius dusulys, idant kiekvienas 
suprastų apie ką kalba eina.

Ką tai reiškia šieno šiltinė 
ir dusulys?

šieno šiltinė yra, tikrai sa-

8621—K. Kopliauskui 
8637—E. Skukauskienei 
8619 P. Samoškai 
8625—A. Vinspaliui 
8617 A. Gulbinienienei 

21109—P. P. Grigaliūnui
12831 Z. Beleuskui
8650--J. Bučmienei 
8656—O. Navickaitei

12832 O. Sukaitei
8652—O. Vapštienei 
8654—J. Prielgaus’kienei 
8669—J. Giedraičiui 
8672—A. Zakaraitei

12837—A. Vrublevičiui 
8676—V. Mažeikiui 
8675—U. Juodelienei 
8668—V. Turauskui

23376—M. Vasiliauskienei 
23377—L. Norvaišai
23378—K. Sakalauskienei ’ 
23380 —D. Liberįui 
23381—A. Mickevičiui 
23388—P. Juškai
23390—B. Ružauskienei 
55990 A. Slatkui 
12740 J. Arminaičiui 
8683—J. Babravičiutei
8685 J. Praščiovienei
8686 —P. Praščiovienei

21851—V. Vitkauskui 
12814 J. Žambai 
56008 Lietuvos Žinioms 
8707 J. Kudinskui 

kant, metinė liga, nes ligoniuo
se, kuriuose ji gauna pasireikš
ti, paprastai pasirodo kas me
tas. Serga ja žmonės ir pava
sarį, bet dažniausiai tai rudenį. 
Ir serga ja, reikia tiesą sakyti, 
tik tie, kurių kūnas yra taip 
jautrus, kad gana skaudžiai at
siliepia j tam tikrų augmenų 
vaisiadulkių proteinus. Nosies 
landų plėvė įdega: patinsta, pa
rausta, daugiau skysčiaus, nei 
paprastai, išduoda, taigi iš no
sies bėga. Gana, dažnai įdega ir 
akių plėvė, tada, žinoma, iš akių 
ašaros teka. Ligonis čiaudi. Gal
va jam skausta. Jaučiasi nuvar
gęs. taigi ir darbo dirbti nebe
nori.

Dusulys irgi gauna pasireikš
ti nekurtuose žmonėse dažniau
siai tik dėl to, kad jie yra per 
daug jautrus ir negali pakęsti 
tam tikrų proteinų, pav., žolių 
vaisiadulkių, arklių arba ka
čių plaukų, paukščių plunksnų, 
nekuriu kvietkų kvapsnio. Ži
noma, šitų daiktų proteinai er
zina juos, jeigu jie gauna ma
žiau ar daugiau jų įkvėpuoti. 
Kiti gi yra per daug jautrus 
proteinams, kuriuos gauna su 
maistu, paV., kviečiais, kiauši
niais, bulvėmis, pienu, žuvimis, 
mėsa, etc. Žmogų staigiai už
klumpa labai sunkus kvėpavi
mas, mat, bronchų raumenis 
mėšlungis (spazmas) pagauna. 
Ligonio įkvėpavimas dabar bū
va trumpas, o iškvėpavimas ga
na ilgas, — taip, kad jis visai 
mažai oro tegauna.
KODĖL TENKA ŽMOGUI ŠIE
NO ŠILTINE ARBA DUSULIU 

SUSIRGTI?
Biskis iš šių ligų istorijos

BIRUTES JUBILEJUS
SEKMADIENY

BaMžio4pril 24, 1927

Lietuviu Auditorijoj
3133 So. Halsted St.

Įžanga $1.50 ir $1.00 

Pradžia 7:30 vakare

Visi\ atsilankiusieji gaus 

gražią knygutę. Birutė dai
nuos naujas dainas, šiai 
švenčiai paruoštas Komp. A. 
Vanagaičio. Solistai ir kiti 
pamarginimai. Birutė kvie
čia į savo iškilmes skaitlin
gai atsilankyti Lietuvių 
Publiką.

Po programui šokiai

1819 m.’ ir 1828 m. Bostock 
rašė apie vasarinį katarą — ca- 
tarrhus estivus. Jis nurodė, 
kad liga yra perijodinio pobū
džio, taigi pasirodanti kas me
tas, pav., pavasarį arba rude
nį. Jis, be to, iškūlė ąikštėn ir 
tai, kad šita liga sergant, dau
giausiai tenka nukentėti kvėpa
vimo prietaisoms. Pagaliau, jis 
kreipė rimto dėmesio ir į tui, 
kad vasarinis kataras bene tik, 
girdi, pareinąs nuo “vodingų 
šviežio šieno garų”. Biskį vė
liau, 1831 m., Elliotson paste
bėjo, jog vasarinio kataro prie
žastimi esą “vodingi žolių, gal 
būt, ir vaisiadulkių garai.’’ O 
\lorrill Wyman (1854 m.) at
skyrė pavasarinę nuo rudeni
nės šieno šiltinės. Bet tiktai 
Blackley (1873) įrodė, jog 
“vaisiadulkės gali pagaminti 
kaip dusulinę (astbmatic) taip 
ir katarinę (catarrhal) šieno 
šiltinę”. Dunbar, pasinaudoda
mas moderninėmis metodomis 
vaisiadulkių problemas studi
juoti. patyrė jų įvairias reakci
jas, taigi atskyrė vienas nuo 
kitų, pagaliau, jis davė speci
fišką šieno šiltinei ir dusuliui 
gydymą. •

