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Meksikos banditams 
vadovavę kunigai

Kinai, buvę pirmiau prie
šai, jungias daiktan

Del potvynių Mississippi srity
se 100,000 žmonių be 

pastogės |
» 

----------------- iI 
Skerdynės sargybos kareivių ir 

pasažierių
Traukinį lydėjo sargyba iš 

penkių dešimčių kareivių, ku
rie į bandytų ugnį atsakė taip
jau ugnim ir kovėsi per tris 
valandas. Bet jų buvo paly-

Baisus traukinio užpuoli
mas Meksikoj - kataliku 

kunigy darbas
Trys kunigai vadovavo bandi

tams, kurie išskerdė ir gy
vus vagonuose sudegino 250 
žmonių

Prie vakar paskelbto prane
šimo iš Meksikos apie baisų 
banditų užpuolimą traukinio, 
išžudymą ir vagonuose sudegi
nimą šimtų pasažierių; vėles
nės telegramos paduoda šito
kių smulkmenų:

Traukinys, kuris ėjo iš Gua- 
dalajaros į Meksikos Miestą, 
buvo pilnas pasažierių, grįž
tančių iš Velykų švenčių Cna- 
paloj, Jalisco valstijoj. Trau
kinys susidėjo iš dviejų pirmos 
klasės, trijų antros klasės ir 
dviejų Puilmano vagonų, 
ros klasės 
prisikimšę 
moterų ir 
kiny buvę
Geležinkelio bėgiai buvo bandi

tų gadinti
Limono ir Feliciano, 
valstijoj, apie šešias- 
mylių nuo Guadalaja-

Ant- 
ypač 

vyrų, 
Irau-

vagonai buvo 
žmonių — 

vaikų, viso gi 
apie 500 keleivių.

Jalisco 
dešimt 
los, staiga lokomotyvą ir ba
gažo vagonai ištruko iš bėgių. 
Geležinkelis mat buvo banditų 
gadintas.

Didelis banditų 
traukinį, šaukdami 
karalius Kristus!” 
mi. Kulipkos ėjo
plonas medines antros 
va genų šiene s 
tė susikimšusios viduj 
vius.

būrys puolė 
“Tegyvuoja 
ir šaudyda- 
kiaurai pi o 

klasės
ir varstyto vars- 

kelei-

ku-Puilmano plieno vagonų 
lipkos neįveikė

Keleiviai Puilmano vagonuo
se sukrito asloj, o kulipkos, 
kliudydamos plienines vagonų 
sienas, pliuška, atsimušdamos 
į jas-

KONTESTAS
“NAUJIENP”

Naujienų” Kontestas eina 
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkėse ir po visą

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entertd u ncond U1«M Mattar March 7, 1911, at the Port Offlca d! CNcatfb £U.f
*• nnder the Act of March 8, 1879.

čhieafo, D). Penktadienis, Balandis-April 22 d., 1927

i .-'muile and rtUanth. moli.

Autoipobilius, kuriuo buvo vežama $102,000 apmokėti mainieriams algas. Banditai išsprog
dino autą dinamitu ir paėmė pinigus, sužeisdami palydovus, tai atsitiko netoli nuo Pitts- 
burgh, Pa. į ( ) \

ginti tik saujalė prieš didelį, - 
apie 500, banditų būrį ir, kris
dami kits po kito, visi karei
viai žuvo kovoje. Tada bandi
tai ėmė skersti pasažierius. 
Beginklius žmones, moteris ir 
vaikus be skirtumo, šaudė jie 
ir šautuvų drūtgaliais kovė.
Užrakino pasažierius viduj ir 

vagonus uždegė

Bet ir tokios skerdynės 
jiems nebuvo gi»na. Kraujo go
dus banditai užrakinėjo vago
nus. sulaistė juos gazolinu ir 
kerosinu ir padegė. Kas po to 
dėjos, sunku ir aprašyti. Kilo 
bailiausias riksmus 
liepsnojančiuose* ■
žmonių. Daugelis jų bandė pa
bėgti pro išmuštus langus, bet 
jie buvo šaudomi - ir šautuvų 
drūtgaliais kaujami.
Banditai nužudė viso apie 

žmonių

uždarytų 
vagonuose

250

“EI Catorce”, tai yra “Ketu
rioliktas Numeris.”

Kai gen. Carillo atvykęs bai
senybės vieton, iš vagonų dar 
buvę girdėt gyvų degančiųjų 
riksmas, ir nors buvę dėta vi
sų pastangų nelaiminguosius 
gelbėti, bet nieko nebegalėję 
padaryt, kadangi per liepsnas 
nebuvę galima prie vagonų pri
siartinti.

/Del baisios piktadary
bės kaltina katulki;

episkopatą
MEKSIKOS MIESTAS, bal. 

21. Respublikos prezident us 
Calles išleidp pranešimą, ku
riame jis sako, kad baisų trau
kinio užpuolimą ir šimtų žmo
nių gyvybių sunaikinimą pa
pilde maištininkai banditai, 
katalikų kunigų vadovaujami. 
Už šitą žiaurią piktadarybę

Tuo budu banditų aukomis tiesioginiai atsakomingas esąs 
žuvo arti pustrečio šimto žino- katalikų episkopatas Meksikos 
nių — apie 130 antros klasės Mieste. Klunigai, vado\’avu- 
vagonų pasažierių, daugiau įsieji užpuolimui, sako prezi- 
kaip 50 pirmos klasės ir visajdentas Gailės, savo instrukciias 
traukinio sargyba 
dešimt kareivių 
kai.

ir du

buvo 
kalnus

gauna iš episkopato, šiam gi 
užpuolimui vadovavo trys ka
talikų kunigai — Vega, Ped- 
raza ir Angulo ir katalikų or
ganizacijos “Sąjunga Iflkybcs 
Laisvei Ginti” vadas, advoka- 

k unam tas Loza.

Prieš padegdami vago- 
iš. nus banditai nebuvę pa

sakorių užrakinę
MEKSIKOS MIESTAS, bal. 

21. — Atvykę į Meksikos Mie
stą keleiviai, kurie buvo bandi
tų užpulto ir sudeginto trauki
nio pasažieriai, sako, kad žu- 

j vašiųjų toj tragedijoj žmonių 
i1 kai galėk* būt apie šimtas.

' 1 Jie pasakoja, kad banditai,
'kurie traukinį puolė šaudyda- 

piane- mj |r “Tegyvuoja
plieni- karalių Kristus!”, pasažierių

karinin-

500, pa

buvę kiniečių govėdos užpulti 
ir apiplėšti.
Svetimos valstybes apviltos na
cionalistų valdžios, perkėlimu

Į Nankina k *
Del daigaus( nacionalistų

valdžios perkėlimo iš Ilankovo 
į Nankiną svetimos valstybės 
urnai nebesusigaudo, ką dary
ti: Hankove jos turi mobili
zavusios galingą laivyną iš ket- 
verto dešimčių karo įaivų, be 
abejo, tikslu grūmoti naciona
listų valdžiai jėga, jei pastaro- 

skirtas šiaurinės Kiangsu pro- ji atsisakytų pildyti jų reika- 
vi nei jos ąpsaugos komisaru.

Reikšminga čia tai, kad mar- Ar Visą tą laivyną siųsti į Nan- 
šalas Sun Cuanfanas iki šiol kiną? Bet ligi jis pasieks Nan- 
buvo nacionalistų priešas. Pir- kiną, valdžia gali būt perkelta 
mįau jis buvo Šanchajaus ir,vėl kiton vieton, 
penkių turtingiausių Kinų pro
vincijų valdovas, bet buvo kan- 
toniškių nacionalistų

Kiny pirmykščiai prieši 
ninkai jungiasi

Maršalas Sun, buvęs Šancha
jaus valdovas, susidėjęs su I 
nacionalistais

ŠANCHAJUS, Kimu, kai. 21. 
— Praneša, — nors ta žinia 
dar nepatvirtinta, kad marša
las Sun Cuanfanas susijungęs 
su nacionąiistaią ir tapęs pa

nuveik
tas. Šanchajų ginti jis pavedė 
generolui čang čunčamii, šiau
rės Kinų ir Mandžurijos val
dovo Čang Tsolino atstovui, te- 
čiau čang čunčanas buvo i 
cionalistų nugalėtas ir 
lieji užėmė Šanchajų.

lavimus de| Nankino ‘ įvykių.

Potvyniai Mississippi klo
nio srityse didėja

100,UQO žmonių be pastogės; 
miestai miesteliai stūkso 10 
pėdų vandeny

-----—
MEMPHIS, Tenn., bal. 21.— 

Mississippi upei ir jos prie- 
upiams išėjus iš krantų, di
džiajam Mississippi klony už
lieta jau daugiau kaip 3,000,- 
000 akrų plotai.

Pietinėj Illinois valstijos da
ly, Missouri Kentuoky, Ten- 
nessee, Arkansas, Mississippi 
ir lAiuisianoj daugybė miestų 
miestelių užlieta. Apie 100,000 
žmonių tose valstijose buvo 
priversti liėgti iš savo namų. 
Tvano padaryta žala sieks to
li per 100 milionų dolerių.

Miestai, kurie daugiausiai 
nukentėjo ir kurie dabar stū
kso nuo vienos iki dešimt pė
dų vandeny yra Kilbourn, Mo.; 
New Madrid, Mo.; Hiokman, 
Ky.; Marked Tree, Tulot ir 
Claredon, Ark.

Tūkstančiai pabėgėlių likę be 
pastogės, kenčia vargą. Jų 
vargą dar padidino užėjęs šal 
tas oras ir darganos. Kai ku-, 
riose pabėgėlių stovyklose Ar- 
kansase ėmė plėstis limpamos 
ligos — pausių uždegimas, ko-; 
kliušas, tymai ir kitos. 

. i
Tuo tarpų pcivyniai vis dar 

plinta, užliejami nauji plotai, 
iš kurių gyventojai priversti, 
namus palikę, bėgti į sauges
nes vietas.

11 žmoniy prigėrė laivui 
sudužus

SYDNEY, Australija, bal.' 
21. — Praeitą pirmadieni su
dužo Į uolas nedidelis laivas, 
gabenęs keleivius skersai Bo- 
tany įlanką. Vienuchka žmonių

Japonijoj kilo finansinis 
' krizis

Didžiulis Penkioliktasis Ban
kas, turįs $180,000,000 de
pozitų, suspendavo savo vei
kimą

TOKIO, Japonija, bal. 21. ■ 
Japonijoj kilo finansinis kri
zis. šiandie tapo trims savai
tėms suspenduotas Penkiolik
tojo Banko, vieno didžiausių 
Japonijoj, veikimas. Bankas 
turėjo 368 miiionus jenų (apie 
180 milionų dolerių) depozitų, 
ir kapitalizuotas 100 milionų 
jenų. Penlkioliktasaii Bankas 
turi Japonijoj 36 skyrius, iš 
kurių depozitoriai urmu ėmė 
reikalauti savo įdėlių.
Visi Japonijos bankai uždaro

mi dviem dienom
TOKIO, Japonija, bal. 21.— 

Laikraščio Asahi pranešimta 
su rytojaus diena visi bankai 
Japonijoj sustabdys visokius 
išmokėjimus dviem dienom.

Tuo tarpu, sako laikrašti^ 
slaptoji taryba taria paskelbti 
moratorium dviem dešimtim 
dienų, per kurias susirinkus 
nepaprasta parlamento sesija 
turės priimti priemonių Japo
nijos Bankui padėti.

Bulgarijos karalius am-
neslavo 300 politiniu

SOFIJA, Bulgarija, bal. 21. 
-r- Del priežasties graikų or
todoksų bažnyčios Velykų 
švenčių, Bulgarų karalius Bo
risas amnestavo 300 kalinių, 
daugumą politinių.

------------ ,—
Du laivyno aviatoriai 

užsimušė
Protestuoja prieš Britų aero- 

\ planų šnipavimą
Nacionalistų valdžios užsiė- 

nio biuras paskelbė protestą 
prieš Britų karo aeroplanų 
lakioj imą viršum Kinų terito- 

na-Įrijos ir šnipavimą Kinų forti- 
Proteste sakoma, 

kad toks žvaigavimas daromas 
tikslu padėti nacionalistų prie- 

i militaris-

• pasta- Akacijų.

Šanchajaus britų spaudos “aiš- š.,ms Sialir6s Kinų

prigėrė. Nelaimė atsitiko ties landžio 
Cook upės žiotimis. planui

--------------- įlanką, 
ioughKas atsitinka, kai sve

čias perilgai svečiuojas
TORONTO, Ont., Kanada, 

bal. 21. — Žmogus yra ponas

NEWP()BT NEWS, Va., ba- 
21. — Jų hidro-aero- 

n u kritus į Chesapeake 
tarp Bipraps ir Wil- 
Spit, užsimušė laivyno

aviatoriai Richard Keniscn iš 
Bostono ir Wilbur Bingham iš 
New Yorko. Jų kūnai buvo su
rasti dvi valandas vėliau.kinimas” tams.'Banditai, kurių 

bėgo i
Vienas pasažierius, 

pavyko ištrukti, atbėgo į La 
Barca ir ten davė žinią gele
žinkelio telegrafo Įstaigai. 1 
čia tuojau .laivo pranešta gene
rolui Amazo, karo ministeriui, 
kurs buvo Iraųuate. Gen. Ama
ro urnai su dviem infanteri-j 
jos ir kavalerijos regimentais. 
išvyko į užpuolimo vietą.

Tuo tarpu banditai, kurių 
buvo apie 500 vyrų, atlikę sa-j 
vo baisų darbą pabėgo 
nūs.

Gautu iš gen. Amaro 
Šimu visi keliavusieji 
niuose Puilmano vagonuose iš- neujrukįnęt bet prieš padegimą 
likę sveiki, išskiiiant ^u»'vagonų liepę jiems eiti laukan, 
kurie buvę banditų užmušti. (|)aug |)a8ažiel.ių 
Tarp užmuštų yra ir buvusio buvę taip skau,|žiai su. 
Meksikos piezidento ^valoižeisti, kad jie negalėję pasiju- 
Obregono duktė, Kefugio Ob-,(|jn|į ji(> Įįįęę vagonuose ir 
regon de Leon. Itep slldegę.

Puilmano vagonuose keliavo( jje taįpjau pasakoja, kad 
. . , . ________ ______kunigai,

visi išliko sveiki. v-g- traukįnį lydėjusieji
Banditams vadovavo trys kata- kareiviai buvę išžudyti, vienas 

.kunigų, įlipęs į traukinį, davęs 
įsakymą savo žmonėms žudy
ti visus pasažierius, kurie tik

Nols vietos 
bando aiškinti, 
tai, įsteigdami 
Nankine, norį 
;dnnt išvengus
į vy kius N? r. kine, 
kad gen. Č’.an 
riausias nacionalistų karo va-j 
das

britų spauda” 
kad nacionąlis- 
naują valdžią 

tik nusiplauti, 
atsakomybės už 

matyt betgi, 
Kai šėkas, vy

J. V. laivyno kareiviai sau 
do Nikaragiečius

savo namuose, — taip išspren
dė vietos teismas, atmesda
mas Davido Teravos skundą 
prieš Jalmavą Mannineną.

Terava buvo atėjęs į sve-

Lietuvis pasmerktas pa
karti už žmogžudybę
SPRINGFIELI), III., bul. 21.

plačią Ameriką, kur lietuviai^1’ ,^eįe\as j*c banditams vadovavę
skaitlingiau įsigyvenę, dirba 
kaipo kontestantai, kelime “Nau
jienų” cirkuliacijos, pardavinė
jime “Naujienų” skelbimų ir 
knygų kortų.

MANĄGUA, Nikaragua, bal.
21. Jungtinių Valstijų laivy- 

stengias nuoširdžiai apvarjno i<areivia* vakar nukovė tris 
liberalus, kurių 
paimti Posoltegos

lyti Kuominlangą 
kanloniečių partiją) 
munistų.
Borodinas pabėgo į

koncesiją Hankove; bijo 
smurto

(politinę j nikarag iečių 
nuo ko-j|jUryS bandė

Francužų

Iš Ilankovo praneša, kad 
komunistai Michailas Borodi
nas, maskviškis nacionalistų 
valdžios patarėjas, ir Teng 

ir kareivių .lenta, politinio biuro viršinin
kas, persikraustę Hankove į 
tarptautinę ligoninę Francuzų 
koncesijoj neva gydytis, iš tik
rųjų betgi jie tai padarę dėl 
atsargumo. Borodino namai

likų kunigai
Gen. Carillo, kurs su kariuo

menės dalim pirmas atvyko į ga|ėtų būt įtarti kaip kareiviai.
Naujienos”- ragina visus sa- puolimo vietą ir kuriam besiar-

vo skaitytojus, visus draugus įritinant banditai spruko į kai- PRAUSDAMA KŪDIKĮ 
pritarėjus, teikti visokeriopą pa- Į nūs, praneša, kad banditams ( ALPO, KŪDIKIS MI 
ramą veikiantiems “Naujienų” va(h>vavę f 
kontestantams, kad jiems sek-:^e,fa» Pedroza ir Angulo, vie-

- - j nas advokatas vardu Loza, ka- 
Naujienų ’ ilnTėti kuod’idiūl talikųz,"S’!unK°’ Tikybos

tųsi už jų įdėtą triūsą labui 

sias dovanas.

[ NU
ALPO, KŪDIKIS MIRS 

katalikų kunigai: _____
’ * ' ' OMAHA, Neb., bal. 21.

Prausdama savo trijų savaičių 
kūdikį pilietė J. Pattoniene 
apalpo. Kai atgavo sąmonę, 
kūdikis buvo praustuvėj prigė
ręs.

avei Ginti” organizacijos ko- 
misionierius, ir vienas bandi
tas, žinomas pramintu vardu

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

' Giedrėja, bet šalta; stiprus 
žiemių ir žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 39° ir 42e F.

šiandie saulė teka 5:00, lei
džiasi 0*37 valandą vakaro.

I Mėnuo teka 12:18 vai. ryto.

Vjalstijų valdžia 
jėgomis padeda

[Jungtinių 
savo laivyno 
Nikaragvos konservatorio Dia- 
zo valdžiai kovoti liberalus, 
kurie Diazo valdžios, kaip ne
teisėtos, nepripažįsta.]

Davatkos išėdė Palan
gos mokyklos di

rektorių
PALANGA. — Dėka kelioli

kai davatkų 20 d. kovo mėn.
m. Palangą turėjo apleisti 
Untulis, vidurinės mokyk- 
direktorius. Palanga nete- 
vieno tikrai kultūringo

M. U. sim- 
atsisveikinti 

užuojautą, 
žmonių ties 
ir dainomis 
atsisveikino.

s. 
M. 
los 
ko 
žmogaus ir veikėjo. Bet jaus
dami palangiškiai 
pati jas, norėdami 
ir drauge išreikšti 
susirinko apie 200 
jo gyvenamu butu 
— prakalbomis
Atsisveikinant buvo įteiktas 
gyvų gėlių bukietas. M. Untu
lis nesitikėjo, kad Palangos 
,visuomenė jį taip myli, todėl 
labai susigraudino.

čius pas Mannineną ir svečia- Joe Chesnas (Juozas čės- 
vosi ilgiau, ne kad šeimininkui nas, lietuvis) vakar buvo Auk- 
miela buvo. Nė pirštines ir ščiausio teismo pasmerktas pa- 
botagą duodamas svečias ne- karti ateinančio birželio mėn. 
sisfkubino išeiti, tad šeiminiu- 17 dieną. Jis buvo kaltina- 
kas ėmęs jį už apykaklės iš- mas dėl užmušimo Harrisburge 
metė. Už tai Terava buvo Man- vieno laiškanešio, \Villiamo Un- 
nineną apskundęs teismui. sell’io.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

i ♦
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DAILĖS PARODA ĮVAIRIAUSIŲ RANKDARBIŲ 
PIRMĄ KARTĄ CHICAGOJ TARPE LIETUVIŲ 

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 So. Halstęd Street

Geležies^dario, Sj ra^Sai,SI<IS’- <*«• ^‘odu.

