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vDr. Pajaujis Pasmerktas Sušaudyt
Kartu su juo pasmerkti 

sušaudyt du kariškiai i
Lietuvių L e g a c i j a 
Washingtdne apdegė
Lietuviai puolą lenkus, 

sako V aršuva
KAUNAS, bal. 28, (Chicago Tribūne). — [Pacific and Atlantic Photo]

Japonai arti Kyoto, kur laike žemės drebėjimo žuvo apie 1,500 žmonių.

Brity komunistai propo- 
nuoja visuotina streiką

ITuo budu valdžia turėtų but 
; priversta ištraukt savo bi- 

lius prieš darbo unijas

Cian Kaišeko armija arti
nas į Kiukiangą

Kingvane patrempta streikinin
kų demonstracija; trys nu
kauti, daug sužeistų

Karo lauko teismas pasmerkė mirties bausmėj 
Seimo atstovą Dr. Juozą Pajaujį, karininką Eri-
chą Targue ir puskarininką Šemaitj. Jie buvo kal
tinami dėl planavimo kariško sukilimo Voldema- Harding geidęs aneksuot Stalinas pasitraukęs iš i Tikis, kad Nikaraguoj
ro valdžiai nuversti.

Kiti 7 kaltinami nuteisti kalėjimui iki 12 
metų.

Pasmerktieji mirties bausmėj apeliavo į Pre-

Centralinę Ameriką VCIK-o prezidumo

zidentą Antaną Smetoną prašydami susimylimo.
Nabašninkas prezidentas svajo

jęs savo prezidentavimą pa-
MASKVA, bal. 28. — Sta

linas, kurs kaip generalin.s so-
žymėti Jungtinių Valstijų 
išplėtimu

Gaisras Lietuves Lekcijoj 
Washingtone

WASHINGTONAS, bal. 28. 
— Anksti šį rytą kilęs Lietu
vos Legacijos rūmų apatiniame 
aukšte gaisras padarė apie 1,- 
500 dolerių žalos.

Gaisro priežastis kol kas ne
nustatyta.

Pekine nužudyta 20 kinu 
komunistu c

Suimti sovietų ambasadoje as
menys, jų tarpe viena mote
riškė, pasmaugti

PEKINAS, Kinai, bal. 28.— 
Oficialiniai praneša, kad šian
die buvo nužudyti pasmaugi
mu dvidešimt kinų komunistų, 
jų tarpe viena moteriškė. Visi 
jie buvo suimti sovietų Rusų 
ambasadoje, kai nesenai 
sados trobesiuose Čang
no kareiviai ir ginkluota polici 
ja padarė kratą.

Lietuvos partizanai puolą 
lenkus

♦ 
Varšuva skelbia, kad demarka

cijos linijoj atsinaujinę kru- ’ 
vini susikirtimai tarp lietu- > 

vi u ir lenku i‘ ♦ f
VARŠUVA, bal. 28. — Len

kijos Lietuvos ir Lenkijos Ru- 
' sijos sienose per keletą mėne- 
i šių buvo ramu, bet dabtir, laik- 
i raščių pranešimais, įvykę kele
tas kruvinų susikirtimų.

Ix?nkų laikraščiai skelbia, 
kad lietuvių partizanų būriai 
du kaitų buvę peržengę sieną 

Į [demarkacijos liniją] ir šaudę 
lenkų kordonus. Lenkų sargy-1 

i bos kareiviai juos nuviję atgal. ’
, Puolikai pabėgę, nusigabenda

mi savo sužeistuosius. Į
I/enkų spauda mena, kad ši

tie incidentai pareiną iš to,. 
kad Lietuvai nepavykę Vil
niaus klausimą vėl iškelti prieš

'! tarptautinę' tribūną. Į
j Rusijos sienoj, sako laikraš
čiai, į Ijcrikijos teritoriją buvę 
kelis kaltus įsiverpusios bandi-

WASHINGTONAS, bal. 28.
Del prezidento Coolidge’o 

pasakytos andai United Press 
bankiete, New Yorke, kalbos, 
kurioj jis pabrėžė savo admi
nistracijos nusistatymą Meksi
kai, Central inei Amerikai ir 
Kinams, dabar išvilkta aikštėn 
įdomi, iki šiol slaptybėj laiky
ta, istori jėlė. būtent, kad na- 
bašninkas prezidentas Hardin- 
gas ištikrųjų svajojęs pažymė
ti savo prezidentavimą užėmi
mu Central i nes Amerikos ir 
prijungimu ios prie Jungtinių 
Valstijų.

Prezidentas Harding, sako, 
privačiai kalbėdamas su savo 
Ritimais draugais pareiškęs, 
kad jis trokštąs, idant svar
biausias jo administracijos pa
sižymėjimas tarptautinėj poli
tikoj butų prijungimas Cent- 
ralinės Amerikos valstybių prie 
Jungtinių Valstijų ir galų gale 
suteikimas joms valstijų tei
sių.

Harti’nj sakęs, kad jei jis 
pasiliksiąs prezidentu per aš
tuonerius metus, jis esąs tik
ras, kad sugebėsiąs šitų savo

vietijos komunistų partijos 
sekretorius šiandie yra pats 
galingiausias žmogus Rusijoj, 
pasitraukia iš SSSR centrą li- 
nio vykdomoji! komiteto prezi
diumo — vienintelės valdžios 
vietos, kurią jis laikė užėmęs.

Padidėjęs partijos darbas ir 
pastangos partijos valdžią nuo 
oficiaiinių pareigų esą tos 
priežastys, dėl kurių Stalinas 
pasitraukęs iš aukščiausios 
vykdomosios valdžios.

SSSR kongresas, su 2',348 
nariais, išsiskirstė antradienį, 
išrinkęs vykdomąjį .‘komitetą 
iš 585 narių, kers po to išrinko 
prezidiumą iš 27 narių.

Kamenevas. kurs\ dabar yra 
ambasadorius Italijai, taipjaki 
pasitraukė iš prezidiumo.

Kalininas ir kiti penki pre
zidentai buvo vėl išrinkti į sa
vo vietas.

Stalinas, Kamenevas, Troc
kis, Zinovjevas ir kiti opozici
jos nariai, kurie nebuvo prezi
diumo nariai, pasilieka ir to
liau centralinio vykdomojo ko
miteto nariais.

R i kovas išrinktas vėl prem
jeru. Kiti buvę liaudies komi
sarai (ministeriai) pasilieka 
savo vietose.

greitai įvyks taika
Prezidento Sacasos delegatai 

vyksta į Managuą tartis su
Coelidgco atstovu

MANAGUA, Nikaragua, bal. 
28. — Tuo tarpu kai Nikara- 
guos liberalų valdžios prezi
dento, Dro Juano Sacasos, pa
skirti delegatai išvyko iš Puer- 
to Cabezas į Managuą konfe- 
ruoti su Henry Stimsonu, as
meniniu prezidento Coolidge’o 
atstovu, taikos reikalais, kova 
tarp liberalų ir konservatorių 
jogų nesiliauja.

Konservatorių valdžios avia
toriai, grįžę iš žvalgavimų, pa
neša, kad 1,500 liberalų, gene
rolo Moncados vadovaujamų, 
yra jau per tris mylias nuo 
Teustepe, mažiau kaip ketu
riasdešimt mylių nuo konser
vatorių sostinės Managuos. Pa
sak aviatorių liberalai esą ge
rai įsitvirtinę kalnuose, pusiau- 
račiu aplink miestą.

Konservatoriai ties Boaco tu
ri 1,500 kariuomenės, o libera
lai ti ri Las Mercedese, netoli 
nuo Boaco, 1.0(10 kareivių.

Managuos laikraščiai pareiš
kia vilties, kad kova tarp kon
servatorių ir liberalų ( netrukus 
busianti pabaigta ir kad krašte 
įsisteigsiąs ramumas.

LONDONAS, bal. 28. —An
glijos komunistų partija išlei
do. slajitus cirkularus, kuriais 
ji propaguoja paskelbti visuo
tiną streiką, idant tuo budu 
privertus valdžią ištraukti sa
vo naujus įsLtymų prieš dar
bo unijas projektus, kuriais ji 
siekias suvaržyti unijų veiki
mą ir ypač užginti visuotinus 
streikus, padarant juos neteisė
tais.

Vietų komunistų grupėms į- 
sakoma daryti spaudimo darbo 
unijų tarybai, kad butų ren-^ 
giamos masinės demonstracijos 
ir dagi organizuojami darbinin
kų apsaugos būriai demon
strantams ginti. J masinius 
darbininkų mitingus turėtų but 
pakviesti kapitalistinių partijų 
parlamento atstovai pasiaiš
kinti dėl savo nusistatymo, o 
jei jie atsisakytų atvykti, su
rengti prieš juos demonstraci
jas. Pagaliau masiniuose mi
tinguose turėtų but* priimtos 
rezoliucijos su reikalavimais, 
kad valdžia rezignuotų ir kad 
butų paskelbti nauji parlamen
to rinkimai; išrinkti nacionali
nį streiko komitetą, kuriam bu
tų duota galios paskelbti vi
suotiną darbininkų streiką, jei 
valdžia atsisakys savo įstaty
mų projektus ištraukti per tam 
tikrą laiką.

ADF prezidentas smerkia 
Brity įstatymus prieš 

darbo unijas
Pateikdami tokius įstatymus 
prieš darbininkus, konservato

riai patys sau duohę kasą

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 28. 
— Iš Kiukiango, Jangtse irpij, 
apie 120 mylių j pietų rytus 
nuo Hankovo, praneša, kati na
cionalistų karo vado gen. čian 
Kaišeko armija esanti jau per 
dvidešimt mylių nuo Kiukian
go ir kad einą stiprus mūšiai.

Bevieliniu iš Hankovo prane
ša, kad šiaurės Kinų jėgos, 
žygiuojančios nuo Ha n upės į 
Peianfu, mūšyje nuveikusios 
pietiečių (nacionalistų) kariuo
menės dalį.

Nacionalistų karo vyriausy
bė, dėl nežinomų priežasčių, su
stabdė visokį susisiekimą trau
kiniais tarp Nankino ir čan- 
čavo.

Kingvane policija ir naciona
listų kareiviai išvaikė streiki
ninkų demonstraciją. Trys de
monstrantai buvo užmušti, 
daug sužeistų ir apie pusant
ro šimto areštuota.

Duktp rado savo motiną 
pasmaugtą

Mano, kad “sniaugikas” • yra 
tas patv asmuo, kurs dau
giau moterų yra pasmaugęs

Oficialiais pranešimas sako, 
kad imtiniai buvę specialimo 
teismo tardomi slaptai per tris 
dienas.

[Maršalo čang Tsolino į?a- 
kymu krata sovietų ambasadoj 
buvo padaryta balandžio 6 die- < 
ną. Sovietų valdžia aštriai • 
dėl to protestavo ir pagaliau 
atšaukė iš Pekino visą savo 
diplomatinį štabą.]

tų gaujos, kurios, apiplėšusios 
gyventojus, vėl pa bėgusios per 
sieną.

Vilnių savinas ir Lenkija ir 
Lietuva. Visos pastangos tą* 
ginčą baigti iki šiol buvo berg
ždžios.

Sausio mėnesį Tautų Sąjun
gos rateliuose Genevoj buvo 
pareikšta susirūpinimo dėl 
Rusų-Lenkų situacijos. Centra- 
linės Europos politikai sakė.

ikslų atsiekti.

Mississippi potvyniai
Potvyniai Mississippi klonio 

valstijose vis nemažėja, bet 
gresia dar kitoms vietoms už
liejimu. Ypačiai pavojuje atsi
dūrė New Orleans miestas, ir 
jam gelbėti nutarta kaip šian
die sprogdinti tvankos ties

Kauno “Liet. Žinios” rašo:
Patirta, kad, nepaisant ta

riamos sunkios ekonomines pa
dėties, dabar Lietuvoje parduo
dama daug automobilių, šiais 
metais per pirmuosius tris mė
nesius Amerikos Lietuvių Ak
cinė Bendrovė pardavė 45 Ford 
automobilius. Pernai tuo pačiu 
metu buvo parduota 17 Fordų.

“ ~ , I kad jeigu tai*]) Lenkijos ir Lie- Paidras. Tų tvankų išrsprogdi-
Užmuše komunistų agi* tuvos iš naujo -kiltų peštynės nimas betgi gresia dviem arti- 
tatorių; bus sušaudyti (Vilniaus klausimu, jos veikiau- miausiom parapijom užliejimo 

---- -------  šiai privestų prie rimto kon- pavojum ir dėl to tų vietų 
TAŠKENTAS, Rusų Turkos- Rikto centnilinėj Europoj. žmonės smarkiai protestuoja.

tanas, bal. 28. — Vakar čia j ----------------- į Apskaičiuoja, kad septyniose
buvo mirties bausmei pasmer-| I nii/ni nocIfOndlIO flllionro tvano paliestose valstijose iki 
kti du turkai, smuklininkas LdlVuI ĮJdulvullUuu UlIluĮJIu šiol žuvo tarp 300 ir 500 žmo- 
Amed DadiŠ ir vienas turto Į nriftDra 9(1 7ITinnill n^‘ ^enoj Arkansaso val- 
žmogus Bei Madalebekovas, pIlĮįUlU ZU ZIIIUIIIĮI stijoj žuvę 100 žmonių. Skai- 
kaltinami dėl užmušimo Dur- ----------- 1 Čius pabėgėlių, potvynio išvytį
meno miestely vieno komunis- EKATERINOSLAVAS, Uk- iš savo gyvenami] vietų, sie
tų agitatoriaus. Jie buvo įtu- raina,, bal. 28. — Per stačiati- kiąs apie du šimtu tūkstančių, 
žę už tai, kad komunistas pri- kių velykų šventes Dniepro u- Prekybos sekretorius liovei", 
kalbinęs vieną mergaitę, Ma- pėj, netoli nuo Ekaterinoslavo, apkeliavęs įvairias potvynio iš- 
dalebekovo auklėtinę, mesti paskendo pervazo laivė ir iš tiktas vietas, sako, kad mate- 
turkų paprotį dengti veidą šy- dviejų dešimčių laivėj buvusių Haliniai nuostoliai siekią dau- 
dru. .žmonių aštuoniolika prigėrė. giau kaip 200 milionų dolerių.

Ghicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra-i 
našauja:

Nenusistojęs orae; gali but 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina’; stiprokas mainąsis 
vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
minimum 42°, maksimum 65° 
Fahrenheito.

šiandie saulė teka 5:50, lei
džiasi 7:45. Mėnuo teka 5:39 
valandą ryto.

Brangiu paveikslu išvogi
mas Maskvoj

MASKVA, bal. 28. Iš Val
stybės Gražiojo Meno t Muzie
jaus, pirma buvusio Aleksand
ro III muziejaus, pavogti pen
kių senų menininkų tapybos 
paveikslai, kurių vertė siekus 
apie pusę miliono dolerių. Pa
vogti paveikslai yra Remb- 
randto “Kristus”, Titiano 
“Kristus”., Corregio “šventoji 
šeima”, Carlo Dolci “šv. Jonas 
Dieviškasis” ir Gilinta Pisano 
“Plakimas.” 

i

Paveikslai tiesiai piaute iš
plauti iš rėmų, dol to sukone- 
veikti. Vagystė padaryta per 
Velykų šventes, kai muziejus 
buvo mažiau dabojamas, ir tik 
vakar pastebėta. Vagių, ma- 
t^t, butą žinovų, kadangi jie 
I>aėmė tik pačius brangiausius 
paveiikslus. Vyriaiisybė daiY) 
pastangų vagis susekti.

WASHINGTONAS, Gal. 28. 
— Wm. Green, Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentas, 
smerkia Britų konservatorių 
valdžios pateiktus! įstatymus 
darbo unijoms suvaržyti. Jis 
sako,. kad konservatorių parti
ja negalėjus nieko geresnio 
padaryti, kad pati save sumu
štų, kaip kad papildydama ši
tą kvailybę, — pasikėsinimą 
supančioti darbo unijas.

Einant Anglijos valdžios pro- 
ponuojamais įstatymais strei
kai, kurių tikslas butų daryti 
spaudimą valdžiai, butų netei
sėti; pikietavimas butų suvar
žytas; valstybes tarnautojams 
butų užginta priklausyti uni
joms, kurios dedasi su darbo 
unijomis; butų užginta darbo 
unijų fondus vartoti politi
nėms kampanijoms, etc.

PHILADELPHIA, Pa., bal. 
28. Vakar’ parėjus iš darbo 
duktė rado namie savo motiną, 
Mrs. W. McConnell’ienę, nebe
gyvą. Ji buvo su šilkine koji
ne pasmaugta, o burnon buvo 
sugrusta skepetaitė. Policija 
mano, kad tą žmegžudybę pa
darė piktadaris, kurio ieško 
Kalifornijos ir Oregono vy
riausybės už panelius darbus.

Per praeitus metus įvairiuo
se miestuose uv:i panašiu bu
du pasmaugtos kelios moterys, 
matyt to paties sm&ugiko. Jis 
paprastai ateina į namus, kur 
pamato iškabėlę “for sale”, dė
damasis pirkėju. Tokia iškabė
ję buvo ir ant McConnell’ienės 
namų. Moteriškė buvo viena
namie. Išvartyti rakandai ir
kraujais sutaikytos sienos ir 
asla rodo, kad tar; puolik 
moteriškės ėjo baisi kova, ligi 
pastaroji buvo nuveikta. Pikta
dario i išsinešti kai kurie bran
gus puošmens daiktai.

Viena moteriškė, gyvenanti 
skersai gatvę, pro langą matė 
kažin kokį vyrą įeinant į Mc- 
Connell’ienės namus ir pas
kui išeinant. Ji papasakojo po
licijai, kaip tas vyras atrodęs.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

Bevielinis telefonas 
tarp Anglijos ir Ame

rikos neišgitnokąs

LONDONAS, bal. 28. —Nuo 
bevielinio telefono įsteigimo iki 
balandžio 24 dienos, taip Ang
lijos ir Jungtinių Valstijų tuo 
telefonu buvo viso 769 pasikal
bėjimai. Kol kas to telefono 
tarnyba neišsimoka, nežiūrint, 
kad už trik, minute s pasi kai Lo
jimo reikia mokėt 75 doleriai.

Subatoje
Balandžio 30 d., 8 vai. vaka
re, formaliai baigiasi “Nau
jienų” kontestas — “Naujie
nų” draugai, kurie esate nu
sitarę paremti bile kurį kon- 
testantų: pirkdami “Naujie
nų” skelbimų bei knygų kor
tas arba užsisakydami 
“Naujienas” — malonėkite 
tą padaryti Šią savaitę, pas
kiau bus pervėlu.
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RED SUN PRODUCTS COt 
CHICAGO, III. 

Ask Your Dealer

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

Ar jūsų kūdikis verkia? Ar 
nervuotas ir neramus?

tarpiai, atvirai. Ir Ubvai

VV. P. Pierzinskas

mo.

duotU '
borbf.N COMV^^ 

rievr NorV, M. >.
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ymių dėl badavimo 
C suaugusiuose žmo- 
1> slogas ir panašius 

scons EMUISION 
yra turtingas vitaminais cod-livo.- .,1^ "
pagelba. Jos suteikia kunui sveikata JUS’ Vra dlde ° 
aliejaus vitaminus labai skanini

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J '

stokos vitaminų vaikuos

.-us» yra didelė 
iš cod-liver

e formoje. $

2G-50

Pirmutinis Piknikas 
Amerikoje

Atidaryms Daržo Varta

CHERNAUSKO DARŽE
& Archer Avė., Justice Park, III.