O kai nei dusulio, tai jis ga
li paeiti ne tik nuo tam tikros 
bronchų ydos, bet taipgi ir nuo 
sugedusios širdies arba ir inks
tų. Tada, žinoma,. jau nebesa
koma “bronchinis dusulys’’, bet 
“širdies dusulys”, “inkstų du
sulys”. Bronchinis dusulys, kai
po savaranki* liga, tapo suras
ta Van Hclmont’o ir Willis’o 
17-tame šimtmetyje. VVillis 
kalba apie bronchinį dusulį, 
kaipo apie “tironišką ir žiau
rią” ligą. Jis spėja, kad dusu
lio priežastis gludi “plaučių ta
kų raumeniniuose kloduose”, 
vadinasi, kaip šiandie mes su
prantame, bronchuose, arba 
kvėpavimo vamzdžiuose. Eloycr 
(1698) laikosi tos pačios nuo
monės. O Laennec visai giliai 
dusulį išstudijuoja ir atskiria 
jį nuo kitų*, kvėpavimą apsun
kinančių, ligų.

Dirbo šitoj srity j, reikia tie
sa sakyti, ir daugiau mokslinin
kų. štai Meltaer ir jo mokiniai 
Auer ir Losvis “ (1910) įrodė, 
jog šieno šiltinė ir dusulys tin
ka eilėn tų ligų, kurias papras
tai pagamina nepalankus nekil
tiems žmonėms proteinai. O tai 
reiškia, kad va yra tokių žmo
nių, kurių per daug jautrus 
kūnas ima ir kuriems-ncku- 
riems proteinams pasipriešina, 
kitaip sakant, reakciją padaro. 
Žinoma, tokie žmonės yra vie
nokio ar kitokio proteino už- 
jautrinti (sensitized); dabar, 
jeigu tik jie gauna tokio pat 
proteino biskį daugiau, tai štai 
kaip bematai ir pasipriešina. 
Pavyzdžiui, paimkime pa
prastą arklio serumą ir 

iskį jo įtrėškime marių 
kiaulaitei į paodę; iš sy
kio, tiesa, jokios reakcijos ne
pasidarys rodos, kad čia nieką 
tokio nebūtų, bet už kokios de
šimties dienų imkime ir pakar
tokime, vadinas, da sykį to pa
čio serumo į paodę įtrėškime,— 
dabar jau pasirodys visai kas 
kita, būtent, kiaulaitė pradės 
čiaudėti, sunkiai kvėpuoti, pa
galios, gal ir konvulsijos ją pra
dės kamuoti. O kodėl taip pa
sidarė, tai aišku ir iš to, jog 
kiaulaitė pirmąją senimo doza 

tapo užjautrinta (sensitized). 
Pagaliau, imkime dusulingą 
žmogų, kuris, šiaip ar taip, yra 
kokio nors proteino užjautrin- 
tas, sakykime, kiaušinio balty
mo. Tada, suprantama, jis bus 
labai jautrus prieš kiaušinio 
baltymą. Bandykime bent bis- 
kelį kiaušinio baltymo įtrėkšti 
jam pAodėn, tuoj pamatysime, 
kad jis pradės sunkiai kvėpuoti 
ir parodys visai tikrus dusulio 
simptomus.

Walker studijavo 400 dusulio 
ligonių. Su 191 ligoniu jis da
rė bandymus įdreskiant kiškutį 
odą ir paskui ta pačia adata į- 
trinant biskelį kokio nors eks
trakto, pav. gyvulių plaukų pro
teinų arba, pagalios ir vaisia
dulkių proteinams, 78 gyvulių 
plaukų proteinams, 68 maisto 
proteinams ir 33 bakterijų pro
teinams. Nekurie pasirodė jaut
riais daugiau nei vienam pro
teinui, vadinasi, turį daugerio
pą' jautrumą. Tokiu budu, tas 
pats ligonis šąli būti jautrus 
augalų, gyvulių ir bakterijų 
proteinams. Bet paprastai, tai 
dauguma dusulio ligonių yra 
jautrus vaisiadulkėms, arklių 
pleiskanoms, staphylokokams, 
kačių plaukams ir nekuriems 
maistams, kaip kviečiai, kiauši
niai ir mėsa.

šieno šiltinės ir dusulio 
tikrosios priežastys

Smulkus daiktai, kuriuos ten
ka įkvėpuoti, (1) iš augmeni
jos: žolių ir kvietkų vaisiadul
kės; (2) iš gyvulijos: 'arklių ir 
kačių plaukai, paukščių plunks
nos.