Programai
... D- !“ .*>■ Vytauto Benas, Lietuvių Piliečių Brolijos Kliubo Mitrus 
Choras ,r Vyrų po vadovyste St. Diliaus. Jaunuoliu orchestra n,, va lo- 
prate J A. Gružas, Draugiau orchestra po vadovyste B Pa^raP 
l:Ska^ų°r SaVyVal<,a- TaipKi bus ir PMvairiZų

Atidarymas parodos su trenksmingu D. L. K. Vytauto Benu.
1 tarni.nke, K vai. vakare, Balandiio-April 26 dieną, 1927 ir te- 

to & w °V.V v.ltBa,an<1Ži<, iki Ui bus -‘O- "“O

Programai prasnlčs nuo 8 vai. kiekvienų dienų, pažymėti prie 
Auditorijos iškabos kiekvieną dieną ant antros dienos.

E\ponatai prisiima nuo 26 d. Balandžio rytmečio iki 4 vai. po 
pietų, kad ir vėliaus.

Įtaikė parodos į minėtą kliubą veltui įstojimas.
Del pasitarimo kreipkitės prie rengimo komiteto, I,. Gedgaudu, 

<02 \V. 31st St., Phone Yards 3694 arba pas A. Zalageną, 1951 Canal- 
port Avė., Phone Roosevelt 7706.

Tikietas 50c Iškalno 45ct
1 ikietus galima gauti pas komitetus, Bridgeporto spaustuvėje, 

3352 So. Halsted St., arba Aušros Knygyne.

NAUJIENOS, Chicago, IR
—
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STRAIPSNIS 11
Penėjimas iš Bonkūtės Prigclbsti 

Mindymui
Pasitaiko, kad mitinai nusilpus, ar

ba susirupinus, arba pergreitai gri
žus prie namų ruošos, jos pieno ne
užtenka kiekyje ir kokybėje. Tada pri
geriantis penėjimas yra dažnai pa
geidautinas, ir jei priimtas, tai ge- 

i riau yra maityti j j tarpais su žindy- 
i mu. Tuo budu krūtys yra reguliariai 
; žindomos, o tas svarbu, kadangi ne- 
. vartojamos, pieno liaukos nesunkia 
pieno, ir kūdikis gauna užtektinai 

į maisto. Taippat svarbu iftotinai val
gyti kuodaugiausia maitinančių val
gių, kaip pieno, Smetonos*, kiaušinių 
mėsos, šviežių daržovių, vaiuių ir ge- 
rof duonos, imant ir dideli kiekį sky 
stų valgių, švieži kiaušiniai, suplak

I Ii j ‘džiovintą pieną, yra labui mais
tingi, gardus ir akrtnųs.

1 Jei kūdikis buvo krūtimis penimas 
kurj laiką, paskui pastatytas prie 
bonkutčs, tai išmintinga, iki jis kiek 
apsipranta su naujuoju maistu, iš 
pradžių vartoti silpnesnį atmiežimą 
negu kad yra nurodoma jo amžiui. 
Mišinį galima stiprinti kas pora die 
nų, iki atatinka jo amžiui. Jei kūdi
kis rodo ženklų negero virškinimo, 
tai tuoj reikia vėl grįžti prie silpnes
nio miežinio. O jei jis rodo pasiten 
kinimo, užauga 4-6 uncijas kas savai
tę, nevęmia, gali būti tikras, 
maistas yia tinkamo stiprumo ir 
kio. x

kad 
kie

Penėjimu Tarpai
Išpradiių per keletą savaičių 

rekomenduojame penėti kas dvi 
landas; bet galima keisti šitą prisi
taikant prie kūdikio savybių. Kadan
gi. vienas kūdikis suvalgo daugiau, o 
kitas mažiau, tai negalima nustaty
ti griežtai kiek reikia duoti. Motina 
turi geriau žiūrėti, kaip kūdikiui ei
nasi, negu kaip rašoma knygoj. Ne- 
kurie žinovai sako, buk reikia penė
ti kas trįs valandos, nes esą j tą lai
ką viduriai, išsiliuosuoja. Jei tas rei
kalinga padaryti, tai rekomenduoja
me pakeisti dvi-valandinj penėjimą 
pridedant kas sykį po dešimtį miliu
tų iki bus penima kas trys valandos.

Turi savo kūdikį išlaikyti sveiką ir 
stiprų. O kūdikio sveikatą pilnai pri
klauso maistui ir rūpesčiui, kurį jam 
suteiki. Kūdikį reikia kasdien maudy
ti ir reguliariškai maitinti. Jei nega
li žindyti jo, tai pabandyk Borden’s 
Eagle Pieną. Tai pirmaeilis kūdikių 
maistas — padarytas iš riebaus kar
vių pieno ir rudaus cukraus — ypa
tingai kūdikiams. Jis gydytojų reko
menduojamas visur dėl jo kokybės ir 
vienodumo. Per keletą gentkaičių 
tūkstančiai motinų išauklėjo savo kū
dikius Borden’s Eagle Pienu. Dėlto, 
kad jį rekomendavo draugai ir kad 
jos rado jj patenkinančiu.

mes 
va-

Jei jus tunte vaikų savo namuo
se, jus galite pamatyti bile kada vie
ną ar kitą kenčiantį nuo krupo. Jus 
galite tuojau pažinti krupą užkiman- 
čiu kosėjimu. Jus turite veikti tuoj. 
Greitai gydant su geromis gyduolė
mis jus nerizikuojate. Su krupu nėra 
baikų. Neleiskit ilgai tęstis. Geras 
paprotys yra visuomet laikyti namie 
butelį daktaro Drake’s Glessco. Jū
sų vaistininkas parduoda jas, bet ge
riausia turėti butelį namie dėl grei
to vartojimo kuomet reikia.

Skaityk šiuos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

— ■ . .................................  ■ iiii ■ ■■■■■■ ................

Sveikatos Dalykai
i—.............. - , -- ■ - . . - ■ -. - :

Kaso I)r. Maigcris

(Tęsinys)

KENOSHA, WIS.
Didelės Prakaltos
Temoje: Dievo Karaiyja

Bus aiškinta, Danieliaus pranašy
stė 2:44, kur sako taip: Ale čėse Ai
tų karalysčių Dievas iš dangaus pa

tą. Tai visas šias karalystes sutru-

KORNAI

ARCHER FURNITURE Ar jus žinote, kad
Darbininku amatinės unijos turi 

savo pradžią 1518 metais. Bei tik
ros istorijos negalima surasti. Spė
jama, kad pirmutiniai darbininkai 
buvo susiorganizavę statydami Sa- 
I-mono pili. Per paskutinius kele- 
ris metus darbininkų unijos yra la
bai išaugusios ir beveik kiekvieno
je vietoje -ir apielinkėje randasi 
darbininkų unija arba kita orgU; 
nizalija. Ar jus žinote, kad vyrai 
yra ištikimi Helmarams, nes llel- 
mar cigaretai yra karalienė žymiau
sių cigaretų. Kaip lik sykį jūsų lu
pos dasilytės Ih lmarų, jus* užmir
šite paprastos, rūkstančiai gryžta 
prie Hehnarų kasdiv.

svarbiau- 
pažadina 
juo čie-

pasakyta, 
ligai ne- 
kai jau

Yra tokių nelaimingų ligonių, 
kurie šieno šiltine serga ir pa
vasari ir rudenį. Keikia, tokiuo
se atvejuose, surasti 
šių ekstraktų, kuris 
pavasarinę šiltinę, ir 
pinti ligonį, kaip 'jau 
per penkias savaites 
prasidėjus, o paskui,
gauni surasti ekstraktų, kurs 
pažadina rudeninę šiltinę, tai 
kad ir per kokius du mėnesius 
prieš rudens augalų žydėjimą 
ligonį juo čiepinti.

Kartais reikia net kelis eks
traktus krūvon sudėti, kad sie
kiamų rezultatų gavus. Žino- 
na, tada ligonis turi kiekvie- 
to jų daug mažesnę dožų nei 
japrastai gauti. Be to, yra la
jai gera tikrai patirti, ar jam 
cartais nepakenkia tiktai vie
ns rųšics ekstrakto. Dažniau- 

tiai pasirodo reikalas vartoti 
kelis ekstraktus, kad va nesi-

rasai ekstraktas.
Kaip dabar jau matome, tai 

iel šieno šiltinės ligonių čiopai 
š tikrųjų yra labai geras daik
tas. Butų, reikia tiesų sakyti, 
la geresnis, jeigu penkiolika 
kartų ligonį jčiepijus, jis šiene 
bitine daugiau niekados nebe- 
sirglų. Bet, deja, taip laimin
gai beveik nė su vienu ligoniu 

’.enutinka. Dažniausiai jie pa
sveiksta tiktai vienam sezonui, 
> atėjus kitam, įžiūrėk, ir vėl 
ipserga. Todėl, miroms neno
rams, turi pasiduoti čiepams 
kas mielas metas, ir tiek.

tikrai sakant, yra labai 
prieinamas.
reikia dusulį gydyti?
ir su šieno šiltine, visų

to vengti. Dažniausini tokiems k«ls karalystę, nickadoa nes'igaifiin- 
. f tą. lai visas šias karalystes sutru-

ligcmums kenkia kiaušiniai, to- pins ir sugaišins.
4r>1 nr rosi Iz i u iii ęriilnrtrf-i lk«is»4iiic4

Ned., Baland, 24 d., 192T 
American German Hali

1715 52nci Street 
Pradžia 2 vai. po pietą 

Kalbės S. J. BENECKAS
PASTABA: Ten bus keturi kalbėto
jai, prasidės konvencija nuo 10 vai. 
iš ryto iki 6 vai. no pietų. Kviečiame 
visus apielinkės lietuvius.

įžangų liuofca. Nebus kolektų.
1’. B. S. S.

dcl nereikia jų valgyti. Kartais 
net ir biednas biskutftlis kiau
šinio, o didelius simptomus pa
daro. Žinoma, visokių valgių, 
kurie paprastai turi kiaušinio, 
pav., pyragaičių, etc., reikia vi
sai nevalgyti. Bet ir kitokie 
maistiniai produktai .gali kenk
ti, kaip antai: kviečiui, miežiai, 
avižos, rugiai, mėsa, pienas ir 
kiti. Reikia todėl surasti, kat
ras tikrai kenkia ir paskui to
kio vengti kiek tik galint.

šitas vieno ar kito maisto iš
vengimas gražiai skamba pa-

gyvenime, reikia tiesa sakyti, 
taip sklandžiai neina. Viena, 
mat, yra žmonių, kurie turi 
paprastai silpną valių, taigi su- 
•iva’dyti negali. Tokiems sa
kyk ar nesakyk, kaip reikia elg
sis, lai jie vis tiek savaip da
rys, ir ganaf O yra ir tokių, 
kuriems užsiėmimas ir kitos 
gyvenimo aplinkybės nedal/ei- 
džia gydytojo patarimus išpil
dyti. Kas reikia tada su tokiais 
daryti? Geriausia, žinoma, tai 
tų daiktų, kurių proteinai jiems 
kenkia, tam tikrais ekstraktais 
(proteinais) įčiepyti juos. Ban
dymais, kaip ir su šieno šiltine, 
suradus, katras proteinas ken
kia, reikia ligonį laipsniškai 
įauginamomis dozomis čiepin
ti, kartais per gana ilgų laiką. 
Davinių, žinoma, tenka gauti 
visokių, gana dažnai labai gv- 
rų. O tai reiškia, kad ligonis, 
Šiaip ar taip, pasveiksta.

(Bus daugiau)

JiųsKit Naujienas
Lietuvon — tai bus
^rxngi dnvanit

Prašalina Skausmą Tuoj
Be laukimo—viena minutė po uždė
jimo. Dr. Scholl’s Zino-pads ir 
skausmas pranyks. Kuomet komas 
išgydomas jis neatsinaujina. Jei 
nauji čeverykai erziną tą vietą, 
Zino-pad pataiso viską. Senas būdas 
piaustymo komų abra vartojimas 
rūgščių yra pavojingas.

Dr. Scholl’g Zino-pads yra saugus, anti- 
septiAkas, apsaugojantis, gydantis. Jie pra
šalina komu priežastis—Irinima ir spau
dimą čcverykų. Aptirkose ir čeverykų 
krautuvėse. Kainuoja tik biskj.

D£Scholl’s 
Zino'padg 
Uždekit vieną ir skausmas pranyks

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

Extra Fxtra
|&S£DutdiYokel|
I HEKNOWSTHAT

KIAUŠINIS BALIUS

Atghntics Lietuvių Tautos 
Moterų ir Vyrų Draugija 

Ned., Bal. 24 d., 1927

Pradžia 7 vai. vakare

VILNIES SVETAINĖJE 
3116 So. Halsted St.

BEIIER“b"SADE

aSYRdP

Kviečiame atsilankyti vi
sus, senus ir jaunus, nes tu
rėsite progą prie puikios 
muzikos pasilinksminti. Taip 
gi bus duodama po porą 
kiaušinių kiekvienam atsi
lankiusiam. Kviečia

Rengimo Komitetas
JllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIN

ASK YOUR DEALBR

RED SUN PRODUCTS C?Bca,-ww

Naujienų Spaustuve 
/ra urmui* Suamauv*

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojondu—ęamč ginkite

J

Kam rcikalinau pirkti rakandu, tai lankydami kita. 
ailankykit ir i muaų krautuvę ir dirbtuvę. I m a I 
pysit daug pinigu, nea m«i patys frontiniut: setua ladirbam. I mus 
pirkdami tikrai autaupyait daug pinigu. Mes agentų ir < > "į'
uilaikom. Mes patys sunkiai dirhame, tai ir draugu annk.a. nzd.rb 
tus pinigus nuriin sutaupyti.

ADAM SCHAFF PIANUS PARDUODAM 
Mes dirbom setu, ant užsakymu, vartojam m.teriel, lvir,« 'r 
ro. turim dideli pasirinkimo. Tai .. ............e uis,lankyt
rint p.......... Katrie čia yra pirk, visi džiaugtas. ,r k t-rk^bu.

užganėdintas. Vieta gerui žinoma, Jokantų name, 
ir Kichmond St. _ M

ARCHER FURNITURE
JUOZAPAS KAZ1KAITIS. Savininkas

4140 Archer Avenue
Phone Lafayette 9733 ________

1
Tel. Boulevard (1214

Plumbing, Heatintf 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriaustai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Lietuvis Kont rektorius
Suvedain šviesas 1 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus h 
mainom naujas kam
pus į senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

m

Aišku, galų gale, kad visai 
(<ero šieno šiltinės išgydymui 
budo, b; nt pakol kas, medici
nos mokslas išrasti nesugebė
jo. Tad ir turime tenkintis luo, 
kokį tebeturime. O didžiausia 
bėda su šituo, taip sakant, čie- 
piniu gydymu, kad jis ne vi
sai pigiai atsieina. Be to, ligo
nis turi apie 20 kartų pas gy
dytoją ateiti, taigi ne mažai su
gaišti. Nekuriems ligoniams, ar 
tai dėl neturto, ar tai dcl labai 
juos varžomo darbo, šitas gy
dymas, 
sunkiai

Kaip
Kaip

pirmiausiai reikia žiūrėti, kad 
ligonio nosis, gerklė, tonsilai 
(migdolai, šaltiniai) ir dantys 
butų sveiki. Jeigu čia kas nors 
via sugedę, tai reikia atitaisy- 
_i. Keikia, be to, galvoj turėti 
bronchų, širdies, inkstų, skran
džio ir žarnų suirimai; mat, 
gana dažnai šitų prietaisų ma
žesnis ar didesnis suirimas tar
si ranka rankon su dusuliu ei
na. Kaip čia viskas pataisoma, 
iinoma, jeigu tik galima patai
kyti, tada jau ^reikia ir kitur 
priežasčių ieškoti. O jų, kaip 
tuoj matysime, gali būti visur 
ir visokių*

Nekuriems ligoniams’ sausas 
klimatas labai daug gero pada
ro. Kam-ne-kam vidutinis išsi- 
mankštinimas, pavyzdingas už
silaikymas, maudynės ima ir 
šiek tiek pagelbsti.

Senesniems ligoniams, ypa
čiai tiems, kurio turi įsisenė
jusį kvėpuojamųjų vamzdžių 
(bronchų) įdegimą, kokį nors 
širdies arba* ir inkstų sugedi
mą, kartais yra gera duoti ka
lio jodės (polassii iodidi) arba 
ir kreozoto.

Turintiems įsisenėjusį kvė
puojamųjų vamzdžių įdegimų 
kartais ir čiopai šiek tiek pa- 
mačina. Tik čiejigi turi būti 
padaryti iš pačio ligonio skrep
liuose esančių bakterijų, ypa
čiai tų, kurių randasi tenais 
daugiausiai.

Ligoniai, kurie yra labai jaut
rus nekuriems proteinams, ir 
dėl to serga dusuliu, turi tokių 
proteinų šiaip ar lam vengti. 
Jeigu, pav. vieno ar įeito mais- 

| to proteinai kenkia, iai, žino
mas daiktas, reikia tokio mais-

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damo* pavyzdinės bbnkutCa 
BAMBINO. Mes norime, 
kad jus iibandytumet jj!
F. AD. RICHTER & CO.

Beny & So. Sth Sts.
Brooklyn, N. Y.

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne
gali būti nieko geresnio ir pagel- 
bingesnio.

35c. vaistinėse.

C. P. SUROMSKIS & 00.

Vikrumas ir Stiprumas
Kad visuomet yra pripažįstama, kad kūno silp

numas yra nenaturalis — kad stiprus, gerai maiti
nami žmonės gerai laikosi, kuomet tie kurie badauja 
dėl vitaminų stokos arba nedamaitinami, greičiau 
pagauna kosulį, slogas ir kitokius užsikrėtimus.

SCOTTS EMLILSION 
turi savyje sveikatą teikiančius vitaminus cod-liver 
aliejų ir turi specialės vertės dėl visokio neda- 
maitinimo stovio. Scott’s Emulsion yra malo
nus vartoti ir pagelbeti atbudavoti kūną į 
vikrų ir stiprų.

Scott & Bovvnc, Bloomfield, N. J.

NEJUDINAMO TURTO 
IR AUTOMOBILIŲ 

FIRMA
PERKAM, parduodam ir 

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

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

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

Tel. Hemlock 6151

T

26-49

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

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

METINIS PAVASARINIS SŪKIS
Rengia

BRIGHTON PARK LITH. A. B. CLUB

Subatoj, Balandžio 23,1927
Meldažio Svetainėj
2244 W. 23rd Place

Pradžia 7:30 vai. vakare

Muzika JOHN F. POCIAUS

įžanga 50c
JOS. F. RUDRIK

3417-21 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705 

Chicago, III.



Lietuvis Advokatas

oduriuieslyji 
Kuuui 1720 

ciiiCAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. V^ubJungton St. 

