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Dr.Pajaujui mirties 
bausme pakeista

. Dar 1,500 Amerikos ka 
reivių atvyko į Kiniją

Pasaulio darbininkai šventė 
Gegužinę su didelėmis 

manifestacijomis
Orui Pajaujui mirties 

bausmė pakeista
Jis ir du kariškiai, Smetonos 

malone, siunčiami kalėti iki 
gyvos galvos

Šanchajuj išsodinta dau 
giau J. V. ginklu

Iš San Diego atvyko 6-tas lai 
vyno regimentas su artileri 
ja ir aviacijos dalim

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 2.

[i'aciiJc and Atlantic PhotoJ 
Teisėjas RufiOell B. Harrison ir jo sūnūs, iš Indianapolis, Ind.

Harrison paeina iš Amerikos prezidento Harrisono giminės.

Chicago, UI.' Antradienis, Gegužis-May 3 d., 1927

Kaip pasaulio darbininkai 
šventė savo Gegužinę 

šventę
Milžiniškos Britų darbi

ninkų demonstracijos

*gti4uieo 
Diena Urvo 

visas Įlydė

LON1M1NAS. geg. 2. — įly
dė Park vakar buvo vieta di
delių darbininkų 
šventės iškilmių, 
giedri ir graži,
Park buvo nukaišytus raudono
mis vėliavomis ir tuksiančiai 
darbininkų, šventadieniškai ap
sitaisę, su\ raudonomis gėlė
mis, priisisagstytomis krūtinėj, 
būrėsi aplink vienuolika :am 
tyčia įsteigtų platformų kalbė
tojams. Kalbėtojų netruko. 
Svarbiausios kalbos buvo at
kreiptos prieš Britų konserva
torių valdžios projektus įsta
tymais suvaržyti darbo unijų 
veikimą, užginti visuotinus* 
streikus etc., ir prieš tuos val
džios sumanymus priimta ati
tinkamos protesto rezoliucijos.

i Visur painiojos būriai polici
jos, tečiau ji neturėjo ko 
ti: demonstracijos įvyko 
ramiausiai.

ve'.k- 
kuo-

bent

Maskvos-Berlino ordini- Turkai stengiasi gauti 
paskolos užsienyja aplenks Kauną

Nuo

šiol ėjo per

MASKVA, geig. 2.
gegužės mėnesio pradžios at- 
steigiarrui vasarai regu lavini s 
susisiekimas aeroplanais tarp 
Maskvos ir Berlino. Aeroplanai 
lakios į abidvi puses kasdien, 
išskiriant sekmadienius.

Oro linija, iki
Kauną, bet nuo ateinančio lie
pos 15 dienos eis, Kauną ap
lenkiant, per Rygą, kur jung
sis dar su Leningrado linija.
• Iš Berlino keleiviai galės nu
skristi į Teheraną, Persijos 
sostinę, per tris dienas, susto
dami vieną nalktį Maskvoj ir 
antrą naktį Tiflise.

KONST ANTĮ NOPOIJS, 
kija, geg. 2. — Turkijos 
g'acija išvyko į Genevą 
vauti ekonominėje Tautų Są
jungos konferencijoje. Nors 
Turkija Tautų Sąjungai nepri
klauso, bet stropiai seka jos 
darbus.

Turkija tikisi, kad Tautų Są
junga galų gale padės jai gau
ti užsieny paskolos Anatolijos 
kraštui išvystyti, kadangi vi
sos Europos valstybės, galin
čios skolinti pinigų, yra Tautų 
Sąjungos nariai.

• Angoroje tuo tarpu vedamos 
su Amerikos finansininkų at-

Nepaprastas Paryžiaus st0V4iis derybos dei $20,000,000 
policijos atradimas p*^010® Turkija!.

Tur- 
dele- 
daly-

Italų masonų vadas 
Tarrigani ištremtas

PARYŽIUS, geg. 2. — Petii 
Parisien laikraštis skelbia, kad 
policija susekus Paryžiuje “pa
vojingą 1,500 svetimšalių 
anarchistų draugiją su dido- Domizio Tarrigiani, vyriausias
bais slaptais ginklų ir amunici- Italų masonų vadas, kurs buvo 
jos sandėliais.” kaltinamas dėl dalyvumo taria-

KOMA, Italija, geg. 2. —

Nariai buvę daugiausiai is- mame sąmoksle prieš Mussoli- 
panai ir italai. Tos “bandos“ tapo ištremtas į Lippari 
tikslas buvęs rengti revoliuci- salas, netoli nuo Sicilijos, 
nius maištus ir daryti plėši-1 Buvęs socialistų 
mus. Per pastarus dvejus me- parlamente, Tito Zaniboni, nu- 
tus Paryžiuje buvę susprog- teistas trims dešimtims metų 
dinta 160 saugiųjų šėpų ir po- kalėjimo dėl panašaus nusikal- 
licija mano, kad tai buvęs tos limo, tapo uždarytas Porto 
anarchistų bandos darbas. ) (Ericoli bastilijoj.

[Anarchistai yra tam tikros 
socialinės idėjos žmonės, o iv- 
plėšikai. Jei Paryžiaus potici-! 
ja susekė ką nors 
tai ji

į Lippari

atstovas
Vyriausybė bijojo, kad 

komunistai nesurengtų demon
stracijos ties Jungtinių Valsti
jų ambasada protestui prieš 
Massachuisetts teismo pa smer
kimą nužudyti Nicola Sacco ir 
Eartolomeo Vanzetti, dviejų 
t fdikalinių pažvalgų darbinin-

KAUNAS. , Balandžio mėn.
29 d. [Pašitu iš Lietuvos Pa- — Transporto laivu Henderson 
siuntinybės VVashingtone.J — atplaukė į Šanchajų iš San 
Elta praneša, kad karo teismas Diego šeštas Jungtinių Valstijų 
už sukilimo r nešimą pasmerkė. laivyno kareivių 
mirtim Pajaujį, vyresnį lerte-' 
nantą Tomau ir karo raštinin
ką žemaitį. Devynis kitus ka- 1,500 ginkluotų vyrų, pulkinin- 
lėjlman nuo pusantrų iki dvy- ko Haroldo Snydero komanduo- kų. Bet nieko panašaus neįvy- 
likos metų. DešioU išteisinta, jamų.

Respublikos Prezidentas pir-i Jangtse upėj netoli nuo Čin- 
---------fkiango iš Kinų tvirtovė* buvo 

apšaudytas Britų karo laivas 
Teal. Pastarasis atsakė ugnim 
ir netrukus šaudymas iš Kinų 
pusės pasiliovė. Britų laivas 
mažai tenukentėjo.

Gauti šiandie pranešimai sa
ko, kad japonai evakuavę vi
sas Jangtse klony vietas aukš-1 
čiau Hankovo. I

regimentas, 
aviacijos dalis ir artilerijos b.i- 
tareja. Regimentas susideda iš

Gegužines iškilmės
Meksikos sostinėje

MEKSIKOS MIESTAS, geg.
Darbininkų Gegužės Pir-

ko.

miems trims mirties bauatnę 
pakeitė kalėjimu ilki gyvos 
galvos.

SSSR tautę ekonominėj 
konferencijoj

Maskva veikiausiai dalyvaus 
jau ir kitose Tautu Sąjun- 

A 

gos konferencijose

konferencijoj, 
kaip atei-

lOao, kdi 
dalyvaus

Britai protestuoja
LONDONAS, geg. 3. — Bri

tų ministeris Pekine, Sir Milės 
Lampson, įteikė Hankovo na
cionalistų valdžiai formali pro
testą prieš užėmimą Činkiange 
Britų konsulato ir kitų jų nuo
savybių.

vusio kaizerio pilim, kur kal
bėjo darbo unijų vadas Har- 
now. Savo kalboj jis ypač ašt
riai atakavo Italijos diktatorių 
Mussolinį.

Komunistai, . neapsiėjo be 
riaušių ir būreliais užpuldinėjo 
policininkus,. kur tik užtikdami 
juos vienus. Trys policininkai 
buvo pavojingai sužeisti, dvy
lika komunilstų sužeista, o dvi
dešimt kitų areštuota.

Jeruzolime demonstra
cijos buvo užgintos

JEHUZOLIMAS, Palestina, 
geg. 2. — žydų darbininkai 
rengusi laikyti dideles demon
stracijas Gegužės Pirmosios 
šventę, tečiau vyriausybė, bi- 

graudenami vartoti daugiau-.jodama, kad tarp darbininkų, 
šiai savo krašto guminius. 'socialistų ir komunistų neįvy- 

KT y< . , , , , , ktu riaušių, visokias demons-Nežiūrint, kad buvo karsta tracij<|S u
ir saule gerokai kepino, mani-.
festantai žygiavo linksmame1 Persijoj Gegužinės 
upe, dainuodami darbininkiškas 
ir savo krašto liaudies dainas.

Meksika savo isitorijoje dar 
niekados nebuvo mačiusi taip 
švitriai ir gražiai pasirėdžiusių 
darbo žmonių minių, kaip kad 
per šias iškilmes. (

Berline komunistai ne* Persijoje nupuolimą.
apsiėjo be riaušių [Gegužes Pirmoji yra tarp

tautinė darbininkų solidarumo 
šventė, švenčiama jau per kelis 
dešimtmečius, kuomet bolševi- 
knž. dar ne gimę nebuvo, j

Tokioj keletas demon
strantų areštuota

TOKIO, Japonija., geg. 2. — 
Japonijos sostinėj Pirmoji Ge- 

kofnunistų — apie 20 tukstan- praėjo palyginamai ra-
Visi demonstrantai buvo nors vis tik keletas de- 

susirinkę Lustgartene, ties bu-. monstrantų buvo areštuota.
I Masiniuose mitinguose pri
imta rezoliucijų, reikalaujančių 
aštuonių valandų darbo dionos, 
o taipjau rezoliucijų prieš mai
šymąsi j Kinų dalykus.

jAr buvo švenčiama Ge-
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

* ! 
įžulniausiai apsiniaukę; ga

li būt lietaus ir perkūnijų; vė
siau po pietų; stiprokas 
nąsis vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 50° ir 65° F.