Daiktu , kuriuos tenka paim
ti kaipo maistą, būtent:' įvai
rios žolės, kviečiai, avižos; žir
niai ir pupos; vaisiai ir riešu
tai. Be to, mėsa, pienas, kiau
šiniai, austeriai ir vėžiai.

Žinoma, šitų daiktų protei
nams, kaip jau pasakyta, neku
riu žmonių kūnas smarkiai pa
sipriešina, o paskui ir šieno 
šiltinės arba dusulio simptomai 
pasirodo.

Nėra dar tikrai žinoma, vis 
dėlto spėjama, kad skrandžiui, 
žarnoms, jaknoms ir endokri- 
nėms liaukoms ne tiksliai vei
kiant, pasidaro tam tikri pro
teinai, kurie, girdi, šieno šil
tinę arba dusulį pagamina. Pa
galios, spėjama, jog ir bakte
rijų proteinai gali tatai pada
ryti. Tikrai tačiaus nėra žino
ma.

(Bus daugiau)

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

a + a 
Metinė Atmintis 

ELZBIETAI CHASIENEI
Mirė Balandžio 14, 1926, palaidota Balandžio 19, 1926, Tautiš

kose kapinėse, kuriai dabar yra pastatytas akntenin<H paminklas. 
Vyras Kazimieras ir duktė Rūta negali užmiršti Elzbietos niekados 
ir dienos yra juodos be jos. Elzbieta paliko C’hicagoj keturias sese
ris ir brolį. Jos duktė ir vyras yra labai nubudę. Ačiū visiems drau
gams ir pažystamiems, kurię dalyvavo laidotuvėse ir kurie mus 
aplanko.

Nuliūdę liekame,
VYRAS ir DUKTĖ

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette 
viršui Ashland statė 

banko

1800 So, Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioi nuo 2:39 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marokai! Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

A f A

PRANCIŠKUS STALNJONIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 18 dieną, 11:00 va
landą vakare, 1927 m., sulau
kę* 38 metų amžiaus, gimęs 
Sciurės kaime, Vabalninku pa
rapijos, Ukmergės apskričio pa- ' 
liko dideliame!* nuliudime Lietu
voj motiną ir 2 seseris Oną ir 
Kotriną, Amerikoj 2 pusbrolius 
Serafiną ir Stanislovą Stalnio- 
nius. Kūnas pašarvotas, randa
si 1515 Grant St., Gary, Ind.

Laidotuvės jvyks Pėtnyčioj, 
Balandžio 22 dieną, 10:00 valan
dą ryto iŠ namų bus nulydėtas 
j Kalvarijos kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai

A f. A1
JUOZAPAS 

STEPONAVIČIUS’
Persiskyrė šiuo, pasauliu 

Balandžio 18 dieną, 10:00 va
landą ryto, 1927 m., sulaukęs 
56 metų amžiaus, gimęs Lietu- 
56 metų amžiaus, gimęs Pakra- 
žontės parap., Raseinių apskr., 
paliko dideliame nubudime 
moteij Marijoną, 3 sūnūs: Juo
zapą 16 metų, Bronislovą 43 
metų, Joną 11 metų. Kūnas pa
šarvotas, randasi 186 E. 117th 
Street.

Laidotuvės įvyks Balandžio 
21 dieną, 8:00 valandą ryto iš 
namų į Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamąklos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. J. Steponavičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.'

Nubudę liekame, ,
Moteris ir Sunai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Masalskis, Tel. Blvd 4139

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMUTRISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, a)dų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speclalė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

25 METU PATYRIMO'
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

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

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

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augitas 

Kambariai 14, 15, 16, |7 ir 18
Pastebėkit mano iškabos

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

/T-J1 1 ” "
Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

Ar jus žinote, kad
Gal būt, kad pirmas žodynas li

ko išleistas Chinijoj ir sakoma, 
kad jame buvo 40,000 charakterių. 
15 ir 16 Šimtmetyj encyklopedia 
tapo išleista. Pirmas žodynas buvo 
atspausdintas lotynų kalboj ir bu
vo išverstas į aštuones kalbas apie 
1'500 metais. Chamber’s Encyklope
dia liko atspausdinta 1728 metais 
ir žinomas Jobnsono Angliškas žo
dynas atspausdintas 1755 metais. 
SVebster’io Amerikoj žodynas at
spausdintas 1828. Ar jus žinote, 
kad Hclmar cigaretai pirmu syk 
pasirodė 20 metų atgal ir iki šiol 
jie yra rūkytojų mėgiami ir turi 
pasekėjų millonus.
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$5.00 ĮMOKĖTI

Real Estate For Sale 
Namal-Žemė Pardavimui

Announcements 
Pranešimai

.. . .. .. Amerikos Lietuvaičių
Atvažiuoja Kerenskis ! Kliubas

yru pažįstama 
kurioj jis pats 
jis daug me- 

bolševikišką

rusų revoliucijos 
papasakos, kaip 

įvyko ir kaip

mos savaitės pabaigoj Chi- , . . . . .x1 ., , . ši vakarą jvykj-ta to khubo šocagon atvyksta Aleksandras 1 e 1 
Kerenskis. guvusis laikinosios 
rusų revoliucinės valdžias va . 
das. Savo laiku Kerenskis lošė 
vadovaujamą rolę rusų politi
koj. Jam gerai 
rusų revoliucija, 
dalyvavo. Turi 
džiagos ir apie
pervartą. Todei kiekvienam bus 
įdomu išgirsti Kerenskio pra
kaltais, kurios įvyks bal. 24 d., 
2 vai. po pietų, Ashland Audi
torijoj (Van Buren and Ash
land Blvd.).