Cor. VVashington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Aumų Tel.: Hyde Perk 8895

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 586 
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S. Halated SU Chicago
T aro* 46m

arti l^avitt St.
I r ir f u n Labai 2552

v ala/iuua 9 ryto iki 8:80 vakaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nevienoj nuo 10 ryto iki 1 ▼. p. p.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVeat Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9606

Penktadienis, Bal. 22, 1927

“DIAMOND NUDAŽO“
BILE RUBUS, DRAPERY

Tiktai jmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu- 
rodymus, kad 
kiekviena mote
ris gali nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu

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

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn S t.. Room 1111 

Telefoną* Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
'<2’< South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
j. Nūn 6 iki 8 vai. kiekvie-

vakarą. išskyrus ketvergą.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.iURGFLIONIS
A D V O K A f * « 

Miesto Ofisas 
190 No. State SU Room 1012 

Tel. Dearbom 2734 
Valandoj nuo 9.30 iki 2:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

, Tel. Yarda 0141
11/los visuose teismuose. — Ab
straktai. — [ngaliojitnai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama.

: JOHN IUCHINSKAS
LAVVYER

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. MicUgan Avo.
Tek Pullman 59M 

Spedalfstaa Abatraktą 
Vedėjas visą teisią

NAUJIENOS, Chicago, UI.

■■■
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KORESPONDENCMOSj

Detroit, Mich.
Čionai dangus dėl darbinin

ku yra apsiniaukęs, nes darbai 
yra sumažėję, daug darbinin
kų vaikšto be darbo, iš kitur 
gi atvažiavęs nė manyti apie 
darbo gavimą neguli. Pragyve
nimas gi čia labai brangus.

Detroite viso ko būna 
kad neištenku kantrybės 
ti, — turiu rašyti.

Čia mes turime 
žmogaus, kuris nors 
nu, bet proto neturi
žmogaus. Tas žmogutis, pasi-

tiek,

pusantro 
didelis kū

ne mažo

de, “Gnrse” rašo apie Lietuvių 
svetainę, kad ji buk esanti vie
nų katalikų rankose, bet skai
to “bolševikų” laikraščius Nau
jienas ir Tėvynę, o katalikų nt 
vieno. Gerai ir daro, kad skai
to visokius laikraščius, o jei 
skaitytų tik katalikų laikraš 
čius, tai butų tokie pat tam
sus, kaip ir šis apgailėtinas 

'žmogiukas. Bet yra ne tiesa, 
kad Lietuvių svetainė yra ka- 
taliaų rankose. Ji yra 
lalikų, 
amonių,
žmonės yra pirkę 
kad visi lietuviai,

ne ka 
pažiūrų 
pažiūrų 

jos Šerų, 
nežiūrint 

I kas jie butų, turėtų savo sve
tainę ir galėtų rasti joje * sau 
vietos.

bet visokių
nes visokių

Dabar apie Fęderaciją. Bal. 
3 d. buvo jos rengiamos pra
kalbos. Buvo garsinta, kad tai 
bus baisios prakalbos, bet jos 
visai nusmuko. Kalbėjo tūlas 
adv. česnulis iš Clevelando. 
Nė vieno protingesnio Detroito 
žmogaus nebuvo šiose, prakal
bose.
nėra ko ir eiti į tokias prakal
bus, nes kas skaito laikraščius, 
lie daugiau žino, negu tokie 

' kalbėtojai.

žmogui

Kede
ni ūka
ni ūsų

liet tokie rengė j ni — 
.neijos politikieriai jau 
tus spausdindami šmeižė 
inteligentus, buk žmonės
Ii prie jų prieiti. Kaip matyt, 
tie federantai kad sumanytų, 
lai tų inteligentų ofisus ūžia 
kintų. B(*t kaip žmonės juos 
mylėjo, taip ir myli ir mylės 
ateity. O 
šmeižia ir 
rederacija 
duoda, —
me, kur tie smarkuoliai atsi
durs.

tiems, kurie juos 
neužkenčia, tegul 
su vyčiais duoną 
mes tada pamatysi-

Ko mums trūksta ir ko mes 
sulauksime? Mus, lietuvių, yra 
tik maža saujalė, bet mes vieni 
kitų neužkenciaine, neturimu 
vienybės, o be vienybės mes 
esame silpni. Gal tai yra todėl, 
kad mes pasidarėme labai 

■“mandrųs” ir manome, kad tik 
mes vieni viską žinome ir kad 
todėl mums nėra ko su kitais 
skaitytis. Vieni už kitus esa- 

, me mokytesni, gudresni, štai 
_! kunigai giriasi esą mokyčiausi. 
V Bet tie, kurie yra pasiekę aug- 

štus mokslus, tie skaitosi su vi
sais žmonėmis. O kunigai gi 
žiuri ne (žmonių, bet vien savo 
kišeniaus. Jeigu žmogus netur
tingas, tai tau nereikia nė baž
nyčios, nė dangaus; bet buk 
visą amžį bedievis, o tik turėk 
pinigų, tai tau mirus sulėks vi
si kunigai ir su didžiausiomis 
bažnytinėmis iškilmėmis paly
dės tave tiesiai į dangų. Už 
dolerį kunigas ir didžiausiam 
bedieviui plačiai atidarys dan
gaus vartus; bet neturėk dole
rio, tai buk kad ir geriausias 
žmogus ir ščyriausias katali
kas, — vistiek kunigas nė per 
plyšį neleis pažiūrėti į dangų.

Kas kita su svietiškais inte
ligentais. Jie mokinasi daug ir 
ilgai, bet ne tam, kad dolerius 
gaudyti, bet kad visųpirmiau- 
sia patarnauti žmonėms, kad 
galėjus, reikale, suteikti jiems 
paigelbą. Jų todėl mokslas yra 
augštesnis ir Žmonijai svarbes
nis. — t. V.

f

OFF

EKSTRA SPECJAL SIAME IŠPARDAVIME

TIKTAI

$10
j mjįnesj

PIRKIT TIESIAI NUO IŠDIRBINĖTOJO

A-.^iarrk ’Hano 0 a
228-230 So. Wabash Avė., I Šiaurę Nuo Jackson, Chicago

Atdara Pėtnyčioj ir Subatoj iki 9 valandą vakaro

A

GARANTIJA — Kiekvienas instrumentas garantuotas nuo 1 z
iki 25 metų. Jei jus nebusite pilnai užghnšdinti, mes maloniai 

prisiusime kitų instrumentą dėl išbandymo dėl trisdešimtį die
nų ir išmainysime į kitų instrumentą į du metus laiko ir jums 

nekainos nei vieno cento.

MAINYKIT | SAVO DABAR
TĮ N J PIANĄ, fonografų arba 
kitą kokį muzikai) instrumen
tų. Mes paruokosime už jūsų in
strumentų daug pinigų, jums 
nereikės įmokėti pinigų. Mes 
priimsime jūsų senų instrumen
tų kaipo pirmų {mokėjimą.

PIayer-Piano

Z58
Daugelis šių puikių instrumentų buvo pirmiau išparduodami po $34.), 
bet šiame išpardavime numažinome dar 25%.

Pigiau

$350
Sampelinis 

Paprastai $650

Baby Grand

$435

M35

Manufacturara

228-230 So. Waba«h Avė.

MANOS
“Factory Sale

Tiktai Trumpam Laikui

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119

Atdara 
Pėtnyčioj 

ir 
Subatoj 

iki 9 
vakaro

UPRIGHT, GRAND, GROJIKLIAI PIANAI NUPIGINTOMIS KAINOMIS

Nereikia Pinigų Įmokšti • 30 Di«ny Djkai lanndymui
Gigantiškas Stakas, Naujų, Biskj Vartotų, Antrarankių ir Krautuvėj Dėvėtų Pianų, bus išparduoti nežiū
rint kiek jie kainavo. Musų dirbtuvė dirbai pilnų laika ir paliepė mums išparduoti šios iš krautuvės pianus 
nežiūrint kokia kaina. Mes priversti esame savo dirbtuvėj dirbti pilną laiką, o Balandžio mėnesis biskį yra 
lėtas dėl biznio, todėl numažinome 25‘< už kiekvieną sampelinį, Pasibaigusio Styliaus, Vartoto Grojikho 
Piano, Baby Grand, tiktai trumpam laikui. Tiktai paskubėkite. Musų krautuvė bus atdara Pėtnyčioj, Ba
landžio 22 ir 23 iki 9 vai. vakarais dėl jūsų parankamo. Atsilankykit anksti ir pasirinkite geriausj.

šis paveikslas parodo vieni) gražiausių Grojiklių l ianų, 
nupigintą 25% šiame dirbtuvės į namus išpardavime 
už $258.75.

$650 PIayer-Piano New 25 Off $395 
$700 Player-Piano 25' o
750 PIayer-Piano (Sample)..25%) Off
900 PIayer-Piano (Used) .. .25% Off

1000 Grand Piano (Sample). .25% Off
,1200 Grand Piano (Likę New)25%> Off

75 Upright Piano (Used) . .25% Off
150 Upright Piano (Used) . .25%) Off
250 Upright Piano (New) ,. .25%) Off
275 Upright Piano (New) . .25%) Off
100 Upright Piano (Used) . .25%> Off

Paprastai S600 Vertės 
Grojiklis Pianas

$10

DYKAI
8Vui£)6)«i?(I ĮHą^(I JĮ hĮP|O>I soąjznftĮ 
HRlUĮąUĮJĮHlKl HĮ|.ipi(l *HnĮ3UOff «U«Į,| 
OĮiųifOJ*) SUtlBĮJ uopvuiųuio,)

«585 -

Off $487.50 
562.50 
675.00 
750.00 
900.00 

56.25 
112.50 
187.50 
206.25 
7500

25% NUPIGINTAS 
BADY GRANO 

PIANAS

mene 
Si

Kenmore 
Grand* 

(Vartotas) 

25% 
Pigiau 

$495
Weber 
Grand

(Vartotas)

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika* 
rusi PennayL 
vanijos Hgon* 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621 

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

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

Nedčlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yarda 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8260

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo* 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:86 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midvvay 2880

.. t

k

M

Mrs.

tu
8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

Garsinkites Naujienose

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki

N 
M

M
H 
M

H 
M

H
H

M 
M

Yarda 4951
Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St

M
H 
H

LIETUVON
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
M 
N

M

dėliomis ir šventadieniais 16—12 dien.
M 
M

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Cana) 1912 
Nnktini- Tai Fairfąj 6854

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

Grojikliai Pianai 
PEOPLEŠ KRAUTUVĖSE

.Viršuje Universal
State Bank

žemos nupigintos kainos trečios 
klesos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
5215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

Suv. Valstijų įstatymai pavelija 
Tamstai paviešėti savo gimtinėje vie
nus metus ir sugrįžti į Suv. Valsti
jas liunaai neįskaitant kvoton.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
BELGENLAND, PENNLAND, AR- 
ABIC siūlo greitą kelionę į Cher- 
bourg, Sbuthampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę..

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba

VVH1TE STAR LINE 
RED STAR LINE 

INTERNATIONAL MERCANTILE 
MARINE COMPANY

127 So. State St. Chicago, III.

Yra kelrodis Lietuviams, kur Įsi
gyti geriausj pianų už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai >— vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite ^niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais. 
Laba¥ lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
R linas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas 8102 So. Halsted St„ Chicago 
arti Slst Street

4177-83 Archer Avė.
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
1. NAKROSIS, Vedėjas

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxx'

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. AskUnd Av. 
ir KM E- 47th Sfc.

Raavrood 1713
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PASAULIO REVOLIUCIONIERIŲ” VEIDAS

Rusijos komunistams, pagaliau, nuplėšė maską buvęs 
jų artimas draugas, Philips Rice, patvirtindamas spaudo
je tuos faktus apie sovietų bičiuliavimą su Vokietijos kai
zeriniais monarchistais, kuriuos pirmiaus buvo paskelbęs 
Berlino “Vorwaerts” ir anglų “Manchester Guardian”.

Price’o straipsnį įdėjo “The New Leader”, Britani
jos nepriklausomosios darbo partijos organas, kuris vi
suomet kiek drūtas remdavo sovietų Rusiją. Tos parti
jos joks bešališkas žmogus neįtars “kontr-revoliucingu- 
me”, kadangi jai net socialistas MacDonaldas išrodo ne
pakankamai griežtas kapitalizmo priešas. Savo nesenai 
atlaikytoje metinėje konvencijoje ji dauguma balsu nu
tarė neberinkti MacDonaldo savo iždininku ir delegatu į 
Darbo Partijos suvažiavimą.

Ir oficialis šitos partijos organas dabar duoda vietos 
savo špaltose Philips Price’o straipsniui, kuriame paro
doma, kad Maskvos bolševikai viena ranka kurstė Vokie
tijos komunistus prie ginkluoto sukilimo, o antra ranka 
gamino Vokietijos kaizerininkams granatas, nuodingą
sias dujas ir kitokias žudymo priemones, kuriomis mo
narchistai rengėsi išnaikinti sukilėlius.

Po “pasaulio revoliucionierių” maskomis tapo ati
dengtas Judos Iskarioto veidas!

Laimė, kad didelė dauguma Vokietijos darbininkų 
nepaklausė tų besąžiniškų provokatorių. Tik apie penk
ta dalis organizuotųjų Vokietijos darbininkų pakrypo į 
bolševizmo pusę. Ir šitie Maskvos agentų apkvailintieji 
vargšai tik kai kur davėsi prikaltinti griebtis ginklo prieš 
valdžią, kuriai tuomet sovietų Rusijoje buvo dirbamo- 
granatos. Tie sukilėliai (Hamburge ir kai kur kitur) už-

Į jo Meksikos prezidento Obregono duktė, rodo, kad tai yra 
ne paprastų banditų, bet polil inių valdžios priešų darbas. 
Obregon, kaip žinoma, yra labai geras prezidento Calles’o 
(1 raugas.

Keletas keliauninkų, važiavusių tuo traukiniu, liudi
ja, kad užpuolikų gaujai vadovavęs kunigas, ir ji, šaudy
dama į traukinį, šaukusi: “Tegyvuoja Kristus karalius!” 
Kai karinė sargyba nebegalėjusi ilgiau priešintis, įėjęs į 
traukinį kitas kunigas ir davęs įsakymą užpuolikams už
mušti visus pasažierius, kurie išrodą, kaip kareiviai.

Vienas sužeistas kareivis mėgino pabėgti, bet buvo 
sugautas ir atvestas į užpuolikų stovyklą. Čia jam neuž
ilgo pasakę: “Padre sako, kad tų galįs eiti”. (“Padre” — 
tėvelis, taip Meksikos katalikai vadina savo kunigus).

Šitokiais žvėriškais užpuolimais kareivių ir civilių 
žmonių klerikalai dabar stengiasi atkeršyti valdžiai, ku
rią nugalėti atviroje kovoje jie nepajėgia. Jei tiesa, ką 
sako aukščiaus minėtosios katastrofos liudininkai, tai ku
nigai net asmeniškai vadovauja tiems kruvino keršto žy
giams.

O pirmiaus Meksikos tikintieji žmonės manė, kad ka
talikų bažnyčios dvasiškiai tai krikščioniškos “artimo 
meilės” apaštalai!

Kai kunigija pajunta, kad jos lobiams ir privilegi
joms grasina pavojus, tai ji kovoja, kaip plėšriausias žvė
ris. Tai mes matome Meksikoje ir Lietuvoje. Bet kas yra 
priverstas taip kovoti, to dienos suskaitytos/

Meksikos į banditus išsiginusieji klerikalai nebeat
gaus to, ką yra pralaimėję. Žmonėms jie yra jau per daug 
Įkyrėję.

Susipaiinkit Su

i Karaliene Žymiausių 
Cigaretų

HELMARAI yra 
tikri cigaretai, 

bet ne paprasti. Štai 
kodėl milionai ruko 
juos.

Apžvalga
SOVIETŲ AMUNICIJA VO

KIETIJOS JUNKERIAMS

Rusijos bolševikų judošystė 
tapo galutinai numaskuota. Ži
nias apie tai, kad Maskva buvo 
padariusi slaptą sutartį su Vo
kietijos monarchistais ir gami
no jiems granatas, nuodingus 
gazus ir kitokius žudymo pa
būklus, patvirtino buvęs komu
nistas ir artimas bolševikų va
dų bendradarbis, Philips

Price’o straipsnį įdėjo Brita
nijos nepriklausomosios 
jarti jos

Price.

darbo
organas, “The Ne\v

Įvairenybės
Kristus Indijoje?

amunicija buvo skiria- 
tik prieš Franci jos ka- 
Ruhro srityje, bet taip 
prieš Vokietijos komu-

ma ne 
reivius 
pat ir 
nistus, kuriuos Maskva tuo pa
čiu laiku kurstė sukilti prieš 
valdžią.

“The New Leader” rašytojas 
tvirtina, kad, sovietų valdžia 
žinojusi .puikiai, jogei Vokieti
jos monarchistai rengėsi tą 
Rusijoje gaminamą amuniciją 
pavartoti prieš Vokietijos ko
munistus.

KAUNO SOCIALDEMOKRATŲ 
SUSIRINKIMAS

yra medžių, ėdančių vabzdžius 
ir peles, tai galėjo būt ir me
dis, ėdąs žmones bei gyvulius. 
Savo prileidimą Osbornas rė
mė botaniko Liche laišku j 
d-rą Fridlauską, kuris aprašė

Kovo 20 d. įvyko antras po 
perversmo Lietuvos Socialde
mokratų Partijos Kauno kuo
pos susirinkimas. Pranešimą 
centro komiteto vardu apie par
tijos padėtį, centro komiteto ir 
Seimo frakcijos darbuotę pa
darė drg. K. Bielinis. Jisai pa
žymėjo tą faktą, kad pervers
mas anaiptol nepakrikdė parti
jom, bet tik paskatino narius 
tvirčiau susijungti. Išdėstęs vi
sus keblumus, kuriuos dabarti
nėse sąlygose tenka partijai 
pakelti, kalbėtojas patarė na
riams saugotis provokatorių, 
kurie, visaip pasivadinę, nori 
vieną ar kitą partijos narį pra
žudyti.

Susirinkime visą laiką buvo 
du policininkai ir apie pabaigą 
d tėjo dar vienas karys.

timis. Bet galima įsivaizduoti, kokia skerdynė butu buvu- 
si padaryta Vokietijos darbininkams, jeigu jie butų mė
ginę sukilti visame krašte, kaip kad juos kurstė Maskva!

Kiek gyvasčių butų buvę išnaikinta tuomet pristaty
tais iš sovietų Rusijos armotų šoviniais ir nuodingais 
gazais!

Už tai, kad Vokietijos darbininkai nepakliuvo į kru
vinus spąstus, kuriuos jiems bendrai rengė Maskvos ko
misarai ir Berlino kaizerinir kai, tai jie gali padėkoti pir
miausia Vokietijos sociali .inokratų partijai. Ji sulaikė 
darbininkus nuo ginkluotų “pučų” ir išmokino juos ko
voti už savo reikalus tomis priemonėmis, kurias teikia 
masėms demokratine tvarka.

Raudonieji Maskvos jėzuitai, nesugebėję pakreipti 
savo pusėn Vokietijos darbininkus, pastaruoju laiku dė
jo didžiausių pastangų apdumti akis Britanijos proleta
riatui. Bet Price’o straipsnis, įdėtas į nepriklausomosios 
darbo partijos organą, rodo, kad ir čia jų viltims nelem
ta išsipildyti. Su provokatoriais, kurie organizuoja gink
luotus sukilimus ir kartu gamina amuniciją sukilėliams 
šaudyti, Britanijos darbininkai nesidės į bendrą frontą.

PILIETINIS KARAS MEKSIKOJE

Visos katalikų kunigų pastangos Meksikoje nuver
sti prezidento Calles’o “bedievišką” valdžią buvo iki šiol 
nepasekmingos. Ekonominis boikotas susmuko, nedavęs, 
jokių rezultatų. Mėginimai iššaukti Jungtinių Valstijų 
intervencijų Meksikoje taipgi nuėjo niekais. Liaudį su
kelt prieš valdžią nepavyko.