šiandie saulė teka 5:44, lei
džiasi 7:49. Mėnuo leidžiasi 
10:27 valandą vakaro.

2. 
mosios manifestacijose Meksi
kos M'.<ste dalyvavo kelios de
šimtys tūkstančių žmonių.

Demonstracija buvo tvaikin- 
;.,.\;us i, kokia kada Meksikoj 
sostinėj • įvyko. Stovėdamas 
Piezidento rūmų balkone kraš
to prezidentas .Gailės sveikino 
demonstrantus.

Ei! ų eilės žygiuojančių su 
vėliavomis demonstrantų nešė 
išlkabų su parašais, smerkian- 

maištus prieš
Kitomis vėl iškabo- 

Luvo 
daugiau- jodama,

Iš Glasgovo praneša, kad ten 
Gegužines šventės demonstra
cijose dalyvavę 40 tūkstančių 
žmonių, šešios dešimtys ora
torių kalbėjo manifestantų mi
nioms iš dvylikos platformų. ,

Rami Gegužinė šventė 
Francijos sostinėj

PARYŽIUS, geg. 2. — Bui- čiais klerikalų 
įnė “raudonos revoliucijcs” Pa- valdžia, 
ryžiuje, švenčiant tarptautinę miš Meksikos žmones 
darbininkų šventę, buvo berg
ždžia: niekas jos nebandė kelti. 
Gegužės Pirmoji praėjo visai 
ramiai., Visi Paryžiaus taksi- 
kabų šoferiai tą dieną strėka
vo.

Oro susisiekimas tarpi 
Lisabono ir Madridopanašaus, 

susekė paprastų banditų, 
X) ne anarchistų, kurie 
bendra su plėšikais ne-

LISA BONAS, Portugalija, 
geg."2. -— Vakar tapo įsteigtas 

I pirmas- regularinis susisieki
mas oi*u tarp Lisabono ir Is- 
panijos sostinės Madrido.

Gen. Serrano nommuo- 
tas Meksikos prezidentu Manitoboj visas mieste- 

„a.. I Ks vandens užlietas

nieko 
turi.]

MEKSIKOS MIESTAS, gėg. 
2. — Viena politinė konvenci
ja vakar nominavo generolą 
Fnancisco Serrano, federalinio 

o igubematorių, kandi
datu į Meksikos prezidentus1 
ateinančiais rinkimais, kurie • 
įVvbq 1928 metais. 1

[[Telegrama nesako, kieno ta 
’nnvencija, nominavusi gen. 
Serrano, buvo.]

WINNIPEG, Manitoba, geg.
2. - Praneša, kad 
nibaine upės išėjimo 
Brandono miestelis 
vandeny. Gyventojai 
versti susik raustyti
nius savo namų aukštus. Visas 
klonis tarp Brandono ir Kem- 
nay esąs užlietas.

dėl Assi- 
iš krantu,

buvo pri 
į viršuti

šventės nešvęsta
TEHERANAS, Persija, geg. 

2. — Persų darbininkai šiemet 
Pirmosios Gegužės nebešventė, 
kaip kąd kitais metais ją švęs
davo. Kai kas mano, kad tai 
esąs ženklas bolševikų įtakos

Teisėjas nubaustas še
šiais metais kalėjimo

Laukdama “revoliucijcs” vy
riausybė iš anksto buvo kaip 
reikiant prisirengus: visame 
mieste barakuose buvo pastaty
ta kariuomenė, gvardiečiai, po
licija, pasiruošę 
momentui. Viršum 
są dieną lakstė

RADO VARPINĖJ PRAPUO- 
LUSIOS MERGAITĖS 

KŪNĄPan-Amerikos prekybos 
konferencija

MASKVA, geg. 2. — Sovie
tų Rusija dalyvaus pirmą kar
tą tarptautinėj Tautų Sąjungos 
konferencijoj Genevoje, būtent, 
jos ekonominėj
kuri žada prasidėt 
nantį trečiadienį.

^itns dalyvavimas 
sovietija veikiausiai
jau ir kitose busimose Tautų 
Sąjungos konferencijose, 
kol kas ji, turbut. vis 
sis ir nepanorės įstoti 
Sąjungą nariu.

Sovietų delegacijai 
tinėje ekonominėje konferenci
joje vadovaus Valerian OJbo- 
lensky Ossinsky, centralinis 
statistikos biuro direktorius, ir 
Boris Štein, užsienio reikalų 
komisariato centralinės Euro
pos skyriaus viršininkas.

Maskva kol kas nenusispren? 
dus, ar pranešti Tautų Sąjun
gai, kąd ji jau pasirengus da
lyvauti preliminarinės nusigln- įupra^mų. tautinių idealų 
klavimo konferencijos sesijose. m<s|ų

nors 
dar pu- 
į Tautu

2.WASHINGTONAS, geg.
— šiandie, čia prasidėjo tęe- 
čioji Pan-Amerikos prekybos 
taonferenoij'a, i(|alyvauj-ant (ke
turiems šimtams delegatų iš 
J u i n i ų Virinti jų ir dviejų 
dešimčių Imtinų Amerikos res

publikų.
Konferenciją atidarė * valsty

bės sekretorius Kellogg, kurs 
savo kalboj pasakė, kad Pan- 
amerikanizmas visų pirmiau
siai reiškiąs šio kontinento 
valstybių simpatingą tarpusavi 

ir

kiekvienam 
miesto vl- 
acroplannl, 

žvalgaudami, ar 'kur ne&ikon- 
centruoja “raudonieji.” Bet 
“priešas” niekur nepasirodė.

Per 
va-

Sovietų vyriausybė, mat, nela
bai norėtų priimti tuos nutari
mus, kurie padaryti be Mas
kvos 'dalyvavimo. t

GLORIJOS SWANSON 
ŽUVO UGNY

DĖDĖ

2.NEW YORKAS, geg.
Gaisras čia sunaikino trobesį, 
kuriame menininkas tapytojas 
Charles Svensson, žinomos 
krutamu jų paveikslų aktorės 
Glorijos Svvanson dėdė, turėjo 
savo studiją. Svensson žuvo 
ugny, tariamai gelbėdamas sa
vo pagarsėjusios giminaitės 
portretus, kurių jis buvo nuta-

IJTTLE ROCK, Ark., geg.
2. - Pirmos presbiterių taž-
nyėios vadinėj rado n«žudy-i ino
tos vienuolikos metų mergai
tės, Folellos McDonaldytės,

švenčiant Ge
gužinę

VARŠUVA, geg. 2. — 
Gegužės Pirmosios šventę
kar įvyko susikirtimų tarp 
komunistų demonstrantui ir po
licijos. Demonstracija jau buičių, 
vo pasiekus miešto centrą, kai 
policija ią puolė. Susikirtimuo
se dvylika asmenų buvo su- 

Nori garantuoti bankui žeista, ap:e šimtas kitų areŠ- 
nnn ann nueVnina tuota.$100,000,000 paskolos

TOKIO, Japonija, geg. 2. — 
Mmisterių kabinetas nutarė 
prašyti parlamentą leisti Japo
nijos Bankui suteikta 200 m Ul
onų jenų ($100,000,000) pasko
los Taiwano Bankui.

Pabėgo iš kalėjimo

Didelės Gegužinės de
monstracijos Maskvoj
|MASKVA, geg. 2. — Mask

voj vakar visi takai ėjo į Rau
donąją Arikštę, kuri buvo cen> 
ralinė visų Gegužinės šventės

• iškilmių vieta. Čia buvo įvairių 
raudonosios armijos dailų pa-

EVERETT, Wash., geg. 2.— radai, darbininkų sąjungų pn- 
Iš ''vietos kauntės kalėjimo iš- radai, skautų paradai, kuriuose 
silaužęs pabėgo kalinys Ed- 
vvard Sickles, įkurs už polici
ninko užmušimą buvo teismo 

(pasmerktas mirties bausmei.

dalyvavo ir maži mokyklų vai
kai. Paradų metu viršum la
kiojo manevruodami aeropla
nai. . I

BEIUJNAS, geg. 2. Ge
gužinės šventę Berline buvo 
milžinižlev demonstiHci j ų viž 
astuonių valandų darbo dienų, t

Sociinldemokratų demonstra
cijoj dalyvavo apie 100 tūks
tančių darbininkų, juodmavški- 
nių sind’ikalistų — apie 30 
tuksiančių, .raudbftimar&kinl ų

mai-

buvo

de-

gužinė Lietuvoje?
Smurtininkų valdžiai įvedus 

Lietuvoj karo apsiausties par 
dėtį, ir kraštą valdant su pa- 

7 Igalba karo lauko teismų, be 
abejo, darbi n i nikams nebuvo
leista savo Gegužinę šventę 
Švęsti ne tik Viešomis manifes
tacijomis, bet nė šiaip kurį mi- 
tingėlį surengiant.

Telegramos jokios žinios iš 
Lietuvos nepaduoda.

kūną. Mergytė buvo prapuolus I nuteis4a. 
prieš tris savaites. Daroma j___
tardymas.