Kerenskis savo prakalboj pa
darys trumpą 
jieržvalgą. Jis 
ta revoliucija 
ji vystėsi.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad ta prakalba bus labai įdo
mi, nes Kerenskis yra vienas 
labiausiai pasižymėjusių kal
bėtojų.

Tikietai prakalboms galimi 
gauti iš kalno “Naujienose" ir 
“Aušros“ knygyne.

Sekmadienio vakare įvyks 
vakarienė Kerenskio pagerbi
mui. Kas nori toj vakarienei 
dalyvauti, privalo tikietus iš 
anksto įsigyti. Tikietai galima 
gauti “Naujienose.” —N.

Chicagos parkuose

sprogti visu 
•ui ir anksty- 

jau pradedi 
pulkai čiul-

Medei 
kvietkos 
Piu klišėj 

ir tižiausias! pavasariu
skruzdės jau vmėk^čioja

Netikėtai ankstyvas pava
saris ir šiltos dienos su lietum, 
verčia medelius 
greitumu, 
vosios 
žydėti, 
bau ja 
Net ir
Teko matyti rudusiaa skruzdės. 
Sako, jeigu skruzdės atsirado, 
tai tikrai busiąs pavasariu.

Daug žmonių lanko parkus ir 
gėrisi gamta. O kas yra sma
gesnio kaip tyras oras ir kvė
pianti medeliai. Tatai patarti
na žmonėms dėl sveikatos ir 
pailsio, atsilankyti j parkus, 
kurių yra visose miesto dalyse.

—Rep.

Prieš keletą metų Chicigoje 
susitvėrė kliubas, kuris pasiva
dino “The American Lithua- 
nian Daughters.“ Dabartinė to 
kliubo valdyba susideda iš se
kamų asmenų: J. Grayson, pir
mininkė, M% Norkus, vice pir
mininkė, S. Bajoru, raštininkė 
ir M. Brenza, iždininkė. Orga-

DEL KELIAVIMO LIETUVON
Jau artinasi “Naujienų” ekskur

sija Lietuvon ir laikas visiems pra
dėti rengtis.

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

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

Pradėkit rengtis tuojau.
NAUJIENOS.

LIETUVIAI be šeimynos, vaiki
niai arba moterys, kurie norite už
dirbti daug pinigų ir likti turlih- 
gais, yra gera proga prie Tautiškų 
kapinių atidaryt biznį su mažai 
kapitalo. Žinot gerai katrie gyvena 
prie tautiškų kapiniu paliko tur
tingi. Pasiskubinkit, bo jau pava
sario laikas, pradėkit pirm Deco- 
ration dienon. Kas pirmesnis, tas 
geresnis. Del pilnų informacijų 
kreipkitės pas

Kun. L. L. Brodawicz,
83 Kean Avo., .lustice Purk, 

Chicago Lown.
Phone Wiliow Spring 48.

PARDAVIMUI Chevrolet 
dan, 4 durų, naujutėlis, visai 
mažai važinėtas. Norintis pirk
ti, matykite. Parduosiu už tei
singą pasiūlymą. 1357 S. Wash- 
tenavv avė. Lafayette 1329.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaiaai

PARDAVIMUI 5 kambarių mo
derniški rakandai, turiu parduoti 
tuojau. R. Bergman, 6253 Mongolia 
avė. Phone RodgerS Purk 3057.

Kitus lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, mes pastatysime ant jūsų loto 
namą, mūrinį arba medinj, garažą 
bungalow su uždarytais porčiais. Įde
dame porčius, uertaisome namus, jve 
dame elektrą, plumbingą, apšildymą 
malevojame ir dekoruojame. Taipgi 
teikiame paskolas namų savininkams. 
STANTON CONSTRUCTION

COMPANY
6347 So. Westcrn Avenue 

Phone Hemlock 2636

Miscellaneous
____ Ivuirųn

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniaurias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. J 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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Humboldt Park 4Jetuvių P. Kliu-
.... i bo mėnesinis susirinkimas atsibus

nizncijai viso priklauso 2o na-1 ketvirtadieny, balandžio 21 d., 1927 
rėš, kurios kas antrą penkta- 

•dienį susirenka tai vienos, tai 
kitos narės namuose pakalbėti 
apie literatūrą ir išpildyti mu- 
zikalę programą.