1 radžia anksti ryte, pabaiga vėlai vakare 
Įėjimas ir išėjimas veltui

Šokiai ir žaidimai muzikai griežiant.

ATVAŽIUOKIT,
kur tyras oras, gražiai žaliuojantis medžiai ir 

gyvybe kvėpuojanti gamta. Atvažiuokit čia ir pasi- 
linksminkit.

silkes, užkandžiai, alus ir kitokie 
REFREŠMENTAL

VELYKINIS
“RIMBAS”

Jei dar neturi, tai tuoj būtinai įsigyk Velykinį 
‘•Rimbą”. Jame rasi velykinę giesmę su Aleliu- 
jomis apie “Varpo” spaustuvės išsprogdinimą ir 
daugybę kitokių Unksmių pasiskaitymų. Tuoj dek 
konvertan dešimtuką ir savo antrašą ir siųsk rei
kalaudamas kol dar neišsibaigė. Arba prenume
ruok ant visų metų prisiųsdamas $1.

1 Bateman Place

“RIMBAS”
So. Boston, Mass.

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR. JŲ’ 

KŪDIKIU SVEIKATOS.

ftl.a. įkyriojo an«a lalkarf 

nuo laiko ovUdoaaloio rol-

Užvakar “Naujienose” tilpo 
pranešimas apie profesionalų 
rengiamą igolfo turnamerUtą 
gegužės 8 d. šiuo turiu prane
šti, jog aš niekuomet nebuvau 
davęs sutikimą tame turna- 
mente dalyvauti. .luoba, kad 
tą pačią dieną įvyksta 
Babravičiaus konrertss.

—Dr. A. Zimont.
I)r. Naikelio pareiškimas

Dr. Naikelis pareiškia, jog 
jo vardas pranešime «pie tur- 
namentą. buvo pa naudotas be 
jo sutikimo. Su rengiamu tur- 
■namentu jis absoliučiai nieko 
bendra neturi.

Skausmai greitai palengvi
nami su Red Cross Plaster

STRAIPSNIS 12

Kada Duoti Kitus Maistus 
Apelsino Sunką

Apelsino sunka. — Kūdikiui
kus keturiems mėnesiams, duok vie
ną šaukštelį perkoštos apelsino sun
kos, atmieštos su tiek pat virinto 
vandens, vieną syk j dieną pirm mai
tinimo. Laipsniškai didink kiekį iki 
jau duosi vaikučiui neatmiešti) sun
ką pusės apelsino. Tas davimas ga
lima tęsti iki kūdikis jau galės val
gyti ir kitokių vaisių.

Avižine Košė.,— Kada kūdikiui su
kanka penki mėnesiai, pridėk prie 
kiekvieno penėjimo po šaukštuką a- 
vižinės košės. Laipsniškai didink 
kiekį iki duosi vaikui kiekvieną sykį 
po tris šaukštelius avižinių miltų ko
šelės. Tos košelės padarymui, pa
imk keturias uncijas oatmeal prie 
kiekvienos puskvortės vandens. Vi
rink viską dubeltavame puode tris 
valandas; pridėliok kiek vandenio 
kad pasibaigus virimui gautum sky
stą košelę. Kol ji šilta, perleisk per 
koštuvą, ir atvėsink. Tą košelę ga
lima duoti iki vaikas galės valgyti 
gerai išvirintus kitus javus.

šviežiai pagaminto kalkinio van
dens galima gauti aptiekose. Pada
rymui jo formula yra sekanti: pri
dėk šaukštą gesintų kalkių (gauna
ma aptiekoje) j kvortą virinto van
denio- (arba distiliuoto); užkorkuok 
ir smarkiai sukratyk keletą sykių j 
valandą. Lii kalkiai nusistovi dug
ne ir po 25 valandų nupilk nuo vir
šaus vaistų skystimą j švarų butelį 
ir užkorkuok stiklu. Laikyk šaltoje 
vietoie. gerai užkištą.

Vartojant kalkinį vandenį pridėk 
po vieną šaukštelį prie kiekvieno pe
nėjimo per pirmą savaitę, o paskui 
laipsniškai didink kiekį, jei reikalas 
yra, iki duosi vaikui penkis šaukš
telius kiekvieną sykį iki pabaigos 
dvylikto mėnesio.

Vartojant kalkinį vandenį, reikės 
mažiau vartoti virinto vandenio. Pa
vyzdžiui, jei sakoma kad 12 mėnesių 
kūdikiui reikalinga šešių . šąukštukų 
kondensuoto pieno prie 7 uncijų vi
rinto vandens, o jus norite duoti 5 
šaukštukus kalkinio vandens, tai vie
toje 7 uncijų virinto vandens imkite 
tik 6. o viena uncija susidarys iš 5 
šaukštukų kalkinio vandens, taip kad 
vandens vistiek bus 7 uncijos.

jis 
Jei taip tai 

veikiausia maistas nesutinka su juo. 
Jei negali žindyti savo kūdikio arba 
jei jis netarpsta iš krūčių pieno duok 
jam Borden’s Eagle Pieną — maistą 
kuris pasekmingai išauklėjo šimtus 
tūkstančių kūdikių. Ir lengvai su
taisomas — tik pridedant 
vandens pagal nurodymus, 
metus motinos davė Eagle 
kaipo milžinišką sveikatos 
savo kūdikiams, kurie sirguliuoja ir 
silpni, kadangi jis lengvai suvirš
kinamas ir teikia pilnučiausi sotu
mą.

Trinkit su terpentinu skaudamą 
gerklę. Niekas taip nepagelbsti nuo 
skaudamos gerklės, kaip Terpentinas. 
Jis tuojau prašalina skausmą kaip 
tik patrinate. Bet geriausiai yra var
toti Turpo, kuris yra terpentinas, 
bet prašalintas nemalonus jo kvap
snis ir deginimas. Užsimoka laikyti 
namie slovikelj. Jūsų vaistininkas 
parduoda jj.

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE*

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

Tikras ženklas
Keliautojas: — Per dešimtį 

dienų keliavau nematydamas ne 
gyvos dūšios. Vienuoliktąją 
betgi aš užėjau kabantį ant 
kartuvių žmogų ir linksmai su
šukau: “Pagalios aš esu civili
zuotoj šaly!’’

Nuo aštrių, peilio skausmų, atšipu
sios, niekad nebaigiamos reumatizmo 
gėlos, pagalbą, kurios ligoniai nori 
Tamsta gali turėti. Prastu būdu už
dėk Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster ant skaudamosios vietos. Tam
sta busi nustebintas ir linksmas su 
greitu smagumu, kurj atneša beveik 
urnai. ,

Nežiūrint kokius gydymus Tamsta 
ėmei beieškodamas palengvinimo nuo 
reumatiško nesmagumo, nepamiršk ir 
užsidėk šitų seną ištikimą Red Cross 
Plaster. Jis šildo, ir palengvina skau
damas vietas, sustabdo skausmus ir 
gėlas, apgali uždegimą ir išvaro skau
dėjimą iš sutinusių skaudamo kūno 
vietų ir susijungimų. Jis švelniai ma
sažuoja kūną ir jo gydymas nuola
tos būna Svarus.

Tamsta gali kirpti plastcrj j formas 
ir pasirinkt didumą, kad tikrai tiktų 
ant nuduotų vietų.

Nepalikit reumatizmo skausmų ki
tai dienai. Tamsta gali gauti skubų, 
tikrą palengvinimą arčiausioje vais
tinėje, jeigu prašysi dei didelio Red 
Cross Plaster su raudona flanele už
pakalyje.

(Mikiiės Naujienose

IŠKILMINGAS BALIUS
Rengia

Dr-stė Sūnų Lietuvos Vakaruose 
Šeštadieny, Balandžio (Ayrii) 30 d., 1927 
APVEIZDOS DIEVO PARAP. SVET.

18-tos gatvės ir Union Aveniu*
Muziką grieš Vyčių 3G kuopos Benas 

Kviečiame visus kuoskaMlingiausiai atsilankyti, kaip jaunus, taip ir 
senus. Pradžia 7:30 valandą vakare.

t

Kviečia KOMITETAS

Town of Lake

P-as VV. Pieflžinskas yra vie
nas musų pasižymėjusių lietu
vių politikos dirvoje. Jis yra 
buvęs kandidatas j aldermanus, 
dabar eina pareigas vice-pirmi- 
ninko didelėje Chicagos lietu
vių piliečių republikonų parti
jos centro organizacijoje. Yra 
vedėjas 13 vvdrdo Boosters 
k Ii u bo.

SVARBU NARIAMS AMALGAMATED CLDTHING WORKERS OF AMERICA

Gegužinis Apvaikčiojimas
DEL NARIU AMALGAMATED CLOTHING WORKERS OF AMERICA

Apvaikščiojimas įvyks

Nedėlioj, Gegužio 1/27
ASHLAND AUDITORIUM

Ashland Blvd. ir Van Buren St. .
Kitas svarbus atsitikimas įvyks tą dieną, tai Padėjimas Pamatinio
Akmens dėl Amalgamated Namo, Tas bus atlikta tuojau po koncerto

Generalis Prezidentas SIDNEY HILLMAN ir Generalis Sekretorius
JOSEPH SCHLOSSBERG

Bus garbės svečiai tą dieną. Programas prasidės 2 vai. po pietų
Symphoriy Orkestros Direktorius bus ALEXANDER ZUKOVSKY. Dalyvaus šokėjai Artistai Vaikai, 

Lucille Fischer Mokyklos Drainatic Art ir šokiai, o paskiau padėjimas pamatinio akmens Amalgamated 
Namo, kuris bus skersai bulvaro nuo Ashland Auditorijos.

Reikalaukit nuo savo šapos viršininko įžangos tikieto.

--ari— p b

RENGIMO KOMITETAS 
Chicago Joint Board, A. C. W. of A.
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Juozo Babravičiaus

Halsted Street

» t ,
Pastaruoju laiku p. Pierzin- 

skas darbuojasi sykiu su mu^ų 
mayoru Wm. Hale Thompsonu 
ir miesto komitetais delei Chi
cagos gerovės įy. gražesnio ir 
didesnio Chicagos miesto la(bui. 
Mums lietuviams, ypač Tęwn 
of Lake miesto daly gyvenan
tiems, yra. labai malonu turėti 
tokį pasižymėjusį asmenį savo 
tarpe.

P-as Pieržinskas taipgi yra 
pasižymėjęs savo veikimu ir 
darbu organizacijose, kliubuo- 
se, draugijose ir lietuvių reika
lais.

Pastaromis 
Pierzinskas su 
politikierių ir 
žiavo su gerb. 
pson Boosters
sija į New Orleans. J ten iš
plaukė laivu sykiu su Wm. 
Hale Thompsonu. Chicagon su
grįš traukiniu.

Town of lak iečiai ir 18 war- 
do Boosters linki jam geriau
sių pasisekimų politikos srity
je. — P. A. C. Bartkus,

18 Waixi Boosters.

dienomis W. 
grupe Chicagos 

biznierių, išva- 
W. Hale Thom- 
Victory ekskur-

JOS. F. SUDRIK
3117-21 So. Halsted St. 

Tol. Boulcvard 4705 
Chicago, III.

nusipirk typevmterl

MIN tolo
ANDY

Doiflp
MOSYRUP

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą įeito, 
kad pačios Naujienos 

- yra naudingos.

Jau Artinasi 
didelė iškilme

KONCERTAS
- Tai įvyks

Ned., Gegužio 8 d., 1927
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 South

Tai bus užbaiga visų didžių
jų koncertų ir žieminių iškilmių.

Kviečiame visus ir pataria
me pirkti tikietus iškalno.

Tikietai parsiduoda

BERNOTAIČIŲ KRAUTUVE 
3138 So. Halsted St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

W. J. STANKŪNAS
3315 So. Halsted St.

UNIVERSAL STATE BANK 
N. W. corner 33rd & Halsted
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PAGRĄZINKIT SU
“DIAMOND NUDAŽO”

Į
Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Tarp Chicagos 
Lietuvių

NAUJOS KNYGOS
(JAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

V1RCJA. Išleista 1926 metais. Ap'urytfc ....................................
1,054 patarimai kaip vii ii ; urųs valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMIM IAS. Pr. J. Kvedero ..........
Mokykloms ir Šei»niniitk« m- vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ii • • dus valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VII ’ '>S -......... .......... ....................
šioje 735 puslapiu knvgo.i* telpa daviniai pirmu Lietu
vos žmonių surašymo. Su< Aytu visi Lietuvos kaimui, 
vienkiemiai ir miesteliai, kaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir, arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ................. ...................................
Knyga paveikslų ir fotografių Kauno miesto.

VINCO KRFlVfis RASTAI Šepikuose tomuose .... ......
LIETUVIU KALBOS RAŠYBA ........ ..............

Rašybos vadovėlis su rušj b<>« žodynėliu. Išleistus 
metais.

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

1926

193 Grand Street

$2.50

$1.50

$3.00

;'»Oc

$7.00
r»0c

»5e

Brooklyn, N. Y

G a rsi n k i t i e s “Na ujienose”
WllilMIII!lllllllllllil!lllliN illlllllllllillllllllllllllllllll

Kiekvienas 15 
cėntų pakelis tu
ri paprastus nu- 
rodymus, kad 
kiekviena mote- j 
ris gali nuspal-1 
vuoti švelnia 
spalva arba nu-1

Apvaikščiokim Pirmąją
Gegužės!

Mes, lietuviai, ypač lietuviai 
darbinlinkai, įgyvename laba;! 
rūsčiu momentu. Lietuvoje vi
suomenė, musų ypatiški drau
gai, veikiantys socialdemokratų

lažyti turtingai ir suteikti spaL partijoje ir profesiniame (bir
žas dėl lingerie, šilko, ribini), si“ (bininkų judėjime, pergyvena 
jonų, veisčių, dresių, kautų, šiandien aršesnius, negu caro 
pančiakų, sveterių, uždangalų, gadynėje laikus, čia, Ameriko- 
ipvalkalų — visoko! je, mes gyvename taipgi sun-

Nusipirkit Diamond Dažyvių kų laiką. Iš vienos pusės, ko- 
— ne kitokios rųšies — ir pa- munistai, prisidengę neva dar- 
sakykit aptiekoriui ar materio- bininkų labo šauksmais, demo- 
as kurį norit dažyti yra vilno- ralizuoja darbo minias. Iš kitos 
nis ar šilkinis, lininis arba mai- — pačio Amerikos gy- 

.venimo sąlygos, gaudymas do- 
_______________ lerio, užkrečia mas ainiznnt 

turi tendenciją niekinti tai, 
kas buvo kadaise mums taip 
brangu, taip kilta, — niekinti 
musų troškimus geresnio gyve
nimo netik sau patiems, bet vi
siems žmonėms lygiai.

Pirmoji Gegužės diena yra 
susipratusių darbininkų šventė. 
.Ii lodei yra šventė visos žmo
nijos nuskurusios, suvargu
sios, nelaimingos žmonijos, ku
ri trokšta, musų dienų gyveni
mo surėdyme, kaip žuvis be 
vandens. Pirmoji Gegužės yra 
diena, kurioje sus i pratusi e j; 
visų šalių darbininkai pareiš
kia broliškus jausmus vieni 
kitiems. Pirmoji Gegužės yra 
diena, kurioje susi pratus i ej i 
darbininkai peržiūri, kas nuvei
kta, ko atsiekta, ar kas pra
laimėta nuo to laiko, kai metai 
atgal, buvo švęsta Gegužės 
diena. Pirmoji Gegužes yra 
diena, kurioje viso pasaulio 
darbininkai pareiškia šių dienų 
žiaurius surėdymo garbinto
jams ir užtarėjams, jog darbi
ninkų minios ne neišsižada ko
vos už geresnę ateitį. Gegužės 
Pirmoji yra simbolas, yra žen-

VAIKAI REIKALAUJA
“CASTORIA”I

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus

Motinos! Fletchers Castoria 
yra jau vartojama virš 30 me
tų kaipo malonios ir nekenks
mingas pavaduotojas dėl Castor 
Oil, Paregoric, Dantų Lašų ir 
Soothing Syrups. Neturi savyje 
narkotų. Nurodymai randasi ant 
kiekvieno pakelio. Gydytojai vi
sur rekomenduoja jas. Tikros 
gyduolės turi šį parašą.

Tel. Lafayette 0094E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

A. ViOIKAS-LULEVICH
Airi. Ši JI h A

310) S«». Ii aku d Str<»et 
Kampas 31rnov gauta 

Tel. Yards 1119

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

S. BALICKAS
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS RUDUS 

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, UI.

Te). Empire 7365
DR. F. MATULAITIS 

322 Holbrook Avenue 
DETROIT, MICH.

Adynos 12—2 
6—8

Garsinkites Naujienose

Jus Galit Pagelbėt Savo 
Giminėms Atvykti 

Kanadon

Lietuviai Kanadon yra 
Priimami ir Pageidaujami

Daugelis lietuvių norėtų pagelbėti savo giminėms 
Lietuvoje atvykti Kanadon ir ten pradėti naujų gyveni
mų, bet nežino kaip pagelbėt; o Lietuvoj randasi tūk
stančiai žmonių, kurie geidžia apsigyventi Kanadoj, bet 
nežino kaip ten nuvykti ir neturi tam lėšų. Tai ameri- 
čiai liuosai gali padėti jiems susikurti sau naują, geres
nį gyvenimą.

klas kovojančios už laiminges
nę ateitį žmonijos.

j Taigi visi, į šią kiltą, reikš
mingą darbo žmonių šventės 
apvaikščiojimą!

Vieta ir laikas: Liuosybės 
svetainėje, 1822 VVabansia Av. 
gegužės 1 d. Pradžia 7 vaJ. va
karo.

Kalbės “Naujienų” redakto
rius drg. P. Grigaitis.

Dainuos Pirmyn Mišrus cho
ras, J. Čejiaitis, kvartetas ir k.

Bus šokiai.

Kas girdėt Naujienų 
laivakorčių skyriuj?

Jau artinasi musų didžioji 
ekskursija, gegužės 21 dieną. 
Dar galima suspėti prisirengti 
važiavimui su ekskursija. Ku
rie esate į>avėlavęv pasiskubin
kite. Tie, kurie mano važiuo
ti 2-ra klesa, privalo tuojau 
rezervuoti sau vietas, nes gali 
pristigti vietų.

G. P. SUROMSKIS & GO
NEJUDINAMO TURTO 

IR AUTOMOBILIŲ 
FIRMA

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

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

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

Tel. Hemlock 6151

Yards 4951
Mis. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUSERKA
3252 So. Halsted St.

Viršuje Universa) 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

Baigusi akute- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
▼usi Pennsyb 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
je ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvot* 

skaudėjimą

Wiertelak’s Pharmacy
Al bert I*. VVicrtelak, R. I’h.