PHILADELPHIA, Pa., geg. 
,2.— Policijos teisėjas George 
Rowland, kurs paimtas nagan 

kyšių ir pa
pildęs kitokių neteisėtumų ei
damas teisėjo pareigas, tapo 

£ šešeriems metams 
kauntės kalėjimo.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

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

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

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

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

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

I
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ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių .

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

Įdomiausia Knyga

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”
Paraše J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

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

ir

—*• Antradienis, Geg. 3 d., 1927

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 lipui atslūgus.

Parsiduoda po vieną ir olsėliu

1739 S. Halsted St
NAUJIENOS

Gyvenimo Prailginimo 
Klausimas

I

Rašo Dr. A. J. Karalius

(Tęsinys)

Ar galime gyventi daugiau 
100 metų? i.

Ar galime? Kodėl ne. Pra
eitis, tiesa, duoda mažai vilties. 
Ir daugelis- tyrinėtojų sutinka, 
kad 100 metų mums pilnai už
tenka. Paskutinių laikų tyrinė
jimai parodo, kad labai maža 
amonių pergyveno 100 mietų. 
Diduma vadinamų centenarų 
negyveno virš 100 metų, nes 
jų metrikai nebuvo tinkamai 
užrašyti. Young surado tiktai 
30 asmenų, gyvenusių daugiau 
šimto metų.

Dublin aiškiai nusako, kad 
už 70 motų labai tnažai-galime 
kas nors padaryti, t. y. pratęs
ti gyvenimas. Anglijoje aštuo
nioliktam šimtmety po 45 m. 
gyvenimas turėjo net daugiau 
šansų, negu musų laikuose, o 
už 80 m. tada buvo daugiau 
progų gyventi, negu dabar. Po
ra tūkstančių metų atgal Egip
te vidutinis amžius buvo 30 me
lų, bet sulaukusiems 68 m. bu
vo daugiau progų gyventi, ne
gu dabar, lai, matomai, pati 
gamta palikdavo stipresnius il
giau gyventi, o silpnesnius

Ir turime aiškiai pasakyti, 
kad mums gan sunku tikėtis 
gyventi daugiau 1(M> metų. Vie
nok visgi reikia pasakyti, kad 
kada nors vidutinis' žmogaus 
amžius vi ... 100 metų. Aiš
kus dalykas, kad mokslas at
ras naujų patarimų ir naujų 
priemonių, ir gal būt kada nors 
ateity žmonės galės ilgiaus gy
venti.

šimtmečių gyveninio statisti
kos rodo vieną dalyką: juo žmo
gus senesnis, juo jisai turi dau
giau progų dar ilgiau gyventi. 
Jei kas išgyvena, sakysim, 80 
metų, tai jisai turi daugiau pro
gų ilgiau gyventi už tą, kuris 
dar tiktai 60 m. sulaukė. Bet 
tai, žinoma, gan siauras įro
dymas.

Kitą vertus, žinome labai ge
rai, kad šimtamečius kankina 
tie patys blogi papročiai, kurie 
ir musų gyveninių trumpina. 
Beiškia, jei jie gyventų tinka
mai, tai galėtų dar ilgiaus gy
venti.. Jei gyventų tinkamai. 
Vienas tyrinėtojas surado, kad 
šimtamečių dauguma buvo gir
tuokliai. Paskui juos vargino 
tos pačios aplinkybės, kurios ir 
mus vargina.

Vis-gi gan sunku pasakyti, 
kiek ilgiau 100 mietų mes ga
lėtume gyventi, jei sulauktume 
100 metų. Kai kas tvirtina, jo
gei mes ateityje 
giaus gyventi, 
tvirtinimas, aš pasakyčiau 
liuosas tvirtinimas.

galėsime il- 
bet lai tiktai 

gan

Kai kas išgyvena virš
100 metų

Westergaard surado daug 
žmonių, išgyvenusių daugiau, 
negu 100 metų. Jisai surado 
žmonių, išgyvenusių net 120 
metų ir jisai sako, kad jie bu
tų galėję dar ilgiau gyventi. 
Žinoma, jisai pats šimto metų 
neišgyveno, bet kitiems- visai 
neužvydi ilgo amžiaus.

Ir, žinoma, lengva kalbėti 
apie šimtamečius, jei patsai dar 
esi ^sulyginamai jaunas. Bet 
kad gyventi kiek ilgiaus šimto 
metų, tai jau reikia gan dide
lio entuziasto, tokio, kokių mu
sų tarpe iki šiol sunku rasti, 
o jei randame, ,tai tiktai tie, ku
rie tuo klausimu mažai kų nu
simano. Aplamai imant, turime 
pasakyti, kad virš šimto metų 
gyventi mes dar nežinome kaip. 
Žinome kaip, bet negalime, ar
ba nenorime. Vistiek negyve
name.

Celės nemiršta
Paskutiniu laiku surasta, kad 

musų kūno celės nemiršta. Tai 
gal būt sensacingiausia naujie
na, bet; tikra teisybė. Moksli-

ninka! jau aiškiai įrodė, kad 
musų kūno celės nemiršta. Mes 
mirštame, kaip žinote, visi, bet 
atskiros celes nemiršta. Tai, 
reiškia, mums žmonėms yra 
apie kų pagalvoti. Nemiršta vi
si vienceliniai gyvūnai —■ jie 
žūsta rūsčiose aplinkybėse, tai 
tiesa, bet mirties jie nepažįsta.

Nerasta natūrinės mirties
Yale universiteto darbuoto

jas Woodruff augino parame- 
cium; augino iki 8,500 gent- 
karčių (tai. butų apie 250,000 
metų žmogaus gyvenimo), bet 
mirties nerado: tie gyvi daik
tai augo, augo, bet neseno. Co- 
lumbijos nniv. Morgan jrodė, 
kad supiaustytas į šimtą dalių 
sliekas ir-gi nemiršta: kiekvie
na dalelė išauga į naujų sliekų 
— net stipresnį ir jaunesnį. 
Carrel išėmė vištuko širdį ir jų 
keletu metų laikė gyva; širdis 
plakė taip, kaip vištuko kūne 
kad plaka.

Ateityje šitais tyrinėjimais, 
be abejonės, bus galima pasi
naudoti. Išrodo, kad biologai 
jau nepripažįsta, jogei gyvūnas 
gali gyventi tiktai tiek ir tiek 
metų. Mirtis tai greičiausia tik
tai padaras aplinkumos. Kitaip 
sakant, jau galima sakyti ši
taip: gyvi daiktai nemiršta — 
juos užmuša aplinkuma, arba jie 
patys nusižudo. Tai, žinoma, 
revoliucinė doktrina biologijoj, 
bet jau mokslininkai pradeda 
taip manyti.

Iki šiol mes kalbėdavome apie 
gimimų, jaunatvę, subrendimų, 
senatvę ir mirtį. Dabar jau rei
kės šitie žodžiai pakeisti kitais, 
bet, žinoma, dar peranksti ši
taip svajoti. Nes vis-gi galų ga
le visi didesni gyvūnai ir žmo
gus sęsta ir miršta. Vienas di
džiausių optimistų Mečnikovas 
pasakė, kad nors visi mirimai 
nęnaturalųs, nors mirti sutei
kiu aplinkuma arba nuodai, 
vienok žmogus vargiai galės 
tikėtis, gyventi ilgiau 125 me
tų. Ir tai busią natūraline (gam
tiška) mirtis.

O vis-gi paskutinių laikų bio
logai pradeda skelbti, kad kiek
vienas mirimas buvo, yra ir 
bus pagamintas kokių nors ne
laimingų atsitikimų — bakteri
jų, nuodų, kulkų ir kt. Ir jei 
mes pajėgsime pašalinti nuo
dus, bakterijas ir kitas kliūtis, 
tai galėsime ilgai, ilgai gyven
ti. O gal amžinai... Mes ne
užilgo pradėsime šitaip sakyti: 
žmogus gimsta, auga ir su
bręsta; paskui gali gyventi kol 
aplinkuma jo nenužudys. Koki 
nors atskira žmogaus kūno da
lis gali pakrikti, bet jisai gy
vens, taip kaip laikrodėlis gali 
amžinai gyventi, jei laiku ir 
tinkamai taisomas.

Ateitis, žinoma, galinga, ir 
vilties pilna. Gal mokėsime sa? 
vo kunus laiku pataisyti taip, 
kaip laikrodininkas laikrodėliu* 
pataiso. Tiktai ot viena kliūtis; 
musų kūne turime tiek daug 
įvairių .dalių ,dalelių, kurios ga
li mums nejuntant sugesti.

Eugenika
Na, jei jau musų kūne tiek 

daug visokių organų, kurie gan 
lengvai sugenda, tai, žinoma, 
turime savo mašinerijų labai 
gerai prižiūrėti, kad atskira jos 
dalis tinkamai dirbtų, čia mums 
gali pagelbėti asmens higiena; 
gal dar sėkmingiau rasės higie
na arba eugenika.