Tačiau vyriausias kliubo tik
slas yra labdarybė, 
prieš Kalėdas kliubas suŠelp 
vieną sergančią lietuvaitę, k u-, (mažojoj 
ri negalėjo gauti iš niekur pa
galbos. Tuo pačiu laiku buvo 
sušelptos ir kelios neturtingos 
lietuvių šeimynos. Tam tikslui 
iš iždo buvo paaukota $250.

Karts nuo karto kliubas ren
gia šokių vakarą, kurių pelnas 
paprastai skiriamas labdarin
giems tikslams. Šį vakarą (bal. 
20 d.) The Lithuanian Daugh- 

(Lamda Delta Alpha) ' 
šokius Shoreland vieš-

5454 S. Shore Drive. Tad 
kurie norite smagiai laiką 

praleisti, atvykite į šokius.
—J. Grayson.

m., Humboldt Maecebe svet., 1621 
N. Califomia avė., 2 lubos, 7:30 v. 
vakare. Visus narius meldžiu da
lyvauti. —A. VValskis, sekr.

Draugija šv. Petronėlės rengia 
vakarienę pagerbimui •'grįžusių iš 
Lietuvos narių ponioms Rožei Ma- 
teliauskienei, Benignni Zalatorienei 

Sakysime, ir p-lfei Onai Miksiutei. Vakarienė 
atsibus trečiadienyje, 20 d. balan
džio, Chicagos Lietuvių Auditorium 

j svetainėj)*. 3131 South 
Halsted st. Pradžia 8 vai. vakaro.

A. Dulevičienė.

REIKALINGA senyva moteris pa
gelbėti šeimininkei prie namų. Ge
ra vieta. Store, 921 W. 14 st.

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavimo skudurų. Atsišaukit į 
Peoples Iron and Metai Co., Rag 
Div., 5835 S. Loomis Blvd. Went. 
6754.

BU KALINGA moteris prie na
mų darbo, yra ruimas gyvenimui. 
Pastovi vieta. 3809 S. Emerald avė. 
Tel. Boulevard 7635.

Help VVanted—Malt
Darbininkų Reikia

REIKALINGI AGENTAI

turės 
b uty, 
visi,

Pranešimas iš 
Jeffersono

Velykų dieną papietavę pas 
pp. Lapaičius, susėdom autobi- 
zelin ir leidomės į .uaiMijį bol
ševikų išvoliotą miškelį Jeffer- 
sona. Manėme, kad tenai ra
dime pulkus progresyvių ta- 
vorsčių, bet apart buržujaus 
zuikio ir keleto kitų lietuvių ir 
lenkų, daugiau nieko nesimatė. 
Nebuvo nė šiltų spyčių, nė 
raugintų agurkų, nė revoliuci
jų — miškelis ramiai sau niuk
so ir šildo savo 
liūs prieš saulę.

Kalnelis, kuriame trypdavo 
tuntai tavorščių, pajuodęs, kai 
kur apžėlęs; mėtosi bačkų lun
kai, silkių galvos, popieros, o 
medžiai, po kiniais buvo sako
ma ir rėkiama karšti spyčiai, 
nudžiūvę. , i

PMisiskynėme pavasai|aių *
premjeras kvietkelių — violets, pasivaikš-j 

Lietuviu čiojome ir daę porą miestelių < 
20 apvažiavę, grįžome namo.

• —Reportenukas.

Kerenskio prakalbos
Ateinantį sekmadienį bus la

bai “bizi” diena. Po įlietų, kaip 
2 vai., Ashland Auditorijoj, 
kalbės buvęs pirmosios sovie
tų Rusijos valdžios ] 
A. Kerenskis. Vėliau, 
Auditorijoj, bus “Birutės” 
metų jubiliejinis koncertas.

Bus “bizi” ir musų raudonie
ji caristai. Kai Kerenskis kal
bės. jie ateis kelti “revoliuci
jų“. Bus daug fonių ir juoko. 
Padaužos ir žiopliai galės gau-' 
ti naujų narių į savo sosaides. j

— Rip-Rap.
k

DĖDĖ NORKUS RISIS
MERCEREAU

Iš PRIEŽASTIES ligos turiu par
duoti savo 4 
dus už $375 
tiems, kurie 
house biznį.

šaukit:
Wentworth 5950

ir 6 kambarių rakan- 
cash, didelis bargenas 
nori eiti i rooming

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$150 IMOKET, $7 | MENESI 
NUPIHKS1T NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, g**aŽųs namai 

aplink šį namų, liktai 4 blokai nuo 
stoties ir 35 minutės važiavimo iŠ 
vidurmiesčto. Nereikia mokėti nuo
šimčių už finansavimų. Pirkit tie
siai nuo manęs, gausite tikrų bar
menų. Atsiųsk savo vardų ir adre
sų. Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 905.

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

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

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

BARGENAS. Pardavimui 6 kam
barių mūrinė cottage. Elektra, gu
zas, maudynė, 2 karų garažas. 3931 
Filmore avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TIKIETAI KERENSKIO 
PRAKALBOMS

Balandžio 24 d., Ashland 
joj, 2 vai. po pietų, kalbės 
dras Kerenskis. Kadangi 
jog bus daug žmonių, tai pasirūpin
kite tikietus gauti iš kalno. Tikietai 
pardavinėjama “Naujienose” ir “Auš
ros” knygyne.