4501 Archer Avė.
l’bone Virginia 0488 

Ohicago

Tel. Cicero 2962 
Res.: Rockwell 6363 
DR. S. ASHER 

DENTISTAS 
4'101 W. 14th St. 

Cicero
Viršui National Tea Co. 

andos nuo 10 ryto iki 9 vakare

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina S't., Chicago, III.I - J

Lietuvis Kontraktinius
Suvedant šviesas ii 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus i> 
mainom naujas Ram
pas Į senas; audriame 
ant lengvo išmokėji 
mo

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone tanai 2591

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom StM Room 1111 
Telefonas Centre! 4411.

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Bonlevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Wasbington St.

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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 

Nedėlioj 10 iki 1

■MR. HERZMAN ■»
- 1S RUSUOS-

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

Gydo staigias ir chroniška® li
gas vyrų, moterų ir vaiką pagal 
naujausius metodus X-Ray ir id- 
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.

18th St» netoli Morgan St
VALANDOS* Nuo 10—12 pistą 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Dienomis i Canal 

8110. Nakty
South *hore 2288
Boulevard 4186

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

Telefonai!

Naujienos per savo atstovus Kanadoj, gali patar
nauti kiekvienam norinčiam pagelbėt savo giminėms 
augščiaus minėtame reikale. Del platesnių informa
cijų kreipkitės asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

K. JURGELIONIS
A D VOK A I A Q 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

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

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2551

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare.
Seredoj ir PStnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedilioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.
i..................................-............................. -—m. ■

Garsinkites Naujienose

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9601

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė, 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visų teisią f

A. A. OLIS
ADVOKATAS

H S. La Šalie SU Room 2011
Te. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedšlio ir 
Pltnyčios.

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

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą. 

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chirego 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterą Ligą 

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

Telefonas Canal 1912
Naktima I«l. Fairfiu 6853

■ ■ —-u i ■
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KITOS APLINKYBĖS, KITI “PRINCIPAI”

Laikraštis “The Irish Republic” stebisi, kodėl kata
likų kunigai, kurie remia Airių laisvą valstybę, tuo pačiu 
laiku niekina Calles’o valdžią Meksikoje. Juk Meksikos J 
valdžia kovoja už savo krašto laisvę, ir jos pavojingiau- 
sieji priešai yra svetimų $alių imperialistai — taip pat,1 
kaip ir Airių tautus priešai.

Dalykas tečiaus bus visai aiškus, kuomet mes pažvelg
sime į katalikų bažnyčios padėtį Airijoje ir Meksikoje. 
Pirmoje katalikų kunigai nuo senų laikų remia tautinį 
judėjimą, kadangi tas judėjimas supuolė su katalikų baž
nyčios interesais. Airija yra katalikiška, o Anglija pro- 
testoniška. Kovodami už savo tautos pasiliuosavimą nuo 
Anglijos, airiai kartu kovojo ir už savo bažnyčios nepri-l 
klausomybę nuo Anglijos protestonų.

Kas kita Meksikoje. Čia katalikų dvasiškijai nebuvo 
konkurentų. Ji visuomet buvo privilegijuota, ir dėlto ji 
visuomet ėjo išvien su viešpataujančiomis klasėmis ir tų 
klasių valdžia. Kada ta valdžia buvo nuversta ir prie val
stybės vairo Meksikoje atsistojo ūkininkų ir darbininkų 
atstovai, tai katalikų kunigai neteko savo privilegijų ir 
atsidūrė opozicijoje valdžiai. Kadangi valdžios priešai 
Meksikoje yra per silpni atgauti prarastąsias pozicijas 
savq pajėgomis, tai jie ieško pagalbos ir užtarimo pas už
sienių kapitalistus.

Štai delko Meksikos katalikų kunigija yra savo kraš
to priešų talkininkė, kuomet Airijos kunigija yra tautiš
kai nusistačiusi. Tos pačios religijos atstovai, o betgi vi
sai skirtingais “principais” tautos klausime.

I anašiai, kaip su katalikų bažnyčia, šiandie yra ir 
su vadinamuoju komuristų internacionalu, arba Komin- 
ternu. Komunistai tautos klausime irgi taiko įvairioms 
tautoms Įvairius “principus”. Gruzijos komunistai, pav. 
prisidėjo prie savo krašto nepriklausomybės sutrempimo; 
bet Kinijai ir Indijai komunistai reikalauja pilnos tauti
nės laisvės.

Taip pat ir politikoje komunistų (kaip ir klerikalų) 
“principai” keičiasi sulig aplinkybėmis. Tenai, kur komu
nistai yra opozicijoje valdžiai, jie garsiai šaukia apie lai
svę (nelyginant Voldemaras prieš gruodžio 17 dienos 
“pučą”!), reikalaudami ne tik laisvės organizuotis, ir agi
tuot už savo idėjas, bet ir laisvės ginkluotis prieš valdžią. 
Bet tegu tik valdžia patenka į komunistų rankas — kaip 
bematant visos kalbos apie laisvę dingsta. Komunistų val
domoje Rusijoje priešingų nuomonių žmonėms jokių tei
sių nėra, ir patį laisvės reikalavimą Rusijoje komunistai 
yra prakeikę, kaipo “kontr-revoliuciją”!

Ką tai reiškia? Kodėl vieno ir to paties Kominterno 
nariai šitaip skirtingus “principus” skelbia tais pačiais 
pamatiniais klausimais?

Štai kodėl. Kaip katalikų bažnyčia, taip ir komunis
tų internacionalas senai paliovė buvę idėjinės žmonių 
grupės. Taip viena, kaip ir antras, jie yra tam tikri inte
resų susivienijimai.

Bažnyčios interesai yra kunigų interesai. Kominter
no interesai yra komunistų agitatorių ir Rusijos sovietų 
valdžios interesai. Komunistai skiriasi nuo katalikų tuo, 
kad pirmųjų centras, Maskva, šiandie dar turi savo ran-I 
koše “pasaulinę” valdžią, o Romos papa pasaulinės galios 
jau nebeturi. Kai Kominternas.atsidurs Romos papos pa
dėtyje (o tai, be abejonės, įvyks kada nors), tai Komin
terno interesai bus vien tik komunistų agitatorių inte
resai.

Taigi, rišdami tautos ir politikos klausimus, kunigai 
vadovaujasi savo interesais ir atsižvelgia į sąlygas, o ne 
Į Kristaus prisakymus. Taip pat ir komunistai tuos klau
simus riša, atsižvelgdami į savo vadų ir savo centro in- I 
teresus, o ne į išsvajotąjį “leninizmą”. Leninizmo, kaipo . 
teorijos, nėra. Lenino raštai tai toks pat prieštaravimų 
mišinys, kaip Biblija, ir jais galima paremti visa, ką tik 
nori.

IR SAVIŠKIAI PEIKIA

Lietuvos Ūkininkų Partija, kuri po perversmo buvo 
įėjusi į valdžią (ar ji tebėra joje, nežinia),, nesenai laikė 
Kaune savo suvažiavime, ir štai ką jisai, anot oficialio
partijos organo “Ūkininko Balso”, pažymėjo:

“L. Uk. P. sų didžiausiu susirupinimu žiuri į aštrė
jančią Lietuvoje partinę kovą ir j galimus tos kovos 
rezultatus. Ji su pasigailėjimu mato, kad Vyriausy
bė ligi šiol dar nieko nepadarė pastovumui patik
rinti”.
Gerą kąsnį to straipsnio cenzorius iškando. Perskau- 

du, kada peikia net ir sayiškiai I

Apžvalga
VIENAS KALA, KITAS 

ZALATIJA

paraše,Pruseika “Laisvėje 
-Ikad p. Račkauskas, būdamas 

Amerikoje, buvęs artimas “Nau
jienoms”, o dabar nudardėjo 
pas fašistus. Iš to Račkausko 
menamo artimumo “N-oms’’ 
bolševikų pasakorius nori Rač
kausko fašistavimu supeizoti 
mus.

“Vienybės” Sirvydas taip pat 
rašo :

“įdomu vienas dalykas. Gy
vendamas Amerikoje p. Rač
kauskas buvo labai artimas 
‘Naujienoms’. ”
O dabar, girdi, “Naujienos” 

ėmė ir iškoliojo Račkauską, 
kaip tik jisai prisiplakė prie 
smetonininkų.

Keista logika tų dviejų Brook- 
lyno redaktorių. Argi dėl to, 
kas buvo Račkauskas pirmiaus, 
“Naujienos” ima kokią nors at
sakomybę už jo darbus.

Bet yra grynas prasimanymas 
ir ta pasaka apie Račkausko 
“artimumą” “Naujienoms”. Nuo 
to laiko, kai Brooklyne įvyko 
“visuotinas seimas’’ (1911 m.), 
šio laikraščio redaktoriui nete
ko su juo ne tik matytis, bet 
nei susirašinėti. O polemiką 
vesti su juo teko ne kartą.

Žodžiais komunistai sugeba 
parodyti savo “darbininkišku- 
mą” labai karštai, bet kaip bu
tų gerai, kad jie nors karta pa
rodytų j j darbu.

Ir štai kokiu budu. Kusijoje 
yra komunistų valdžia, bet Ru
sijos kalėjimai pilni politinių 
kalinių, tarp kurių žymų nuo 
šimtį sudaro soialdemokratai, 
soial-revoliucionieriai, kairieji 
socialistai revoliucionieriai, a- 
narchistai ir kitokių revoliuci
nių srovių žmonės.

Sovietų valdžią komunistai 
laiko savo valdžia, tad jų parei
gu yra pareikalauti, kad ta val
džia duotų politiniems kali
niams amnestiją.

Visose šalyse darbininkai ko
voja už laisvę; visur jie smer
kia despotus, kurie už politi-

lios pažvalgas baudžia žmones 
kalėjimu. Bet jeigu amnestijos 
politiniems kaliniams darlynin- 
kai reikalauja iš buržuazinių, 
kapitalistinių, imperialistinių ir 
net fašistinių valdžių, lai šim
tą kartų labiau toks reikalavi
mas turi būt statomas valdžiai, 
kuri sakosi esanti “darbininkiš
ka.”

Jeigu Rusijos komunistų val
džia neatidarys kalėjimų durų 
politiniems- kaliniams pirmą 
gegužės, ir jeigu kitų šalių ko
munistai to reikalavimo jai ne
statys, tai kokią prasmę turės 
komunistų šukavimai apie “pro
letariato paliuosavimą”, “tarp
tautinį darbininkų solidarumą”, 
“bendra frontą” ir kitus 
žius dalykus? Juk tai bus 
nas veidmainiavimas!

Socialistai ne tik kalba
laisvę, bet ir darbu parodo, kad 
jiems laisvė brangi, nes kur so
cialistai įeina į valdžią, tenai už 
politines nuomones žmones nė
ra persekiojami, politiniai ka
liniai esti paleidžiami iš kalėji
mų. Kodėl gi komunistai nepri
pažįsta laisvės kitokių nuomo
nių žmonėms-?

gra-
gry-

apie
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Ką sako apie demokra
tiją Bertrand Russell?

DARGVAINIS TAI RAČKAUS
KAS

Demokratijos kritika. —Rusijos 
revoliucija. — Diktatūrų įsi
galėjimas. —Rusija iki revo
liucijos. — Demokratijos vys
tymąsi. — Rusų pažvalga į 
valstybės reikalus.—Atsiliku
sios tautos ir diktatūra.—Ma
žumų valdžios. —žmogus, ku
ris prievarta bando daryti ki
tiems gerą.—Geriausių žmo
nių valdžia.—Ar demokratija 
atgyveno savo dienas?

rezultatas. Francija 
sukurti demokratišką

Tas smetoninių srręurtiuin- 
kų advokatas, ką pasirašo 
“Dargvainiu”. matyt, tikrai yra 
Račkauskas, kurį koalicinė val
džia buvo paskyrusi vyriausiuo
ju “Lietuvos” redaktorium. Ta
tai patvirtina “Sandara”, kuri 
sako:

“Tokiu slapyvardžiu pasi
rašinėdavo Lietuvos laikraš
čiuose p. V. K. Račkauskas 
būdamas Amerikoj ii* paskui 
Londone. Visi daviniai rodo, 
kad tas laiškas p. Račkausko 
darbas.”

Paskutiniais keleriais metais 
pasaulyj įvyko daug tokių da
lykų, kurie davė progos kai ku
riems žmonėms tvirtinti, jog 
demokratija atgyveno jau savo 
dienas*. Girdi, dabar atėjo eilė 
visokios rųšiės oligarchijai.

Stambiausias pavyzdys toj 
kryptyų, be abejonės, yra Ru
sija. Išvaikymas 1918 m. Stei
giamojo Susirinkimo pakreipė 
revoliuciją i visai skirtingas 
vėžes. Iki revoliucijos visi ni
šai, kurie dirbo, kad nuverst

Tik “Sandara” mano, kad 
Račkausko pseudonimą galėjęs 
pavartoti provokacijos tikslais 
koks nors smetonininkas, norė
damas apgauti amerikiečius.

Jeigu yra tokia abejonė, tai 
ji turės būt pašalinta paties 
Račkausko, nes jisai, žinoma, 
negalės palikti be protesto var
tojimą jo slapyvardžio provo
kacijai.

Mums svarbu ne asmuo' to 
žmogaus, kuris teisina Lietu
vos smurtininkus, bet visuo
menės reikalas, surištas su ši
tuo dalyku. Viena yra be galo 
šlykštu, kad koks tai gaivalas, 
pasislėpęs po pseudonimu, mė
gina apginti tą valdžią, kuri 
kalėjimu ir sušaudymais bau
džia kiekvieną žmogų, drįstan
tį pasipriešinti neteisėtiems jos 
darbams arba 
tai pakritikuoti 
ra, biauru yra, kad 
pūkas kartu apsimeta ir de
mokratijos draugu akyse tų 
žmonių, kurie jį pažįsta po jo 
tikruoju vardu. Šitoks dvivei- 
džiavimas yra aršesnis ir pavo
jingesnis visuomenei dalykas, 
negu atviras fašizmas.

jog vietoj monarchijos bus į- 
steigta parlamentariška demo-

Bet bolševikai, sako paskil'bęs 
Bertrand Russell, sukurė tokią 
valdžią, kokią Anglija turėjo 
Cromvvell’o laikais. Valdžios 
vairas tapo pavestas tam tikrų 
įsitikinimų žmonių grupei. Kad 
palaikyti tą valdžią, prisiėjo į- 
sticigti visą armiją propagan
distų. Nuo bolševikiškos val
džios susikūrimo ne tik Rusi
joj, liet ir vakarų Europoj pra
dėta skelbti ta nuomonė, jog 
demokratiška valdžios forma ne- 
beatatinka šių dienų reikalavi
mams.

net tik- 
ją. A ni

tas sla-

KAIP BUTŲ GEllAI!

Už dviejų dienų bus pirmoji 
gegužės, kuomet viso pasaulio 
darbininkai švęs savo tarptau
tinio solidarumo šventę. Norė
dami pasirodyti dideliais dar
bininkų prieteliais, rengs tos 
šventės paminėjimus ir kimiu-
uistai.

Baudonieji tvirtina, jog ma
žuma turi teises įsteigti dikta
tūrą ir priversti, kad dauguma 
nusilenktų jų valiai.

J domu pastebėti, kad su tąja 
doktrina sutinka ir reakcinin
kai. Lenkijoj/Vengrijoj, Grai
kijoj, Italijoj, Ispanijoj ir pri
dursiu, Lietuvoj militaristai su
naikino laisvę ir parlamentari
nę valdžią. Buvo momentas, 
kuomet atrodė, jog ir Francija 
praras demokratišką tvarką. 
Bet tas pavojus bent laikinai

Pažiūrėkime dabar, sako Ber
trane! Russell, ar tie įvykiai 
yra demokratijos nykimo simp
tomai, ar tik liūdnos atminties 
karo pasėkos?

Pirmon galvon iki revoliucijos 
Rusija nebuvo demokratiška ša
lis. Jokioj šaly demok rali ja neįsi
tvirtino iš karto. Praeina ne

ima demokratiškomis idėjomis, 
išmoksta demokratiją įvertinti. 
Tatai galima pasakyti ne tik 
apie tas šalis, kur prie demokra
tijos prieita per revoliuciją, bet 
ir apie tas, kur demokratija at
sirado kaipo konstitucinio vys
tymosi 
bandė
valdžią laike pirmosios revo
liucijos, o paskui 1848 m., bet 
tik 1871 m., t. y. praėjus 80 
metų suviršum nuo pirmo ban
dymo, pasiekė įsteigti demokra
tišką tvarką. Vokietijoj irgi 
buvo daroma eksperimentų. Pir
mas toks eksperimentas buvo 
1818 m. revoliucija, po kurios 
lapo įsteigtas su gan apriboto
mis teisėmis parlamentas. Ga
lutinai demokratija Vokietijoj 
įsigyveno tik 1918 m.

Bertrand Russell pasakoja, 
kaip 1920 m. su vienu žymiu 
bolševiku jis ėjo Leningrado 
gatve. Vienoj vietoj telegrafo 
vielos buvo susimaišę, ačiū tam, 
kad stulpas buvo nulūžęs. Bol
ševikų lyderis atkreipęs jo dė
mesį į tai, jog praeiviai sten
giasi nuduoti, kad jie nepastebi 
to, kas atsitiko gatvėj Tai bu
vo daugelis šimtmečių tirpniš- 
kumo pasėkos. Per tą laiką pa
prasti piliečiai priėjo išvados, 
jog neužsimoka kištis j tuos 
reikalus, kuriais rūpinasi vals
tybė.

Kur tarp žmonių vyrauja 
toks įsitikinimas ir apatija, ten 
nesunku energingai mažumai 
užgriebti valdžią į savo ran
kas. Bolševikai įtikino vakarų 
Europos komunistus, kad par- 
lamentariškos įstaigos atgyveno 
savo amžių. Bet tikrenybėj ru
siški bolševikai primena tą la
pę, kuri prarado savo uodegą. 
Kadangi Rusijos politiškas vys
tymosi nepasiekė to laipsnio, 
kuomet yra galima demokratiš
ku tvarkti, tai dabartiniai Ku- 
sijos valdovai, kaip ir caro val
džia, bando įtikinti pasaulį, jog 
demokratija yra netikęs daly-

kant įstatymų, ir prievartos I 
keliu. Kiekvienas lengvai gali Į 
suprasti, jog kuomet reikalin
gas kolektyvis nuosprendis, tai 
tą nuosprendį privalo padaryti 
dauguma. ’ Nes jeigu mes pri
leidžiame ,kad valdžia gali būti 
ir mažumos rankose, tai tąsyk 
kyla klausimas, kurios mažu
mos? Tas klausimas tegali bū
ti išspręstas tik jėgos pagalba,

Komunistai visuomet argu
mentuoja, kad tik jų valdžia 
tegali pamainyti demokratišką 
tvarką. Bet tikrenybėj substi
tutų gali būti labai daug. Pa
vyzdžiui, generolų valdžia, ad
mirolų valdžia, finansininkų 
valdžia ir t.t. Vakarų Europoj 
komunistai negali tikėtis laimė
li valdžią tokiomis priemonė
mis, kokiomis jie laimėjo Ru
sijoj.