Dabar kunigija, matyt, griebėsi partizaniškos kovos 
metodų. Ji organizuoja ginkluotų savo pasekėjų burius, 
kurie atskirose vietose puola valdžios įstaigas ir kareivių 
patrulius ir, sunaikinę bei išžudę ką galėdami, pabėga, 
pirma negu suspėja atvytai didesnė valdžios jėga.

Tur būt šitokio klerikališkų partizanų užpuolimo au
ka buvo.pasažierinis traukinys, apie kurio sunaikinimą ir 
daugiaus kaip šimto žmonių nužudymą buvo pranešta te
legramose vakar ir užvakar.

Užpuolikai, kaip sako žinios iš Meksikos Miesto pir
miausia išvertė iš bėgių garvežimj, o paskui ėmė šaudy
ti į “traukinio vagonus, kuriuose važiavo pasažieriai ir 
sargyba, susideclanti iš kelių dešimčių kareivių. Beveik 
visi kareiviai buvo užmušti, pasažieriai apiplėšti ir vago
nai uždegti. Ugnyje žuvo ir daugelis sužeistų, kurie nebe
pajėgė išeiti iš vagonų.

Tas faktas, kad tarpe užmuštųjų minima ir buvusio-1

žinomas 
sinipatizatonus. Įvedamam žo- 
lyje prie to straipsnio redak
cija sako, kad ji ilgai tylėjusi 
įpic sovietų granatas, nenorė
dama paaštrinti krizį santykiuo
se tarp Londono ir Maskvos'. 
Bet dabai’, kai santykių nu
traukimo pavojus praėjo, “The 
New Leader’’ jaučia, jogei Bri
tanijos darbininkų judėjimas 
turįs būt painformuotas apie tą 
kiaurų dalyką, ir todėl redakci
ja leidžianti Proce’ui pasakyti 
tiesą.
Pripažįsta bolševikų nusidėjimą

Philips Price da ir dabar va
dina save sovietų Rusijos drau
gu. Jisai buvo per daugelį me
tų artimas bendradarbis Ziilov- 
jevo, Radeko, Klaros Zetkin ir 
iraugavo su nabašninke Rože 
Luksemburg. 1922 m., kai Ber- 
’ine įvyko socialistų ir komunis
tų Internacionalų konferencija 
(iš kurios, kaip žinoma, niieko 
neišėjo, kadangi bolševikai at
sisakė paliuosuot Gruziją ir su
stabdyt terorą Rusijoje), Phi- 
’ips Price buvo oficialia vertė
jas Klarai Zetkin ir Zinovjc- 
✓ui.

Britanijos darbininkai, pasak 
Price’o, buvo iki šiol menkai 
įainformuoti 
natas. Jisai

kaipo sovietų Rusijos

aipe» sovietų gra- 
piešia vidujinę ir 
Vokietijos padėtį 
kai Franci jos Po-nuo to laiko, 

nearė okupavo Ruhro sritį, ir 
sako, kad tuo metu Maskvos 
✓aidžia padarė sąjungą su Vo
kietijos monarchistais su tikslu 
kovoti prieš Santarvę. Price pri
mena, kad Kari Radek tuomet

narchistas Schlageter buvo gi
namas prieš Vokietijos respubli
kines partijas.
Pardavė Vokietijos komunistus

Taigi tuo laiku, sako Price, 
Maskvos valdžia susitarė su Vo
kietijos monarchistais ir leido' 
jiems steigti sovietų Rusijoje 
dirbtuves nuodingųjų gaisų, 
granatų ir karinių aeroplanų 
gaminimui.

Kuomet vokiečių armijos ka
rininkai važinėjo iš Berlino į 
Maskvą ir iš Maskvos į Bėdi
ną, tuo pačiu laiku Maskvos 
agentai ragino Vokietijos ko
munistus, Leipzige ir Ruhro 
srityje pradėt sukilimą. ‘Pučas’ 
I Lamburge įvyko j>eir anksti ir 

buvo žiauriai numalšintas.

Poliaus Price rašo apie sovie-

Junker firma (aeroplanų gami
nimo), apie nuodingų dujų dirb
tuvę Maskvoje, apie amunicijos 
siuntimą į Stetino uostą, ir tę
sia: “Jeigu didžioji komunistų 
revoliucija hutų tikrai įvykusi 
Vokietijoje, kaip buvo supla
nuota Maskvoje, tai joks* punk
tas sutartyje, tarp bolševikų ir 
monarchistų nebūtų stdaikęs 
šitų karo įrankių vartojimą 
prieš Vokietijos komunistus.”

Kuo aiškinti tokį kriminalį 
sovietų valdžios elgėsi? Labai 
lengva, sako Price. Sovietų val
džioje ėjo kova tarp dviejų 
frakcijų. Lenino frakcija, va
dovaujama Stalino, užėmė tą 
poziciją, kad pasaulio revoliuci
ja reikalinga sovietų Rusijos 
gyvavimui tarpe kapitalistinių 
valstybių. O Trockio-Zinovje- 
vo frakcija laikėsi tos nuomo
nės, kad socializmas negalįs 
progresuoti Rusijoje, jeigu pa
saulio revoliucija neis priekyn 
kitose šalyse.
Įspėja Britanijos darbininkus
Stalino vadovaujamoji frak

cija buvo įsitikinusi, kad sovie
tų Rusija turinti eiti išvien su 
Vokietijos valdžia, nežiūrint 
kokia ji butų, ir kad sąlygos 
Vokietijoje esančios nepalan
kios komunistinei rėvoliucijai. 
Tuo tarpu Trockis-Zinovjcvas 
manė, kad komunistinė revoliu 
cija Vokietijoje gali pasisekti, 
ir šituo tikslu pasirūpino pa
statyti Vokietijos komunistų 
partijos priešakyje tokią val
dybą, kuri klusniai vykintų 
TCockio ir Zinov.jevo, įsakymus.

Kuomet tuo budu pirmoji 
bolševizmo frakcija ėjo savo 
keliu ir darė sutartis su Vokie
tijos kaizerininkais, tai Troc- 
kio-Zinovjevo šaika stengėsi iš
šaukti Vokietijoje komunistų 
sukilimą, kuriam įvykus, Vokie
tijos komunistai butų buvę iš
žudyti pagamintąja sovietų Rū

Laikraščiuose daug dabar ra
šoma apie rusų archeologo pro- . 
fesoriaus Nika.lo.jaus Hericho' ^buymms. čiabuviai puslauki- 
atradimą, kurį jis padaręs ke
liaudamas po Indiją. Viename 
Tibeto vienuolyne jis rado rank
raštį, kuriame buk tai esą pa
sakyta, kad Jėzus Kristus ke
liavęs į Indiją. Rankraštis pa
rašytas šventa budistų kalba, 
matyt, 100 metų įvykiams pra
ėjus. Rankraščio žodžiais, ge
radari ngas ir išmintingiausias 
žmogus, vardu Issa, atėjęs iš 
savo gimtinės iš Betlejaus į šį 
vienuolyną išminties pasimo

kyti. Jis* palikęs tėvą ir moti
ną ir nepaisydamas kelionės 
sunkumų ir pavojaus atėjęs su 
karavanu iš Palestinos į Indi
ją. Jis atėjęs į vienuolyną (le
mi Tibete, kur išbuvęs keletą 
mėnesių. Jis sakęs pamokslus 
ypač vargšams ir žmonėms že
mesnių klasių.

Viso rankraščio esąs tekstas hė ją iš visų pusių. Taip jie 
dar n iššifruotas, bet manoma, Į laikė savo auką apglėbę porą 
kad tai kalbama apie patį Kris- savaičių ir kai pasileido žemyn, 

rankraščio fra- buvę matyti viršūnėje bekabą 
“Issa sugrįžęs tik balti žmogaus griaučiai.

buvo atiduotas į Į Nesenai grįžusi iš Madagaska
ro teismą.” lpO galų anglų ir amerikiečių

1 ekskursija, vadovaujant moks
li liniukui Jungui, kaip tik patvir-

tų. Paskutinė 
zė esanti tokia: 
į Palestiną, 1 
Pontijaus Piloto teismą.

Radinys reikalauja tolimesnio 
patikrinimo, l>et ii- dabar 
sukelia didelio susidomėjimo 
religijos istorikams. Vatikano 
oficiozas “Obscrvatore Roma
no’’ skeptiškai žiuri į šią nau
ją sensaciją. Jis sako, kad pa
našios sensacijos atsiranda per
iodiškai, ir šis prof. Rericho 
radinys reikalauja ramaus mok
sliško patikrinimo. Keista ta
čiau, sako laikraštis, kodėl nei 
Naujas Įstatymas, nei krikščio
nių tradicija, nei sena katali
kų bei eretikų literatūra nieko 
nemini apie Kristaus kelionę į

Rado 4000 metų senumo 
griaučius

Darbininkai, kasdami gilų po
žeminį urvą iš Potsdamo kalno 
į Portsmuto miestą Anglijoje, 
iškasė žmogaus kaukuolę ir 
kaulus, kuris, mokslininkų nuo
mone, gyveno vario gadynėje, 
t. y. apie 4(MM> metų atgal.

Medis — žmogėdra
Prieš tris metus plačiai pa

sklido visoj Europoj žinia apie 
medį žmogėdrą. Pirmas apie 
tai pranešė geografas d-ras S. 
Osbornas. Keliaudamas jis po 
Madagaskaro salas ir nuolat 
girdėdamas apie medžio žmog
ėdros buvimą, jis sumanė pats 
tai moksliškai patikrinti. Bet 
nei jarfi nei kitiems keliaunin
kams nepasisekė šio medžio pa
matyti. Čiabuviai laukiniai tik
rino tokį rmdį esant. Kadangi

sijoje amunicija.
Baigdamas, Philips Price įspė

ja Britanijos darbininkus. Jie 
privalą saugotis Rusijos komu
nistų < agentų. Jie turį nesiduot 
apsukti galvas komunistiniais 
ūbaisiais. Vieną gražią dieną 
Britanijos darbininkai galį pa
tapti tokios pat judošystės au
ta, kokią Rusijos komunistai 
vartojo santykiuose sU Vokie
tijos darbininkais.

niai gyventojai medį dievina ir 
per tam tikrą laikotarpį neša 
jam žmonių aukas. Medis pa
našus į didelį pušies konkorė- 
žį. .lame iš viso tik 4—5 lapai,

VAIKAI REIKALAUJA 
“CASTORIA”

i ris — 30 cm. ir platumas per 
vidurį 
jaučio 
Lapų 
baigia

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus
80 cm. Lapai kieti, kaip 

oda, ir būna nulinkę, 
kraštai dantyti ir užsi- 
aštriais spygliais. Me

džio viršūnėje yra išsiskleidę 
žiedai. Nuo žiedų lapelių laša 
svaiginantieji syvai aštraus
kvapsnio, kuris iš tolo užuo- 

1 džiamas. Aprašydamas maty
tų čiabuvių apeigas, Liche sa
ko, kad šį kartą auka buvusi 
moteris, kurią privertė lipti me
din ir gerti tuos syvus. Vos tik 
moteris savo lupomis palietusi 

i žiedų lapus, kaip žemyn nusvy- 
rę lapai urnai pakilo ir apglė-

Motinos! Fletcher’s Castoria 
yra jau vartojama virš 30 me
lų kad apsaugojus vaikus ir 
kūdikius nuo Užkietėjimo, žeg- 
Čiojimo, Wind Ųolic ir Diar- 
rhea; prašalina kilantį pas juos 
karštį, ir reguliuoja skilvį ir 
iarnas, pagelbsti suvirškinti 
maistą, suteikia naturalį miegą 
be opiates. Tikros gyduolės tu
ri šį parašą.

tina legendą apie medį žmog

ėdrą, nors, sako, nevisai jo iš
vaizda atatinka Liches aprašy
mui. Medis- minta žmogaus ir 
gyvulių mė^a. Netrukus Jungas 
žada smulkiai aprašyti šį medį.

Lietuviai Daktarai
i. H.......................................................

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

3464 So. Halsted St, 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

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

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 Sq. Michigan Avė.
Valandos] 2—4 dienų; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas P ui 1 man 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578
-

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 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 dienų 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

rz i J levo 9 ikt II vii. ryte; valandos j ouo 6 iki 8 vaL vnkare

A. MONTVID, M. D. i
1579 Milwaakee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. | 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki į 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8688 į 

Ultravioletini ivlesa ir diathermia >

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483 
Valandos: 10—2; 6—9 
Sekmadieniais: 10—2

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė. 
Vincennes 6987 arba Herr.lock 5524

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

Tel. Lafayette 4146
. t nuo 9 iki 11 v. ryto Va,and08 j nuo ą iki 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avd. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6'8. Nedalioj lt iki 12 d.

Office Boulevard 7042

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

4045 So. AttMland A<e. 
Ant Zaleskio Aptiekei ’

CHICAGO, ILL

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone ProspeCt 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1811 8o. Halsted St 
Chleago, UI.

h
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THE STUDENTS’ CORNER
May it be a Joy and an Inspiration and a forum for student- 

opinions, ideas and activities.

Little Thoughts A COLLEGE EDUCATION
— ITS SERVICE

courage, and labors we have our value of tlieir work to society 
university, an institution of a is hnmicasurable; and' may our

universities and colleges con- 
tinue to bring out and exercise 
those latent possibilities and 
capacities indicative of men of 
quality and character.

(to be continued)

“They call me He, 
They call me She, NEWS AND NONSENSE

— A. A. Dubiske“Little drops of vvater, little 
grains of sand,

Make the mighty ocean, and 
the pleasant land”.

Little points and
thoughts make man, a man, and 
little thoughts make a Man, The 
Man.

Though things .seem little and 
unimportant, Muitą in Parvis! 

♦ ♦ ♦
Be it small and faint coming 

from a distance as a note from 
a finished song štili borne on 
the breeze; be it loud and clear 
as the chimes of a nearby bell; 
be it Svveet, Soft} and Gentie; 
be it high as a bird’s shrill chirp, 
or low as a streamlet’s peaceful 
gurgle: Voice, attracts and
holds or repels; Voice, excites' paratively more recent times. 
or passes by unnoticed; Voice, 
hurts or soothcs, strikes or 
caressesr VOICE may kindle 
Hate or Love.

comparatively recent date, būt 
vvhich nevertheless required a 
slovv evolutionary process cover- 
ing a period of time extending 
back into pre-historic ages.

As a rule, a person is usually 
more appreciative of an object 
of interest or one vvith vvhich 
he is in contact, more or Jess, 
if he is familiar vvith its his- 
tory, its background, or the 
forces instrumentai in giving it 
its importance or significance. 
The space here, hovvever, is too1 
limited to permit of giving the' 
modern university its proper; 
setting, and in consequence of and vvill remain 
this, the above flashing survey vvhile. Būt he says that he vvill1 
vvas vvritten vvith vievv to fur- 
nishing the background essen- 

to a limited

From Boston
“Greetings and Best Wishes” 

to all his friends in Chicago are 
sent by Mr. Stasys Pilka 

(through a letter to an L. S. A. A.1 
i member.

i |

Mr. Pilka is novv in Boston I 
there for a

Indeed, the university or

They call me It, 
And then they quit.

Štili

I shall not tell
Which, who, or what, 
If Beau or Belle 
I may be, būt —

Štili

I shall not tell
Which, who, or what
In Heaven or Heli
I may be, būt — 

(Nuisance)” 
New Scnse.

know any better. Būt vvhy all 
the pedantic “Spanish” display?

Some of the great minds of 
Spain liave just, for your bene
fit, eoneoeted a number of pro
veržis vvhich I should repeat in 
Spanish vvere it not for our 
readers vvho, unlike you vvho 
knovv Spanish so vvell, are not 
able to boast of this attainment. 
I give them, therefore in the 
galvanized vernacular:

1. “What you knovv muffle, 
vvhat you see vvink at, if you 
wish to live according ta 
Hoyle”, becaus'e

2. “Flies do not enter a elosed 
mouth”.

3. “People vvho live iri 
slaughter houses should not 
throvv the bull”.

I hope the Covv is clever 
enough to profit from this one,

4. “A «calded cat flees even 
from cold vvater”.

“Adios”, our dear galiant, ot 
am I to believė it is only “Hasta 
La otra”?

—Madame X, '

Blame it on
the printier! Do you remember 
vvhcre the end of this kolyum 
vvas printed in the lašt issue? 
Some place in the Editorial 
column! Even Frances helped 
me utter certain oaths, vvhen 
vvie noticed it. Imagine, I vvrite 
a big tvvo-column kolyum and 
then the blessed printer places 
m y signature someplace vvhere 
it means nothing. Such is my 
cruel lot, poor Nevv Sense!

(Yeh, this time I managed to 
place my name in the begin- 
ning, you see. I likę to see it in 
print and in the right place.)

Willie again!?
Oh! Willie, boy, you mušt be 

happy to be vvrote about so 
much, especially vvhen you 
knovv just a wee-wee bit about 
this person vvho seems to knovv 
so much about you! Būt leave 
it to Nevv Sense to find out 
about everybodys’ affairs and, 
in particular, about your fas- 
cinating affair. Oh! Willie! 
Ain’t SHE svveet? Don’t 
knovv!

And Alex
štili has his Inspiration, only 
novv it’s more. And it is so nice 
to see ’em together!

Būt Cicero—
What’s the attraction there? 

Whyinell don’t you tell us more 
or beter štili vvhv don’t you 
take us vvith you vvhen you go 
there? Next time, BilI, vvont’t 
you? Yeh, Diek? no? huh?

No! No! t

No, Diek doesn’t take harp 
lessons as vvas told you once 
before, būt that’s because he 
doesn’t vvant to vvaste his time, 
as a student from the University 
of Michigan explained to me, 
for maybe Diek plays the Jevv- 
ish harp and of cours-c that 
vvould L’c enuf.

’Way down in Benki, III.
Dr. Whitc spent the Easter 

holydays in her hometovvn, 
Benld.

TheyTe Just Visitors 
Vladas and John came back to 
Chicago from Urbana for the 
Spring Vacation. Collegiate? 
Scphisticated ? Umm-m. Wc 
\vish»you vvere staying vvith us 
a little longer so vve could be- 
come acquainted again, vve 
hardly knovv you any more.

And Hovv!

Looks like^ an argument is 
dėveloping:—
TO MRS. O’LEAHY’S C0W.

Mrs. O’Leary’s Cow certainly 
vvon the prize bale of covv peas 
in the issue of Mareli 10, 1927. 
We hereby “benight’’ the dear 
Covv as a full fledged member 
of that most ancient and shop- 
vvorn of institutions — the 
Spanish Atlikt? Club of Bull 
Throvvcrs.

One vvonders vvho mighb be 
that progeny of vvisdom vvho, 
vvhile ridiculing, and justly so, 
bad attempts at a foreign lang
uage, uses her (her to agree 
vvith covv) Spanish vviith such 
deft and covv-like grace. Don’t 
you think hovvevver, dear Covv, 
that you might have made 
“hace” agree vvith “Uds”? And 
again, don’t you recall, our gul
ant, that “Espanol” properly 
vvritten in Spanish becomes 
“espanol” vvith a small “e’’, as 
it vvere? Just a reminder, just’ 
a reminder, dear Covv; no harm 
meant! Just thought yoh didn’t

Thus, they are both unknovvn. 
Both have been successful in 
finding out this and that about 
members and have been “nui- 

, sances” in the actual meaning 
of the word sometimes vvhen 
they found out something you 
never expected anyone to find 
out. Būt they are pleasant nui- 
sances! And I, too, as well as 
many others, should likę to 
know more about these un- 
knovvn authors.