Auditori- 
Aleksan- 
manonia,

Cicero. — Draugystė Lietuvos Ka
reivių, iš priežasties Šv. Velykų su
sirinkimas yrft perkeltas ant Trečia
dienio, 20 d., šio mėnesio, 7:30 vaka
re, Lietuvių Liuosybės Svet., bukite 
visi, atsiveskite ir naujų, sveikų, ge
ni vyrų.

— Draug. Sekretorius

Reikalinga keletas gabių vy
rų virš 25 m. senumo, kurie 
turi liuos-ų valandų laiko vaka
rais ir nedėliomis, butinai at
silankyk it ateinantį ketvergo 
vakarą nuo 6 iki 9-tos vai. ant 
žeminus nurodyto 
mes partrflysim kai 
dirbti $35 iki $50 į « 
su liuosoms valandoms, visiš
kai nekliudant jūsų dabartinio 
užsiėmimo. Patyrimas ne bu
tinai reikalingas, mes išmokin
sime. Gera proga išsidirbti pa

ntrašo. O 
alit už- 
aitę ju-

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
priežastį patirsit ant vietos. Naujie
nos, 1739 So. Halsted St., Rox 914.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su namu ar be namo, labai geroj, 
maišytų tautų apgyventoj vietoj. At
sišaukite Naujienos, Box 917 arba 
Tel. Pa 1 išadę 4633.

PARDAVIMUI grosemč ir bučer
nė, rezidencijų dis'trikte. Nėra kito 
panašaus biznio aplink. 4252 Archer 
Avė., 2-ros lubos užpakaly.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
narnai 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 Wallace Street

Sutaupyk $$$, budavok ant savo 
loto. Mes pastatysim modernišką 
murinę bungalovv, su knygynu, ug
niaviete, bufetu, įmūrytu plumbin- 
gu, vandeniu šildoma, vėliausios 
mados fikčeriai už $5,501). Nereikia 
pinigų, 15 metų išmokėjimui, mes 
finansuosime, išmokėjimai lengves
ni kaip renda. Apžiurėkit pastaty
tus namus. Atdara vakarais ir ne- 
dėlioj. Cook County Bldg. & Impvt. 
Co., 1358 W. 79 St. Triangle 6090.

Tel. Yards 7282 
Res. Tel. Hemlock 5244

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

Roseland. — Seredoje, Balandžio
20 d., 8 vai. vakare, Aušros knygy- , .
no, 10900 So. Michigan Avė. įvyks' stovus’ darbas ant visados IKI 
Draugijų Sąryšio ketvirta prelekcija 
temoje: “Mokslinis Socializmas”. 
Skaitys F. Misius. Penkta Sąryšio 
prelekcija įvyks Balandžio 22 d. tuo 
pačiu laiku ir toje pačioje vietoje te
moje: “Musų žemės Atsiradimas”. 
Skaitys J. Samulionis. šešta prelek
cija įvyks Balandžio 27 d., toje pa
čioje vietoje temoje: “Teologija ar 
yra Mokslas”. Skaitys G. Kuraitis. 
Visi kviečiami atsilankyti į suminė
tas prelekcijus. Juose sužinosite daug 
naujų nežinomų da’ykų. įžanga j pro
tekcijas veltui. Beto rengsime ir dau
giau prelekcijų, todėl tėmykite pra
nešimus į laikraščius.

— Komisija

$100 ir daugiau į savaitę, kurie 
noriai pildys musų pamokini
mus. Klauskit J. Zacker, Ma- 
nager.

P. S. KAZVVELL & CO.
6312 S. Western avė., Chicago

T

PARDAVIMUI pigiai restauran- 
tas greitu laiku. Pardavimo prie
žastis — turiu du restaurantn, to
dėl turiu vieną parduoti. 1238 W. 
59 St.

PARDAVIMUI pigiai gera bučer
nė lietuvių apielinkėj. 3022 West

PARDAVIMUI lunch ruimis arba 
priimsiu parnerį. Labai gera pro
ga dej vyro arba moteries. 4014 S. 
\Vestern avė.

LOTAI $750 — 36X123
Ant lengvų išmokėjimų, tre

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

Z. S. Mickeviče
2505 W. 63 St.

Hemlock • 0800.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

STOGDENGYSTEIJūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu- 

Di<lžiausia ir geriausia stogų 
\ _ _ Tik paty-

unijos darbininkai samdomi.
J. J DUNNE ROOFING CO.

3411-13 Ogden Ave^
Phone Lawndale 0114

mo.
dengimo įstaiga Chicagoj. 
rę

HOME 
CONSTRUCTOR

I Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų 
'savininkų ir draugijų atstovų vi- 

jaunus lape- suotinas susirinkimas įvyks nedč- 
' lioj, .balandžio 24 <1., 1927 m., Mil
dos svetainėj, 3142 S. Halsted St., 
1 vai. po pietų, ant 3 lubų. Jūsų 
atsilankymas butinai reikalingas, 
nes randasi daug svarbių reikalų 
dėl apsvarstymo kas link 30 d. ge
gužės apvaikšČiojimo.