Asmens higiena viena pati ne 
kų tegelbčs. šioje gentkartėje 
musų asmens higiena gal labai 
gera, bet sekamai gentkartei ji
nai gali būti net kenksminga. 
Asmens higięna, kaip žinote, 
stengiasi palaikyti silpnus ir 
netikusius, kurie ateityje nebus 
pageidaujami. Paskui gimdymų 
kontroliavimas musų laikuose 
labai palaidas: neduodama gim
ti stipriems, o silpnus gimdo
ma be jokios atodairos, (lims
ta daugiau ‘ silpnų ir žioplų, o 
stiprus ir išmintingi žudoma... 
Graliam Bell yra pasakęs ši
taip: “Aš laukiu tų laikų, ku
riuose ilgai gyvenusių tėvų svei
ki jaunuoliai bus raginami ap- 
sivesti ir auklėti daugiau vai
kų.” Pcarson ir Beeton įrodė, 
kad paveldėjimas labai daug 
reiškia; Bell ir-gi tų patį sako. 
Jie visi pripažįsta, kad juo tė
vai ilgiau gyveno, juo vaikams 
yra daugiau progų ilgiaus gy
venti. J

Dar noriu pridurti. Basės 
higiena (tautos sveikata) visų 
rimtesnių biologų pripažinta 
svarbiausiu veiksniu žmogaus 
gyvenimui prailginti. Iš stiprių 
sveikų tėvų gimsta stiprus svei
ki vaikai. Žmonės jau senai pa
rodė, kad mokslas gali page
rinti gyvūnus ir augalus. l)a- 
l?ar pradedama kalbėti apie pa
gerinimų žmonių veislės.

Vienok tuo tarpu, draugai, 
mokinkimės patys savo svei
katą saugoti, tinkamai gyven
dami. Susipažinkime su savo 
kūno mechanizmu; susipažinki
me su viskuo, kas mums ken
kia, kas alina musų kūną, jį 
sendina be laiko ir marina be 
laiko.

Jūsų buvęs senas 
Protelis Patarėjas

LEIBOWITZ
Persikėlė j naują -vietą 

Valandos nuo 2 iki 8-tai valandai 
vakare, kasdien

722 W. 35th St.
Kam. Emerald Av. arti Hąlsted St.

CHICAGO, ILL/

Valo, prosina vyrų ir moterų
* drabužius

H

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

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

Tel. Boulevard 4705
Chicago, 111.
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Phone Austin 4255 
STANDARD HDWE. & 

SUPPLY CO. 
4319 W. Madison St. 

įrankiai, Peiliai, Stiklai, Maleva, 
Elektros ir1 Plumbingo reikmenys, 
p . Visas-.ta v o ras garantuotas.

xxxxxxxxxxxxxxxaxxxxxxxxx
• * * PERLINES

OUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

Del Gelenčių ir Skaudžių 
Raumenų 
Naudokite

DR. RICHTERIO 
Inkaro Rūšies

PAIN-EXPELLER!
Vaisbazenklis registruotas 

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

karo vasibaženklis 
išbūtų ant pakelio 

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

F. AD. RICHTER&CO. 
Berry & S®. 5th 8t«.

Brnklyn, N. Y.

f

*
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Peoples Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite

H 
M

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai

H 
H

‘S

STORU

šiuose didžiausiose _________  ____  , _______  _____
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei-

k'
M

xxxxxxxxxx XXXXXXX X xxxxxxxxxxx XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX11

4177-83 Archer Avė
Lafayettc 3171 
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROSIS, Vedėjas

Padarytos iš 76 ir 102 raktų oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie
niniais “reeds”. Dailus užbaigimas ir 
gražiai išmargintos.

Neapsigaukit, žiūrėkit, kad ant 
koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN” 
Katalogus siunčiame dykai

VITAK-ELSNIK CO. 
4639 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugel) metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos. Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas šlapumo

1 Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolj patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy
riškumą silpniems 
vyrams, i 
rus nervai yra svhrbųs faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 606 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

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

Crilly Ruilding
Imkit elevatorių iki penkto aukšto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedėliomis nuo 10 
r.' I <» iki I p<> pu l CuiK dėl'.,;. l’lui 

'įlinkę ir Sercdoj nuo 10 r. iki S v. I

lt

specialistas
Grynas kraujas ir stip

rus nervai yra svhrbųs faktoriai
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ienis, Geg. 3 d., 1927 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Norėdami
$1.00, A. Dobažinskas $1.00. Vi- 

IfADręPAkinENPI mę $19.(8). Pasiųsta “Keleivio”
RUnCdrUliUlHuIJUv redakcijon, kur suplaukė dau-

glau aukų. Daugiau tokių ves
tuvių.—Dalyvavęs.

Aplankyt Ievyne
Ir turėt smagią kelionę ten ir atgal keliaukit su

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

Gegužio 21 čL, 1927

Racine, Wis.
Seimo atstovo N. Kadžio 

prakalbos
Kas Dedasi Lietuvių 

Kolonijose

-

c? ALT. Sandaros 35 kuopa bu- 
j vo suruošus prakalbas bal. 26 
3 d., Lietuvių svetainj, Pagerbi- 
? mui svečio lietuvaičių būrelis 
j pirm 
1 tuVOS 

finelį.
i N.
I virš pores valandų, gyvai api- 
į I pasakodamas mus gimtinio 

j krašto politinius, ekonominius 
i ir kulturinius reikalus. Visai Bal. II d. vietos kasyklose 
! skaitlinga publika atidžiai klau-liiko užmuštas Stanislovas Orba- 
sesi. Atsakinėta plačiai į daug Inas, 55 m.

■ klausimų ir visi jautos paten
kinti sakyta prakalba šio Lie
tuvos svečio. Binkta aukos.

.Geros širdies duosnųs lietuviai 
'aukavo šie: M. Kasparaitis 2.00 
po vieną dolerį 
Pbcius, S. Gibavičius, M. Vijū
nas, A. ŽičkUs V. šeštokas, J. 
čiapas. J. Rankela, M. Matkus, 
J. Rumbutis, A. Gudaitis, V. 
Džindžiletas. Smulkių surink
ta $3.85. Sandaros 35 kuopa 
aukavo $6.50, viso surinkta au
kų $21.35, išlaidų turėta $6.50, 
lieka $17.81. Visos tos aukos 
per Politinį Iždų persiųstos Lie- 
tuvos Valstiečiams Liaudinin
kams. Aukotojams turiu ačiū

i už duosnumą rėmime kovo- 
i tojų už demokratiją Lietuvoje.

Great Neck, N. Y.
Policija suėmė Praną Balsį, 

seniau buk dirbusį Laisvės re- 
prakalbos sudainavo Lie-Idakcijoj ir F. Klastauską, taip- 
llimną ir Barė ponas ka-lįau bolševikų, kuriuos kaltina- 

I ma už apiplėšimą Mahoney na- 
|rnų, savininkams esant Flori- 

’ I doj.

Tel. Lafayetto 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvei 

Tel. Yards 1119

Mis.
Yardn 4951

Anielia Jarufiz-Kaushillas
AKUŠEREA 

3252 So. Halsted St.

Hadjs kalbėjo

Revloc, Pa

Worcester, Mass.
Balandžio 13—11 naktį liko 

nužudytas Jonas* Baubi i s, 63 m. 
J (rudaitis S lGalvfi sudaužyta kirviu ar ko- 

’kiu kitu panašiu įnagiu. Spėja
ma, kad jį nužudyta iš keršto, 
nors galėjo būti ir plėšimas. 

’| Velionis paėjo iš Perlojaus, 
Alytaus apskr., kur ir dabar jo 
žmona ir trys vaikui gyvena.

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki

Viršuje Universal

State Bank

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
Ilgai praktikar 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvon 

skaudėjimą

United Staže Lines Laivu Leviathan

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

škumas.
3?15 South
Halsted St. .

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Tel. Cicero 29G2 
Res.: Rockwell 63G3 
DR. S. ASHER 

DENTISTAS 
4901 W. 14th St. 

Cicero 
Viršui National Tea Co. 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaufiiai 
M. YUSKA & CO.

4604 So. Paulina S't., Chicago, III.

S

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo J iki 8 vakare.
Nedaliomis nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Td. 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

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

Laivakortės kaina i abi pftses..........  $186.00
Arba į vieną pusę ......... ........................ $107.00

Taksai $5 ir pagalvės gryžtantiems $8 ekstra,

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

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

.........Kviečiame visus, kurie tik manote keliauti Lietuvon ši 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. ,DeI patogumo vartokit šį kuponą:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

Chicago, 111

Mirė lietuvis nuo nuodingų 
gėrimų4 * ■ Į ■ ’ •

Bal. 25 d. Vincas Vaičikonis 
išryto išėjo darbo ieškoti. Pri
siartino vakaro; nesulaukus grįž-1 phones Humboldt 4532—0506 
tančio moteris pasibedavojus I KAPLAN PIRTIS 
atsigulė, bet kaip 9 v. gavo I Rusiškos, Turkiškos ir vanos visokios 
liūdną žinia, kad jos vyras ras-1 rųšies
tas negyvas smuklėje. Gydy- I Atdara dieną ir naktį. Moterų vanos 
tojas velionį išegzaminavęs pri-1 atd»ros ikl 10 vakare.

’x. . j .J - I 1914-1916 W. Division St., arti Robeypažino, kad miręs nuo gėrimų.1 
Smuklės savininkai traukdami

i j teismą.
J. B. KUHLMANN

Maleva, alyvas, stiklai, įrankiai, ja- 
r.itorių reikmenys, namų reikmenys, 

i „vin 1 elektros reikmenys. Taisome spynasV. Vaičikonis priklausė pne Lr djrban) raktU8'
SLA. 100 kuopos, kuri turėjo I 324 So. Crawford Avė.

'sušaukus kai. 27 d. extra su-• Kedzie 9535
sirinkimų,— paskyrė grabnešius 
ir du budėtoju; Palaidotas bal.
28 d. Kalvarijos kapinėse. Pa
liko verkiančią moterį dideliam 

I varge su penkiais vaikais.
Liaukitės lietuviai munšainą 

gėrę, nes ir jus galite susilauk- 
i ti tokio pat likimo.