Kuomet antiparlamentariš- 
kam judėjimui vadovauja ir 
kraštutinis radikalas, tai ir jis, 
kai baigia savo tikslą pasiekti, 
išvirsta aršiausiu reakcioninin- 
ku. Taip, pavyzdžiui, atsitiko 
su Mus'solini. Progreso šali
ninkai tankiai neturi pakanka
mai kantrumo ir ištvermės. Jie 
mano, kad būdami valdžioj, vi
sus* blogumus jie galėtų vienu 
užsimojimu pašalinti. Bet gy
venime taip nesidaro. Manyme, 
kad viend šuoliu galima tikslą 
pasiekti yra daug optimizmo, 
bet labai mažai praktiško paty
rimo. Žmogus, kuris prievar
ta bando daryti kitiems geri , 
paprastai yra neapkenčiamas, 
lyrikui bėgant jis ir pats prade
da neapkęsti ir bijotis tų, ku
rie priešinosi jam. Jis stve
riasi žiaurumų bei priespaudos 
ir visiškai užmiršta apie pir
mutinį savo tikslą.

Ko nepajėgia atsiekti demo
kratija šalyj, kur kiekvienas 
gali skaityti ir rašyti, tatai 
negali būti visiškai atsiekta. 
Kas kita, žinoma, yra su tokia 
šalimi, kaip Rusija, kur dide
lis gyventojų nuošimtis nemo
ka ne tik rašyti, ale ir skai
tyti.

Demokratija nėra be ydų. Ga
lima pilnai daleisti, jog šalis 
sparčiau progresuotų, jeigu prie 
valdžios vairo atsistotų geriau
si žmonės, nesukeldami didelio 
antagonizmo. Bet dabar pasta
tykime tokį klausimą: ką reiškia 
geri žmonės ir progresas. Su
prantama, kad geri žmonės yra 
tie, su kuriais mes sutinkame, 
o progresas susiveda prie musų

troškimų realizavimo. Ant ne
laimėn, yra daug žmonių, kurie 
nesutinka su musų nuomonėmis 
ir kurie turi skirtingus troški
mus. O jeigu taip yra, tai ko
de! jie turi pasiduoti mums, o 
ne mes jiems?

Jeigu mes nenorime kiekvie
ną klausimą spręsti pagalba pi
lietinio karo, tai mums nieko 
daugiau nelieka daryti, kaip tik 
pasiduoti demokratiškai tvar
kai. Pasiduoti ne dėl to, kad 
dauguma yra teisinga, bet dėl to, 
kad niekas- tikrsfi nežino, kas 
yra teisingas. Tokių žmonių, 
kurie butų visiškai tobuli, nė
ra. O jeigu taip, tai joki žmo
nių grupė neturi teisės prie
varta antmesti savo įsitikini
mus. Politika dar nepriklauso 
egzaktiniams (tiksliesiems) mo
kslams. Prietarai ir skonis dar 
ilgai vaidins svarbų vaidmenį 
politikoj. Tie, kurie supranta 
tų visiems aiškių tiesų, niekuo
met griežtomis priemonėmis 
nebandys antmesti savo neracio- 
nališkumą kitaip manantiems 
žmonėms. “Tvirtos valdžios” 
šalininkų dorove yra pavojinga, 
nes ji remiasi išimtinai jėga.

Kiek militaristų, tiek įr ko
munistų teorijos susiveda prie 
neapykantos racionalizavimo. 
Neapykanta gi visuomet yra pa
vojingas dalykas.

Nėra jokių įrodymų, sako 
Bertrand Russ’ell, kad vakarų 
Europoj pranyktų demokratija.

X mokratijai tapo užduotas’ 
ūgis tik tose šalyse, kurios 

yra atsilikusios ir mažiau kul
tūringos. Kuomet Rusijos ir 
Kinijos žmonės išmoks skaity
ti ir rašyti, tai irgi susikurs 
demokratiška tvarka. Nepraeis 
ir 25 metų, kaip Japonija ra
miu budu ir pagalba revoliu
cijos sukurs pas save demokra
tiją. Tvirtinimas, kad demo
kratija labiausiai kultūringose 
šalyse atgyveno savo dienas, 
neišlaiko jokios kritikos. Demo
kratija, nežiūrint visų jos ydų, 
yra vienatinis būdas apsaugoti 
žmones nuo despotiškos val
džios. Be to, reikia neužmiršti 
dar ir to fakto, jog juo dau
giau apsišvies ir išsitobulins 
žmonės, tuo mažiau ydų betu
rės demokratiška valdžios for
ma.

Tokios tai nuomonės apie de
mokratiją laikosi Bertrand Rus
sell. O Russell kaipo filosofas 
ir mokslininkas yra žinomas vi
sam , pasauliu.—K. A.

.......... ..........
Ofiso ir Res. Tek Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street
ii , n»...............-n.......... ..... J

/ " ’
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tek Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valandos! 2—4 diena; 6:30—8:30 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578 
v—.. ....... .. ... —>

DR. MARGERIS 
3327 So. Halsted Street 

Tek Boulevard 8483
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2 

---------------- --------------------------------- i /

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

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

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

kas.
Kai dėl Lenkijos, Vengrijos, 

Graikijos, Italijos ir Ispanijos 
galima tiek pasąkyti, jog jos 
nėra moderniškos tautos, ir to
dėl statyti jas pavyzdžiu butų 
absurdas. Iš to, kaip tos tau
tos atsineša į žydus, jau galima 
spręsti apie jų atsilikimą. Nė
ra jokių žymių, kurios rodytų, 
jog demokratija eina silpnyn 
tarp angliškai kalbančių žmo
nių. O Japonijoj, Kinijoj ir 
Tolimuose Rytuose demokratiš
kos idėjo juo toliau, tuo darosi 
labiau populiariškos.

Tarp demokratijos ir kitokios 
valdžios, sako Russell, yra toks 
jau skirtumas, kaip tarp bai

.............. " \
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos

9 iki 12, 1 iki 3 diena 
ir 6:80 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.

Dr. A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgu 

8303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tok Boulevard 2160
— V ai and s —

Nuo 9 iki 19 vak dienos ir
Nuo 6 iki 9 valandai vakar.

I ■ —S ...................  u-l

mažai laiko, kol žmonės persi- gimo ginčo teisėtai, prisilai-

A. MONTVID, M. D. 1'
1579 Milvraukee Are., Ho«m 20V 
Kampas North Avė. ir Hobey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 Iki ,
8 vakare. Tek Brunswick 4983
Namų telefonas Spaulding 8633 < 

i UHraviolitini iviesa ir diathenvia I 
l.... .......... ............... ...................... ........

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos ! nuo ’ ?! ? v.'

l nuo 6 iki 9 vai. rak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 So. Ashland. Tek Boulveard 
7820. Ke«n 6641 So. Albany Are. 
Tek Frospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj !• iki 12 d.

/ 1,1 11 ■ J"
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. V eželis..
LIETUVIS DUNTISTAS

So. Aahland A*e.
Ant Zaleskio Apttehos 

CHJCAGO. ILL.

Ras. 6600 So. Artecian Ava.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORI8 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL 
Chieaga, IH.
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ŽINOMO SAVO 
SKONIŲ 

niiurrmiT

Unijos padaryti
Nėra Geresnių Del Virimo, ti?

Kepimo
Saldainių dirbimo

Vai Blatz Brewing Co
CHICAGO BRANCH
1500 Holt Street

Phone Brunswick 3600-1-2 
and Wholesąle Dealers

“Plaukite po Amerikos Vėliava”

Dabar laikas galvoti apie kelionę

LIETUVON
Nupiginta ten ir atgal kelionė 

trečia klesa į 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen

rjABAR toks mrtų laikas, kuriame 
plaukti juromis yra smagiausia. Dienos 

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

Keliavimas j tėvyne gegužio 
nuvežė jus j priprastas aplinkybes 
gražiausiame metų laike.
Išplaukimai United States 

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 j Bremen, 
Leviathano.)

Pasirinkite bite viena ir keliausite su savo 
tautiečiais, o visi bagažo ir keliones reikalai 
bus aprūpinti jums išanksto.

Pilnų informacijų klauskite vietos agento 
arba rašykite pas:

United
States Lines
p 110 S. Dearborn St., ( hieago n 

<3 Broadvvay, New York City

mėnesi 
kaip tik

Lines

apart

Gyvenimo Prailginimo 
Klausimas
Rašo Dr. A. J. Karalius

Gyvenimo prailginimo klau
simas vargina visus- žmones, 
nes visiems, žinoma, norisi kuo- 
ilgiausia gyventi. Sveikatos 

I klausimas paskutiniu laiku už
kimšti musų laikraščiai. No
rėjau pasakyti: straipsniais apie 
ligas, gydymus,! operacijas ir 
t.t. Apie ligas mėgsta skaityti 
ligoniai, kurie«senai gydosi. Apie 
operacijų darymus, manau, nė 
vienas žmogus skaityti nenori. 
Ir, tiesų pasakius, man jau pra
deda įgristi tie aprašinėjimai 
ligų. Kam čia bauginti žmo
nes? Kam čia vartoti tūkstan
čiai žodžių, kuomet galima kas 
reikia keliais žodžiais pasak y- 

’ Bet tiek to. Eikime prie 
savo užsibrėžto tikslo: gyveni
mo prailginimo klausimas.

Kas nuveikta šioje srityje ir 
ko galima tikėtis—štai apie ka 
aš ir kalbėsiu. O medžiagų pa
imu iš Yale universiteto prof. 
Fisherio raštų, ypatingai iš jo 
paskaitos American Public; 
Health asociacijos kongrese pa
baigoje pereitų metų.

Dr. St. Smith, vienas 
tos asociacijos įkūrėjų, 
99 metų sulaukęs. Jisai 
mirtį pasakė: ‘‘Siųskite vilties 
pasiuntinius, kurie skelbtų mo- 

, ksliškų gyvenimo būdų”. Tuo- 
jaus po mirties susirinkusieji 
sveikatos saugotojai priėmė ši
tokia rezoliuciją:

‘‘Naujoje Zelandijoje viduti
nis žmogaus amžius’ jau yra 65 
metai, o Amerikoje 1920 me
tuose buvo 55 m... Ir mes todėl 
turime teisių skelbti, jogei savo 
laiku visose tautose žmonės už 
penkiasdešimts metų galės gy
venti vidutiniai bent dvide
šimts metų daugiau Amerikoje, 
o kitur gal dar ilgiau”. Aiškus 
dalykas, jogei už penkiasde

šimts metų žmonės daugiau ži
nos apie užlaikymą sveikatos 
negu dabar. Ir mums visiems 
kurie spėjome įsigyti žinių apie 
higiena, reikia aiškinti mažiai:

gų mirimus tuomet buvo gali
ma sumažinti sekamai: rožės— 
30'/,'—prisideda vieni metai, ti- 
lusą 80%, prisideda vieni me
tai, dil’teriją—70*, prisideda
pusė metų. Apie vėžį tuomet 
buvo manyta, jogei jį sumažin
ti negalima, o apie 
gv nedaug žinota, 
ligas aplamai buvo 
gei apsaugojus nuo
ku žinomais budais galima pra
ilginti vidutini žmogaus amžių 

I metais. O viso labo tuomet 
buvo sakoma,’jogei saugojamo
sios medicinos pagalba galima 
prailginti vidutinis 
13 iki 15 metų.

Jau šiek tiek

cukrinę li- 
Apie vaikų 
sakyta, jo
jų tuo lai-

amžius nuo

atsiekta
statistikos 

bėgyje pas-

metų (Ame-

džiovos nuo 
30% tarpe

prailgėjo 4 metus kas šimtme
tis, o devynioliktam šimtmetyje 
prailgėjo jau 9 mietus, o pabai
goje 19 šimtmečio gyvenimas 
prailgėjo 17 m. Europoje apla
mai, o Prūsijoj net 27 m. Dvi
dešimtam šimtmety Amerikoje, 
Anglijoje ir Vokietijoje žmo
nių gyvenimas prailgėjo apla
mai imant net 40 metų per 
šimtmetį. Dr. B. Pearl surado, 
kad Baltimorėje paskutiniame 
pusšimtyje gyvenimas prailgin
ta 30 m.,; Londone prailginta 
15 m. per šimtmetį. Vienok pas
kutiniu laiku Vokietija vėl pra
lenkė visus kraštus: lenais 
gyvenimas prailginta 60 m. per 
šimtmeti, ėionais, supraskite, 
kalbame apie vidutinį žmonių 
amžių, ne apie atskirų asmenų 
gyvenimų. Progresas medicino
je, nauji vaistai, moderninės li
goninės, miestų sveikatos de- 
>artamentai, naujagimių prie
žiūra, geriau išlavinti medicinos 
daktarai, žmonių kultūrinimas, 
genesnės sanitarinės sanlygos 
miestuose ir kaimuose — visi 
šitie ir šimtai kitų priežasčių 
prailgino žmonių gyvenimų.

Reiškia žmonės paskutiniais 
nikais ilgiau gyvena. Ar mes 

gyvensime vis ilgiaus ir ilginus? 
Turime optimistų, štai Dr.

ISfei laikas nei pa
pročiai . . . negali 
sugadinti Helmarų 
gerumo ir jų nepa
lyginamo malonu
mo.

Susipažinkit Su

Helmar
Karaliene

Žymiausių Cigaretų

minti
mi rė 
prieš

t ’žpercitų metų 
jau skelbia, jogei 
Rūtinių 17 metų prailginta vi
dutinis amžius 15 
rikoje).

1922 m. Dubi i n 
kad mirimai nuo 
1911 m. sumažėjo
Metropolitan Insurance kompa
nijos klientų. Kitoje vietoje ji
sai kiek vėliaus jau randa, kad 
geresnėse aplinkybėse džiovos 
apimtų ligonių mirimai bėgyje 
liktai 17 mietų sumažėjo 69% 

jau beveik tiek, kiek, kaip 
minėjau, 1909 m. pasitikėta.

Titus sumažėjo 87%- dau
giau, negu 1909 m. pasitikėta. 
O dil’teriją dar daugiau suma
žėjo; dabar jau beveik galima 
pasakyti, kad dil’teriją savo lai
ku visai išnyks arba bent paliks 
nepavojinga. Industrijose mi
rimai nuo sužeidimų labai žy
miai sumažėjo paskutiniais 10 
m., ypatingai sumažėjo susirgi
mai nuo įvairių industrinių 
nuodų. Vienok atsirado naujų 
sužeidimų ir mirimų tai auto
mobiliai, bet sulyginamai Ame- 

nedaug 
daugiau

Vienas Ratas
Jau

Išrenduotas

Jus-
Gyvensit Kitam

Flate

sveikatos už

prof. Fishei 
vadinama 

kuria

žinantiems. Ir r< 
noras interesuotis 
laikymu.

1909 metuose 
pagamino raportą
Conservation komisijai, 
me surinko visas žinias apie (ik 
to laiko esamas) saugojamo? 
medicinos jėgas ir apie tai, ko 
kias ligas galima tuo laiku bu 
vusiais budais sumažinti ar pa
naikinti. Trumpai su|?lau<lus 
jo raporto svarbiausi punktą 
buvo šie: džiovos mirimus gali 
ma sumažinti 75%, tuo budi 
prisideda virš dviejų metų priii 
vidutinio amžiaus; skilvio ii 
žarnų ligas galima sumažini

^j| 60'i, prisideda virš dviejų meti 
-prie vidutinio amžiaus; kitų Ii

rikoje automobiliai 
žmonių užmuša: kiek 
sužeidžia.

D r. Du 1/1 i n surado, 
vio ir žarnų ligos- susimažino 
79%, o mirimai vaikų suma
žinta 6(F/<, o buvo numatyta

rodo, jo- 
studenčių 
sveikatos 
pastatyta,

isconsino uni-

1 luisto statistikos 
gei mirimas moterų 
tose kolegijose, kur 
saugojimas tinkamai 
sumažėjo 25
vcrsitetas skelbia, kad studen- 
ų susirgimai sumažinta 50% 

(įvedus periodinius sveikatos 
Girinius ir patarimus kaip užsi-
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4177-83 Archer Avė 
M. KEŽE S, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROMS, Vedėjas

Grojikliai Pianai 
PEOPLES' KRAUTUVĖSE

Statistikos aiškiai parodo, kad 
paskutinias 10 m. sumažėjo 
mirimai ir darbininkų tarpe, 
ypatingai įvedus priverstiną 
ekzaminavimą visų aplikantų. 
Paskutinias metais, ant nelai
mės, munšainas daug žmonių 
į kapus nuvarė, > 
džioje kol žmonės 
jo virti, 
munšaino 
kinti.

Bet juk 
galima

dar nemokė- 
mirimus nuo 
visai panai-

tikėtis

Yra kelrodis Lietuviams, kut* įsi- 
eryti geriausj pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuoso 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 
[>ahai lengvus iSmokėjimo buduj 
pritaikinam kiekvienam.

T^O LAR^510*”

galima
faktai aiškiai parodo, 

jogei galima apsisaugoti nuo di
dumos ligų arba sumažinti jų 
pavojingumą. 1909 m. prana
šystė, reiškia, išsipildė.

1922 m. Dr. Dubliu parašė 
atskirą pranašavimų apie gy
venimų prailginimo galimybes. 
(“Possibility of Extending 
lluman Lile”), kuriame jisai 
gan rūpestingai paduoda žy
miausių tyrinėtojų darbų su
trauka ir parodo, kad dar ga
lima prailginti žmonių gyveni
mų 10 m., 
esamomis 
žvelgiant į 
patyrimus.
kad negalima pasakyti 
tis suteiks ir kada 
žmonių papročiai.

Prof. Fisherio žiniomis laike 
septyniolikto šimtmečio (ir da
linai aštuoniolikto) Europos 
žmonių vidutinis gyvenimas

pasinaudojant tiktai 
žiniomis ir neatsi- 

ateities išradimus ir 
Aiškus dalykas, 

ką atci- 
pasikeis

Garsinkites NAUJIENOSE”

Haid atvirai sako, kad musų gy
venimas eis vis ilgyn ir ilgyn. 
Jisai tvirtina, kad 2,000 me
tais vidutinis žmonių amžius 
civilizuotose šalyse bus 100 
metų ir kad gims daug vaikų, 
<urie išgyvens ir 200 metų. 
Duokime progos pakalbėti ši
tam optimistui. Jisai sako:

“Bėgyje paskutinio miliono 
metų žmogus užkariavo aplin
kumą ir ją vis geriau ir geriau 
iontroliuoja. Tai galime aiškiai 
yamatyti sulyginę senovės 

žmonių įrankius su mūsiškiais 
įrankiais o įrankių gerinimas

kas metai eina greityn. Kad 
žmonės vis geriau ir lengviau 
kontroliuoja savo aplinkumą, 
tai mums dar aiškiau parodo 
žmonių susisiekimo budai, pa
žanga jų statyboje, greitumas 
visame kame. Ir juo modernes- 
rfis žmogus, juo jisai lengviau 
aplinkumą kontroliuoja, grei
čiau nugali visokias gamtos 
kliūtis. O juk kas yra gyveni
mas, kad ne kova su gamtos 
kliūtimis? Juo mes tas kliūtis 
geriau kontroliuojame, juo il
giau galime gyventi.