I One vvord more, as friend to 
. friend, I have a little more 
“dirt” oi’ “gossip”. I heard that 
Nevv Sense vvill not vvrite that 
column very much longer. 
Brother Nevvs Ends is going to 
take it up. Well, at least then 
1’11 have reason to imagine that 
the author vvill be a man 
(brother Nevvs Ends, you see, 
and not sister). Finally, Nui
sance vvill take it back again, 
vvhen the others are tired, and 
Nuisance is lonesome for the 
duty of being a nuisance.

i

i I heard all this, būt of course 
there’s no telling vvhat vvill real- 
ly happen. These unknovvns are

i mysterious!
I Būt enough of hearsay! Some 
rfacts: .

leave America this summer at 
the latest, although he likęs it 
here very much.

Since he left Chicago, he has 
visited a number of places and 
says that he has had an enjoy- 
able trip and also that Jie 
done some rerfl .vvork in 
meantime. Būt štili, he has 
forgotten Chicago and his

has 
the 
not 
de-

The institutions of man are 
many and diverse, a fact neces- 
sarily so because the needs of 

little man are essentially of the šame 
character. To dilate, it may be 
vvell perhaps to point out that 
man in eontradistinetion from 
the lovver animals is a reason-
ing, rational, and thinking be-' tial for arousing, 
ing, requiring as a result of extent, the proper appreciative 
these manifestly differentiating 1 altitude on the part of the in- 
factors a seemingly infinite1 dividual tovvard one of man’s 
number of needs ranging in greatest and most highly trea- 
complexity from the most simp- sured institutions. 
lest devices and Instruments
fashioned by the hand of the college represents one of the

. greatest opportunities open to a htM though 8tay
young man or vvoman. Here the ^ere 
individual is shovvn hovv to ūse1 
and guide his greatest posses- 
sion namely, his life. Unfortun- I
ately, there are many vvho some- 
how or other are incapable of 
putting into practical and effi- 
cient application the knovvledge 
vvhich they have derived from 
their education. And sūrely the 
school cannot be blamed for 
this evident individual incom- 
petency, as each person attend- 
ing a college or university has 
his or her individual reason for 
doing so, vvhich may be anyone 
of a great number.

Hovvever great the number of 
reasons and their 
higher institution 
seems somehovv 
able to fulfill the 
of the individual vvith reference 
especially to preparing him for 
a place i n our present-day 
society as befits bis person, his 
native capacities, and his ap- 
titudes. His reasons more often 
than not arise out. of a problem 
or sėt of problems vvith vvhich 
he is confronted, and vvhich may 
be of a nature economic, cultur- 
al, personai, sočiai and, in gen: 
erai, deficiencies of a various 
sort. For the solution df thesp, 
more or less, the university 
offers training for the practice 
of professional vvork, for a busi
ness career, educational vvork, 
sočiai vvelfare vvork, technical 
achievement, pursuit of scien- 
tific experiment and investiga- 
tions, sočiai activities, religious 
vvork, athletic activities, etc.

Tha average person for the 
most part—and not entirely 
through any fault of his ovvn— 
is imp.ressed so much of the 
value of the university in meet
ing the demands of the individ
ual that he loses sight of the 
great benefits society derives 
from its funetion, and of the 
important role it plays in in- 
fluencing and remolding other 
vital human institutions. Of| 
utmost importance and signif
icance is the fact that it has 
been and štili remains the great 
Service of intelligent leadership 
in polities, religion, literature, 
the arts and Sciences. And this 
factor is most essential to any 
movement of a progressive ( 
nature. Who is there that is 
familiar, in a general vvay, vvith 
the history of man who can 
doubt the dominant role played 
by certain men ir various out- 
standing movements. They re- 
present landmarks in the his- 
lorical progresą of man; the

earliest pre-literate man to the 
most highly iintricate institu- 
tions designed by man of com-

many a 
is told by a

*

Sometimes fiery and burning 
vvith passion, sometimes impas- 
sive' and meaningless; some
times quick and nervous, and 
then, steady and unashamed; 
here scornful and mean, there 
yearning and tetider': ‘ 

-story and secret 
little GLANCE. 

. * *
A smile may

mere trifling throvvn in jest and 
soon forgotten; a ray of sun- 
shine that quickly comes and as 
ųuickly goes having brought 
light to lašt būt for a moment; 
an iceberg that is tiff and cold; 
a red f lame vvhose vvarmth and 
brightness lingers and remains; 
or a SMILE may be a Spiri t 
that understands and comforts 
and becomes a part of Life.

♦ ♦ ♦

may destroy a kingejom,
enormous wealth; it may

It 
lose 
build cities and homes and make 
humanity happy; it may come 
as a lovely rainbovv comes, or 
it may eleetrify as a lightning 
flash; it may be kind and hoped- * 
for, or it may be feared and 
dreaded; it may break the 
strongest heart and it may heal 
the deepest wound — much can 
a little WORD do. 

♦ ♦ ♦

Some deeds are sooiier for-

Thus, in the course of time 
man has come and gone likę an 
endless caravan, continuing on- 
vvard as if on some long journey 
adding, as he goes along, to the 
culture of his predecessors. His 
posterity k consequently left 
heir to the vaši accummulations 
of his experiences preserved in 
the form of durable material 
objects found in different geo- 
logical strata, and through var- 

, ious institutions perpetuated by 
succeeding generatioms of his 

i kind. With referente to thje lat- 
ter we have, to mention a few, 
such institutions 
customs, traditions, 
books, schools of 
a host of others.

In general, the 
tutions to which 
are the results of the efforts 
and experiences of those who 
have precėded us, and it is man- 
ifestly evident that much that 
our ancestry has transmitted 
to us has undergone modi- 
fications and changeš arising 
from the peculiar needs of par- 
ticular times and because of 
other probable circumstances 
and situations; vvhile on the 

'other hand, the important fact 
mušt be kept in mind that new 
institutions are being formed 
constantly, and others are in the 
process of being formed.

Not the least important of 
human institutions having their 
origin in the remote past is the

Among Friends

as language, 
printing, 

leaming and

human insti- 
we are heir

gotten than begun. Some great modern university and college. 
big deeds earn envy and much Man s earliest and most severe 
comment, būt again and again,1 teacher was nature in her simp- 
isn’t it just the little DEED 
that means the most, that vvins 
heart-felt appreciation and be
comes a cherished memory?

♦ ♦ ♦

Great ideas and accomplish- 
ments have their origin in little 
fancies, drearns. ‘Tis from little 
thoughts that big results de- 
velop.

There is nothing Great that 
has not been Little once.

There is none vvho is Great like cousins, and consequently 
vvho cannot be made Little if he vvas often required to re- 
he overlooks the little things huild anevv. Persist he vvould 
and never finds time for Little and did, and in spite of the 
Thoughts.

lest forms. In the later stage of 
his development he began to 
record and preserve his ex- 
periences in such form and man- 
nėr as hastened the progresą of 
those vvho follovved in his foot- 
steps. Būt all of this was an ex- 
ceedingly slow process reųuiring 
many centuries in which at cer- 
tain periods much of the results 
of the labor of his hand and 
mind was frequently destroyed 

• by his more savage and war-

variety, this 
of learning 

considerably 
higher needs

I do not know hbw many have 
follovved up this column or how 
many have understood the true 
purpose of this column. Hovv- 
ever it may be, I have not re- 
ceived many responses, and this 
column is intended to be a me- 
dium for correspondence be- 
tween students from every- 
where.

It seems to me that Lith
uanian students are especially! 
unvvont to tell of their ovvn or 
their fellovv-students’ doings. 
This is ncither commendable 
nor desirable, especially vvhen 
there is a means for it and when\ 
there is some benefit to be de- 
rived from it.

Būt, I have some news that 
I am going to tell you. It’s im- 
possible not to discover some-

There certainly is some talent 
among Lithuanian students. In 
the Lindblom opera, given this 
week, there is not a small num-

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegrąmų

, many hardships which confront- 
• ed him, and in spite of nature’s 
t obstinacy in yielding her secrets, 
many of which have since 
pro ved to be of inestimable 
value to civilization. As a finai 
outeome of his infinite patience,

thing in my vvanderings. It ber of Lithuanian students and 
amused me very much vvhen I ‘ members of the L. S. A. A, In 
found this out and I think it • particular, Frank Jakovvicz 
may be of eųual interest to' takesi one of the leading roles, 
you. I

Though būt a small part of 
this paper, Nevva and Nonsense 
is about the most popular part, 
it seems. At least that column 
is the most discussed and more 
so because its author is un- 
knovvn (except to a very few — 
three or four at the most, my-. 
self not included).

News and Nonsense is devot- 
ed largely to personals about 
membersį of the L: S. A. A., būt 
it is also a contributors’ column 
once a month. And, according 
to Miss Sadovvskas, Editor of 
The Students’ Comer, con
tributions are sent in for this 
column from the reading public 
much more than from the L. S. 
A. A. members, themselves.

Būt as to its author, you will 
remember that at first Nuisance 
used to write it. (Here is where 
my little discovery comes in). 
Then one day, not so long ago, 
Nuisance accidentally “spilt the 
beans” and revealed “its” ovvn 
identity to a certain party.1 
After this happened — būt now 
I was not able to find out fully 
the whys and vvherefores — 
that certain party succeeded meeting, the next L. S. A. A. 
Nuisance and is knovvn as Nevv' meeting will be a HIKE. All de- 
Sense. Įtails vvill be announced in the

Novv though Nuisance “is no next issue of The Studentą’ 
more”, 
“it” 
may very well repuj>lish 
vvords of Nuisance vvhich 
peared in an earlier issue:

His voice certainly promises a 
big future. Genęvieve Getling 
also has bright prospects. A 
fevv of the other participants in 
this opera and L. S. A. A. mem
bers are Tonys Tveri jonas, 
Charles Svenciskas, John Ches- 
ta. " ''

Of other members’ activities, 
I mušt speak of Julius Rakštis 
and Frank Savickas vvho are 
novv būsy pharmacists vvorking 
in their newly-opened drug 
stores.

Vladas Jurgelionis is manager 
of the jazz-orchestra, the Ori- 
ginal Ulini Collegians, and is 
himself quite skilled at the 
“sax”.

Before closing I mušt add, 
please send all your mail for 
this column in care of the 
Editor of The Studentą’ Comer, 
as soon as possible and as often 
as you vvill.

— Sir Knighit Errant

Attention
L, S. A. A. MEMBERS

Instead of a regulai* business

we štili do not know vvho Corner and by letters or tele- 
was. Likewise, New Sense 

the 
ap-

phone calls.
So, L. S. A. A. members, save 

Sunday, May 8, 1927 for the 
hike.

Svveet Springtime, I’m glad 
I’m neither the Covv nor the X. 
person! These loquacious vvo- 
men!

Throvving Stones
Charles S. had nothing to do 

one spring afternoon, so he 
took a vvalk by the lake with 
several lady-friends and started 
throvving stones into the pretty 
splashing blue vvater. Don’t 
deny it, Charlie, you knovv it’s 
true.

dmitted
The pocm, “The Star of My 

Life,” vvhich appeared in the 
lašt issue, vvas vvritten by 
Charles to his svveetheart, Stella. 
This Information vvas unavoid- 
ably omitted then.

At Jay’s Pharmacy
Jay did not come to the lašt 

L, S. A?A. meeting. His job of 
pliarmacist is keeping him busy. 
Būt hc štili does ųot forget us. 
He can’t. After tire lašt meet
ing a group of members vvent 
dovvn to see him and tell him 
all about us. They also told 
us that Jav’s store is the “dar- 
lingest place”, as the charming 
mademoiselle vvould say. It is 
neat and attractive and really 
vve’ll all just have to pay freq- 
uent visits at 2425 W. Marq- 
uette Road.

’At-ta—Boy

A man after their hearts! 
At the lašt meeting vvhen vve 
vvere discussing theL. S. A. A. 
hike, somebody said, “Girls 
can’t hike far”. Būt Stanley 
thinks different. And hovv gal- 
lantly he said, “Girls CAN hike 
far”. 

I

Alright, defend ’em, alright! 
We don’t vvant the fair sex to 
rise against us vvho think dif- 
feernt, YOU WIN, BŪT, of 
jours’e that doesn’t mean that 
you are right!

Au RėVoir
And novv I say farvvell until 

tl>e time vvhen again I shall 
have opportunity to relieve to 
you my mind of nefvvs and 
secrets and little truestories 
and vvhatever may be discover- 
ed on the strect, over the tele- 
plione, through the mail, by

NEW SENSE.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. _ ‘

1 ' ■ • > K ’ ■ 1
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■ S. BALICKAS
SIUVA VYRIŠKUS IK 
MOTERIŠKUS RUBUS 

Prieinama kaina
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, III.

iiiinuinnmmnnnniinninmiiiiiiniinj

3 Pirkite Savo Seklyčių Setą Tiesiog Iš Mhsii
Dirbtuvės, Nes Jys Įsigysite Geresni, 

Tvirtesnį, Dailesnį Setą Ir
SUTAUPYSITE $75,00 IKI $105.00

mai kieto medžio, dailiai išpiaustyti, pripildytas su 
springsais ir geriausia.medega, pasirinkimas iš daug 
skirtingų spalvų, apdengimo (Covers), geriausios 
rūšies Jacųuard, su liuosoms, apverčiamoms paduš- 
kaitėms, pilnai yra verti $230.00, dabar pirkaite iš

COf» RICHHONO ŠT. 4ARCHIR AVĖ.

iš išdirbę jų $155musų
\vholesale kaina, šią savaitę visus
3 šmotus už ........................ >.........
Tie patys setai apdengti su Chase Mohair ir Linu- 
Frieze, skirtingų spalvų ir išmar- rmh

ginimų $300.00 vertės, 3 šmotai CL 3 « /

Taipgi galite užsisakyti sau setą, kurį mes savo dirb
tuvėje skubiai padarysime, pritaikinant Jūsų skonio 
kombinaciją už išdirbystės kainą (vvholesale).
Duokite Jūsų doleriui nuveikti didesnį darbą. Lan
kykite šias krautuves, Peoples Furniture Co., kaipo 
didžiausi lietuviai krautuvninkai Amerikoje, whole- 
seleninkai ir išdirbėjai. — Pamatykite ir įsitėmyki- 
te šios įstaigos vardą ir krautuvių adresus.

ČIA YRA VISKAS DEL NAMŲ

1177-83 Archer Avė. 1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROŠIS, Vedėjasn MtninmminiininxxnnnnniixinmixmxxnH

ARTI SUKVAILEJIMO 
DEL UŽPAKALIO 

SKAUSMŲ
Johnson’s Red Cross Kid- 
ney plaster’iai teikia grei

tą, tikrą pagelbą
Greita pagelba yra patikrinta nuo 

pat pradėjimo vaitot Johnson’s Rei 
Cross Kidney I’laster dedant prie 
skaudamos vietos.

šildantis, malonus šis gelbstantis 
vaistas pašalins užtrins ir atšipusius 
skaudėjimus, sutvirtins ir gražins at
gal muskulų tvirtumą ir visi truku
mai magišku budu bus pašalinti.

Greitai pagelbai — neužmušk vai
tot Johnson’s Red Cross Kidney Pla
stoj- su raudona flanele užpakalyje. 
Visi vaistininkai bms parduoda.

Šis tas iš 
Lietuvos

iiiniiimiiMiiiiir-n

Tel. Empire 7365
I)R. F. MATULAITIS 

322 Holbrook Avenue 
DETROIT, MICH. 

Adynos 12—2 
6—8

“Plaukite po Amerikos Vėliava**
Dabar laikas galvoti apie kelionę

LIETUVON
Nupiginta ten ir atgal kelionė 

trečia klesa j 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen

f-JABAR toks metų laikas, kuriame 
plauktj juromis yra smagiausia. Dienos 

ant marių yra ramios ir sauktos, o niekad 
nėra Kalima pamiršti neprilygstamų pato- 
gumų ant laivų, priklausomų ir operuojamų 
Suvienytų Valstijų Valdžios.

Keliavimai i tėvynę gegužio mėnesi 
nuvežš jus j priprastas aplinkybes kaip tik 
gražiausiame metų laike.
Išplaukimai United States Lines 

laivų gegužy bus:
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Gegužio 4
S.S. GEORGE WASHINGTON 

Gegužio 18
S.S. LEVIATHAN 

(via Cherbourg)
Gegužio 21

S.S. PRESIDENT HARDING 
Gegužio 25

S.S. REPUBLIC 
Gegužio 28

(Visi laivai plaukai i Bremen, apart 
Leviatha no.)

Pasirinkite bile vienų ir keliausite su savo 
tautiečiais, o visi bagažo ir kelionės reikalai 
bus aprūpinti jums išanksto.

Pilnų informacijų klauskite vietos agento 
arba rašykite pas:

United 
States Lines 
p 110 S. Dearborn St., Chicago

45 Broadwa*r, New York City^^gl

The Foreman Banks

Mes turime malonius vyrus kurie kalbės su jumis
Atlikit savo biznio rei-

Viskas atliekama sklandžiai.kalus su jais.

bankoje Ihicagoje?

Turėkit Pasitikėjimą į
šį Stiprų Seną Banką

šis didelis, draugiškas bankas kviečia jumis atsilan
kyti ir atlikti savo bankini biznĮ.
Ar jus norite siųsti pinigų j savo seną tėvynę?
Yra labai lengva kuomet mes atliksimo dėl jūsų.
Ar jus norite pirkti namą? — įsigyti sau biznį?
Atidaryti savo taupymų sąskaitą su nuošimčiais.

lietuviškai, jei jus norėsite.

Kodėl nedaryti' biznio stipriausioje ir seniausioje

Dideli, draugiška (staiga, kur dvasia
gra demokratini' ir malonu atlikti blgn(

The For an National Bank
rhe Foreman Trust and Savings Bank

Resources Exceed 100 Million Dollars

Naujas apskrities viršininkas. 
Vieloj kademų šulo Stosiuno, 
apskr. viršininku naujai skiria
mas Kurkauskas-karininkas. Bu
vusia pasižymėjo “bedievių” va
lymu: darbininkų priešas būda
mas nuolat skelbė /‘šiauliety” 
(Krumplys) “tinginių” nereika
lingumą, visaip plūdo profesines 
sąjungas. Jį darbininkai ilgai 
laikys savo priešų sąraše. Net 
jo duktė, 16 m. gimnazistė, 
matydama nuskurdusių darbi
ninkų būrį tarė: “Aš labai ne
apkenčiu bolševikų”.

Bet dabar naujas viršininkas 
ūkininkų partijos žmogus. 

Kas jis ir kaip tvarkys—paro
dys ateitis. Jau iš pirmų die
nų, sako, pastatęs sąlygų, jeigu 
kas atsitiktų bombas mestų 
ar ką sprogdintų jis ieškosiąs 
tikrų kaltininkų, nežiūrint kas 
jie butų.