S. BAL1CKAS
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS R UBUS 

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt* Street

Chicago, III., )

Garsinkite? Naujienose

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais Šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

100 N. LaS’alIe St., Chicago, 1)1. 
arba prie vietinių agentų

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas ir 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus b 
mainom naujas Ram
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo-

/ Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

r - DR, HERZHAN •»
— IŠ RUSIJOS-

Svarbus pranešimas
Didžiausios lietuvių organiza- 

ęijos SLA. 1 O-tas apskritis 
ruošia dar didesnį muzikali pro
gramą 8 d. gegužės, 3 vai. po 
pietų, Turner Hali.

Programe dalyvaus šių mies
tų muzikalės spėkos: Kenosha 
Dailės Ratelis, Racino atskiros 
muzikalės spėkos, Milvvaukee 
Dailės Ratelis, o S. Milwaukee 
scenos mėgėjai sulos veikalą 
“Karšta Širdis”. Po programo 
bus šokiai. Kviečiami visų 
apielinkių miestelių lietuviai, 
taip ir vietiniai atsilankyti į šį 
parengimų.—M. Kasparaitis.

i --------------- -------------

Lawrence, Mass.
Pavyzdingos vestuves

Bal. 24 d. čionai apsivedė J. 
šiupetris su p-le A. Savinčiute. 
Svečiam besilinksminant buvo • 
sumanyta kuo nors pažymėti 
jaunavedžių pradžią šeimyniško 
gyvenimo. Buvo prisiminta 
musų tėvynė Lietuva, kur dar
bininkų yra skurdus gyvenimas 
ir kur juos galingesni spaudžia 
ir persekioja. Kadangi Lietuvos 
Socialdemokratų Partija stoja 
už vargdienius ir kovoja prieš 
išnaudotojus, gindama darbinin
kų reikalus, tai nutarta sumes
ti keletą dolerių ir paremti Lie
tuvos darbininkus.

Aukojo: Jaunavedžiai $5.00, 
B. Čiurlionis $5.00, D. Kirmill 
$3.00, O. Andriuškevičiute 
$2.00, A. Karmazinas $1.00, J. 
Savinčius $1.00, J. Pikolavičius

Lietuviai Advokatai
K. gugisĮ

ADVOKATAS
. Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn SU Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

• J

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

190 No. State St„ Room 1012 
Tel. Dearborn 2734 

Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai.
. Bridgeporto Ofisas 

8335 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 pinigą 1 ir 2 morgiČiams.

JOHN KUCHINSKAS
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22 St % t 
arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir PStnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington SL 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1925 W. 
18th SU netoli Morgan St.

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

I Dienomis: Canal
TeMomri. J 8UO- 

j South * hore 2288 
’ Boulevard 4186 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Kandolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9601

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

Ofisas 3102 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

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

ADVOKATAS
11 i U Šalie SU Room 2011

Te. Randolph 1134—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 ▼. y. apart Panedilio ir 
Pštnyčios.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterą Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktims Tul. Faufax 6858

t. ■■ II.   Į I' I II! ■!■■ —■

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

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 
ir 805 E. 47th Si.
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DAR APIE BRITANIJOS SOCIALISTUS

Viena kopija
Savaitei —
Minorini

Suvienyto— Valetijo—t na Chlcagoje,

Dviem mineaiame

Metama------------------I8.M

“t- Kralikas.
• “—Ne.

“— Aha, žinau, tai bus mano uošvė.
“— Ne. Tiesa, šis paskutinis graužikas graužia ne
blogai, bet tai ne pac aršiausias. Matai, brolau, šicie 
nors ir graužia, bet vis dar kas nors liekasi, gi tas kad 
išgraužia, tai cik balta vieta lieka.

“— Na, tai kas gi bus? Dzievaži, nežinau.
“— Nagi, o laikraščius ar skaitai? — paklausė ži

novas.
t 11

“— Ne — prisipažįsta tas.
“— Taigi, brolali, paskaicik, tenai pamacysi ir su

žinosi”.
Aršiausias graužikas, kuris taip graužia, “kad cik 

balta vieta lieka”, perskaitė šitą pasakėlę apie save ir, 
nesuprato jos. Todėl ji galėjo pasirodyti laikraštyje.

Senai žinoma, kad cenzoriai yra bukapročiai. O dik
tatoriškų valdžių cenzoriai, matyt, tikri asilai.

Chicagos laikraščio “Daily News” korespondentas 
Constantine Brown nepersenai buvo pranešęs iš Londo
no, kad Britanijos Darbo Partija jau esanti suskilusi, kad 
jos “ekstremistai” (kraštutiniai elementai) sukilę prieš 
MacDonaldo vadovybę, o dešinieji elementai pradėję dai
rytis į liberalų pusę.

Dabą;* tas pats korespondentas telegrafuoja:
“Pirmą kartą nuo to laiko, kai darbo partija buvo 

pašalinta iš valdžios, visa darbo partija, pradedant 
kraštutiniais kairiaisiais ir baigiant nuosaikiaisiais, 
stovi tvirtai susivienijusi ir eina paskui savo vadus, 
stengdamasi sumušti įstatymo sumanymą apie darbi
ninkų unijas, kurį valdžia šiandie popiet įteikė atsto
vų butui”.
Kelios dienos prieš tai buvo “skilimas” Darbo Parti

joje, o šiandie jau — didžiausias vieningumas ir solidaru
mas partijoje! . v.

Aišku, kad tas kapitalistinis korespondentas nieko 
nenusivokia apie vidujinius santykius Britanijos darbi- 
nirfkų judėjime. Jisai vadovaujasi gandais ir savo fanta
zija, o ne faktais. Kad korespondentas galėtų teisingai nu
šviesti darbininkų judėjimo reiškinius, jisai turi jį su
prasti.

Akyva tečiaus, kad tokių, kaip Brown, ir panašių ko
respondentų pranešimais, kuomet jie yra nepalankus so
cialistams, labai greit patiki komunistai. Apie menamą 
skilimą Darbo Partijoje ir MacDonaldo “bėdas” jie rašė 
ilgus straipsnius savo spaudoje — ir džiaugėsi.

■■ r . -

NAUJA ATMAINA KINUOSE

SEIMO KOMISIJA RADO 
DR. PAJAUJĮ NEKALTU

o ramiai stoty laukęs traukinio.
Ministerio pirmininko interviu 

spaudai pasakyta, kad atst. Pa
jaujo nusikaltimas esąs tęsia
mas nusikaltimas ir todėl atst. 
Pajaujis kiekvienu momentu 
buvęs i n flagranti, kiekvienu 
momentu galėjęs būti suimtas. 
Su tuo negalima esą sutikti, 
nes įstatyme esą aiškiai pasa
kyta, kad atstovas galįs būti 
suimtas tik užtiktas nusikaltimo 
vietoj. In flagranti yra tik mo
mento apibrėžimas ir negali ilgą 
laiką tęstis.

Iš to kas pasakyta, komisija 
priėjo išvadą, kad atst. Pajau
jo laikymas arešte yra įstaty
mais neparemtas, o apie jo dar
bus pralos išsitarti teismas. Ko
misija dauguma balsų priėmu
sį rezoliuciją, kuria siūloma 
Seimui nutarti grąžinti atst. 
Pajaujui laisvę.

Milžiniškoje tolimųjų rytų respublikoje vėl įvyko ne
tikėta atmaina frakcijų santykiuose. Hankovo valdžia, 
kuri, sako, esanti kontroliuojama komunistų* staigiai pa
suko į gen. Cian Kai-šeko pusę.

Nesenai tas generolas buvo komunistų prakeiktas. 
Jam buvo paskelbta griežčiausia kova dėl to, kad jisai 
ėmė areštuot Maskvos pasekėjus ir ryžosi apvalyt nuchjų 
Kuomintango (revoliucinių nacionalistų) partiją. Dabar 
gi, kaip pranešama japonų žiniose, komunistinė Hankovo 
valdžia nutarė remti gen. Cian Kai-šeką ir pasmerkė kra
štutiniu elementų agitaciją, atkreiptą prieš 'svetim
šalius.

Šita atmaina Hankovo valdžios politikoje gal būt iš
siaiškina tuo, kad toje valdžioje paėmė viršų ne komuni
stai, bet rimtesni žmones. O gal būt, tenai gauta naujos 
instrukcijos iš Maskvos. Maskva savo vierniemsiems daž
nai įsako per 24 valandas pakeisti savo nusistatymą.

Bet, kaip ten nebūtų, padėtis Kinuose tolyn darosi vis 
labiau komplikuota. Pradžioje tenai ėjo kova tiktai tarp 
šiaurės ir pietų. Paskui atsirado priešingumų tarpe pieti
nės Kinijos frakcijų. Dabar jau ir vienoje šitų frakcijų 
ima kovoti tarp savęs įvairus krypsniai.

Tie, kurie manė, kad visas Kinų judėjimas neužilgio 
susiliesiąs i bolševizmo vagą, šiandie jau gali suprasti, 
kad tai buvo tuščias įsivaizdavimas.

PATS SAVE IŠPLAKĖ

Ne tik su Gogolio unter-oficierio našle atsitiko tokia 
nelaimė, kad ji pati save nuplakė. Beveik tokios pat. savo 
rankomis atliktos, ekzekucijos susilaukė ir Lietuvos ka
rinis cenzorius.