• Saugojamoji medicina su

teikia vis naujų ir naujų būdų 
kovoti su ligomis, mokslininkai 
suranda vis naujų ir naujų prie
monių kovoti įvairias ligas. 
Tiktai dabar tepradedame su
prasti liaukų ir vitaminų svar
bą—ateityje, be abejo, galėsime 
'stebuklus daryti šioj srityj. 
Progresas daroma gydyme vė
žio, širdies ir kraujo tekamųjų 
sudynų ligose. Jau įrodyta 
celių nemarumas, šitokį ir pa
našus suradimai dabar vis daž« 
niau ir dažniau skelbiama; o 
naujų suradimų galime kas die
ną laukti—laboratorijose dirba 
vis daugiau ir gabesnių žmo- 
nių.” <•

Tai reiškia nebūtų ribų žmo
nėms gyventi. Gyventų žmo
nės šimtus metų, paskui gal net 
tūkstančius... Gražu, bet tuk’ 
būt perdėta. O gal ir ne.

Aiškus dalykas, kad žmogau^ 
amžius turi savo ribą, už kurios 
negalima pereiti. Juk amžinai 
niekas nesitiki gyventi. Reiš
kia, galime kalbėti tiktai apicj 
prailginimą gyvenimo tam tilč-* 
rose ribose.

(Bus daugiau)
—.....

Atėjo Kultūra No. 3- 
Galima gauti Naujienose. 
Kaina 45c.

——» ——— > ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stok Mokėjęs Renda!

Rendų Pinigais 

Jus galit Nusipirkti 
šį pelningą Namą

Didžiausi 2-flatų Barg'enai
CHICAGOJE — TURI BŪT PARDUOTI UŽ KAŠTUS

• *

ŽIŪRĖK
KOKIOS ČIA YRA YPATYBES

Tiktai a’/j mylios nuo didmiesčio, 1 blokas nuo 
2-jų transportacijos liniją, žemes kaina čia nuolat 
kyla.

Namai hiicluvoti ant plačių lotų"---- 3’0x125 po<la«,
su visais įtaisymais, sienos puikių plytų, karšto van
dens šiluma, “sun parloro, indoor bed”, apdirbti por- 
čiai bungalow styliaus stogai — žodžiu, moderniški 
visais atžvilgiais.

Ateik ir apžiūrėk ką gali nupirkti ant išlygų leng
vesnių negu renda.

E d w a r d W

Tiktai $650lūkėti
%

Balansas .575 Per Mėnesį
l I

Niekur Chicagoje jus nerasit kitų tokių bargenų kaip šie — tik pagalvok 
■---- įmokėti tiktai už naujų dviejų aupftln murinj namų, kurio antras auK^tao
jau išrenduotas, o pirmanje palikta vieta pirkėjui kad nusipirkęs tuojaus galėtų 
kraustytis ir gyventi. Tai yra jusi] nroga Įsigyti sau namą lengviausiomis 
sąlygomis ir tuoiaus imti renda.

Pradėk mokėti’už savo locną namą, vieton mokėjus kitiems. Dabar dar 
yra keliolika namų pasirinkimui. Kaina tik padengia kaštus. Chicagoje randasi 
daug žmonių pakankamai išmintingu pasinaudot šia nroga — tai nea t įdėliok’. 
Ateik ir apžiūrėk šiuos didelio pigumo namus TU.OJAUS!

. Bakševičius
NAMAI: \ ' • OFISAS:

4358 S. Spaulding Avė. 4336 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8600 ir 9570 . >

Kreipkitės 
bile diena 

j namus ar 
oiisan

PAMATYK JUOS NELAUK
DAMAS ILGAI

Privažiuoti galima Archer ir Kedzie kur 
rais. Ofisas randasi ant N. W. kampo Archer 
ir Kedzie, Bakševičiaus rezidencija du blokai į 
vakarus nuo Kedzie Avė. Visados klauskit 

Bakševičiaus.
Budavotojas W. HAYDEN BELL ir savininkas

. .t » ■ .1 Mrr. • f ■»»»•• < w . - • .▼ n
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Įdomiausia Knyga

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”
Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai
\ •

38 puslapių—kaina 25 centai

i*

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE

Perversmo suplenuotojai ir vadai
I •

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų '

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

Įsigykit Sau Vieną!
Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 

to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo- tuoj po perversversmo ir upui atslūgus.

Parsiduoda po vienų ir olsėiiu

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

Žodis Keliaujantiems 
Lietuvon

Gegužės 21 d. “Naujienų” 
ekskursija apleis Ameriką. 
Šiandie daugelis keliauninkų 
klausinėja, ką jie turėtų pasi
imt su savim sau kelionei ir

i ką jie galėtų parvežti iš Ame
rikos lauktuvių savo draugams

i Lietuvoje.
Praeitą vasarą man t(fyo

lankylis Lietuvoje, tad paty
riau. kas labiau Lietuvoje yra 
pageidaujama. Nenoriu ke
liauninkams liepti, ar už ką 
agituoti, bet mėginsiu tik nu- 

, rodyti patyrimus.
Ką jus, gerbiamieji, neparve

ši te savo giminėms ar drau
gams i Lietuvą, jie viską su 

į džiaugsmu priims, nežiūrint 
didelės ar mažos dalyko ver
tės. Lygiai bus jūsų giminėms 
didelis džiaugsmas jūsų parva
žiavimas, nors ir nieko jiems 
dovanų neparvežtumėt. Jie 

; verks iš džiaugsmo pamatę 
ljumis. .Jie pasakos jums apie 
savo vargus praleistus karo 

'metu. Jum Lietuvos mergaitės 
pirmiausia uždainuos “Karo

I dainą”, skundo-, sielos troški
mų ir kitas dainas; pagalios iš
girsite: “Tu Lietuva...”

Bubu vežti j Lietuvą dova
noms neapsimoka, nes ten pi
gesni. Kokius blizgučius ne
svarbu, nors panelėms tas pa
tiktų. Geriausia aš patarčiau 
duoti dovanų (jei norite duoti) 
doleriais. 5 dol. yra didelis pi
nigas, o jei gautų $10, tai bu

lių didžiausias jiems džiaugs- I
imas. Jie už dolerius nusipirks 
kas jiems yra reikalingiausia.

Ką jus parvešite, ar nepar- 
vešite, bet knygų turite tikrai 
parvežti. Lietluvos jaunimais, 
myli knygas skaityti. Vienas 
šeimynos* narys garsiai skaito, 
o visi susėdę aplink skaitantį 
klauso. Lietuvos žmonėms yra 
nepasiekiama literatūra. Pi-

I ginusias laikraštis kainuoja 30 
j lietuviškų centų; kaikurie 60 

! centų, o žurnalai su viršum li
tas. Jei tik jums reikėtų mokė
ti už “Naujienų” kopiją 30c, 
tai gal atsisakytumėte skaity
ti, kaip kad ir Lietuvos žmo
nės. Lietuvos žmonėms litas 
yra daug brangesnis, nekad 
mums musų doleris. Savaitinis 
laikraštis Lietuvoje kainuoja 
18 litų — pigiausias. Kasdieni
nis 60 litų. Kad užsirašius kas
dieninį laikraštį, reikia parduo
ti apie 40 vištų. Geru daly
ku butų, kad amerikiečiai už
rašytų savo giminėms nors ko
kį jų mėgiamą laikraštį. Siųs
kite knygų iš Amerikos, bet 
atsiimant jiems Lietuvoje rei
kės užmokėti taksai vienas li
tas už kilogramą (2 svarai). 
Siųsdami knygas, pasiųskite 
jiems ir pinigų.

Važiuojantys su šia “Naujie
nų” ekskursija,' pasiimkite po 
keletą knygų. Vežantis jas, 
jums nereikės jokių taksų mo
kėti. Knygas vežkite: moksli
nes, istoriškas ir apysakas. 
Neveškite tokių knygų, kurio
se yra rašoma prieš valdžią ir 
dorą Lietuvos. Taip pareiškė 
Lietuvos konsulas, p. Žadeikis, 
Chicagoj e.

Keliaujant traukiniu ir lai
vu bus gerai ir patiems pasi
skaityti. Nubos žaisti, kalbėti 
bei dainuoti, bus didelė permai
na skaitymas gerų knygų. 
Knygų galite vežtis kiek norite, 
nes tai bus jūsų knygynas.

Parveždami knygų Lietuvon, 
jus parvešite kartu ir spindu
lį šviesos. Jums Lietuvos žmo
nės bus dėkingais ir atsilygins 
keleriopai jums viešint Lietu
voje. — Jonas Jankus, 
“Naujienų” ekskursijos palydo
vas. I M ' ! '< I :<IT!

Pašalink Kosulį Salti/ Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visa* 

Gyla* ir Skausmu*

Geresnis nei Mušt ar d Plaster.

Norėdami
Aplankyt Ievyne

Ir turėt smagią kelionę ten ir atgal keliaukit su

NAUJIENŲ 
KSKURSIJA
Gegužio 21 d0, 1927

>w»-
-

UnitedlState Lines Laivu Leviathan
Oflcralis Naujienų pa- 

lydovas patarnaus ke
liauninkams visuose jų 
reikaluose lyaes ir pri
žiuręs keliauninkus iki 
Klaipėdai
Jonas Jankus

$186.00
$107.00

Laivakortės kaina į abi puses......................... ................
«

Arba į vieną pusę................................................................
, Taksai $5 ir pagalvės gryžtantiems $8 ekstra.

Su šia ekskursija keliaus daug smagių ir simpatingų lietuvių 
iš daugelio miestų ir vietų; daug profesionalų ir biznierių ir čia 
visi bendrai žais ir smagiai laiką praleis puikiausiame, didžiau
siame laive — LEVIATHAN.

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

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

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

VEIKITE TUOJAU. Del patogumo vartokit šį kuponų:

INMUIIEINm
1739 S. Halsted St

Chicago, III

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

Naujienų Ekskursija.
Vardas .............................................
Adresas ..J.......................................

t
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Tarp Chicagos 
i Lietuvių

Marųuette Manot DALYVAUS PIRVOS Gi] ,U 
ŽĖS APVAIKščIOJIME

darbai, kuris yra dailydė, ir 
toks dajlydė, kokių šiandie la
bai retai teužtiksi. Jis dailydė

laikrodėlį.
Po vakarienės vėl tęsėsi žai

dimai ir šokiai. —R.
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

18-ta Kolionija
Žagariečių vakaras; pagerbė 

savo draugą

Balandžio 23 d. p. Savickio 
svet. prie 18 ir Union Avė. j- 
vyko ytin šaunus vakaras, ku
ris buvo surengtas pastango
mis p. p. Jono Gasparaičio ir 
Benio Petraičio. fcis vakaras 
buvo surengtas pagerbimui 
Vinco Linkaus apvaikščiojant 
jo 50 metų amžiaus sukaktu
ves. Svečiai buvo daugiausiai 
žagariečiai, joniškiečiai ir jų 
draugai.

Man patiko ne tik svečių 
mandagumas, draugiškumas, 
bet ir tas jų kadrilius. Mato
mai musų senas scenos veikė
jas, p. Vaitekūnas, yra buvęs 
geras šokėjas. kad jis taip 
gražiai ir vikriai gali šokti 
kadrilių, valsą ir kitus seniau 
lietuvių mėgtus šokius. Gra
žiai šoko ir kiti svečiai. Muzika 
ir buvo gerą sutaisęs p. Sim-1 
kaitts. Ką dauginus jie suteikė 
jubiliejantui neteko patirti. 
Bet šiaip vakaras buvo malo
nus. — Reporteris.

Iš SLA 260 kp. veikimo
SLA 200 kp. susitvėrė vos 

keli mėnesiai atgal, bet jau su
spėjo sutraukti gražų būrelį 
lietuviu prie savęs. Nariai su
sirinkimus lanko skaitlingai. 
Pereitame 200 kp. susirinkime 
dalyvavo netoli visi kp. nariai. 
Tas yra labai pagirtina.

šios kolonijos lietuviai nėra 
pasiskirstę j frakcijas, visi skai
tosi lygus piliečiai ir lygus SLA 
nariai. Todėl ir susirinkimai 
būna ramiai atlaikomi, be jo
kių užsipuldinėjimų vieni ant 
kitų. Tas yra labai naudinga 
k p. augimui.

taipgi teko man viena au
sim nugirsti, kad p. Pranas Mi-< 
kolaitis šioj lietuvių kolonijoj 
ketina prie pirmos progos su
tverti jaunuolių kuopą. Na, o 
ką p. P. Mikolaitis pasiskiria 
atlikt, tai ir atlieka. Todėl nė
ra mažiausios abejonės, kad
nctobmo) ateityj mes turėsime 
savo kolonijoj ir jaunuolių kuo
pą.

Finansiniai 260 kp. taipgi ne
blogai stovi. Jau turi keletą dė
mučiu dol. savo ižde, na ir ko
lei neturėti kp. pasisekimo, 
kad jai priklauso tokie darbš- 
ųs nariai, kaip p. K. J. Maebiu-

SLA. 129 KUOPOS ATSI 
ŠAUKIMAS I SLA. NARIUS 
IR APIELINKĖS LIETUVIUS

Gerbiami darbininkai-ės:
Dabartinėje gadynėje nėra 

nei vienos y pa tos, kuriai ne
grėstų pavojus sveikatai ir gy
vasčiai ant kiekvieno žingsnio. 
Dabar mieste nėra saugu išei
ti ant gatvės kaip seniems, 
taip ir mažiems. Esant tokiam 
pavojui, būtinai reikia apsi
drausti savo gyvastį, kad ne
laimei ištikus likusiems butu 
lengviaus gydytis gaunant ligo
je pašelpą, arba ištikus pir
čiai, kad palengvinti šeimynai 
vargus gaunant iš apdraudos 
bent ant palaidojimo. Kiekvie
no lietuvio pareiga yra apsi
drausti į SLA. ir paraginti sa
vo draugus, kad ir jie įstotų 
į šią organizaciją.

Dabar SLA. 129 kp. skelbia 
vajų naujų narių prirašymui 
prie šios kuopos. Vajus baigsis 
su pradžia spalio Mėnesio, 
1927 m. Nariams, prisirašinė- 
jantiems naujus narius, yra 
skiriamos dovanos sekamai: 
Pirma dovana 5 dol. gaus tas, 
kuris prirašys daugiausia na
rių; ajitra dovana — $4; tre
čia — $3; ketvirta — $2; o 
penkta — $1. Dovanos -bus 
duodamos tik kuopos nariams. 
Kuopos organizatoriai negaus 
jokios dovanos.

Kaip matote, nariams yra 
gera proga pasidarbuoti ir lai
mėti dovanas. Kurie pasidar
buosite. malonėkite pranešti 
kuopos organizatoriams, J. 
Gelgaudui, 723 W. 17 St., ar
ba A. Zalagėnui, 1951 Canal- 
port Avė. Phone Roosevelt 
7706. Su pagarba,

SLA. 129 kp. Valdyba.

kaą, kuris ne tik organizavo 
260 kp., bet ir šiai kp. laikyti 
susirinkimus veltui duoda sve
tainę. Nebloga kuopai turėti 
tokį geradarį kaip K. J. Ma- 
chiukas.

Sekantis SLA 260 kp. mėne- 
ūnis susirinkimas įvyks 1 die- 
uį gegužės, K. J. Machiuko sve- 
ainėj, 2436 W. 59 St., 2 vai. 
>o pietų. Visi nariai būtinai tu- 
i pribūti i susirinkimą ir kiek

vienas turi atsivesti nors po 11 
įaujų kandidatų. Jeigu taip pa
birs site, tuomet musų o'balsis 
bus atsiektas. Pasiskubinkite!

260 kp. narys.

Yozavito Mokiniu 
Koncertas

Sekmadienį, gegužės 1 d., 3 
vai. po pietų, La\vn Community 
Center salėj (6611 S. Troy st.) 
Įvyks žinomo chicagiečiams pia
nisto Miko Yozavito mokinių 
koncertas.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nauiieinu Vphletrramv

tų laikų, kuomet meistras f sa
vo darbo vaisių žiurėjo netik 
kaip į dalyką, žadėjusį jam pi- 
nigišką atlyginimą suteikti, bet 
taipgi kaip į savo mokslo, savo
kantrybės, savo kūrybos vaisių. 
Gedgaudo išstatyta parodoje 

•šėpa, stalčius, jo iškabinti pa
vyzdžiai vadinamo “greineravi-’
mo”, man rodosi, yra tikro
meistro, kuone savo amato ar
tisto, darbas.

VLADISLAVA VALAITIENE

Jonas Čepaitis, 
labai geras dainininkas — te
noras, kuris betgi platesnei 
publikai mažai rodosi. Jis dai
nuos LSS. VIII Rajono rengia
mam Pirmosios Gegužės apvai-

ikščiojime — koncerte Liųosy- 
bės svetainėje, 1822 Wabansia 
Avė., North Sidė sekmadieny, 
gegužės 1 d.

I

Amerikos Lietuviu
Dailės Paroda

Yra taipgi parodoje ir p. 
Conrado fotografinių dalykų. 
Jų tarpe a. a. ^veikslas “dė
dės” Šerno. Šernas, sakoma, 
miręs. Ne, jis gyvena, jis yra 
gyvas gyvutėlis p. Conrado nu
imtas paveikslas.

Dabar keletas žodžių apie' 
piešėjų arba tepliorių dailinin-į 
kų pavyzdžius. Daugiausia jų! 
ten yra p. Šileikio. Jie man ir 
labjausia patiko. Bet, sakoma, 
“na vkus i cviet tovariščeii 
niet.” Ir kadangi nesijaučiu' 
esąs dailės paveikslų žinovu, 
tai neturiu drąsos daug ką kal
bėti. Gali būti, kad kitiems 
kiti paveikslai labiau patiks. 
Pasakysiu tik liek, kad šileikio 
paveikslai man labiau patiko, 
negu paveikslai jau išvažiavu- 
sib Lietuvon p. žemaičio.

—Svieto Perėjimas.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 27 dieną, 12 valandą 
nakties, 1927 m,, sulaukusi 38 
metų amžiaus, gimusi Galicijoj 
Austrijoj, paliko dideliame nu
liudime vyrą Antaną Valaitį. 
Kūnas pašarvotas, randasi 1720 
So. Jefferson St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Ba
landžio 30 dieną, 9 valandą ry
to, iš namų bus nulydėta j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Vladislava Valai
tienės gimines, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyrus Antnn-as Valai t iu

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus & Co., Telefonas 
Canal 3161.

JONAS AUZD1K1S

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 Iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioi nuo 2:30 iki 4:80 po pieta

REZIDENCIJA:
2226 Marškai] Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

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

Praeitą antradienį atsidarė 
Amerikos Lietuvių Dailės Paro
da Lietuvių Auditorijoje, Hal- 
sted St., netoli 31 gatvės.

Paroda ne taip didelė, kaip 
kad esti kitos parodos. Vienok 
ji yra įvairi, ir, kas daug 
svarbiau, labai artima musų, 
kaipo lietuvių, sielai.