“Dingsta Griniai”. Išrinkus 
d-rą Grinių prezidentu, įstaigose 
greta buvusio Stulginskio pra
dėjo kabinėti Griniaus paveiks- 
’us. Na, ir beveik visur paka
bino, o čia dar sparčiai papli
tusios įstaigos^ profesinės są
jungos kaip tik rodė norus ka
binėti. Kai kur iš įstaigos pra
dingdavo kryžius ir kiti kademų 
laikų likučiai. O Grinius šaipy
davosi žiūrėdamas sienoj j 
šventuosius ir išrinktuosius 
“ponus’’—plunksnaėdžius. Da
bar jau kitaip. Nebėra jam gy
venimo. Šiaulių paštoj, pas no
tarus “sėdi” Smetona, o Gri
niaus ir pėdos atšalę. Bimtas jo 
veidas, rodos, sakyte sako: (lik
ti i k-dik-ta-tu-ra! Dar kol kas 
Voldemaro atvaizdas neturi “ka- 
binėtojų”. Matyt taip jau sky
rė Aukščiausias. Beveik kiek
vienas šaulys ir “ištikimas tar
ias” į kalnierių įsega mažą- 
“Smetoniuką”. Kam jis- taip 
reklamuojamas—aš nebesupran
tu, juk gera prekė pati save 
giria. Čia jau iškrenta keletas 
centų “Vilniui vaduoti.”

Universitete nėra nė Gri- 
liaus, nė Smetonos. Kas čia 
oasidarė? Be to, nėra nū kry
žiaus. Tik teologijos fakulteto 
auditorijoje iškabinėta kryželiai.

Duona brangsta. Paskutiniu 
“naujos eros” “pagerintu’’ lai
ku pradėjo brangti duona. Po 
truputį kyla ir kitos prekės-. 
Dabar be to keliami muitai 
150%, o su neturinčiais preky
bos sutarties net iki 300%. Ar 
nebus tik žingsnis rojun?

Gandai ir šviesa. Paskutiniu 
laiku prasiplatino proklamacijų- 
knygelių “Už demokratinę Lie
tuvos Respublikų”. Daug pasi
taiko “knygnešių” su šiuo ba
gažu. ' O socialistams jir liaudi
ninkams cenzūra užtvėrė taip 
lankią tvorų, kad nė špygos ne
galima kišenėj rodyti. Vėl atėjo 
knygnešių laikai, tik apie tuos 
pamiršta senovės knygnešių gar
bintojai. Jų tikslas taip pat 
šventas, kaip anų-tautos žadin
tojų. Bet vorai žmonių kalbos 
nesupranta patamsiuose. Ilsėkis, 
vargdieni, kai tavo galvoj brau
kiama geresnės- ateities mintys, 
o kūnas surakintas skurdo pan
čiais. Tu negali ne galvoti, nė 
gyventi. Tu negali atsiekti 
šuoliais laisvės, tu tik po men
ką dulkelę sukrauki Laisvės Au
kurą, o vorai vėl sumina į pur
vus. Tu klausyk kunigo, kuris 
sako: Dievas atsiuntė žemėn po
nų ir vargšų, kuris turi lęnktis 
ponui. Jis klaidingų Dievą’skel- 
bia, jis suklydo nepataisomai. 
O šventieji liežuviai, persisun
kę šovinizmu plaka ir plaka 
konstituciją, žmonių rinktą 
Seimų, jūsų atstovus. Uždaro j 
urvus ir bruka pagurklio peilį. 
Tu kaip paršas išnaudojamas 
politikos spekuliantų.

Tu nerimsti.

—Tindi-Rindi 
Šiauliai.

Koki Yra Šiandie Populiariš 
kiausi Investmentų Rųšis?

i

ŠTUONI METAI 
ATGAL jus galėjote 
atsakyti į šį klausimą 
greitai sakydami: 
“Liberty Bonds”.

■

i,

šiandien Liberty Bonai jau daugiau nėra valdžios siūlomi, žmo
nės atsigrįžo labai dideliame skaičiuje prie kitos rųšies saugių 
investmentų: prie apsaugų public utility kompanijų, kurios teikia 
mums gasą, elektrą ir transpprtaciją. Geros priežastys įtikino 
juos j labiausiai populiari rųsį investmentų markete šiandien.

Public utility patarnavimas 
yra būtinas

1. Jus liksite vienu iš savininkų 
dirbtuvių, kurios išdirba daiktus 
reikalingus milionieriams ir darbi
ninkams — tas patarnavimas bū
tinai visuomet yra reikalaujamas. 
Bet išlaidos yra mažos palyginus 
su pragyvenimu.
2. Dividendai yra atsiunčiami kas 
trys mėnesiai. Jus tikrai gausite 
nuošimčių apie 6%.
3. Geras investmentas dėl žmonių 
tiktai su keliais doleriais. Šeras 
kainuoja apie $100, ir galima leng
vai juos parduoti, jei pinigai yra 
reikalingi.

Prisidėkite prie šių 650,000 
investorių

Virš 050,000 Illinois valstijos vyrų 
ir moterų yra ant kelio finansinės 
neprigulmybės tuo budu. Dauge
lis tūkstančių jų pradėjo vartoda
mi musų lengvų išmokėjimų pla
ną, taupindami po keletą dolerių į 
mėnesį. Pinigai grąžinami kiek
vienam, kurie negali užbaigti mo
kėti.

Šis skelbimas pasiūlo jums progą 
prisidėti priie didelio skaičiaus už
ganėdintų investtorių, iš kurių 
šimtai yra jūsų kaimynai. Atsiųs
kit šį kuponą šiandien, mes pri
siusime jums dykai literatūros.

UTILITY SECURITIES
COMPANY

72 West Adams Street, CHICAGO
St. Louis Milwaukee Louisville Indianapolis

Utility Securities Company, 72 West Adams Street, Chicago 
Be jokios man atsakomybės, malonėkit atsiųsti literatūros, kur 
pasakoma, kaip aš galiu investuoti į public utility stakų, mo
kantį apie 6%, lengvais išmokėjimais jei norėsiu.

| Vardas
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SKONIS 
TIKRŲ 
IMPORTUOTŲ
SAAZER 
APYNIĮĮ

, Unijos Padaryti
Nėra geresnių 

Del Virimo, 
Kepimo, 

Saldainių dirbimo
Vai Blatz Brewing Co.

Chicago Branch 
1500 Holt Street

Phone Brunswick 3600-1-2 
and VVholesale Dealers

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

4501 Archer Avė. 
Phone Virginia 0488 

Chicago

K
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..... Valstija

GRAŽIAI
ŽVILGANČIOS
GRINDYS

ir užlai 
yra tik 
tukstan

Pirkite Nuo Savo Vietos 
Pilsen Pardavinėtojo

Pastatomas per
PILSEN PAINT & VARNISH 

COMPANY

PILSEN FLUOR OIL veikia labai gerai dėl 
medinių grindų. Jis sudžiūsta kietai per 
naktį ir išrodo kaip var- 
nišio žvilgėjimas, šis pui- 
kus grindų alyvas apsau- M 
goja grindis ir paskiau B 
jas lengva valyti 
kyti švariai. Jis 
ras pamėgimas 
Čiose namų.

IHI'INll

8514-16 Rooserelt Rd. 
Arti St. Lodą Ava, 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedrie 8912
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Garsinkities “Naujienose”
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Sultis nuteisimas 
patvirtintas

Augščiausias valstijos teis
mas patvirtino municapalinio 
teisėjo Curran nuteisimų Joc

Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Šitie
Margučių kontestas arti

Šaltis 60 dienų kalėjiman už

Šiandie atvažiuoja 
Kerenskis

šiandie iš ryto “Twentieth 
Century” traukiniu atvažiuoja 
į Chicagą Aleksandras Kerens
kis, buvusis laikinosios rusų 
revoliucinės valdžios premje
ras.

nešiojimąsi revolverio. Tai yra 
pirmas Šaltis nuteisimas nuo 
pradžios jo butlegerystės biz
nio. Manoma, kad Šaltis ad
vokatas prašys teismo dar sykį 
apsvarstyti savo nuosprendį. 
Jei to nebus padaryta per porą 
dienų, tai teismas įsakys Šal
tis suimti ir uždaryti kalėji
mam

Žinių Krislai
Klaida

Jonas Kulis prašo parašyt į 
Naujienas pataisymą.

Aprašant “Gudas ieško džia- 
bo”, — susirinkimą sutverti 
naują laikraštį, buvo pažymė-

Sekmadienį, bal. 24 d., 2 vai. 
po pietų Ashland Auditorijoj 
Kerenskis laikys prakalbą apie 
Rusiją. Tikietus į prakalbą ga
lima įsigyti iš kalno “Naujie
nose ’ ir “Aušros“ knygyne.

Sekmadienio vakare Palmer 
Hanse įvyks vakarienė Kerens
kio pagerbimui. Norintieji va
karienėj dalyvauti. įsigykite ti
kietus ‘Naujienose.” — S.

Fernekes laimėjo naują 
bylos nagrinėjimą

r • 4 w ,
Šaltis buvo suimtas policijai 

puolus vieną saliuną; pas jį ta
da ir rasta reVolverį.

| -----------------
MacDonald kalbės per 

radio•. i-----------
Ateinantį sekmadienį per ra

dio kalbės buvęs Anglijos prem 
j eras darinėtis Ramsay Mac
Donald, kuris dabar lankosi A- 
merikoj. Jis kalbės žydų socia
listų dienraščio “Forverts“ iš
kilmėse Ccntifry. teatre, New

ta, kad Jonas Kulis pasakęs: 
“jei šis laikraštis bus katali
kiškas ar bolševikiškas — aš 
pinigų neduosiu!“

Dabar p. Kulis nori, kad bu
tų pažymėta atitaisymas: “jei 
naujas laikraštis bus party.viš- 
kas, ar katalikiškas, fašistiš
kas, aš jo neremsiu!”

Jis neturįs nieko blogo prieš 
Draugą, ar Vilnį, tik prieš 
Gudui steigiamą laikraštį. Jis 
norys, kati butų bepartyviš* 
kas...

Klaida buvo ir tame, kad iš

Paskilbęs bankų plėšikas 
Henry “Midget“ Fernekes, ku
ris buvo nuteistas pakorimui 
už nušovimą Bridgeporte lenkų 
spulkos kasieriaus Swiatkovs- 
ki, laimėjo iš augščiausio teis-

Yorke ir jo kalba bus perduo
ta per radio. Jis kalbės 3 vai. 
po pietų (New Yorko laiko). 
Chicagojej o kalbą perduos 
KYW stotis.

reporterio plunksnos ištruko 
Petrulio pavardė. Jis irgi da
lyvavo tame susirinkime.

♦ * ♦
Naujas auk norius

Brighton parke jau senai
mo įsakymą, kad jo byla butų 
išnaujo nagrinėjama. Kartu su 
juo buvo nuteisti mirčiai ir kiti 
du plėšikai, kurie dalyvavo ta
me pačiame plėšime, būtent 
Dajiiel McGeoghean Ii r John 
Flannery. Jų byla irgi bus na
grinėjama išnaujo, kartu su 
Fernekes byla. Naujos bylos 
nagrinėjimas buvo suteiktas 
delei teisėjo netinkamų išsirei
škimų prieš jury.

Nenori lankyti mokyk
los, — bandė nusižudyti

ELsic Grentzner, 11401 Cot- 
tage G rovė Avė., 15 m., Fen- 
ger Iligh School mokinė, 
bandė nusinuodyti tarpdury 
prie 79 E. Madison St. Ją už
tiko sukniubusią ir nusvaigu- 
sią policistas, kuris ją nugabe
no Į ligoninę. Rankoj laikė ji 
raštelį savo motinai, kad ji 
žudosi dėlto, kad ji nenori dau-

Apkaltino nuožlllilį giau lankyti mokyklą. Mergai-
nioterį tė pasveiksianti.

Mrs. Utelių Swan, 160 W. • 
Chicago Avė., liko atiduota! 
teismui už kankinimą mergai-' 
tės ir iš jos pareikalauta už- 
oiiBtatyti $4,000 kaucijos ^ki * 
teismo nuosprendžio.

Teisėjui Burke darant pradi- iškilmingą Pirmosios Gegužės 
nį tardimą, Mary Krzak, 13 m., apvaikščiojimą .Sehoenhofen 
liudijo, kad jos motinai mirus, «alėj, kertė Miluaukee ir Ash- 
jos tėvas atidavė ją auklėti land gatvių. Pradžia 2:30 vai. 
Mrs. Swan, kur ji tarp kitko p() pietų. Kalbės Andrevv La- 
turėjo prižiūrėti ir jos 3 m. fjn įr George Kirkpatrick; bus 
vaiką. Bet jos auklėtoja buvo dar muzikos ir taipjau vaidi- 
tokia nuožmi, kad ją nuolatos- nįmas. 
mušdavo ir tai ne kuo kitu, 
bet šluotos kotu. Taip ji muš
dama savo auklėtinę sulaužė , 
jai nosį, rankas ir kelių girne-1 
lę, taipjau ir lupą perskėlė. Į Du 
Kartą ji supiausčiusi jai ran-, ieškančiais 
kas, nes ji ne tą peilį atnešu
si. Dalis 
Nuožmioji 
kad Mary 
si laiptais 
Bet policistė Margaret \Vilson, 
kuri buvo 
patvirtino 
mą.

Mergaitė 
vui pasisakyti 
mus, nes Swan pasisakiusi, 
kad ji esanti policistė ir jei tik 
ji kam pasiskųsianti, tai bu
sianti atiduota teismui ir paso
dinta kalėjiman. Mergaitė todėl 
ir tylėjo. Bet kaimynai nuola
tos girdėdavo jos šaukimą ir 
jie pagalios pašaukė policiją, 
kuri nelaimingą mergaitę iš
gelbėjo iš kankintojos nagų. 
Dabar kankintoją laukia kalė
jimas.

Pirmosios gegužės ap- 
vaikščiojimas

Sdcfatistų partija ir Sbfcia- 
listų Jaunuomenės Lyga rengia

Apvogė
prisistatė 

policis-
Margaret

geraireikėjo auksoriaus, kuris 
taisytų laikrodėlius ir užlaiky
tų aukštos rūšies prekes. Da
bar jau atsidaro savo krautu
vę p. P. Nover, 4138 Archer 
Avė. Kad jo krautuvė gražiai 
išrodytų ir puoštų apielinkę, 
p. Nover įsitaisė gražią iškabą. 
Vis po biskį, 
Brighton 
gražėja.

vis po biskį 
parkas vis didėja

* * *

Tikra pora 

kad pats ponas

O 
ir

Die

įpus. Juos 
,ug nežino-

geli

savo

plaukų irgi išrauta.
moteris teisinosi,

Krzak buk nukritu-
ir pati susižeidusi.

pašaukta 
mergaitės

kaimynų, 
pasakoji-

bijojosi ir 
apie

savo tė- 
kankini-

Jaunųjų socialistų 
banketas

Socialistų Jau-

W. Roosevelt

Ateinantį šeštdienį jaunieji 
socialiai#!
nuomonės Lyga — Y. P. S. L. 
rengia didelį bankietą Dvvirtz 
restorane, 3145
Road, 6:30 vai. vakare. Daly
vaus daugelis socialistų 
buotojų ir kitų draugingų 
nimo organizacijų narių, 
riaušių kalbėtoju bankiete
rašytojas George R. Kirkpat- 
rick, autorius knygos “Karas 
•—kodelei?” ir buvęs socialią-

dar- 
jau- 
Vy- 
bus

tų partijos kandidatas j vice
prezidentus 1916 m. Jis kalbės 
iipie jaunuomenes reikšmę so
cialistų judėjime. JCikietas $1.

plėšikai, kurie 
munšaino 

tais, įsigavo į Mrs. 
Regai namus 1124 Ainslie St.
ir atėmė iš jos sūnaus už SL
OGO deimantų ir $210 pinigais.

Atminkit, atminkit 
Gegužio aštuntą 
Babravičiaus Koncertas 

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

mus.

Matyt, 
vas šią porą į kupetą suvedė. 
Nesvarbu, kad jie yra vedę ir 
turi gražią dukterį, bet yra 
svarbu, kad jiedu • abu gerai 
moka ir siuva netik vyrų, bet 
moterų ir pi 
daug pažysta
jo, kad p. Simonas Baliokas ir 
p. Balickienė yra abudu 
kriaučių i.

Jiedu pirmiaus turėjb 
siuvyklą 417 S. Western
Lietuvių kostumerių ten lanky
davai daug, bet jiemdviem 
prisiėjo siūti rubus vokiečiam, 

•dam, net ir žydam. Nepatrio
tiškas darbas daryti biznis su 
kitataučiais, štai jau musų pp. 
Paliokai ir parvažiavo į lietu
vių koloniją. Jų siuvykla ran
dasi 2305 So. Leavi'tt St., prie 
23 gatvės. Susėdę abu aut sta
lų, rodosi, lenktynėmis eina: 
vienas vieną, o kitas kitą ran
kovę. Sako, dabar sezonas, 
žmonės laukia pavasarinių rū
bų. Iš juodviejų išeina pilna 
unija, nes geresnės organiza
cijos, kaip jųjų, pasauly nesi
randa. — Reporteris.

METINĖS SUKAKTUVĖS
Baltramiejus Bendžiunas

Mirė balandžio-April 22 d., 
1926 m. Palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse. Lygiai metai 
sukako nuo mirties mano my
limo vyro ir musų brangaus 
tėvelio. Už velionio sielą atsi
bus pamaldos šv. Jurgio baž
nyčioj, balandžio 26 d., 7 vai. 
ryto.

Meldžiu gimines ir draugus 
dalyvauti pamaldose. Ilsėkis 
mano vyre ir musų tėveli Šal
toj žemelėj.

Liekame nuliūdę
Moteris Ona, Minė ir

John Bendžiunai.

ANTANAS NORBUTAS
Persiskyrė su šiuo 1 pasauliu 

Balandžio 20 dieną, 2:10 valan
dą ryte, 1927 m., sulaukęs 60 
metų amžiaus, gimęs Suvalkų 
rėdyboj, Naumiesčio miesteli. 
Amerikoj išgyveno 40 metų, 
paliko dideliame nuliudime 3 
brolius: Joną, Petrą, Juozą ir 
brolienę Jievą ir gimines, o Lie
tuvoj brolį Vincą ir seserį Mag
daleną. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 1401 N! Noble St.

Laidotuvės įvyks Subatoi, Ba
landžio 23 dieną, 8 valandą ry
te iš namų į šv. Mykolo para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gėdufingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Broliai, Brolienė ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra- 

\orius Ęudeikis, Tel. Yds 1741

Jei nori išmokti 
grerai rašyti — 
nusipirk typewriterl.

Siuskit pinigus per
NAUJIENAS

NortbsaidieČiai jau senai yra 
raginami, kad rengtųsi prie šio 
puikaus vakaro. Mat šj septin- 
tadienį, bal. 24 d., Liuosybės 
salėje, 1822 Wabansia avė., 
vietos Sandaros 23-čia kuopa 
rengia biskį nepaprastą vakar- 
rą. Ne tik kad šoksim prie “Al
fa Beta” jaunuolių orkestro, 
l>et dar galim už gražiai nu- 
dažytą-numargintą kiaušinį ir 
pinigų gauti.

Visų kontestantų žiniai nei
kia trumpai nurodyti, ką gali
ma laimėti ir kaip, o kitos tai
syklės bus ant vietos paaiškin
tos: 1) šeimyna gali tik vieną 
margutį statyti kontestan, bile 
ypaty tik vieną margutį. 2) 
priząi - “cash’>. Pirmas $2.50j 
antras - $2, trečias — $1.50, 
ketvirtas $1.25, penktas — $1, 
šeštas — 75c., septintas — 50c. 
ir aštuntas — 50c. Taigi ar ne
bus puiku ir naudinga už savo 
margutį laimėti gražią dovaną 
ir dar pinigais?

Kad ateinantis septintadienis 
bus visur šurum-burum, k. t. 
Kerenskio, Birutes ir kitų, bet 
mirs kur buvę, ar nebuvę, va
kare visi gryžkime namon j 
North Side. Savas namas, ba
kūžė, kad ir nepapuošta, bet 
meilesnė. Čia draugai kasdie
ninis musų reikalas.