Štai Haip tatai įvyko. <
14-ame Kauno “Socialdemokrato” numeryje įdėta se

kantis straipsnelis apie du dzuku:
“Viename dievobaimingame bažnytkaimy šventa

dieny suėjo du dzūkai, ir vienas iš jų nori nudyvyti 
savo gudrumu kitą.

“— Pasakyk1 man, — pradeda jis, — koks Lietuvo
je yra aršiausias graužikas?-

’ “— Zuikis — atsako šis negalvodamas.
Ne.

“— Na, tai voverė.
Ne.
Gal būt žiurkė.
Ne.

Kauno “Lietuvoje” randame 
aprašymą to Seimo posėdžio, 
kuriame Seimo komisija, susi
dedanti iš 5 atstovų, raportavo 
apie savo tyrinėjimą valdžios 
iškeltų Seimo atstovui, Dr. J. 
Pajaujui, kaltinimų. Seimo ko
misijos raportas aiškiausiai pa
rodo, kad smetoninių banditų 
priekaištai Pajaujui buvo pa
remti vėju. Tarp kitko čia ma
tyt, kad Pajaujis jokio prisipa
žinimo nebuvo padaręs suėmu
siai jį policijai.

Aprašymas seka:
Komisijos pranešimą daro at

stovas Toliušis (vi.) š. m. ba
landžio mėn. 4 dieną buvo su
imtas Seimo atstovas p. Pajau
jis. Tai yra pirmas musų par
lamentariniame gyvenime įvy
kis, kad Seimo atstovas butų 
kaltinamas tokiu sunkiu nusi
kaltimu.

Komisija, kuri buvo balan
džio 8 d. posėdy sudaryta, tu
rėjo du posėdžius. Juose per
skaityta lydimieji ministerio 
pirmininko ir policijos viršinin
ko raštai. Pagrindinis raštas,, 
1 uriuo remiantis suimtas p. 
Pajaujis* yra minėtas politinės 
policijos viršininko raštas iš 
balandžio 4 d. Referentas per
skaito tą raštą ištisai1: “Esamo
mis politinėje policijoje slapto
mis žiniomis, gautomis š. m. 
gausio mėn. vidury, buvo ži
noma, kad yra susidariusi kaž
kokia organizacija, kurios tiks
las ginklu nuversti esamąją 
valdžią.

Pradžioje buvo manyta, kad 
tai yra paprasta bolševikų agi
tacija, bet iš vėlesnių praneši
mų paaiškėjo, kad čia yra ne 
komunistų veikimas, bet kai ku
rių valstiečių .liaudininkų par
tijos narių.

Sąryšy 311 tuo buvo padaryti 
keli areštai, ir vedant kvotą, 
sulaikytų I gusarų pulko vyr. 
Itn. Tornau, raštininkų žemai
čio ir Mockevičiaus parodymais 
buvo pilnai nustatyta, kad virš- 
minėtos organizacijos priešaky 
stovi valstiečių liaudininkų Sei
mo frakcijos narys Pajaujis, 
kuris ir buvo sekamas.

Š. m. balandžio mėn. pra
džioje p. Pajaujis buvo išvy
kęs į Šiaulius, kame dalyvavo 
valstiečių liaudininkų Šiaulių 
apskrities suvažiavime. «Po mi
nimo suvažiavimo Pajaujis tu
pėjo slaptą pasitarimą su “Lie
tuvos Bespublikai ginti komi
teto’’ 5 baro valdyba, būtent, 
švambriu Jolium, Petrausku ir 
kit.

Kadangi atstovas Pajaujis, jį 
sekant buvo pastebėtas 
tis labai konspiratyviai, kad 
paslėptų savo priešvalstybinį 
darbą, ir buvo įtariamas, kad 
jis gali išvažiuoti iš Lietuvos 
užsienin, todėl jis š. m, balan
džio m. 3 d. buvo Šiauliuose su
laikytas ir pristatyta tardymui 
į ^litinės policijos skyrių.

Apie aukščiau išdėstytą pra
nešu ponui ministeriui ir pra

šau Tamstos tbiimesnio parėdy
mo”.

šis raštas buvo pasiųstas p. 
vidaus reikalų ministeriui, ku
ris su lydimuoju raštu pasiun
tė p. ministeriui pirmininkui, o 
pastarasis visą tą susirašinėji
mą p. Seimo pirmininkui, 

e

Komsijos posėdžiuose daly
vavo vyriausybės atstovas — 
politinės policijos viršininkas p. 
Budrys, kuris davė apie p. Pa
jaujo suėmimą paaiškinimus žo
džiu ir skaitydamas tam 
tikrus raštus — liaudinin
kų — puskarininkio Že
maičio, Mackevičiaus, karo feld- 
šerio Simaičio ir karininko 
Tornau —parodymus, kiek jie 
lietė p. Pajaujį. Taip pat buvo 
perskaitytas paties p. Pajaujo 
parodymų autentiškas doku
mentas. P. Pajaujis buvo tar
domas politinės policijos virši
ninko p. Budrio, dalyvaujant 
krašto apsaugos ministerijos 
atstovui kapt. Gudavičiui.

Pirmiausiai komisija konsta
tavo, kad byloje nėra nė vieno 
teismo organų akto, o tik po
litinės policijos aktai. Komisija 
konstatavo, kad nėra nutarimo 
dėl atst. Pajaujo patraukimo 
atsakomybėn. Komisijai parei
kalavus, kad butų perskaitytas 
tiksliai suformuluotas kaltinimo /
aktas, valdžios atstovas to ne
padarė, o tik žodžiu pasakė, 
kuo p. Pajaujis yra kaltinamas. 
Suėmimas ir visi kiti aktai for
maliniu atžvilgiu yra padaryti 
neprisilaikant musų baudžiamo
jo proceso. Paklausus, kuriais 
straipsniais p. Pajaujis kaltina
mas buvo atsakyta, kad jis bu
vo patrauktas einant baudžia
mojo statuto papildymu ir pa
keitimu, liet nenurodant ku
riais paragrafais ir straipsniais.

Komisija, turėdama prieš akis 
tuos formalinius trukumus, nu
sprendė susipažinti su pačia 
byla, ir visa kaltinimo medžia
ga. Bet to nebuvo galima į- 
vykdyti, nes p. vidaus reikalų 
ministeifis atsisakė medžiagą 
patiekti.

P. vidaus reikalų ministerio 
pranešime, kuris buvo įdėtas 
spaudoje, pasakyta, kad p. Pa
jaujis prisipažinęs kaltas. Bet 
iš jo paties parodymų to nega
lima išvesti, nes jis savo pa
rodyme pasakęs, kad dabartinę 
vyriausybę laikąs legale ir kon
stitucine ir prieš ją neveikęs, 
o jei įėjęs į kontaktą ir arti
mus ryšius su kai kuriais kari
ninkais, tai tik todėl, kad butų 
galima pasipriešinti, jei Lietu
voj kiltų fašistinis judėjimas 
prieš konstituciją. Vadinas, čia 
jolęo prisipažinimo prie per
versmo ruošimo nėra.

Toliau referentas paliečia 
formalinę klausimo pusę ir iš- 
rodinėja Seimo atstovo imuni
teto , reikšmingumą ir būtinu
mą, kad parlamentas galėtų tin
kamai atlikti savo pareigas. 
Komisija pastatė sau klausimą, 
sako referentas, ar p. Pajaujis 
buvo suimtas in flagranti *ar 
ne. Musų kopstitticija numato

lokalį '(vietos momentą) Jei
gu taip, tad tos aplinkybės, 
kuriose atst. Pajaujis bitvo su
imtas, nebuvo aplinkybės in 
flagranti, nes jį suimanl jis ne
daręs jokio nusikalstamo darbo,

I>eningrade tapo susekta or
ganizacija, kuriai priklausė 13 
mokinių. Organizacijos vardas 
- Velnio Tuzinas. Mokiniai lei
do net ranka rašytą žurnalą 
vardu “Tamsių asmenų’ draugi
jos organas”. - „

Velnio Tuzinas, kaip rašo 
“Gudok” (komunistų laikraštis), 
studijavo garsių detektyvų žy
gių aprašymus tuo tikslu, kad 
atlikti-kokį nepaprastą darbą. 
Kitais žodžiais sakant, jie ren
gėsi prie kriminališko gyveni
mo. 

♦ ♦ *
Anglijos mieste Leeds buvo 

nagrinėjama išsiskyrimo byla. 
Vyras iš savo žmonos meilužio 
reikalavo nemažo atlyginimo. 
Teisme buvo įrodyta, jog jo 
žmona iš tiesų gyvena su mei
lužiu. Tąsyk teisėjas išnešė 
tokį nuosprendį: pamokėti nu
skriaustam vyrui 60 centų, nes 
jo neištikima žmona neesanti 
daugiau verta. 

♦ ♦ ♦
“Krasnaja Gazeta” nepaten

kinta sovietų vedybų įstatymu. Ji 
sako, jog sovietų vedybos de
moralizuoja šeimynišką gyveni
mą. Leningrade 25% vedybų 
tęsiasi nuo vienos dienos iki 
šešių mėnesių: jos baigiasi di- 
vorsu. Niekur pasaulyj išsi-

Įlenda žmogui į galvą koka 
nors dalykas, nuo kurio jis ir 
miegodamas negali atsikratyti. 
Pavyzdžiui, Sirvydas turi so
cialistų— kaip čia mandagiau 
pasakyti— neapkentimo kom
pleksą. Bėgiu kelių metų jis pa
kartotinai tvirtino, jog kartą 
socialistai viešai pareiškę, kad 
Lietuvai nereikia duoti nė cen
to.