Tik prisižiūrėkime patys 
sau. Prisiminkime štai kokį da
lyką: nueiname pav. mes pas 
ką nors į svečius, šeimininkai 
užsuka Victrolą, padeda kokio 
paskilbusio ita.liono dainininko 
įdainuotą rekordą. Mes klau
somės, klausomės ir neiškentę 
klausiame: “Ar neturite kokios 
lietuviškos dainelės?” Ir išgir
dę lietuvišką ' dainelę, mes 
džiaugiamės ir patenkinti esa
me daug menkesniu dainavimu, 
daug paprastesne meliodija. 
Kodėl? Todėl, kad toji dainelė, 
toji meliodija yra musų sielai 
artimesnė. Kad tomis gaidomis 
mes užliuoliuoti buvome, kad 
jų tarpe užaugome, kad jų su
žadinti pirmas svajones svajo-

Roseland
Paminėti 26 m. gimimo die

ną, pereitą šeštadienį buvo 'su
rengtas surprizo pokilis p. Vik
torui Preikšai,'- 27 E. 101 PI. 
Rengimu rūpinosi p. p. Zaleskiai 
ir Milleriai.

V. Preikšą nemažai darbuoja
si vietos Liet. Scenos Mylėtojų 
Bately, pirmiau darbavosi su 
Vaičkum ir yra didelis scenos 
mėgėjas, tad ir i pokilį susi
rinko daug vietos ir Chicagos 
scenos mylėtojų pagerbti savo 
bendradarbį. Svečių viso buvo 
arti 100. i

Po žaidimų ir šokių buvo la
bai gera ir rūpestingai prireng
ta vakarienė. Tbastmasteriu bu
vo J. S. Šimkus, LSM, Ratelio 
darbuotojas. Kalbėjo ir kiti sce
nos darbuotojai:’ M. Dundulie
nė, B. Liutkevičius ir k. Dova
nų p. Preikšai įteikta gražų

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 27 dieną, 11 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 50 me
tų amžiaus, gimęs Kauno rėdy- 
bos, Raseinių apskričio, Gudviš- 
kės parapijos, paliko dideliame 
nuliudime 2 sunu: Joną ir Zig- 
montą ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi Eudeikio kop
lyčioj, 4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuves įvyks Subatoj, Ba
landžio 30 dieną, 8:00 valandą 
ryto iš Eudeikio koplyčios j Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j Šv. Kazi
miero kapines.

A -f A
JONAS, KNABURNAKŠTAS’
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 27 d., 6 vai. ryte, 1927 
m., sulaukęs apie 37 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Kauno 
rėd., Šiaulių apskr., Lygumų 
parap., kaimas Sereikių. Pali
ko dideliame nuliudime 2 bro
lius Petrą ir Juozapą ir brolie
nės ir pusseserę Elzbietą ir švo
gerj Drazdauskius Amerikoje. 
Lietuvoje paliko seną motinėlę 
ir brolį Kazimierą. Kūnas pa
šarvotas randasi 3348 S. Mor
gan st.

Laidotuvės įvyks subatoj, ba
landžio 30 <1., 8 vai. ryte iš na
mų j šv. Jurgio parapijos baž- 

■ nyčią, kurioje atsibus gėdulin- 
I gos pamaldos už velionio sielą, 
I o išten bus nulydėtas j šv. Ka

zimiero kapines.
Visi a. a. Jono Knaburnakščio 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę liekame

Broliai, brolienės 
ir pusseserė

Laidotuvėse patarnauja gra- 
I Korius A. Masalskis Tel. Blvd. 
u 4)39.

J.F.RADZIUS
PigiaMia* Lieta via 

Graboriaa Ckicagoje
Laidotuvėse p a ta r 
nauju geriau ir pi 
giau negu kiti, to
dėl, kad priklauaau 
prie grabų išdirby 
•tta.

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

SKYRIUS:
8238 S. Halsted St 

TeL Blvd. 4063

Nuliūdę liekame,
Sunai ir Gimines

Visi A. A. Jono Auzdikio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

P-as ^azavitas yra labai daug,jom, pirmas durnas dumojom. 
kartų dalyvavęs Įvairiuose lie- Taip ir ši paroda, ji nėra
tuvių parengimuose. Jis niekuo- labai turtinga. Bet ji yra arti-
met neatsisako patarnauti drau
gijoms ir organizacijoms. Butų 
gerai, kad visuomenė paremtų 
T jo mokinių koncertą ir pa
skatintų jį ateityj dar su di
desne energija dirbti. —X.

Lietuviu Dailės Paroda
šiandie, penktadienyje, Lie

tuvių Auditorijoj lietuvių gol
fo paroda. Kalbės Dr. Karalius. 
Paroduos A. K. Menas, p. Za
latorienė ir Miller. Kalbos W. 
I Lunter.

Lietuvių golfo kliubas turi 
daug įvairių eksponatų p. Me
no.

Rytoj, šeštadienyje 
bus leidžiama dykai attlanikyti 
parodą vaikams, kurie lanko 
mokyklą. Dykai bus įleidžiami 
vaikai nuo 10 vai. ryto iki 2 
valandų po pietų. — X.

ma mums, štai siuvinėti au
diniai, kurių tarpe labiausia 
puola į akį p. Daraškienes dar
bai. Štai kiti tos pačios rūšies 
eksponatai: kaldrės, rankšluos
čiai, staltiesės. Nepaprastai 
gražiai išsiuvinėti. Bet kas yra 
svarbiau, tai' pats spalvų ir 
rašto pritaikymas tikrai artis
tiškas.

Daugelis Amerikos lietuvai
čių liuosą savo laiką panaudo
ja siuvinėjimui. Ant nelaimės 
vos kelios jų atsiuntė šion pa- 
rodon savo siuvinius. 0 kati 
butų daugiau jų atsiuntusio®, 
— kaip įdomi, kaip įvairi butų 

i buvusi tik vien siuvinių paro
du. Tat moterys ir merginos,' 
kurios yra tiesioginiai užinte-! 
ręst lotos siuvinių darbų, turi-1 
tų būtinai atlankyti šią paro
dą, pamatyti tikrai gražių dar
belių ir, rasi, ne viena pasimo
kinti. /

Toliau, p. Leono Gedgaudo (

PKANAS MIKŠIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 27 <L, 9 valandą ry
te, 1927 m., sulaukęs 33 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoj Pane
vėžio apskričio, Paliuniškio dva
re. PaJjko dideliame nuliudime 
moterį Alviną ir dukterį Aldo
ną Lietuvoj, ir senutę motinė
lę ir broli Jurgi ir seserį Pau
liną ir svogerj Petrauską, o 
Amerikoj brolį Adomą ir Ber
nardą, seserį Oną, švogerj Mi
kolą Mikutį ir pusbroliai Jonas 
ir Benediktas' Kazanauskai.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2902 W. Pershing Kd. Laidotu
vės įvyks Subatoj, Balandžio 30, 
9 valandą ryto iš namų j Ne
kalto Prasidėjimo P. š. bažny
čią, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Praho Mikšio gi
minūs, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliui, Sesuo ir švogerj

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. Lachavičia, Tele
fonas Canal 2199.

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

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.L, __ —, . .......

WETZEL & PETERSON'
GRABOK1AI 

Privatiški Ambulansai 
408 N. Sheridan*Rd.

Waukegan, 111.
Pilone 95 

_______ ________________________ /

Ar myli savo gimines, sa
vo draugus Lietuvoje?
Tūkstančiai Lietuvos žmonių 

akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. Žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ii’ Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotes, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš- 
lu, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos nė 
partijine, nė tikybine skraiste. 
“Naujienos’’ yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau
ja.

Todėl jei jus mylite savo gi
mines. savo draugus Lietuvoje 
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotes, bet visais einamais 
klausimais, kurio beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelią — tuoj užsakykite jiems 
“Naujienas”. Jie jums bus di
džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovaną ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujienų” kaina metams į Lie
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
oas “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.. Chicago.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedčldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vų], po piet.

« H- --------------
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Tarp Ghicagos 
l Lietuvių

18-ta Kolionija
žagariečiŲ vakaras; pagerbė 

savo draugą

Balandžio 23 d. p. Savickio 
svet. prie 18 ir Union Avė. į- 
vyko ytin šaunus vakaras, ku
ris buvo surengtas pastango
mis p. p. Jono Gasparaičio ii 
Benio Petraičio. šis vakaras 
buvo surengtas pagerbimui 
Vinco Linkaus apvaikščiojant 
fl'o 50 metų amžiaus sukaktu
ves. Svečiai buvo daugiausiai 
žagariečiai, joniškiečiai ir jų 
draugai.

Man patiko ne tik svečių 
mandagumas, draugiškumas, 
liet ir tas jų kadrilius. Mato
mai musų senas scenos veikė
jas, p. Vaitekūnas, yra buvęs 
geras šokėjas, kad jis taip 
gražiai ir vikriai gali šokti 
kadrilių, valsą ir kitus seniau 
lietuvių mėgtus šokius. Gra 
žiai šoko ir kiti svečiai. Muzika 
ir buvo gerą sutaisęs p. Sim- 
kaitls. Ką dauginus jie suteikė 
jubiliejantui neteko patirti. 
Bet šiaip vakaras buvo malo
nus. — Reporteris.

SLA. 129 KUOPOS ATSI 
ŠAUKIMAS I SLA. NARIUS 
IR A PI E LINKĖS LIETUVIUS

Gerbiami darbininkai-ės:
Dabartinėje gadynėje nėra 

nei vienos ypatos, kuriai ne
grėstų pavojus sveikatai ir gy
vasčiai ant kiekvieno žingsnio. 
Dabar mieste nėra saugu išei
ti ant gatvės kaip seniems, 
taip ir mažiems. Esant tokiam 
pavojui, būtinai reikia apsi
drausti savo gyvastį, kad ne
laimei ištikus likusiems butų 
lengvinus gydytis gaunant ligo
je pašelpą, arba ištikus pir
čiai, kad palengvinti šeimynai 
vargus gaunant iš apdraudos 
bent ant palaidojimo. Kiekvie
no lietuvio pareiga yra apsi
drausti į SLA. ir paraginti sa
vo draugus, kad ir jie įstotų 
j šią organizaciją.

Dabar SLA. 129 kp. skelbia 
vajų naujų narių prirašymui 
prie šios kuopos. Vajus baigsis 
su pradžia spalio nfeneslo, 
1927 m. Nariams, prisiraši ne
jautiems naujus narius, yra 
skiriamos dovanos sekamai: 
Pirmą dovaną 5 dol. gaus tas, 
kuris prirašys daugiausia na
rių; antra dovana — $4; tre
čia — $3; ketvirta — $2; o 
penkta — $1. Dovanos -bus 
duodamos tik kuopos nariams. 
Kuojios organizatoriai negaus 
jokios dovanos.

Kaip matote, nariams yra 
gera proga jiasidarbuoti ir lai
mėti dovanas. Kurie pasidar
buosite, malonėkite pranešti 
kuopos organizatoriams, J. 
Gelgaudui, 723 W. 17 St., ar
ba A. Zalagėnui, 1951 Canal- 
port Avė. Phone Roosevelt 
7706. Su pagarba,

SLA. 129 kp. Valdyba.

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

Marųuetle Manot
Iš SLA 260 kp. veikimo
SI. A 260 k p. susitvėrė vos 

keli mėnesiai atgal, bet jau su
spėjo sutraukti gražų būrelį 
lietuvių prie savęs. Nariai su
sirinkimus lanko skaitlingai. 
Pereitame 2(»0 kp. susirinkime 
dalyvavo netoli visi kp. nariai 
Tas yra labai pagirtina.

šios kolonijos lietuviai nėra 
pasiskirstę j frakcijas, visi skai
tosi lygtis piliečiai ir lygus SLA 
nariai, 'todėl ir susirinkimai 
būna ramiai atlaikomi, be jo
kių užsipuldinėjimų vieni ant 
kitų. l'as yra labai naudinga 
k p. augimui.

taipgi teko man viena au

DALYVAUS PIRVOS GUGU
ŽĖS AP VAIKŠČIOJIME

sim nugirsti, kad p. Pranas Mi-<
kolaitis šioj lietuvių kolonijoj ( Jonas Čepaitis,
ketina prie pirmos progos su-j labai geras dainininkas — te
tverti jaunuolių kuopą. Na, o noras, kuris betgi platesnei 
ką p. P. Mikolaitis pasiskirta publikai mažai rodosi. Jis dai- 
atlikt, tai ir atlieka. Todėl nė- nuos LSS. VIII Rajono rengia
ma mažiausios abejonės, kad mam Pirmosios Gegužės apvai-
netobmoį ateityj mes turėsime 
savo kolonijoj ir jaunuolių kuo
pa.

Einansiniai 260 kp. taipgi ne
blogai stovi. Jau turi keletą de
šimčių dol. savo ižde, na ir ko
lei neturėti kp. pasisekimo, 
kad jai priklauso tokie darbš- 
ųs nariai, kaip p. K. J. Machiu- 

kaą, kuris ne tik organizavo 
260 kp., bet ir šiai kp. laikyti 
susirinkimus veltui duoda sve
tainę. Nebloga kuopai turėti

kščiojime — koncerte Liųosy- 
; bes svetainėje, 1822 Wabansia 
Avė., North Sidė sekmadieny, 
gegužės 1 d.

I _________________________________

Amerikos Lietuvių 
Dailės Paroda

Praeitą antradienį atsidarė 
Amerikos Lietuvių Dailės Paro
da Lietuvių Auditorijoje, Hal-

tokį geradarį kaip K. J. Ma- Sted St., netoli 31 gatvės.
chiukas. Paroda ne taip didelė, kaip

Sekantis SLA 260 kp. mene- kad esti kitos parodos. Vienok 
ūnis susirinkimas įvyks 1 die- ji yra įvairi, ir, kas daug 
ių gegužės, K. J. Mac h i ūko s ve- svarbiau, labai artima musų, 
ainėj, 2136 W. 59 St., 2 vai. kaipo lietuvių, sielai.
)o pietų. Visi nariai būtinai tu-1 Tik prisižiūrėkime patys 
•i pribūti į susirinkimą ir kiek- sau. Prisiminkime štai kokį da- 
/ienas turi atsivesti nors po ll'lyką: nueiname pav. mes pas 
įaujų kandidatų. Jeigu taip pa-|ką nors į svečius, šeimininkai 
darysite, tuomet musų obalsis užsuka Victrolą, padeda kokio 
bus atsiektas. Pasiskubinkite! ipaskilbusio italiono dainininko

260 kp. narys.

Yozavito Mokinių
Koncertas

Sekmadienį, gegužės 1 d., 3 
vai. po pietų, Lawn Community 
Center salėj (6611 S. Troy st.) 
įvyks žinomo chicagiečiams pia
nisto Miko Yozavito mokinių 
koncertas.

P-as Yazavitas yra labai daug 
kartų dalyvavęs įvairiuose lie
tuvių parengimuose. Jis niekuo
met neatsisako patarnauti drau
gijoms ir organizacijoms. Butų 
gerai, kad visuomenė paremtų

darbai, kuris yra dailydė, ir 
toks dajlydė, kokių šiandie la
bai retai teužtiksi. Jis dailydė
tų laikų, kuomet meistras Į sa
vo darbo vaisių žiurėjo netik 
kaip į dalyką, žadėjusį jam pi- 
nigišką atlyginimą suteikti, bet 
taipgi kaip į savo mokslo, savo 
kantrybės, savo kūrybos vaisių. 
Gedgaudo išstatyta parodoje 

’šepti, stalčius, jo i.šikabinti pa- 
vyzdŽiai vadinamo “greineravi-’ 
mo”, man rodosi, yra tikro 
meistro, kuone savo amato ar
tisto, darbas.

Yra taipgi parodoje ir p. 
Conrado fotografinių dalykų. 
Jų tarpe a. a. paveikslas “dė
dės” Šerno. Šernas, sakoma, 
miręs. Ne, jis gyvena, jis yra 
gyvas gyvulėlis p. Conrado nu
imtas paveikslas.

Dabar keletas žodžių apie 
piešėjų arba tepliorių dailinki- 
kų pavyzdžius. Daugiausia jų į 
ten yra p. šileikio. Jie man ir 
labjausia patiko. Bet, sakoma, 
“na vkus i cviet tovariščeij 
niet.” Ir kadangi nesijaučiu 
esąs dailės paveikslų žinovu, 
tai neturiu drąsos daug ką kal
bėti. Gali būti, kad kitiems 
kiti paveikslai labiau patiks. 
Pasakysiu tik liek, kad šileikio 
paveikslai man labiau patiko, 
negu paveikslai jau išvažiavu- 
sib Lietuvon p. Žemaičio.

—Svieto Perėjūnas.

' įdainuotą rekordą. Mes klau
somės, klausomės ir neiškentę 
klausiame: “Ar neturite kokios 
lietuviškos dainelės?” Ir išgir
dę lietuvišką 1 *** Mamelę, mes 
džiaugiamės ir patenkinti esa
me daug menkesniu dainavimu, 
daug paprastesne • meliodija.

i Kodėl? Todėl, kad toji dainelė, 
Joji meliodija yra musų sielai 
artimesnė. Kad tomis gaidomis 
mes užliuoliuoti buvome, kad 
jų tarpe užaugome, kad jų su
žadinti pirmas svajones svajo

jom, pirmas durnas dumojom.
Taip ir ši paroda, ji nėra 

labai turtinga. Bet ji yra arti
ma mums. Štai siuvinėti au
diniai, kurių tarpe labiausia 

! puola į akį p. Daraškienės dar-
r jo mokinių koncertą ir pa

skatintų jį ateityj dar su di
desne energija dirbti. —X.

Lietuvių Dailės Paroda
Šiandie, penktadienyje, Lie

tuvių Auditorijoj lietuvių gol
fo paroda. Kalbės l)r. Karalius. 
Paroduos A. K. Menas, p. Za
latorienė ir Miller. Kalbės W. 
Itunter.

Lietuvių x golfo k Ii ubas turi 
daug įvairių eksponatų p. Me
no.

Rytoj, šeštadienyje 
bus leidžiama dykai attlankyti 
parodą vaikams, kurie lanko 
mokyklą. Dykai bus įleidžiami 
vaikai nuo 10 vai. ryto iki 2 
valandų po pietų. — X.

Roseland
Paminėti 26 m. gimimo die

ną, pereitą šeštadienį buvo 'su
rengtas surprizo pokilis p. Vik
torui Preikšai, 27 E. 101 PI. 
Rengimu rūpinosi p. p. Zaleskiai 
ir Milleriai.

V. Preikšą nemažai darbuoja
si vietos Liet. Scenos Mylėtojų 
Rately, pirmiau darbavosi su 
Vaičkum ir yra didelis scenos 
mėgėjas, tad ir į pokilį susi
rinko daug vietos ir Ghicagos
scenos mylėtojų pagerbti savo 
bendradarbį. Svečių viso buvo 
arti 100.

Po žaidimų ir šokių buvo la
bai gera ir rūpestingai prireng
ta vakarienė. Tbastmasteriu bu
vo J. S. Šimkus, LSM. Ratelio 
darbuotojas. Kalbėjo ir kiti sce
nos darbuotojai:’ M. Dundulie
ne, B. Liutkevičius ir k. Dova
nų p. Preikšai įteikta gražų

bai. Štai kiti tos pačios rūšies 
eksponatai: kaldrės, rankšluos
čiai, staltieses. Nepaprastai 
gražiai išsiuvinėti. Bet kas yra 
svarbiau, tai • pats spalvų ir 
rašto pritaikymas tikrai artis
tiškas.