Baigsimo ne ilgai trukus sve
tainėse pasilinksminimus, o 
kiek vėliau gal Jeffersono gi
raitės bus ne pro šalj.

Beje, vienas yra kilnus daly
kas, tai kad nuo šio vakaro pu
sė pelno skiriama “Lietuvos 
Žinioms” paremti. —Sandarietis

Bridgeportas
Jozevskaitčs koncertas

Balandžio 10 d. Lietuvių Au
ditorijoj, . įvyko , Lietuvos ope
ros artistės Kamiluos Jozevs- 
kaitės koncertas.. Apie tą kon
certą laikraščiuose jau buvo 
rašyta ir visur pažymėta, kad 
tai buvo pirmaeilis koncertas. 
Čia tik noriu tarti ačiū musų 
gerb. Norai ir kitiems, kurie 
teisingai informavo per laik
raščius publiką, kad Kamilija 
Jozevskaitė yra‘'•viena geriau
sių dainininiikų ir visiems ver
ta ją išgirsti. Ištikrųjų, nebu
vau girdėjęs moteriškės taip 
gražiai dainuojant. Tai stebėti
nas išsilavinimas ir neįkainuo
jamas talentas. Povilas Stogis 
taipgi gerai ir įspūdingai su- 
duįnavo “Du granadierius“, 
“Ei uchnem” Ir “Era mano 
brangi“ žmones sako: sulig vy-
ro ir balsas. Ištiesų, tas žmo
gus, kurs pirmas pavadino Sto-

A 4* A

JONAS USTA1TIS
K

Mirė Balandžio 20 d., 1927 
m., 1:30 valandą ryte, sulaukęs 
48 metų amžiaus. Kilo iš Kau
no rėdybos, Tauragės apskričio, 
Gaurės parapijoj, Dargaičių kai
mo. Išgyveno Amerikoj 30 me- 
tu.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Agniešką, po tėvais At- 
arailę iš Šilalės parapijos, Bal
sių miesto, dukterį Bronislavą 
Amerikoj, gi Lietuvoje motinė
lę ir seserį.

Kūnas pašarvotas 1609 South 
Halsted St. Laidotuvės įvyks 
Subatoj, Balandžio 23 d. iš na
mų 8:30 vai. ryte bus atlydė
tas į Dievo Ajiveizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks gė- 
dulingos pamaldos už velionio 
sielą.

Po pamąldų bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Duktė

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius S. M. Skudąs, Telefonas 
Roosevelt 7532.

gį viršylu matomai žinojo ką 
sakąs. P. Stogis yra pirmaeilis 
artistas dainininkas. Kudirka, 
kaipo solistas, tdri didelę vib
raciją, taip kad per ją negali
ma girdėt žodžių. Bet duete ir 
trio dainuojant, labai puikus 
tenoras. Klausantis tų artistų 
dainavimo ima malonus džiau
gsmas ir manai, kad jie yra 
dainos srity tautai neįkainuoja
mas turtas. ,

i Žmonių buvo daug, bei galė
jo būt kur kas daugiau. Bea- 
bejo ir butų buvę daugiau, jei 
ne ta nelemtoji vieni kitų ne
pakanta. Komunistai tą patį 
vakarą buvo surengę savo pra
mogą Meklažio svet., o katali
kai jurginėj. Gaila, kad savi
tarpinio partijų, frakcijų bei 
sektų kovose prisedna nukentėt, 
kaip menininkams, taip ir pub
likai.

Beje artistams pianu akom
panavo p. Jonas Byanskas. 
Byanskas ne vien yra geras 
pianistas ir gerai akompanuo
ja, bet jis yra neužmainomas 
ir savo gražia išžiūra tiesiog 
puošia estradą. Man tikrai 
taip rodos, kad Byanskui pia
nu akomponojant ir artistai 
išauga didesniais.’

♦ * *
Laidotuvės K. Gapšiutės
Bal. 11 d., t. y. pirmadieny, 

buvč> liudna diena. Laidojom 
18 metų mergaitę — jaunuolę. 
Ta jau liudna scena! Tėvelis, 
kuris prieš tai būdavo stambus 
vyras, šiandie atrodo kaip ša
pelis — sumenkęs, nusiverkęs. 
O to verkimo buvę per apie 6 
savaites, nes velionė Kazimiera 
turėjo galvos smagenų uždegi
mą ir kentėjo baisius sopulius 
tai tėvelį melsdavo neatstoti 
nuo jos lovos. Tėvui prie jos 
esant ir ji jausdavosi lengviau. 
Netruko ašarų ir motinai, sese
rims bei kitiems giminėms. 
Jos bei jos tėvų draugai ir pa
žįstami sunešė virš 20 vaini
kų. Į laidotuves susirinko Irt- 
bai daug žmonių ir daug jauni
mo. šeši jaunuoliai nešė velio
nės karstą, Kunigui ir vargo
nininkui giedant ir miniai 
žmonių lydint liko nulidėta į 
šv. Jurgio bažnyčią, kur atgie
dota egzekvijos ir atlaikyta 
gedulingos mišios. Pradžioj ir 
pabaigoj mišių vargonininkas 
sugrojo Chopino laidotuvių 
maršą, o vidury mišių Jaunuo
lių Orkestro narė p-lė Bronė 
Daroškiutė gražiai smuiku su
grojo ‘Avė Maria”. Po pamaldų 
nulydėjom velionę į Kazimieri- 
nes kapines. Ten dar kartą gai
liai giminės apsiverkė. Dar 
sukalbėję poterius ir “Aniolas 
Dievo“, persiskyrėm su a. a. 
Kazimiera. J .kapines lydėjo 
apie 70 automobilių. ,

Reikia pastebėti a. h. Kazi- 
mieros motina, p-ia Gapšienė,

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

,, III iu .

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Or. J. W. Beaudetts
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir n.io 7 iki 10. Nedė
liok nuo 2:30 iki 4:30 po pletj

REZIDENCIJA: 
2226 Mankai! Blvd.

TELEFONAI CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

yra ypatinga moteris, pasižymi 
nepaprastu mylėjimu savo po- 
dukrių. Ji turėjo dvi podukras 
ir dvi savo dukteris ir sūnų. 
Kada ji pirkdavo kokias dova
nas, tai nekartą podukroms 
nupirkdavo brangesnes. Kartą 
dukterys ir paklaususios: ko
dėl, mama, ta nelygybė? Moti 
na atsakiusi: Mano vaikeliai, 
- jus turit motiną, o jos yra 
našlaitės. Nežiūrint kaip skau
dus smūgis ištiko p. p. Gapšių 
šeimą, laikas viską užgydys. 
Nelaimėj pasirodo tikrieji drau 
gai, kurie pasistengia suramin
ti nubudusius.

Teko girdėt, kad bal. 19 d. 
tapo palaidotas p. p. Gapšių 
žento tėvas. Reiškia, vienoj šei
mynoj į z vieną savaitę, dvi 
mirtys. Tai tikrai verti užuo
jautos žmonės! 

♦ ♦ ♦

Laidotuvės M. Vaseliausko
Bal. 12 d., buvo laidojamas 

72 metų senelis Mikolas Vase- 
liauskas su visomis bažnytinė
mis apeigomis. Trys kunigai 
išlydėjo iš namų į bažnyčią, 
vienas su raudonu kutosu. 
Bažnyčioj visi trys kunigai 
giedo-jo egzekvijas, laikė trejas 
mišias, giedojo parapijos mo, 
kyklos vaikų choras. Kunigas 
su raudonu kutosu sakė pamo
kslą. Pasakė, kad esą palaimin
ti tie, kurie miršta varde Vieš
paties, sakė, kad velionis bu
vęs geras žmogus, mylėjęs ba
žnyčią ir jos kunigus, tankiai 
reikalavęs kunigo ir t. t. Kad 
velionis Mlikas Vaseliauskas 
buvo geras žmogus, tai nėra 
abejones. Jis visus mylėjo ir 
visi mylėjo jį. Jis mylėjo ne 
tik bažnyčią ir kunigus, jis 
mylėjo ir tuos žmones, kuriuos 
kunigas su raudonu kutosu 
vadina bedieviais ir sako, kad 
juos reikia šaudyti šimtais 
Velionis mylėjo muziką ir pri
klausė prie Vytauto Kareivių 
Gvardijos, kurios konstitucijoj 
yra įrašyta, kad mirusius na
rius laidot su muzika, o betgi 
sako, kad kunigas su raudonu 
kutosu tą uždraudęs, buktai

v a + a
Violet Normai

Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 20 dieną, 5:30 valandą 
iš ryto, 1927 m., sulaukusi 15 mėnesių amžiaus, gimusi Chicagoje, 
paliko dideliame nuliudime motiną Zuzaną, tėvą Antaną, seserį FJe- 
norą, brolį Kasparą ir senuką Tadeušą šliauterįs. Kūnas pašarvotas, 
randasi Mažeikio koplyčioj, 3319\So. Auburn Avė.

laidotuvės įvyks Subatoje, Balandžio 23 dieną, 2 valandą po pie
tų iš koplyčios j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Violet Normai giminės, draugai ir pažįstami esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą. Nuliūdę liekame,

Motina, Tėvas, Brolis, Sesuo ir Senukas
laidotuvėse patarnauja graborius Mažeika, Tel. Yards 1138.

A + A
• »

Valerijonas Riauba
4 •

Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 21 dieną, 6:30 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 42 metų amžiaus, gimęs Sados miestelio, Ma
žeikių apskričio, paliko dideliame nuliudime du broliu Leonardą ir 
Konstantiną ir 3 seseris: Emiliją, Petronėlę ir Zuzaną; o Lietuvoj 
sesęrj Kleofą. Kūnas pašarvotas, randasi 4432 So. Savvyer Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoje, Balandžio 23 dieną, 2 valandą po pie
tų iš namų bus nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Valerijono Klaubas giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. ’ ' .

Nuliūdę liekame,
Broliai, Brolienė ir Seserys

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telęfonas 
Boulevard 4139.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LI S AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

■IIIIIIIIIMM

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

Mes parodysime kaip tai atlikti 
Atsišaukite arba telefonuokite

South Wesl Lumber Go.
3456-60 Archer Avė.

Netoli 35th St.
Tel. Lafayette 0115-6

Atdara iki 6 vakare, Subatomis iki 
pietų.

Mes kalbame LIETUVIŠKAI 
lllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll«^

verbų savaitės delei. Juk tie
siog reikia steigtis. Velionis 
priklausė keturiose draugystė
se, ilgą metų eilę parapijoj ir 
buvo bažnyčios giedorius, trys 
kunigai iškilmingai “pravodi- 
jo“, o žmonių nedaug telydėjo, 
į kapinei, daugiausiai sdnos 
moterys, taipgi važiavo du- 
trys žniofiės, o daug automobi
lių po vieną šoferį. Tai kur 
tas jūsų posakis “koks gyve
nimas tokia ir mirtis“? Man 
rodos, kad tą gerą žmogų rei
kėjo ir privalėjot kur kas iš- 
kiilmingiiaus laidot.

—žemaičio Sūnūs.

Pagerbimo vakarienė Lietuvių
i .. Auditorijoj -
Pereitam trečiadieny vienoj 

Auditorijos svetainėj buvo su
rengta šauni vakarienė pager
bimui nesenai sugrįžusių iš 
Lietuvos veikėjų p. R. Mazi- 
liauskienės, p. Zalatorienės ir 
p-lės Miksi utės.'

Vaišės buvo atsakančios. 
Valgių, gėrimų, dainų, muzi
kos ir kalbų netruko.. Po visų 
linkėjimų ir nuoširdžių padė
kų, svečiai šoko iki vėlumos.

Dalyvaivuslių tarpe mutės-i 
ir žymesnių meno srity ypatų, 
kaip tai — p. Ramanauskas, 
p. p. Saboniai ir kiti. Vakarie
nės vedėju buvo p. B. Bytau
tienė, o šeimininke Steiki By- 
tautaitė. — Porteris.

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.

IF.RADZIUS
Pigiaviae Lieta via 

Graboriaa Chicagoje 
I^idotuHae patar
nauju geriau Ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklauaau 
prie grabų iidirby-

OFISAS: 
66h W. 18th St* 
Tel Canal 6174

SKYRIUS:
32S8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068

Esame Ubai Dėkingi
Mes, Mikolas ir • Ona Kalafiitai, 

5345 S. \Vinchester avė., labai šir
dingai dėkavojame už išgydymų 
musų dukrelės. Ji turėjo supara- 
ličiuota ranką. Jokie vaistai ir dak
tarai negalėjo jai pagelbėti, betgi 
Dr. J. M. b'insloyv, Chlroprakto- 
rius, ją i septynius mėnesius pil
nai išgydė, lodei mes kiekvienam 
rekomenduojame Dr. J. M. I,’ins)ow, 
Rltvio 5 1-1. XV. I7tl» St.
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For Rent pinančiai
Finansui-Patkoloa

Tarp Chicagos 
Lietuvių Ahnouncements

Pranešimai

Birutės Šventė
Kas, ką, kur, kaip ir kada 

rengia, veikia ar kviečia
RENDAI garnius, arba repairing 

Šapai ar kokiai kitai šapai. 3200 S. 
Halsted st.

Business Chances
Pa^a^

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
priežastį patirsit ant vietos. Naujie
nos, 1789 So. Halsted St., Rox 914.

Real Estate For Sale
Namai-žemš PardavimuiBRIGHTON PARK

Dvidešimt ketvirtą dieną 
šio niėne.i'o C.hicagos “B rn1ė’ 
švęs savo dvidešimties mėty 
gyvavimo sukaktuves. Sukak
tuves, kaip žinia, nebus vien 
ant pepieros pažymėtos ii 
greitai užmirštos, l>et bus pa
minėtos atatinkamu, specia
liai komp. A. Vanagaičio pri
rengtu programų. Ką p. Va
nagaitis paruoš jubiliejui, kol 
kas sunku atspėti, tečiau įei
kit manyti, kad jis visuomet 
savo programais publikai davė 
ką naujo, o- šį sykį duos dar. 
daugiau ką gražesnio — juk 
tai “Birutės“ jubiliejus, “Biru
tės” šventė....

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 pasporlu 
ir kitais reikalingais dokumentais, 
kurių gavimas užima pusėtinai lai
ko.

Kas tik rengiatės keliauti Lietu
von ateinančia vasarą, kreipkitės į 
‘Naujienas”, *o čia jusų reikalai 
Ims aprūpinti ir geriausiai sulvar- 
k\ti nuo pradžios iki gulo. Kilų 
miestų lietuviai taipjau gerai ap
rūpinami ir prirengiami gelionei, 
kaip ir vietiniai.

Pradėkil rengtis tuok v.

Furnished Rooms PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Geras casli biznis, lietuvių ko
lonijoj. Pigiai, nes išvažiuoju kiton 
valstijoj 2837 \V. 39th St.

Ekstra bargenas. čeverykų 
vertas $1500, atiduosiu už

biznis
$2500.

RENDON apšildomas kambarys 
prie mažos šeimynos. 6107. South 
Roekwell si.

$2500 CASH, kitus taip kaip ren- 
dą, nupirksite 2 aukštų mūrinį na
mų, 0—6 kambarių.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

PARDAVIMUI ar mainymui gro- 
sernė ir bučernė. Biznio daromu 
apie $3,000 į mėnesį. Kreipkitės į 
Naujienas, box 918.

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

DELIKATESEN, saldainių, cigarų 
ir tabako krautuvė,' 4 kambariai, 
rondo* $10. 1010 \V. 09 St.

$1000 CASH, kilus išmokėjimais, 
nupirksite 2 aukštų medini namą, 
5—6 kambarių, cementiniu pamatu, 
3 ktpnbarių cottage ir 
užpakalio 
$85, kaina

garažas iš 
loto, mėnesinių įplaukų 
liktai $7300.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

$5.00 ĮMOKĖTI
.....

Kitus lengvais mėneainiais išmokėji
mais, mes pastatysime ant jusų loto 
namą, mūrinį arba medinį, garažą, 
būngalow su uždarytais porČiais. įde
dame porčius, pertaisome namus, įve
dame elektrą, plumbingą, apšildymą, 
malevojame ir dekoruojame. Taipgi 
teikiame paskolas namų savininkams. 
STANTON CONSTRUCT1ON

COMPANY
6347 So. Western Avenue 

Phone Hemlock 2636

Help VVanted—Mak 
Uai bininkų Reikia

PARDAVIMU^ reslaurnnlas ge
roj biznio vietoj, ypatingai gera 
vieta lietuviui. Nupirksi! pigiai. 
3457 S. Halsted st.

i 
namas, 
viškai, 

stogas, $2500 cash rei-

2 aukštų mūrinisNAUJAS 
4—4 kambarių, skiepas ir 
bungalovv 
kia kitus taip kaip rendą.

Avė

šiai šventei buvusieji ir 
autieji “Birutės” draugai 

atsiminimus, ;
trumpai

Birutės

ra
šo jai savo atsiminimus, savo 
romansus, — trumpei sakant, 
jie rašo “Birutės” autobiogra
fiją, kuri 1 likę jubiliejaus pa
teks į chicagiečių rankas. Ku
rie sekė arčiau “Birutės’ jau
nas dienas, jos besikurimo 
dienas, ir augimo, be abejo, 
turi daug ko pasakyti. Pavie
nio žmogaus gyven’mas dažnai 
yra įdomus;
veninius, 
su didele dauguma chicagiečlų 
gyvenimu, turėtų būti itin Jiio- 
mus, jei kas tinkamai mokėtų 
jį atpasakoti. Norėčiau ir aš 
tarti |M>rą žodžių iš “Birutės” 
praeities ir dabarties.

Pradėjau pažinot “Birutę” 
dar prieš pasaulinį karą. Tai 
buvo, rodos, jau po p. Petraus
ko laikų ir prieš p. Šimkaus 
laikus. Tais laikais gan gra
žiai dainuodavo “Birutė”, bet 
vistik turėjo atvykti Šimkus 
iš Lietuvos, kad padaryti “Bi
rutę” tekia dainos draugija, 
kokia ji ir buvo Šimkaus lai
kais. Po Šimkaus 
Lietuvon,

Bridgeport. — šv. Mat aušo Apaš
talo <lr-jos mėnesinis susirinkimas 
įvyks pirmadieny, balandžio 25 d., 
7:30 vai. vakaro, Chicagos Liet. Au
ditorijos salėj, 3133 S. Halsted st. 
Visi nariai laiku pribukit, nes ran
dasi daug svarbiu reikalų aptarti.

A.* Bugailiškis. rast.

Draugystė šv. Kazimiero Kara
laičio laikys mėnesinį susirinkimą 
balandžio 21 d, 12 vjI. dieną. Ma- 
fonėkit visi laiku susirinkti į Chi- 
eagos Lietuvių Auditorija, 3133 So. 
Halsted St. Yra daug svarbių rei
kalų. —Valdyba.

Kuri yra susipažinę su dirb
tuvėmis, mašinšapiais arba 
chanikų darbu dėl atlikimo 
eialio darbo didelėj įstaigoj 
tai tris vakarus į savaitę.
■j mokestis. Tiktai atsiųskite 

savo

PAHDAVIMUI arba ronclon^luncli 
room, pilnai Įrengtas, nauji fikče
riai, garu šildomas, naujas namas, 
ilgas lysas, pradžiai reikia 
pinigų, biznis dabar eina.

Atsišaukit:
. Herrmann’s Lunch, 

3107 yVallace St.

biskj

KRAUTUVES prie Archer 
tinkama vieta bile kokiam bizniui, 
Kalite užimti tuojau, kainos priei
namos. Taipgi turime keletu biznio 
lotų prie Archer avė. biznio kaino
mis.