Tikrenybėj* gi socialistai buvo 
pareiškę, jogei tokiai Lietuvos 
valdžiai (t. y. klerikalų val
džiai) nei cento. Bet Sirvydas 
nenustojo kartojęs savo, prasi
manymus, nežiūrint į tai, kad 
jam kelis kartus buvo pastebė
ta, jog jis begėdiškai kraipo 
faktus.

Kuomet žmogus pradeda taip 
elgtis, tąsyk jis tikrai turi sa
vo rųšics “kompleksą”, nuo ku
rio galėtų paliuosuoti tiktai ge
ras psichoanalistas.

Four and twenty Yankees 
Feeling very dry 

Went aeross to Canada
And bought a case of rye.

When the case was opened
They began to sing:

To heck with the President, 
God save the King.

Kanadoj, sakoma, ta daina 
yra labai populiariška. Be to, 
ji yra labai charakteringa: ji 
aiškiai parodo, kad prohibicijos 
įstatymas yra niekas daugiau, 
kaip tik juokas.—K. Sėjikas.

„ ------- ---  , ......... .... ... . „ _

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

y-"" ............................................................................................................ *

Prašalina Niežtėjimą
Niežtanti ir deganti oda netik er
zina, bet gali būti ženklu bloges
nės ligos: Saugumo dėlei geriau
sia vartoti Severa’s Esko. šis vė
sinantis, raminantis tepalas pra
šalina niežtėjimą ir degimą grei
tai ir odą padaro švaria, aiškia. 
Su pirmu ženklu odos uždegimo 
tuoj tepk' Severa’s Esko.
Paslpirkite iŠ aptiekos. Odos ligą 
prašalink iš sykio.

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iowa

" * ............ —---------

Rūgštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

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

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

?,u<iios nupigintos kainos trečios 
kbfsos iki Kaunui ir atgal $203.00 iki 
$215.00 žiūrint kokiu laivu. Iki Klai
pėdos $181.00 iki $186.00.

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

Musu dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLANII, 
BELGENLAND, PENNLAND, AR- 
ABIC siūlo greitą kelionę j Cher- 
bourg, S’outhampton, Antwerp. Daug 
laivų išplaukia kas savaitę.

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

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE 

INTERNATIONAL MERCANTILE 
MARINE COMPANY

127 S’o. State St. Chicago, III.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterĮ.

skyrimai nėra taip greiti, kaip 
Rusijoj. Tuo vedybų įstatymu 
naudojasi komunistai; kai ku
rie jų Begiu metų spėja apsives
ti po 10 kartų.

Laikraštis reikalauja, kad tas 
įstatymas butų tuoj atšauktas, 
kadangi jis duoda progos viso-' 
kiems ištvirkėliąms vesti palai*- 
dą gyvenimą ir “teisėtai” 
skriausti moteris. 

* * * 
\ i

“Lietuvis’’ labai nepatenkin
tas, kad “vienos draugingo! 
valstybės” z atstovas išvertė 
“Tiesą apie 17 gruodžio” ir pa
siuntė savo valdžiai. Tas* at
stovas dar pridūręs, jog dabar
tinė Lietuvoj valdžia esanti ne
teisėta.

Koks baisus dalykas! Drau-, 
gingos valstybės atstovas “pre
zidentą” Smetoną ir jo saiką va
dina tiesiog smurtininkais ir 
nieko jam negalimą padaryti. 
Negalima jį net karo lauko 
teismui atiduoti. 

* * *
Sirvydas, neturėdamas kuo 

pasigirti, ėmė girtis savo senu
mu. Bet “Sandara” sako, jog 
senatvė nėra dar jokis nuopel
nas. Su kai kuriais žmonėmis 
pasitaiko taip, kad senatve] jų 
smagenys tiek sukietėja, jog jie 
nebepajėgia sveikai protauti.

žodžiu, Sirvydui galima pri
taikyti toks posakis: “stara stu
la, glupa stala”. 

♦ ♦ ♦
Garsusis Dr. Freud, iš Vie

nos, sako, jog kai kurie žmo
nės turi taip vadinamą “sex 
complex”. Lyties klausimai 
tiek jiems į galvą įsminga, jog 
jie pasidaro tikri ligonys. Bet 
yra ne tik “seksualių komplek
sų”, o ir šiaip visokių kitų.

Lietuviai Daktarai *
zOfiso ir Res. Tel. Boulevard 5918

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirergas 

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

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

Tel. Hepublic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

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

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

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III

A. L Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.
r/ / J 1 9 ikt II v<l. ryte;
V alandosį nuo jy g va|. takare

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

8303 8. Morgan St. 
.Chicago. UI.

( Tol. Boulevard 2161
— Vfcland ■ —■ 

Muo 9 iki 12 vai. dienos it 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwa«kee Ave^ Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pletių, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8683 

Ultravioletini iviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146
1 nu° 9 iki 11 v- ryto Valandos ] nuo 6 jki 9 VBt

DR. M. T. STRIKOL 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4641 So. Ashland. Tel. Boaivoard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, G-8. Nedilioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Asriand Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, 1LL.
J

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phpne Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL 
Chieago, III.

, J...?..-. ■ ...... . ArraAtf.....■L^.A-....-
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ŽINIOS

Pirmos Gegužės Dienos 
apvaikščiojimas

Anglai sosialistai apvaikščio
jo Gegužės Dieną Shoenhofen 
svetainėje. Žmonių dalyvavo 
nors ne daugiausia, bet visgi 
gražus būrelis. Pirmininkavo 
Andrew Snow. Kalbėjo Lafin ir 
Kirkpatrick. Pašoko keletą šo
kių' šokėjos solistes. Smuikavo 
solistas Harry Scopes. Dekla
mavo artistė Goodman teatro 
p-lė Scopes. Programe dalyva
vo parinktos meno jėgos.

v sas parengimas darė labai 
lonaus įspūdžio. —Buvęs./ ______

Vi- 
ma-

Amalgamciiai Rubsiuviai ap
vaikščiojo Gegužinę šventę.

Pereitų sekmadienį keletas 
tūkstančių rubsiuvių amalga
mų tų dalyvavo Ashland Audi
torijoj masiniame kriaučių su
sirinkime, kuriame kalbėjo uni
jos prezidentas Sidney Ilillman. 
Taipgi tų pačią dienų padėta 
kampinis akmuo Amalgameitų 
namui, kuris bus pastatytas ki
toj gatvės pusėj nuo auditori
jos.

Rasta negyvus: Thomas Bren- 
naną, 71 m. amžiaus senį, 2139 
Hasting st., Williamų Buckley, 
3765 So. Halsted st,. 65 m. am
žiaus senį, Louis Hess, 1735 
Cleveland avė., 61 m. amžiaus 
ir Frances Seper, 1983 S. Ru
čine avė., 62 metų amžiaus mo-

t

teriškę. Policijos manymu, vi
si ji«s pai>*ldv aaužudystę.

sumažinti kūdikių mirtingumų, 
ypač jaune«nių kaip vieno infi- 
nesio amžiaus.

(Charles Forto, 20 metų vai
kėzas, nusipirko automobilių 
pirm keleto dienų. Naktį iš sek
madienio į pirmadienį tas auto
mobilius užvažiavo ant p-ios 
Stroka, prie Division ir Brandi 
galvių. Važiavusieji nesustojo 
kokius du ^blokus, kol kiti va- 
žiotojai, mačiusieji įvykį, su
stabdė automobilį. Važiavusis 
pabėgo. Policija ieško jo.

Tarp Ghicagos 

Lietuvių

Bridgeportas

liu apseiti ir be jų. Tai ve 
kaip elpriiiMi kai kurie lietuviai 
vertelgos su lietuviais agen

tais. 0 tuo tarpu tie patys ver
telgos nesiliauja šaukę j lietu
vius pirkėjus; “Broliai lietuviai, 
remkite savuosius!”

Reporteriui, išklausius p. Blo
žių nusiskundimus, pasidarė lyg 
lengviau ant širdies: ne vien 
jam, Reporteriui, pasitaiko ne
smagumų. Mat sunki našta, ant 
dviejų užmesta, palengvėja.

Reporteris.

GYDO

Motinos sveikata — 
kūdikio turtas

Chicaga šiandie turi žemiau
sių kūdikių mirtingumo ratų 
savo istorijoj.

Kad išgelbėjus visai jaunus 
kūdikius nuo mirties, reikalin
ga rupinties motinos sveikata 

aiškina 
Dr.

De-

pirm kūdikio gimimo, 
sveikatos komisionierius, 
II. N. Bundesen.

šitam tikslui Sveikatos 
>artamentas išleido naują bro

šiūrą. Brošiūroj paduodama 
laug inofrmacijų apie tai, kaip 
saugoti sveikatų nėščių moti
nų. Sveikatos Departamentas 
pasiųs tų knygą veltui kiekvie
nam, kas pareikalaus.

1925 metuose kūdikių mirtih- 
>uiijas tapo sumažintas iki 
11,7 ant vieno tūkstančio gi
mimų.

1926 metuose mirtingumus 
umažinta dar žymiau, būtent 
ki 66,6 mirčių ant tūkstančio 
gimimų. Tai yra žemiausia ku- 
likių mirčių rata iš visų miestų 
ioj šąlyj.