Daugelis Amerikos lietuvai
čių liuosą saVo laiką panaudo
ja siuvinėjimui. Ant nelaimės 
vos kelios jų atsiuntė šion pa- 
rodon savo siuvinius. O kad 
butų daugiau jų atsiuntusios, 
— kaip įdomi, kaip įvairi butų 
buvusi tik vien siuvinių pa,ro
dą. Tat moterys ir merginos,* 
kurios yra tiesioginiai ūžiate*1 
vėsuotos siuvinių darbų, turi-' 
tų būtinai atlankyti šią paro
dą, pamatyti tikrai gražių dar
belių ir, rasi, ne viena pasimo
kinti. /

Toliau, p. Leono Gedgaudo

A f A
PRANAS MIKŠLS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 27 d., 9 valandą ry
te, 1927 m., sulaukęs 33 melų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoj Pane
vėžio apskričio, Paliuniškio dva
re. Paliko dideliame nubudime 
moterį Alviną ir dukterį Aldo
ną Lietuvoj, ir senutę motinė
lę ir broli Jurgį ir seserį Pau
liną ir svogerį Petrauską, o 
Amerikoj brolį Adomą ir Ber
nardą, seserį Oną, švogerį Mi
kolą Mikutį ir pusbroliai Jonas 
ir Benediktas' Kazanauskai.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2902 W. Pershing Rd. Laidotu
vės įvyks Subatoj, Balandžio 30, 
9 valandą ryto iš narni} į Ne
kalto Prasidėjimo P. š. bažny
čią, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Praho Mikšio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, Sesuo ir Švogerį

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. Lachavičia, Tele
fonas Canal 2199.

laikrodėlį.
Po vakarienės vėl tęsėsi žai

dimai ir šokiai. —R.

a!

VLADISLAVA V AI, A ITIKNfi

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 27 dieną, 12 valandą 
nakties, 1927 m., sulaukusi 3K 
metų amžiaus, gimusi Galicijoj 
Austrijoj, paliko dideliame nu
liūdime vyrą Antaną Valaitį. 
Kūnas pašarvotas, randasi 1720 
So. Jefferson St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Ba
landžio 30 dieną, 9 valandą ry
to, iš namų bus nulydėta į 

I Tautiškas kapines.
Visi A. A. Vladislava Valai

tienės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras Antanas Valaitis

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus & Co., Telefonas 
Canal 3161.

A j A
K

JONAS AUZDIKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 27 dieną, 11 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 50 me
tų amžiaus, gimęs Kauno rėdy- 
bos, Raseinių apskričio, Gudviš- 
kės parapijos, paliko dideliame 
nubudime 2 sunu: Joną ir Zig- 
montą ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi Eudeikio kop
lyčioj, 4605 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Ba
landžio 30 dieną, 8:00 valandą 
ryto iš Eudeikio koplyčios į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Jono Auzdikio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sunai ir Gimines

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectak
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
Nuo 2 Iki 4:90 ir nuo 7 iki 10. Nedž-

lioi nuo 2:30 iki 4:80 po pietą

REZIDENCIJA:
2226 MarakaU B1t<L

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

A -f- A
JONAS KNABURNAKŠTAS’
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 27 d., 6 vai. ryte, 1927 
m., sulaukęs apie 37 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoje, Kauno 
rėd., Šiaulių apskr., Lygumų 
parap., kaimas Sereikių. Pali
ko dideliame nubudime 2 bro
lius Petrą ir Juozapą ir brolie
nės ir pusseserę Elzbietą ir švo- 
gerj Drazdauskius Amerikoje. 
Lietuvoje paliko seną motinėlę 
ir brolį Kazimierą. Kūnas pa
šarvotas randasi 3348 S. Mor
gan st.

Laidotuvės įvyks subatoj, ba
landžio 30 d., 8 vai. ryte iš na
mų j šv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o išten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Jono Knaburnakščio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę liekame

Broliai, brolienės 
ir pusseserė

Liidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis Tel. Blvd. 
4139.

J. F, R ADŽIUS
Pigiautias Lietaris 

Grahuriva Ckicagoje
Laidotuvėse pate r 
nauju geriau ir pi 
giau negu kiti, to 
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby 
•tta.

OFISAS:
668 W. 18th St. 

ei, Canal 6174
SKYRIUS:

8288 S. Halsted St 
TeL Blvd. 4063

Padfikavone
A. A. Gregorovvicz, kuris mirė Balandžio 13 dieną, 1927, ir pa

laidotas tapo Bal. 18, o dabar ilsis šv. Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilus ir negalėdamas atsidėkavot tiems, kurie suteikė jam paskuti
nį patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami vir apgailėdami jo prasišabnimą iš musų tarpo, 
reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms ir su
teikusiems vainikus draugams. Dėkavojame musų dvasiškam tėvui, 
Kun. Martinkui, kurs atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą; de- 
kavojame graboriui Ežerskiui kurs savu geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo jį į amžinastj, o mums palengvino perkęsti 
nubudimą ir rūpesčius, dėkavojame grabnešiams, gėlių nešėjams ir 
už rūpestingą ir malonų patarnavimą, taipgi muzikantams ir paga
lios dėkavojame visiems dalyvavusioms laidotuvėse žmonėms; o tau 
musų mylimas vyre ir tėveli sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

O kaip mirtis yra žiauri ir negailestinga. Išplėšė iš musų tar
po mylimą vyrą ir tėvelį, paguldė kapuose, šaltoj žemeliai, kuris il
sisi amžinai. Tegul būna lengva šios , šalies šaltoj žemeliai, o musų 
širdyse paliko žaizdas, kurios niekados neišgydys.

6
Nuliūdę liekame,

ŠEIMA GREGOROWIČIŲ

-MfTHiifl-fi• -' —- ■iiiimn rr ii—iiiiiiMinrniHiiTri

| Rusiškos ir Turkiškos Vanos ’
12th STREET

Tel. Kedzie 8M2

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Ava.

CHICAGO, ILL. 

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

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

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. 

--------------------- - ,

WETZEL & PETERSON
GRABORIAI

Privatiški Ambulansai
408 N. Sheridan*Rd.

Waukegan, III.
Pilone 95

Vi ■ .— r........... .11 ■ /

Ar myli savo gimines, sa
vo draugus Lietuvoje?
Tūkstančiai Lietuvos žmonių 

akyliai seka žinias iš Amerikos; 
šimtai Lietuvos žmonių atsi
kreipia į “Naujienas” kasmet 
prašydami, kad jiems nors ke
lis “Naujienų” pavienius nu
merius prisiųstų. Tur būt nė 
vienas lietuvių laikraštis Ame
rikoje negauna tiek daug nuo
latinių maldavimų laikraščio, 
kiek aplaiko tų prašymų “Nau
jienos”. Žinoma, tame nėra nie
ko nuostabaus, nes “Naujienos” 
yra populiarus laikraštis ne 
vien Amerikos lietuviuose, bet 
ir Lietuvos žmonyse. Lietuvos 
žmonės myli “Naujienas” per- 
tat, kad jose yra apsčiai žinių 
iš Amerikos lietuvių gyvenimo 
ir jų darbuotes, ko negali ras
ti kitose Amerikos lietuvių 
laikraščiuose. “Naujienos” eida
mos kasdien, turėdamos geres
nius bendradarbius, negu kiti 
laikraščiai, talpina žinias ne 
vien iš Amerikos lietuvių gyve
nimo, bet ir iš viso pasaulio 
dalių, taipgi rimtus, pamoki
nančius straipsnius teikia savo 
skaitytojams kiekviename nu
meryje. “Naujienų” spauda aiš- 
lu, rašto kalba suprantama Lie
tuvos žmonėms. “Naujienų” 
teikiamosios žinios visuomet 
teisingos, nėra gaubiamos ne 
partijine, nė tikybine skraiste. 
“Naujienos’’ yra visuomenės 
laikraštis ir jos tai visuomenei 
teisingai ir nuoširdžiai tarnau
ja.

Todėl jei jus mylite savo gi
mines, savo draugus Lietuvoje 
ir norite, kad jie semtųsi svei
kų, naudingų žinių ne vien iš 
Amerikos lietuvių gyvenimo ir 
darbuotės, bet visais einamais 
klausimais, kurio beatvanginiai 
žadina skaitytojo mintis ir ro
do gyvenimo veiklumui tikrąjį 
kelių — tuoj užsakykite jiems
“Naujienas”. Jie jums bus di-

mLLTTSTVHCLE džiai dėkingi, nes jus jiems 
įteiksite kultūrinę dovanų ir 
sykiu dvasinį pasigerėjimą. 
“Naujienų” kaina metams į Uc- 
tuvą $8, pusei metų $4, trims 
mėnesiams $2. Užsakyti galite 
□as “Naujienų” agentus, “Nau
jienų” skyriuose arba

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.. Chicago.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdie nuo 

' 8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedeldienfais nuo 10 v.

1 ryto iki 2 v^l. po piet.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Įvairios žinios

Ar jus žinote, kad
Chess turbūt scniatisis ir mok- 

sliškiausis lošimas. Jo pradžia yra 
nežinoma. Yra minima literatūroje 

lapie 2000 prieš Kristų. Originaliai 
’buvo lošiama Indijoj, Persijoj ir 
Arabijoj, paskiau atsirado Ispani
joj ir Vakarinėj Europo; 
taisytas, L„„ "...
ino. Ar jus žinote, iei Jums yra nu
sibodę paprasti cigaretai, rūkykit 
Helmarus. Kaip tik dasilytėsite juos 
lupomis jus laimėjęs. Ir jus neuž
miršite jų. Susipažinkite su Hel- 
marais šiandie.

karinėj Europoj. Taip su 
kad išmokinti karo artiz

Automobiles Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namal-Žemi Pardavimui

Financial
Finansai-Pankolos

PARDAVIMUI geras 
gini. Neilgai vartotas, gerai važiuo
ja. 1931 Canalport Avė. 1 lubos iš 
fronto.

PARDAVIMUI 5 sėdynių sedan 
advenced Nash, 1926 modelis, ge
ram stovyje. 3441 S. Leavitt st.

PARSIDUODA krautuvė minkštų 
gėrimų, laisnis, lysas, keturi kam
bariai pagyvenimui. 2702 W. 47th 
Street.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI mūrinė bungalow, 
7019 So. Tai man Avė. Su visais nau- 
jaunioR mados įrengimais, stikliniai 
porčiai, furnas šildomas, kaina $8000. 
Arba mainysiu ant automobilio. Sa
vininkas gyvena

6915 So. Western Avenue
' Hemlock 0837

$5.00 ĮMOKĖTI

Kadangi balandžio 27 
, “Kipšas ’ rašė

d., I 
m., "ivipsas ruse naujienose 
daug trumpų žinelių apie vie
tinius lietuvius biznierius, tai ir 
man užėjo ūpas parašyti. Jok
šai parašymas biznieriams la- 
bni patinka ir jie pradėjo tan
kiau “Naujienas" skaityti, 1101*8 
pirmiau neatkreipdavo atydos.

♦ ♦ <

S. CIASSIFIED ADS1

Announcements
Praneli m ai

PAHDAVIMl'l l.odge trukus, tin- 
kainas dėl bučernės ir kitokiam 
bizniui. 2713 E. Emerald avė.

Mpn gerai žinomas "Kipšas“ 
primena apie tu’ą Antaną, kad 
nereikalingai patašė apie vais
tininkus. Tai aš žinau, kad jis 
nei vieno neįžeidė, nes vardų 
i minėje, apart Jono Malakaus-j 
kc, ir jeigu kuris klaidą pada
lė, tai Kipšas žino. 

♦ » ♦

Norlh Side. — Lietuvių Kriaučių 
Lokalus 269, pasitikimai gegužės I, 
Darbininkų šventės, rengia drau
giškų vakarėlį su gražiu programų, 
subaloj, bal. 30, 7 vai. vak., Amal- 
gmneitų l’pljos svet., 1564 N. Robcy 
St. Visus širdingai kviečiame atsi
lankyti. Po pragramui .šokiai.

Komisija.

Furniture & Fixtures
__________ Rakandai-Įtaisai__________

STOBAGE SALĮZ
Naujų rakandų ir kaurų suban

krutavusių ir palikių pas mus san- 
delyj. Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarais iki 19, nedėliomis iki 6. 
Dvkai sandėlis. Dykai dustatymas.

STO R A G E W A R EHOUS ES,
1925 \V. Madison St.,
3531 N. Clark St.,

PARDAVIMUI arba mainymui į 
miesto prapertę 148 akrų ūkė, su 
gyvuliais ir mašinom, $7000 ir vie
na 80 akrų už $2500, be gyvulių.

JOSEPII KAIRIS 
Box 4, 

PEACOCK, MICH.

M A RQ U EI TE Manor, 2 Ratų mū
rinis, 6-6 kambarių, 2 metų senas, 2 
karų mūrinis garažas. Savininkas 

6839 So., Richmond Street

Real Estą te For Sale
Namai-Žetnč Pardavimui

MŪRINIS namas, 6 pagyvenimų, 
mainysiu i biznį bučernės arba 
grosomės. Tel. Boulcvard 0611.

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

COMPANY
6347 So. \Vestern Avenue 

Phone Hemlock 2636

Tiktai nuošimčių
Be Komiso..........

Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
$300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
j 12 valandų.

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

Atdara vakarais iki 9 vai. apart pe
lėdos ir pėtnyčios.

North Side. — SLA Jaunuolių 
levai malonėkit savo jaunuolius iš
leisti šį šeštadienj j pamokas, nes 
tą patį vakarą turės dainuoti kriau
čių unijos parengime. —Komisija.

PAILSIDUODA bučernės fixturcs. 
Visai pigiai. 2120 S. Halsted st.

St. Charles, III. — D. L. K. Vy
tauto Dr-stė rengia balių subatoj, 
balandžio 39 d., Pcrson svel. Pra- 

'd/.ia 7:30 vai. vakare. Gyvenanti St. 
Charles ir apielinkėj malonėkite 

Senas vietinis gyventojas Po- šliaukyti j iškilmingą musų 
.. , - . . ‘ .... Kviečia visus atsilankyti D.

vilas Jukms, buvęs biznierius, yvtauio Dr-stė.
buvo susirgęs ir jam teko pa-1 
« u’ėti ligonbutyj. Bet dabar pa-' 
sveiko ir vėl atidarys biznį. Jis .;egužės I d 
ciceriečiams gerai žinomas kai- Auditorijoj 
po draugiškas 
žmogus. 

❖ I

at-
baliy.

ir

GROSERNES fixtures parsiduoda 
arba išsircmluoja; skurinis parlor 
setas parsiduoda. 3759 S. Emerald 
avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė. Pigiai. Apleidžiu miestų. 2306 
Blue Island avė.

BAR(iENAS
PARDAVIMUI — 3730 Parnell 

avė., — 2 aukštų mūrinis namas — 
kaina tik $4000 — išmokėjimais — 
$500 cash, o kilus mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Savininkas ap
leidžia miestą, turi parduoti tuo
jau.

TAIPGI — 5fj21 S. Keeler avė. — 
5 kambarių bungalow, kaina tik 
$4200 — išmokėjimais — $600 cash, 
kilus mažais mėnesiniais išmokėji
mais.

3236—3238 S. 19 Avė., Hawthornc, 
Cicero, III. 2 aukštu medinis namas 
su cottage iš užpakalio. 'I'aipgi 1 
aukšto 8 kambarių namas, kaina 
už viską tik $6590 — išmokėjimais 
— $1906 cash, kitus išmokėjimais, 
s BANK J. PETRU

1413 XV. 181h St.. Chicago, Dl.
Tel. Canal 9896

NAMAS 7 km..bariu su 3 Icl.iis. 
mainysiu į farmą. Tel. Boulcvard 
0774.' i

PARDUOSIU arba mainysiu auk
šles rųšies 6 apartmentų Hyde 
Park apielinkėj, dvi maudynės kož- 
nam apartinente. Sun parims, gara
žas. Savininkas apleidžia miestų ir 
sutinka paimti mažesnį namų kaipo 
dali {mokėjimo.

šaukit Yards 3551.

KAS TUR’TE LOTUS 
PARDAVIMUI?

Miscellancous
(vairus

ELECTRIC KONTRAKTORIŪS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

tus, motorus, taisom elektros reik
menys, fikčeriuR ir t. t.

W. P. Stephan Electric Co., (nosine.)
2522 So. Halsted St, Chicago

Phone Victory 7452

į Turiu daug pirkėjų. Lotai gali j 1------------ — -------— --- —
būti visose Chicagos apielinkėse. ’ užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
Taipgi perkame lotus, miesto par
duotus už nemokėjimą taksų. Kreip
kitės pas

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

Simono Daukanto Dr-ja laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadieny, 
.. .. I., 12 vai. dieną, Lietuvių

j, 3133 S. Halsted si. To- 
1 dėl nariai malonėkit visi laiku pri- maiKlagus huiL ncs vrjl svarbus susirinkimas 

į ir randasi daug naujų ir svarbių 
K., nut. rast.' reikalu

is mus 
surprizo

PARDAVIMUI kavos ir dehkates- 
son krautuvė. Turiu parduoti tuojau 
ir pigiai. 2612 W. 47th St.

APLEIDŽIU MIESTĄ

PARDAVIMUI mūrinis, dvie
jų pagyvenimų, 2 po 6 kamba
rius namas, 30 pėdų lotas, 2 
karų garažas. Didelis bargenas. 
Mainysiu ant gero biznio arba 
ant lotų. 6720 S. Mozart st.

4 FLATŲ muro namas, karštu 
vandeniu šildomas, 4 karų garažas, 
rendos $300 į mėnesį. Parduosiu ar 
mainysiu į mažesnį namų.

Peter Vaičaitis
6928 S. Rockvvell st.
Tel. Hemlock 2860

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

ras patarnavimas, Žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

kam-

$150 IMOKftT, $7 1 MENESI 
NUPIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, g-ažųs namai 

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

Sutaupyk $$$, budavok ant savo 
loto. Mes pastatysim moderniškų 
murinę bungalow, su knygynu, ug- 
nnviete, bufetu, įmūrytu plumbin- 
gu, vandeniu šildoma,, vėliausios 
mados fikčeriai už $5,500. Nereikia 
pinigų, 15 metų išmokėjimui, mes 
finansuosime, išmokėjimai lengves
ni kaip renda. Apžinrėkit pastaty
tus namus. Atdara vakarais ir ne 
dėlioj. Cook Countv Bldg. & Impvt. 
Co., 1358 XV. 79 St. Triangle 6090.

Tel. Yards 728'>
Res. Tel. Hemlock 5244

TURIU i>arduoli tuojau 7 
barių bungalow, sun parloras, fur- 
nas šildomas, viskas geriausiame 
stovyje, $2000 cash, kitus pagal su
tartį. Tikras bargenas už $6500. 
Matykit savininkų 7914 Normai avė. 
arba E. G. Retussch & Co., 40t W. 
79 st., Vittcentieti 0407.

medinis namas, 4—5 
valstiją, barge- 
sklepas, netoli 

Carpenter St.