Kapinių Valdyba.

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

PARDAVIMUI maža grosemč ir 
saldainių krautuvė. Parduosiu pi
giai, nes greit noriu parduoti. 710 
W. llth PI.

PARDAVIMUI cigarų, saldainių 
krautuvė. Einu į kitų biznį. Pigiai. 
3^51 S. Halsted st.

PRANEŠIMAS

pažįs-

vardą ir adresą.
1739 S. Halsted st.

Box 913.

PARDAVIMUI bučernė ir gijoser- 
nė. Geras cash biznis, lietuvių ko
lonijoj. Pigiai, nes išvažiuoju kiton 
valstijon. 2837 W. 39th St.

PARDAVIMUI ar mainymui gro- 
sernč ir bučernė. Biznio daroma 
anie $3,000 į mėnesį. Kreipkitės į 
Naujienas, !>ox 918.

5927 SO. ALBANY AVĖ.
Didžiausis ir geriausis 2 flatų 

mūrinis namas į Mai*quette Manor, 
5 ir 6 kambarių, sun parlor, stik
liniai porčiai, tile vana ir sienas, 
geras phimbingas, aržuolo grindys 
ir triniai, ugnavletės, vaisių skie
pas, garu šildoma, namas 2 metų 
senas, dideli kambariai, pigi kaina 
greitam pirkėjui, dalį cash, mainy
siu arba priimsiu antrus morgičius 
kaipo dalį įmokė ji mo.

Matvkit savininkų po 3 po pietų.
M., 

2 fl.

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

REIKIA* 2 vyrų patyrusių boile
rių ir 3 moterų dirbti s skudurų 
šapą. H. Dray, 1447 Blue Island 
avė.

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

• 1 eatras- 
Muzika

Byanskas, Olis ir 
Yozavitas

Pranešu visiems savo 
tamiems ir buvusiems kostume- 
riams. kad nuo 13 balandžio 
mes vėl atperkam NATIONAL 
RESTAURANT, 1841 S. Halsted

I
st. ir dėsi m visas pastangas 

, mandagiai patarnaudami už 
prieinamą kainą duoti geriau
sius kaip galima valgius.

1 Broliai Aleksandrai

SALESMENŲ
Man reikia 3 vyrų, kurie yra 

susipažinę su South Sides žmonė
mis ir taipgi vieno, kuris gyvena 
Roselande arba West Pulmane. Pa
tyrimas nereikalingas; nepatyru
sius mes išmokinsime. Galima už
dirbti nuo $50 ir daugiau jį savai
tę. Del tolesnių informacijų kreip
kitės nuo 11 iki 3 po pietų. V. J. 
Lėkis, Div. Mgr., 6243 S. Western 
avė.

PARDAVIMUI arba rendon lunch 
room, pilnai įrengtas, nauji fikče
riai, garu šildomas, naujas namas, 
ilgas lysas, pradžiai reikia 
pinigų, biznis dabar eina.

Atsišaukit:
Herrmann’s Lunch, 
3107 Wallace St.

biskį

PARDAVIMUI restaurantas ge
roj biznio vietoj, ypatingai gera 
vieta lietuviui. .Nupirksi! pigiai. 
3457 S. Halsted st.

Personai
Asmenų Ieško

. I REIKALAUJU “partnerio į bu- lie trys vyrai yra uoliausi černės ir grosernės biznį, turiu du 
birutiečiai, be kurių pagalbos bizniu. Negaliu vienas apsidirbti. ... Z- a j Arba parduosiu visą bizn|. Patyri-Birute negalėtų gyvuoti. Adv. ,nas nereikalingas, aš išmokinsiu.

Atsišaukit:
5706 S. Morgan St.

Jau buvo minėta, kad balan- EL..^ _ ___________
džio 22 d., Strumilos svetainė-. A. Olis nors praktikuojasi ad- 
je (107 ir Indiana AVc.) įvyks vokaturoj, bet Birutės neap- 
ristynės. Tose ristynėse svar- leidžia. Buvęs ilgus laikus jos 
biausią rolę loš V i r g i n i a pirmininku, visados seka Biru-^ 
M e r c e r e a u, moteris ris- t tės darbuotę. Turėdamas įgim-1 
tikę. Ji jau kartą ritosi ir pa- tus gabunius 
rodė, jog yra tvirta ir gera viš
tikė. šį kartą ji risis su “dė
de“ Norkum. Ji sako, jog “dė- kaipo dirigentas i 
dė“ negalėsiąs taip 
kilnoti, kaip 
sunkiąsias vagas.