$150 JMOKfiT, $7 | MENESI 
NEPIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, g"aŽqs namai 

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

m e-

tik- 
(le

vardą ir adresą.
1739 S. Halsted st.

Box 919.

gi “Birutes” gy- 
kuris buvo surištas

North Side. — Margučių kontes- 
tą rengia A. i.. 'I'. Sandaros 23-Čia 
kuopa, septintadienio vakaro, bal. 
24 d. „6:30 vai., Liuosybės salėj, 
!822 \Vabansia avė. Bus linksmas 
balius su šokiais. Ateidami atsineš
kite gražiai margintų margučių. 
Yra a.štuoni prizai ir bus išmokė
ta $10 pinigais. Nuoširdžiai visus 
kviečia RENGĖJAI.

TIKI ETAI KERENSKIO 
PRAKALBOMS

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

i i.i !■

Automobilcs

E KST1tA A UTOM() BĮ L1V 
PIRKĖJAMS

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: 
liupmobile, 5 pasažierių, už 

5 pasažierių, sedan .. 
5 pasaž. Calif. viršum 
5 pasažierių .............

') pasažierių sėdam ..

Vanagaičiui 
dovauti. ji 
mes šiandie

gaitis išvažiuos,

išvažiavime 
"Birutė” vėl buvo 

Bet atvykus 
ir paėmus ją 
tapo tokia, 

matome, 
kada 
sunku

Bet ką Vanagaitis

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų 
savininkų ir draugijų atstovų vi
suotinas susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, balandžio 24 d., 1927 m., Mil
dos svetainėj, 3142 S. Halsted St., 
I vai. po pietų, ant 3 lubų. Jūsų 
atsitank\mas būtinai reikalingas, 
nes randasi daug svarbių reikalų 
tiel apsvarstymo kas link 30 d. ge
gužės apvaikščiojimo.

Kapinių Valdyba.

$350
$275 .
$350
$200
$185

$85

VU-
kokią Pranešimas

Iewett 
Buick, 
Ford; 
Coupe Ford už A................ $85

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

ROYAL MOTOR CO.
1406—68 S. Western n ve.

Tel. Virgmia 0818

PARDAVIMUI “Dry Goods” krau
tuvė. Krautuvė vyriškų viršutinių 
ir apatinių aprėdalų, kaip tai marš
kinių, skribclių, pančiakų kakla
raiščių ir kitų smulkių daiktų vy
rams prie apRirėdymo. Parduosiu 
apie už $2000, nors vertė yra veik 
du sykiu didesnė. Parduosiu tik
tai už cash. Krautuvė randasi 
Brighton Parko npielinkėje. Del 
informacijų kreipkitės j “Naujie
nas”. Klauskite Mickevičių. 1739 S. 
Halsted st. Tel. Roosevelt 85(10.

BUčERNfi, grosernė, \ parduodu 
arba mainysiu ant loto ar nedide
lio namo. 2018 W. 21 Plaee.

PARDAVIMUI arba mainymui 
bučernė ir grosernė su namu arba 
vieną biznį smarkiai augančioje 
apiel i tikėję. Storai ir 2 |x> 6 kam
barius, karštu vandeniu apšildomi. 
Priimsiu lotus, privatinį namą.

Savininkas bučernėjė. 
2553 W. 69 St.

PARDAVIMUI kriaučių šajNi, 
valymo ir dažymo. 3310 S. Halsted 
Street,

PARDAVIMUI pigiai grosernė su 
namu. 2955 (J>. f Emerald avė.

i PARDAVIMUI, grosernė, geroj 
į vietoj Brighton , Parke, arti geležin- 
t kelio šapų. Bižnis geras, ilgas ly- 

, ruimai gyvenimui. Turi būti 
grei.iii parduotas.

..tsišaukit:
2862 W. 38 St.

80 AKRU farma į Paw Paw, 
Mich., mainysiu į mažą namą.

HENRY K()PLEWSKI 
4003 Archer avenue 
Phone Lafayettc 9305

5927 SO. ALBAN.Y AVĖ.
Didžiausi* ir geriausis 2 Hutų 

murinta namas į Mar<|uette Manor, 
5 ir 6 kambarių, sun parlor, stik
liniai porčiai, tile vana ir sienos, 
geras plumbingas, aržuolo grindys 
ir triniai, ugniavietės, vaisių skie
pas, garu šildoma, namas 2 melų 
senas, dideli kambariai, pigi kaida 
greitam pirkėjui, dalį cash, mainy
siu arba priimsiu antrus morgičius 
kaipo dali įmokėįimo.

Matvkit savininkų po 3 po pietų. 
M.,

2 fl.

PASIUTIŠKAS BARGENAS No. 2
2 pagyvenimų mūrinis namas, 2 

blokai nuo bulvaro, 1 blokas nuo 
gatvekarių, viskas geriausiai mo
derniškai (rengta, kieto tųedžio, 2 
karų garažas, didelis lotas. Pasiu
tiškai pigiai! Mrs. F. Pulsuoki, 1839 
So. California avė. Tel. Rockwe!l 
1917.

PARDAVIMUI 6—6 kambarių 
naujos mados namas, aržuolo tri
nias, aukštas skiepas, karštu van
deniu šildomas, 2 boileriai, 2 ka
rų garažas. Turit pamatyti. Išmo
kėjimais. Del informacijų šaukite 
Cicero 2133—R arba niatykit savi
ninkų. 1811 <— 51 Avė., Cicero.

Agentų nereikia.

PARDUODU nauja su visais įtai
symais murinę bungalovv, arba mai
nysiu ant loto, mašinos arba dviejų, 
trijų ar keturių pagyvenimu namo. 
Agentų nereikia. 7039 S. Campbell 
avė.

LOTAI $750 — 36X123
Ant lengvų išmokėjimų, tre

čią dalį įmokėti, likusius mė
nesiniais išmokėjimais, greitai 
augančioj apielinkSj, prie 
ry Fordo naujos orlaivių 
ties, kur stato dirbtuves, 
žiuok kaip greit gali. Del
giaus informacijų šauk telefo
nu

Hen- 
sto- 
Va- 

dau-

arba matyk ypatiškai 
Z. S. Mickeviče 

2505 W. 63 St;
Hemlock 0800.

PARDAVIMU 2 kampiniai 
lotai, 50X125, bizniavi lotai, 
randasi 45 St. ir California avė. 
Kam reikalingi, meldžiu atsi
šaukti. Savininkas 4359 South 
(’.ampbell avė. Tel. I^afayette 
7431.

pava- 
jau 

suteikė ch. cagiečiams ^vado
vaudamas “Birutę”, mes ži
nome. Tur būt neapsiriksiu 
sakydamas, kad p. Vanagaitis 
jau iki 
nalikų 
rutės” 
vavimo
kai kurie jų 
darbavo prie 
nagaifs turi 
jos 
tokį 
kaip 
ga’o 
v(<i.

šiol pastatė'liek origi- 
veikalų, kiek kiti “Bi- 
vedęąai visą savo vado- 

Jaiką padarė. Tiesa, 
ir tesi-

energi
ni rin: 

vedėją,

‘Birutės”, 
noro i r 

dirbti 'menui. Tad 
meno draugijos
p. Vanagaitis, galima be 
d mg niivcB.t: dailės dir- 
Notekuš jo,- tūtų didelis 

smūgis ne tik
Ir chicagiečiams

Birutei”, bet 
altanai.

Jeigu šiandie 
daug daugiau 
kada nors turėjo, 
šia ačiū tam, kad 
vedėją. Juk kai matai dirbant, 
veikiant, naujus veikalus sta
tant, tai smagu ir rėmėju bu-1 
ti: bet jeigu dainos draugija1 
yra apmirus ir nieko naujo ( 
netiekia publikai, tai kas no-i 
ri prie tokios draugijos pri- i 
klausyti? Juk buvo desėtkai 
chorų susitvėrę Chicagoj ii 
dabar dar jų yni, bet kas iš 
jų? — kartoja ir kartoja tas 
pačias linine ir tuos pačius 
veikalus, kurie jau taip nudė
vėti, kad visai . nesinori jų 
klausytis.

Birutė” turi 
rėmėjų, negu 

tai daugiau- 
turi gerą

“Birutė”, laimei, turi sau už 
garbę turėti vadovus kūrėjus. 
Už tai ji ir verta parėmimo, 
už tai ir malonu yra švęsti 
kailu su “Birute”' jos dvide* 
šimties metų sukaktuvių ju
biliejų.

ligų metų “Bhutei”, birutie- 
Čiams ir p. Vanagaičiui!

Vincas.

Garsinkitės Naujienose

Tiktai 3 !4% nuošimčių 
Be Komiso ....

Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
$800 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
j J2 valandų.

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avc.

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

Miscellaneous
įvairus

i

ELECTRIC KONTRAKTORHJS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinlmą. J ved am elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

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

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.
Sutaupyk $$$, budavok ant savo 

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

‘Jei. Y arde 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
J. s. RAMANčIONIS, Prez.

Pranešu visiems savo pa
žįstamiems ir buvusiems 
kostumeriams, kad nuo 13 
balandžio mes vėl atperkom 
NATIONAL RESTAU- 
RANT, 1841 So. Halsted St. 
ir dėsim visas pastangas 
mandagiai patarnaudami už 
prieinamą kainą duoti ge
riausius kaip galima valgius 

Broliai ALEKSANDRAI

PARDAVIMUI 
(rokas tinkąs dėl bučernės 
kitokio biznio.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted st.

1 tono Ford 
ar

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
krautuvė. Pigiai, l^tisnis ir 4 pa
gyvenimui kambariai. 2702 W. 47 
Str.

b •

MŪRINIS bungalovv 5 kambarių, 
Tumas šildomas, yra bufetas, ang- 
linyčia, uždaromi porėiai, landrė, 
cementuota gatvė, netoli parko, 1 
blokas nuo karų, įmokėti $900, kai
na $7800 ir po $50 j mėnesį su 
nuošimčiais.

7151 S. Rockvvell St.

$100 įmokėjus galėsite 
pradėti veikti kas link pir
kimo V/i augšto murinės 
cottage, akmeniniu pamatu, 
randasi South Side. Reika
lauja biskį pataisymo. Ver
ta apie $4,500 kuomet bus ir garantuojamas už $4.
.... . a>o bų, trękų patarnavimas Chicagoj ir *pataisyta, kaina •?•>,vuv, In- apfėlinkėj. įsteigta 34 metų nenu- 

mekėjimais po $40 į mene- mo.
sį. Matykit A. H. Patek. Sa
vininkas^ 19 So. La Šalie St. 
Tel. Central 0737 arba S. E. 
LAVETER, Naujieną Ofise.!

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

Automobi-

, Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty- 

; l'ę unijos darbininkai samdomi.
J. J DUNNE ROOFING CO. 

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

PARDAVIMUI pigiai grosernė.
3512 S. Lowe avė.

Personai
Asmenų Ieško

Riti K ALAU J U partnerio į bu
černės ir grosernės bizųį, turiu du 
bizniu. Negaliu vienas apsidirbti. 
Arba parduosiu visą biznį. Patyri
mas nereikalingas, aš išmokinsiu.

i Atsišaukit:
5706 S. Morgan St.

PAJIEŠKAU savo moteries Marga- 
retos Dougnas, gyveno Racine, Wis., 
.ii apleido 
kur dabar 
note apie 
nas, pašte 
Lithuania,

J. A. DOUGLAS
2742 Hampden Avė. 

Chicago, III.

manė 1920, noriu sužinoti 
gyvena, ar mirus. Kas ži- 
ją praneškite Paul Doug- 
Pandelis, kaiman Garkunų, 
arba

PAIEŠKAI’ savo žmonos (Inos 
1 Rušinskienės, po tėvais Delkaitės. 
Paliko mane. Parėjęs iš darbo ra
dau tuščią namą, nei pačios, nei ra
kandų. Pirmiau buvo ženota du 
kartu, aš esu trečias. Po pirmu vy
ru vadinosi Gavėnas, po antru 
lulimė; ir tuos abu paliko ji, 
mane.

Meldžiu pranešti kas žinote 
randasi, šiuomi antrašu: 

A. RUŠINSKAS 
725 W. 341b Street 

Chirago, III.

Ma- 
kaip

kur

IEŠKAU gerų žmonių, kurie gy
vena Michigan ar VVisconsin, pri
imti ir prižiūrėti 10 metų vaikų 
per vakacljas. Už gerų priežiūrų 
atlyginsiu gerai.

George čižinauskas
l 1158 W. 15 St., Chicago, III.

PAIEšKAU apsivedimui merginos 
ar našlės nuo 30 iki 40 metų am
žiaus. Aš esu vaikinas 44 metų am
žiaus, 
ir aš

3210

Turi turėti kiek turto, nes 
turiu. Davatkos neatsišaukit.

Aušros Knygynas, 
S. Halsted st., Chirago, 

Box 219.
m.

PARDAVIMUI Chevrolet sė
dau, 4 durų, naujutėlis, visai 
mažai važinėtas. Norintis pirk
ti, matykite. Parduosiu už tei
singą pasiūlymą. 4357 S. Wash- 
benaw avė. Lafayettc 1329.

CIIEVROI ET automobilius, 1923 
metų, vasarinis, gerame stovyje, 
atiduosiu už teisinga pasinisnuj, 2 
IL.tas. 2910 W. 39 St.

Furniture & Fixtures
Rakandal-Jteisai

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dai, visi kartu ar pavieniui. Galima 
rakandus ir flatas renduoti.

4550 So. Tumer Avė. 
Tel. Virginia 0209

Iš PRIEŽASTIES ligos turiu par
duoti savo 4 ir 6 kambarių rakan
dus už $375 cash, didelis bargenas 
tiems, kurie nori eiti į rooming 
house biznį. .

šaukit:
Wentworth 5950

PARDAVIMUI pekarnė juodos 
duonos. Biznis išdirbtas per 10 me
tų. Su namu ar be namo ir 2 nau
ji trokai. Taipgi* galiu mainyti 
bungalovv arba kitokio narno. 

3548 Emerald avė. 
Tel. Boulcvard 3198.

ant

STORAGE SALE
Naujų rakandų ir kaurų suban- 

krutavusių ir paliktų pas inus san- 
delyj. Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarais iki 10. nedėliomis iki 6. 
Dvkai sandėlis. Dykai dastatymas.

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

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GROJIKLIS pianas tiktai bis- 
kį vartotas, kainavo $700, par
duosiu už $90. Benčiusr, cabi- 
net ir rokeliai. Išmokėjimais pa
gal sutartį. MR. RUDAITIS, 
6512 So. Halsted st., 1 H.

kU'H

PARDUODU pool room; likau 
viena moteris, nemoku to biznio, 
esu priversta parduoti šią savaitę 
pigiai. 2119 S. Halsted st.

SOUTH West kampas 59 St 
Campbell avė., 58x125, $15,000, 
mokėjimais. Englewood 1614.

ir
iš

Exchange^Mainai
ANT mainų lotas arba 2 flatų 

Storas ir 6 ruimų pagyvenimui ant 
Archer avė. Tinkantis bile kokiam 
bizniui; dabar randasi grosernė.

Prospect 2559

Farms For Sale
_________ Ūkiai Pardavimui_________

FARMA iš 110 su viršum skėrių, 
gera Žemė, Wisconsin valstijoj, mai
nysiu ant 2 flatų arba mažesnio 
namo. 6417 S. Sacramento avė. Tel. 
Bepublic 4803.

PARDAVIMUI arba mainymui na
mas su bučernės bizniu, geroje vie
toje, didelė ateitis. Kas turit na
mą su vienu morgičiu, mažą ar di
delį, atsišaukit reikalui esant. Taip
gi turiu ir kitą mūrinį namą, 4 pa
gyvenimų. Pageidaujame agento dėl 
svarbios priežasties, nes gausit di
delį bargeną.

Taipgi turiu parduoti bučernės 
svarst> klės, naują kaladę dėl mė
sos, kavos mašiną, aisbaksį ir daug 
kitokių dėl bučernės reikalingų 
daiktų.

Atsišaukit į bučernę.
2457 W. 47 Plaee

PARDAVIMUI 40 akrų farma, ar
ti prie miesto, žemė gera, atiduo
siu pigiai, 2 flatas. 2910 W. 39 St.

EXTRA! Parsiduoda 10 lotų. Ge
ras investmentas. Mainysiu ant For
do, roaster arba coupe, bet kad 
butų nuirdamas baksas. Savininkas 

J. Vasiliauskas, 
160 Lincoln St., 
HARVEY, ILL.

Atydai Automobiliy 
Biznieriams

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

C. P. Suromskis and Co,
REAL ESTATE

5833 So. Western Avė.
Tel. Hemlock 6151

HOME 
CONSTRUCTOR

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

1739 South Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

Sol Ellis & Sons. Ine.
Jobbers In 

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

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

Tel. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
»

Financial
Finansai-Paakoios

Tel. Lafayettc ?"05—8700
Chicago

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 flattj, 5-5 ir 6-6 
kambarių, 2 karšto vandenio šildytu
vai, uždaromi porčiai, moderniškas. 
4700 block Montana St., j šiaurę nuo 
Fullerton Avė. 1

--- ______ ;______________ _ —
PARDAVIMU! medinis namas, yra 

krautuvė ir 4 kambariai iš užpa
kalio ir lotaa prie šalies. Parduo
siu arba mainysiu į bučernę. Sa
vininkas, 2743 W. 47 st.

2 FIATU medinis namas, 4- 
kambarių, apleidžiu valstiją, bari 
nas $7,000, landrė ir geras sk 
pas. 6223 S. Carpenter st.

PARDAVIMUI namas dviejų aug- 
štų, 7-9 kambarių flatai, elektra. 

907 W. Cullerton St.

DIDELIS bargenas, 3 aukštų mū
rinis namas, 2932 W. Pershing Rd., 
2-ros lubos.

PARDAVIMUI 2 flatų muro na
mas, 6 ir 6 dideli kambariai, mie
gojimui porčiai. Tik vienų metų 
senas. Ant $800 pigiau vertės. 1818 
S. 49th Avė., Cicero.

d

KAS TUP.’TE LOTUS
S PARDAVIMUI?

Turiu daug pirkėjų. luotai gali 
būti visose Chicagos apielinkėse. 
Taipgi perkame lotps, miesto par
duotus už nemokėjimą taksų. Kreip
kitės pas

Joscph Yushkewitz, 
3647 Archer avė., Chicago, Hl.

... ■ ■ t-----------------------------------

ŠTAI AUKSO PROGA!

Pardavimui naujas vieno aukšto 
muro bizniavas namas; štoras ir 5 
naujos mados kambariai. Karštu 
vandeniu šildoma; labai gera vie
ta minkštų gėrimų ar kito biznio. 
Reikia $3,000 j mokėt, kitus leng
vais išmokėjimais. Savininkas pri
ims lotų kaipo dalį įmokėjimo. At
silankykite dienų ar vakarais pas 

Joseph Yushkewitz,
3647 Archer avė., prie Oakley avė.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGICIAI

I

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

BUK LINKSMAS 
Neniikčiok, nesustok

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

CHAS. PFERDMENGES
Tel. State 8123 Suite 914.

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois

• Educational
Mokyklos

^PARDAVIMUI arba mainui 
6 flatų namas ant mažesnio. 
Namas randasi 4306 S. Wood 
St. Atsišaukit pas savininką.

3759 S. Emerald avė.
1 fl.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

M

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. \Vells st.

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, afit- 

, pilietybės, knygyedystfts,metikes, pilietybės, knygvedystfis, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 
3106 S. Halsted St., Chicago, Hl.