PARDAVIMUI grosernė. Išdirbta 
per SO metų. Parduosiu pigiai. Labai 
greitam pardavimui — į dvi savaites 
noriu parduoti. 717 W. 21st PI.

clė, garu šildomas, 
dėl spaustuvės, siu-i SI.A 122 kuopos susirinkimas al- 

atsirado s:bus gegužės 1 d., 1523 S. \Vood 
... St. Nariai prašohii dalyvauti skait- pAtlijas jjpg.ii. nes vrn daug svarbių rei- 

ir organizacijos labui, 
kuriuos būtinai turėsime aptarti.

P. Markūnas, rašt.

tai pasi-| kalu kuopos i

Bet da-'

PARDAVIMUI molėtos krautuvė, 
su namu arba be namo. 2248 \V.

Kuomet 
mada ren 
s (įaugusioms ypatoms, 
darė paprastu dalyku,
bar pradėjo rtngti partijas dar 
negimusioms ypatoms ir neži
nodami kuomet gims. Tas par
tijas vadina “Garnio atsilanky
mo partijomis". N 
tina, 
rengtų vedusios moterys, 
jas rengia merginos

ir M.

TIKRAS BARGENAS
85 pėdų frontage, 2 aukštų 

mūrinis ir medinis namas, ce
mentuota 
tinkamas
vėjų, kaurų valytojų arba ki
tos mažos išdirbystės. Taipgi 
G kambarių cottage, uždaromos 
lovos r tuščias lotas, netoli 52 
St., bloko nuo So. Ashland 
avė., kaina tik $10,000, ca$h 
$4,000. Atsišaukit prie savinin
ko, 5117 S. Ashland avė. Plionie 
Boulcvard 0619.

DIDELI BARGENAI
PARDAVIMUI krautuvė ir 3-4 

kambarių fialai, kampas, $6750, cash 
$2000.

2 AUGŠTŲ mūrinis namas, 5-6 
kambarių, garu šildomas, viskas iŠ- 
renduota, $10.500, cash $2000 kitus 
lengvais išmokėjimais.

6 FLATŲ mūrinis moderniškas na
mas, 7 karų garažas ir flatas viršui, 
randų virš $7000, kaina $39,000, cash 
$10,000. j .

KlR. SCOKES
1019 W. 63rd Str.

2 FLATŲ 
kambarių, apleidžiu 
naa. $7,000, landrė, 
‘•L” stebies. C228 S. Bridgeport Painting 

& Hardwai-e Co.
Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 

malevą, popierą, stiklus ir t. t.
3149 So, Halsted St.

J. S. RAMANČTONIS, Prez.

BIZNIO proga.’Pardavimui groser
nė, įkurta 23 metai atgal, 2000 dol. 
vertės tavorų, 2 pagyvenimui kam
bariai užpakalyj, 5 kambariai viršuj. 
Visi parankumai, 2aukštų muro na
mas. Viskas tik $6,700. Lengvais iš-

GARFIELD PARK 
Pašelpinis Kliubas rengia didelį ir 
puikų balių su teatru, 
fįeguite 1, 1927, Cicero L. L. svet 

M-.hntii Ct. l lth St. Cicero, III. Birutės mokėjimais. 3948 Š. Western avė. Tel.
s.nucų hu i Drėmos skyrius suloš 2 komedijas lafayette 4932.

jeigu tokias partijas SU-i Meška ir šalaputris. Ant baliaus j _____________
I I norinti prigulėti į ši Kliubą, bus. - -------------- -
,>tv. imami už dyką ligi 40 metų. Į

> eidamos Kviečia visus G P L V ir ,.us’ n¥,°.i M P Kliiihna i1 savaitęper stubas ir kolektuodamos pi- ‘ ’ j Naujienos, 1739
nigus, kiek kas kali duoti. 'Pas' i « viii i Box 921
padaro vietiniams 
daug juoko, kuomet merginos \Vabansia 
ateina garniui pinigų prašyti. *ĮX/iš linksiniausiy vakaru. Pro-į 
Išrodo, kad kai kurioms mergi- grame dalyvauja Pirmyn Choras, J.

Čepaitis, p. A. Kuper ir daug kitų. 
Visas vakaro pelnas eis Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos reikalams. 

Komitetas.

nedėlioję

PARSIDUODA Bučernė; cash biz- 
- jfcj *2,990 įplaukų

2 NAUJI mūriniai bungalow, po 5 
ekstra didelius kambarius, viŠkai, ug- 
navietės, knygynai, bufetai, šėpos, 
“arch openingš’Ų veidrodžiai, geležin
kelio *patarnavirrias, biskį įmokėti ir 
po $60 j mėnesį. Savininkas, 7521 S. 
Winche*ter avė.

, i savaitę 
j Naujienos,

Nortb Side. — LSS VIII Rajonas ' 
lintiivinm< l ’’<*»«>« koncertą ir balių nedėlioj, I 
,'“’uviaiius gegužės i d., Liuosybės svet., 1822 PARDAVIMUI cigarų ir saldainių 

i avė. Pradžia 7 vai. va- krautuvė. Labai pigiai, nes aplel- 
Gerbiamoji publika, tai bus dž.iu Chicagą. 2120 W. 21 Str.

PARDAVIMUI 2 flatų medinis ir 
Halsted Str., mūrinis namas, 4—4 kambarių, ce

mentiniu pamatu*, yra elektra, gasas 
---------------- ir vana, gatve ir elė ’ cementuota ir 

išmokėta,' 
$1,700.

bargenas, $5200,

BEN F. BOHAC, 
2641 W. 51 st St.

cash

PARDAVIMUI muro ir me
džio namas. 6 ir 4 kambariai, 
maudynės, elektra, gražiai vi
dus ištaisytas. Namas gerame 
stovyje. Rendos-$50 į mėnesį. 
Kaina $3,600? 3717 S. Parnell 
avė.

PARDAVIMUI bizniavus namus ir 
4 kambariai, Brighton Parke. Tin
kamas bile kokiam bizniui. Lysas 
išsibaigęs. Savininkas, 4442 South 
Fairfield r ve. Tel. Lafayette 5116.

noms garnio atsilankymas tin
ka ir jos jį patiktų tankiai su 
mielu noru, jeigu senberniai 
pri gelbėtų.
Knauskite.
proga, tai 
dės.

i DELIKATESEN, saldainių, ciga
rų ir tabako krautuvė. 4 kambariai, 
rendos $10. 1010 W. 69 St.

jeigu
\Ve’.l, senberniai, ne

bot pasinaudokite

« ♦

Praėjus pavasario šventėms, 
viena lietuvė moteris pritruko 
švento vandens. Tat pasiuntė 
savo sunnų pas pažįstamą krau- 
tuvninką, kad nors kiek duotų, 
nes jai labai reikią. Pribuvus 
vaikui pas krautuvninką ir pa
prašius vandens, jis nusistebė
jęs nežinojo kų daryti. Bet ne
norėdamas prarasti gero kostu- 
merio nuėjo į kitą kambarį, 
pripylė buteliuką vandens iš 
krano ir vaikui padavė saky
damas, kad tai šventas vanduo. 
Tai užganėdino kostumerį.

♦ ♦ ♦

Vietinės “National Tea Co.’’ 
krautuvės prižiūrėtojas, Uktve- 
ris, gal negaus ilgų atostogų šią 
vasarų, nes perdaug išplėtojo 
biznį, tai perdaug darbo turi. 
Ir kadangi kompanijai tatai pa
tinka, ji neleidžia Uktveriui nei

jų. Matyt, Uktvoris nori 
dyti svetimtaučiams, ką 
viai gali padaryti. 

♦ ♦ ♦

paro- 
lietu-

Keletas sąvaičių atgal 
rašyta “Naujienose”, kad 
nį seną gyventoją J. Taknžaus- 
ką automobilis buvo sužeidęs 
ir buvo manoma, kad reikės 
ranką nupiauti, bet dabar pa
gijo ir dirba su energija šeimy
nos labui. Dabar jis užsiima 
dailydės ir mechaniko darbu 
susidėjęs su susiedu Vincu Si
manaičiu, kurį vadina “tėvuku“. 
Jie atlieka darbą gerai ir ne
brangiai. Kaipo seniems vieti
niams gyventojams daugumas 
vėlinu gerų pasekmių.

Pranašas.

buvo 
vieti-

Fumished Rooms
RENDAI šviesus didelis kamba

rys. merginom arba vvram, 3 lu
bos. 731 W. 60 St.

RENDON kambarys su virtuve, 
tinkamas vedusiai porai, arba pa
vieniams vaikinams. 3612 S. Halsted 
St.

Situation Wantcd
Darbo Ieško

IEŠKAU plumberio darbo, seno 
arba naujo; tų darbų moku atsa
kančiai. J. Yankus, 900 W. 52 St. 
Tel. Yards 4061.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALING.A moteris prižiūrėti 
vaiką. 5329 S. Carpenter st.

PARDAVIMUI grosernė, ge
rai įrengta biznio vietoj. Tunu 
išvažiuoti, gausit bargeną.

šaukit Wentworth 3833

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, senas išdirbtas biznis, lietu
vių apgyventa apielinkė, Ikamba- 
riai pagyvenimui, garažas 3 karams. 

I Rendos $55 į mėnesį. Parduosiu pi
giai, tik $1500. Priežastis — liga.

Kreipkitės:
4248 S. Artesian avė.

REIKIA senyvos moteries leng-; 
vam namų darbui, nėra vaikų ir 
nereikia skalbti, mokėsime nuo $15 
iki $20 į mėnesį, duosim valgį ir 
kambarį. 5401 S. Hoyne avė. Pros- 
pect JO 17.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS pirmarankis duon
kepis prie kepimo latviškos duonos. 
Pastovus darbas, geras užmokestis 
norinčiam dirbti žmogui. Atsišaukit 
nuo 10 iki 12 vai. į dieną. S. Drigot, 
6457 S. Mozart St.

REIKALAUJAME agentų vyrų ir 
moterų, labai lengva yra dirbti mu
sų laine. Mokame gerą komišiną, 
darbas be sustojimo. Galite pasi
matyti nuo 8 ryto iki 6 po pietų.

Kreipkitės:
720 W. 35 st., Chicago.

REIKALINGAS patyręs barberis.
Atsišaukit tuoj. 1829 S. Halsted st.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, nevedęs. Pragyvenimas ir 
alga labai gera. Atsišaukit 11146 
Vemon avė.

Automobiles
PARDAVIMUI 1 tono Ford 

trokas. tinkąs dėl- bučernės 
kitokio biznio.

NAUJIENOS, .
1739 S. Halsted st.

ar

78 ir 
Kaina 
mirtis.

PIRMAS CHICAGOJ BARGENAS
11 flatų kampinis namas.
10 flatų po 4 kambarius.
1 fl. 6 kambarių, randasi 

Halsted st. Rendos $635 m. 
$47000. Priežastis — moteries 
Pirkėjai pasiskubinkit.

PARDUOSIU arba mainysiu, 9 fla- 
tai ir du Storai, pečium apšildoma, 
ant lotų arba mažesnio namo arba 
farmos neskiriant apielinkės ar stei- 
to.

MAINYSIU biznius kampinius lo
tus nuo 2 fl. i’ 
linkės. Pečiu

PAUL RA M S
4084 Archer avė.
Lafayette 6719

iki 12 fl. neskiriant apie- Įkujp rendą. 
arba stymu šilima. | 5—5 |<AJ

GERA PROGA
Priežastis perskirų, parsiduoda 

gera bučernė ir grosernė gera biz
nio vieta, pigi renda, geri ruimai 
pagyvenimui. Cash arba mainyti.

Agentams kotnišinas.
Atsišaukite pas

STANKO and N ESTO R 
5097 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6036

PARDUODU ar mainau 2 flatų po 
6 kambarius, 8033 S. Paulina st.

NAUJAS 6 kambarių bungalow, 
prie Martjuette Parko. Parduodu su 
dideliu nuleidimu. Agentams kamiši- 
nas. M. K. Paulaitis, 8033 S. Paulina 
St. Tel. Triangle 7569.

PARDAVIMUI grosernė ir delica- 
ttessen štoras, laikoma mokyklų 
reikmenos. Priežastis pardavimo — 
turiu kitą biznį. Renda pigi. Atei
kit persitikrinti biznio ei^a. Rui
mai gyvenimui yra, pigiai gausit.

3724 S. Halsted st.

NAUJAS moderniškas namas, 2 
flatų, 6—6 kambarių, prie 55 Bul
varo, prieš parką ir mokyklos, 1 
blokas nuo gatvekarių ir busų, lo
tas 37namas 28x66, bungalovv 
stogas, plieno konstrukcijos, užda
romi porčiai, mūrinis, 2 karų gara
žas su cementuotu įvažiavimu.

Kreipkitės:
2514 W. 55 Blvd.

PARSIDUODA grosernė ir viso
kių valgomų daiktų krautuve. Iš
važiuoju ant ūkės. Greitam parda
vimui. 6 pag. kambariai. 3432 So. 
Morgan st.

PARDAVIMUI grosernė ir rūky
ta mėsa. Parduosiu pigiai, 3 kam
bariai , rendos $25. 1632 W. 13 st.

PARDAVIMUI kendžių ir cigarų 
krautuvė. Greitam pardavimui | 
tris dienas. Labai pigiai. 2979 Archer 
avė.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių 
ir mokyklos reikmenų krautuvė, 
arti prie mokyklos ir lietuviškos 
bažnyčios, parduosiu pigiai. 4619 S. 
Hermitage avė.

• PARDAVIMUI labai pigiai pusę 
soft drink užeigos, arti Cnicagos ru- 
bežiaus. I^abai tinkama tokiam 
niui vieta. Biznis išdirbtas.

Atsišaukit:
12318 S. Halsted st.

CALUMET PARK, ILL. 
(West Pullman)

------------------------------------------------------------------------- Į---------------------------------------

PAHI>AVLMLTI kandžių ir ice 
cream štoras, renda pigi, 4 rui
mai gyventi, 4 
gausit bargeną.
jaus.

5115 S.

biz-

NEPAPRASTI BARGENAI
4 KAMBARIŲ medinė cottage, kai

na $3850, cash $750 įmokėti.
4 KAMBARIŲ Garlow cottage, mū

rinė. kaina $3000 — % įmokėti.
5 KAMBARIŲ medinė cottage, fur

nas šildoma, kaiha $6300, $1000 įmo
kėti.

6 KAMBARIU cottage, medinė,
furnas šildoma, kaina $5000, — $2000 
įmokėti. •

6 KAMBARIŲ cottage, medinė ir 
4 kambarių cottage iš užpakalio Jo
to, visi įtaisymai yra ir apmokėti. 
Brighton Parke, kaina $7000 — už 
abudu namu $1500 įmokėti.

2 FLATŲ, 4-4 kambarių, naujas 
namas, mainysime j 5 kambarių bun- 
galow arba 5 ir 5 kambarių, Bright
on Parke. Priimsime lotą ir dalį 
nigais kaipo pirmą įmokėjlmą už 
kurias cottages. Del tolimesnių 
formacijų pasimatykit su

J. N. ZEWERT & co.
4377 Archer Aive.

Pi
kai 
in-

metams listas,
Kreipkitės tuo-

PARDAVIMUI naujas ir naujos 
mądos mūrinis bungalovv, 2 karų ga
ražas, tiktai biskį įmokėti.

6815 So. RockwelL Street

PARDAVIMUI lotas 25x125, iin- 
provėd, ant California avę., arti 
72-tos atvės. Tel. Prospect 2542.

Wells st.
BARGENAS, 1’/« unkšto namas ir 

13 karų garažas. $3600 cash. 4609 So. 
Alban” avė., 1 fl.

ENTBA BABGENAI 
ANT BRIGHTON PARK 

$1500 įmokėję nupirksit 6 kamb. 
cottage su beismentu, furnas šildo
ma ir ant to paties loto yra 4 kam
barių cottage ant bizniavęs gatvės, 
kur trumpoj ateity bus verta daug 
daugiau; už dalį įmokėjimo priim
siu lotą.

6—6 KAMBARIŲ su cement black 
beismentu ir 2 karų garažas, geroj 
vietoj Brighton Parke. Kaina tik
tai $8,700, įmokėt tik $2,000, kitus

KAMBARIŲ su beisriientu 
naujas muro namas, su trimis bed- 
ruimiais, įmokėti tik $3000, gerej 
vietoj Brighton Parke prie Archer 
avė. Visų viršminėtų bargenų delei 
atsišaukit pas savininką 

JUOZAS VILIMAS 
4405 S. Fairfield avė.

Lafayette 5948
----------------------------------------------

NAMAS yra saugiausi 
Banka dėl kiekvienos šeimy
nos, kuomet nusipirki namą, 
niekas jūsų turtą negales iš- 
nauduoti.

PARSIDUODA 2 2 flatų 
nauji 6—6 kambarių muro 
namai, karštu vandeniu ap
šildomi, modemiški įtaisy
mai; kaina namo yra labai 
pigi ir lengviu budu galima 
tapti savininku tų namų. 
Namai randasi 3205 South 
Aubum Avė. ir 3211 South 
Auburn Avė.

2 FLATŲ 4-4 kambarių 
mūrinis namas, pečiu apšil
domas, $1,500.00 cash. Prekė 
$10,500.00; namas randasi 
3531 So. Lowe Avė. Turi bū
ti parduotas trumpame lai
ke.

6 KAMBARIŲ muro ir 
medžio namas, gerame sto
vyje, elektras, maudynės ir 
kiti geri įtaisymai. 3450 So. 
Aubum Avė.

5 KAMBARIŲ medinis 
namas ir vienas akeris že
mės; namas randasi mieste 
Chicago; galima nupirkti su 
$1,000.00.

M. J. KIRAS 
Real Estate Improvement 

Co.
3335 So. Halsted St. 

Yards 6894

LOTAI $750 — 36X123
Ant lengvų išmokėjimų, tre

čią dalį įmokėti, likusius piė- 
niesiniais išmokėjimais, greitai 
augančioj apielinkėj, prie Hen
ry Fordo naujos orlaivių sto
ties, kur stato dirbtuves. Va
žiuok kaip greit gali. Del dau- 
giaus Informacijų šauk telefo
nu

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

J. J DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden AveM

Phone Lawndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

arba matyk ypatiškai 
Z. S. Mickeviče 

250o W. 63 St.
Hem!ock 0800.

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

VIENA ir pusė aukšto fra- 
me bungalow 1^ metų senu
mo, 8 ruimai, 5 ruimai apačioj 
maudynės ir visi geri įrengi
mai, tiktai $1000 cash.

6838 Claremont Avė.
puse bloko nuo 69-th karų

1789 South Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

Financial
Finansai-Paakoios

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraxtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-0716

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atliksiu 
reikalą i 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Alt JUMS RKIKAUINOI 
PINIGAI?

Privatiškas Fondas ant gerų pirmų 
ir antrų morgečių ant lotų ir namų. 
Žemos komieo ir nuošimčiu kainon.

HILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. Dęarbom 4406

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tol. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette °"05—S700

Chicago

BUK LINKSMAS 
Neinikčiok, nesustok

Aš galiu išgydyti jumis nuo mik
čiojimo. Aš guliu suteikti iums 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

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

International Barber Collcge 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wetls st.

MOKINAME
«

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