Be to, risis dar 
su “Soldier“ Mack 
ville ir Jack 
ristiku. — S

Furnished Rooms

REIKIA jauno vyro pagelbėjimui 
bekernėj, turi mokėti važinėti sų 
karu. 6540 S. Ashland avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Automobiles

EKSTRA AUTOMOBILIU 
PIRKĖJAMS

FARMOS, FARMOS
Kas norite pirkti gerą ūkį lie

tuvių kolonijoj, atsišaukit: .L A. Že
maitis, R. 1, Box 17, Fountain, 
Mich.

LOTAS 30 pėdų pločio ir 
maža cottage ant užpakalio 
loto, prie Talman Avė. ir 67- 
to Bulvaro. Kaina $3,200 — 
greitam pardavimui.

KRUKONIS
3251 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Sol EIlis & Sons, Ine.
Jobbers In

PJumblng ir namų šildymo reikmenų. 
2118 So. State St., Chicago, III. 
. Telefonai: Victory 2454 
Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St.

Te’. Cicero 130.

RUBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.

Financial
Finansai-Paskoios

ą-RI MORGICIAI
3-TI MORGICIAI

Tel. Lafayette ?705—8700

Chicago
BUK LINKSMAS 

Nemikčiok, nesustok
Aš galiu išgydyti jumis nuo mik

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

CHAS. PFERDMENGES
Tel. State 8123 Suite 914.

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontrastus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Educational
Mokykloa___________

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

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

Čia turite greit pamatyt šiuos 
automobilių bargenus. Kurie ma
not šįmet pirkti automobilių, jums 
nereikalinga mokėt tūkstantį do
lerių arba daugiau už karą, kadan
gi čia gausit: 
Hupmobile, 5 pasažierių, už 
Essex, 5 pasažierių, sodan .. 
Jewett, 5(pa.saž. (’alif. viršum 
Buick, 5 pasažierių .............
Ford, 5 pasažierių sėdau .. 
Coupe Ford už ......... ..........

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. WeUs st.PARDUOSIU ar mainysiu ūkę 
Mich. Gera žemė ir budinkai, daug 
stako; labai žema kaina, 42 E. 103 
St., 2 fl.

REIKALINGI 2 ar 3 kambariai 
. be furničių, North Sidėje arba apie 

muzikos, gatvę ir Halsted st. dėl 2 vai- 
ir veika-‘kinų. Praneškite laišku. W. Adams, 

Birutei 2,3,1 w- 22n<' «• 
pianistas. I--------------------
jubiliejuj tysime scenoje 

O kas nežino 
koncerto, kur 

negali akomponuotų.

$350 
$275 
$350 
$200 
$185 

$85
Čia dėl to taip pigiai parsiduo

da, kad cash, o ne išmokėjimais, 
o pinigai reikalingi investuot į ki
tą staką. Atminkit, kad busipirkęs 
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
matę paliks depozitą. Kreipkitės:

ROYAL MOTOR CO.
4406—08 S. Western avė.

Tel. Vlrginia 0818

MOKINAMEprie
adv. Olis juos lavina 
lui esant patarnauja

Ir šiame Birutės 
kad jis kilnoja mos matysime adv. Olį sceno

je prie piano.
Pianistas Yozavitas ]

be Birutės gyventi. Be jo ne- talentą prie muzikos. Reikėtų 
galima apseiti. Yozavitas ne jam viską metus pasiaukoti tik 
tik kad koncertuoja Birutei, pianisto karjerai. Jis taip pat 
bet jis yra uolus rėmėjas. Nie- pasirodys scenoje prie piano 
kas taip negali išgarsinti kaip Birutės jubiliejuj.
Mikas Yozavitas, niekas tiek Tai yra trys geriausi biru
ti kietų neparduos kiek Mikas, tiečiai pianistai. Jie nors čia 
Visokiais “džiokais” jis moka gimę ir augę, bet geriausi be
prieiti prie žmonių ir yra visų tuviai. Lietuvišką dailę remia 
mylimas ir gerbiamas kaipo ir su malonumu pasitarnauja 
gabus pianistas. Ir jį mes ma- Birutei. —' R.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

lengvai ją

Bancevičius j 
iš Collins- 

Sherry su geru

prie piano.
Byansko? Nėra

Byanskas ne- 
Jis turi didelį

’ 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.

PARDAVIMUI S. W. kampas 59 
St. ir Campbell avė., 58 y 125, gat
vė ir elė cementuota ir apmokėta, 
šaukit Englevvood 1614.

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. Chicagę Avė.
.kampas Hermitage Avė.

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

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

AR JUS NORITE

PARDAVIMUI 1 tono Ford 
trokas, tinkąs dėl bučernės 
kitokio biznio.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted st.

ar

GERIAU8IS pasiulvtojas nupirks 
mano 3 aukštų mūrinį namų, cash 
$2000, turi būt parduotas. 906 W. 
19 Plane.

PARDAVIMUI 2 aukšly, 6 ir (i 
kambariai, didelis beismentas, ce
mentuota elė. Kaina $6,500. 2854 
Lowe avė.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičią 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 626d

ilidesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? įleiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
rinus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tirn. Darbą surandame. $20.00 Ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $16.00 ir 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENGINEERINO 

SCHOOL
IMT W. IfadlMB Street