Vienok mes neprivalome pa- 
utenkinti 
veikatos

nirime dėti ir toliau, pastangų

tuo rekordu, sako 
komisionierius. Mes

Agentūroms

Kurios turite^ keleivių Lietuvon, ant Gegužio 21 d., 
laivu Leviathan rezervuokit kambarius per NAU
JIENOS. Musų keleiviai bus aprūpinti geriausiais 
trečios klasės kambariais ir po asmeniška priežiūra’ 
patyrusio palydovo turės nepaprastai smagią ir ge
rą kelionę. Prisidėti prie šios didelės, smagios eks
kursijos gali kiekvienas lietuvis, nežiūrint kur pirks 
laivokartė, jeigu jo agentūra rezervuos per mus jam 
kambarius. Rezervacijų laikas baigiasi 15 d. gegužio.

1739 So. Halsted St., Chicago, III

Ką reporterių mate ir nugirdo

North Side

ku-

Reporteris su skausmu šir
dyje turi pranešti vietos žinių 
skaitytojams, kad pirmoji ge
gužės nepateisino jo vilties: ant 
Sovietų ambasados rūmų,
rie randasi ant Haistričio, prie 
31 gatvės, Sovietų vėliava dar 
neplevėsuoja, nofs mūsiškiai 
komunistai yra pažadėję Ame
rikai sovietinę respubliką jau 
1918 metais.

Atpenč, Reporteriui rodosi, 
kad buržuazija įsigali vis la
biau. štai pavizdis: sutinka va
kar reporteris ant Haistričio 
p-nų Stankų, žinomų lietuvių 
tarpe Beal Estate biznierių, ir 
klausia: — Kas girdėti?

-Viskas all right —.atsako 
sis. — Biznis eina gerai. Persi
kėliau į naują vietų, atidarėme 
ofisų šitokios firmos vardu: 
Stanko & Nestor, Beal Estate, 
Benting, Loans, Insurance, No
tarę Public, 5097 Arclier avė.

Reporteris, kuris pusę svie
to i>erčjo, o miltų kalno neuž
ėjo, pamislijo pats sau: buržu
azija tvirtejij, dar tolokai tas 
laikas, kada sovietų vėliava ple
vėsuos ant Haistričio.

ly nupuolusiu upu jis pasu
ko į Aušros knygyną. Čia jam 
laikraščius bevartant įeina J. 
Bložis, Crispo “keiksų” parda
vinėtojas.

—Ar jau po pietų? — klau
sia jis.

—Ne — atsakė jam Reporte
ris. — Laukiame pasaulinės re
voliucijos, kurių komunistai pa
žadėjo dar 1918 metais.

—AVell, — pastebėjo
kol revoliucija įvyks 

nors keiksų paragauti.
darė imisų apetitui pasotinti

Bložis, 
galima 
Ir ati-

Padėję pasaulio politikos 
klausimus į šalį, atkreipėm do- 
mę į keiksus.

—Ar daug orderių gauni? — 
paklausė Reporteris.

Bložis pažiurėjo į Reporterį 
ir sako:

—Jei nebūtų žydelių ir lenkų, 
tai žinoma, kad gaučiau.

—Nejaugi lietuviai biznieriai 
neremia jus?

—Tame ir dalykas, kad jei 
bučiau lenkas arba žydas, tai 
lietuviai vertelgos imtų orde
rius iš manęs, tuomet jie pri- 
juustų man šimtą nuošimčių.

Ir patvirtinimui savo pareiš
kimo p. Bložis atvertė orderių 
knygos lapus.

—Žiūrėk, — sako, — čia yra 
32 orderiu. Ar daug juose ras-i 
lietuvių orderių?

Ir toliau Bložis papasakojo 
tokį dalyką. Užėjęs, girdi, jis į 
lietuvio krautuvę ant 33-Čios 
gatvės prie Lime st. Pasakęs 
kokiu tikslu atėjęs.

Nenoriu nieko turėti su 
lietuviais agentais, — jiareiškė 
krautuvės savininkas. — Aš ga-

8-to Rajono parengimas 
Gegužės Pirmos Dienos pa
minėjimui.

LSS

nuo-

apie

Aukos bus pasiųstos Lietu
vos sočiu ld<;mokrahims.

l’o pertraukos Pirmyn Clio-

ras sudainavo keletą dainų — genas žaizdas, ligas rėdai, 
gražių, malonių dainų. Sudai
navo gerai, sudainavo gražiai. slaPtas hgas vyrų ir moterų 
P-as Čepaitis dainavo solo. Jo 
balsas gal nėra stipriausias-, bet 
laibai malonus. O balso malonu- j 
mas rasi yra dainininkui svar-1 
besnis, negu jo pajėga išrėkti] 
balsiai. I

Programui pasibaigus pradėta 
šokiai, šoko jauni, .šoko senes
ni, šoko jaunimas jaunas die
nas gyvendamas, šoko senesnie
ji jaunas dienas prisimindami.

Susirinkime jautėsi nepapras
tas draugingumas. —Koresp.

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:,

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

REZIDENCIJA:
2226 Maraball BM.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS C ANA L 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 karčtį, 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 j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Kalbėtojas buvo “Naujienų” 
redaktorius, drg. P. Grigaitis. 
Mitingo vedėjui pasiūlius, buvo 
priimta ir LSS 8-.to Rajono var
du pasiųsta Kaunan sekamo tu
rinio telegrama:

Antanui Smetonai 
Prezidento Rūmai 
Kaunas, Lithuania. 
Protestuojame mirties 

sprendžius ir šaudymus.
Drg. Grigaitis kalbėjo

Pirmos Gegužės šventę. Jis- nu
rodė, kad šiemet ji švenčiama 
ypatingai sunkiose apystovose. 
Visoj eilėj valstybių reakciniai 
gaivalai, paėmę viršų, engia ir 
smaugia ne tik darbininkų kla
sę, bet ir visa, kas yra pažan
gesnio. Ir pagalios į tokių val
stybių tarpą pateko Lietuva. 
Kalbėtojas betgi nurodė, kad 
dėl šitokio vaizdo susipratusieji 
darbininkai neprivalo nustoti 
vilties. Darbininkų judėjime 
istorija rodo, kad toli gra?'i i 
darbininkų kovos ne vis-uom 
pasižymi vaizdžiais, lyg fejer
verkai laimėjimais. Tikrasis, pa
matinis progreso jėgų darbas 
varoma be didelio triukšmo, be 
fejerverkų, nepratusiai akiai 
sunkiai įmatomas. Ir kai jau 
tas darbas pasiekia tam tikros 
aukštumos, kai jis pribręsta, 
tik tada jis išsiveržia revoliu
cija arba kitokių vaizdžių įvy
kių pavidale. Ir šiandien, nors 
daugelyj šalių reakcija, iš pa
viršiaus žiūrint, triumfuoja, net 
tose šalyse darbininkų judėji-| 
mus nesustoja.

Kalbai pasibaigus rinkta au
kos. Aukavo: P. Grigaitis $3; 
ix> 81 aukavo: J. Audikas, V.i 
Rudis, J. Vilis, A. Daukšas, O. 
Stanionis, F. Stanionis, A. K., 
K. Svageris, Elena Svageriutė, 
B. Nemajuška, C. Stasiūnienė, 
M. čepulevičia, M. Matulis, Micr 
kevičia, Juozas Gagrys, Ascilla, 
Ripkevičia, Mickevičia, Leka- 
vičia, Galinskaitė, Lapaitienė ir 
J. Stasiūnas. Aukauta ir smul
kesnėmis sumomis. Viso labo 
aukų surinkta $32.05. Aukų rin
kėjai atsiprašo aukautojų, jei 
jie užrašinėdami aukavusių var
dus ir pavardes padarė klaidą- 
kitą. Tai atsitiko nenoroms. 
Vienas rinkėjas išreiškia ypa
tingos padėkos dviems jaunoms 
mergaitėms (p-Iei Elenai Sva- 
geriutei ir kitai, kurios vardo 
neprisimena) ’ už aukas kiekvie
nos po dolerį. Mergaitės davė 
tas aukas 
tų pinigų, 
augusieji, 
mergaičių 
stambiausi, jų aukos yra ypa
tingai brangios.

iš jų pačių sutaupy- 
Ir kadangi mes, su
žinome, jog tokių 

“kapitalai’’ buva ne

Bridgeportas
V. K. Sarpalius sugrįžo Chi- 

cagon
Vincas K. Sarpalius buvo iš

vykęs į Rochester, Minnesota, 
Mayo Brothers ligoninėn, kur 
jam daryta labai svarbi opera
cija. V. K. Sarpalius ligoni
nėj išbuvo šešias savaites. Ope
racija pavyko puikiai.

Vincas paskutinį metą mo
kėsi Illinois valstijos universi
tete. Ėmė Aocountant kursą. 
Ateinantį metą V. Sarpalius 
yėl stos Illinois universitetan, 
kad užbaigus mokslą.

—Mis. Wm. K. Sarpalius.

Atvyko aplankyti tėvų

P-lė Jadviga Urbiutė jau 
dveji metai, gydosi Rochester, 
Minn., Mayo Brothers ligoni
nėj. Dabar, kai biskį pasveiko, 
atvyko į Chicagą aplankyti 
savo tėvų, kurie gyvena 3324 
So. Auburn Avė.
Chicagoje kurį laiką, 
biutė vėl vyks į Mayo 
ligoninę ir pasiliks, 
pasveiks. *

Paviešėjusi 
p-le Ur- 
Broahers 
kol visai

šiandie užsidarys lietuvių dai
lės paroda

šiandie užsidarys lietuvių 
dailės paroda, laikyta visą 
savaitę Lietuvių Auditorijoj, 
So. Halsted St. ir’ 31 gatvės. 
Vakare gros D. L. K. Benas, 
bus koncertas, prakalbos ir lin
ksmi šokiai. Publika 
kviečiama atsilankyti.

West Side

A
ANTANAS AVULIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 30 dieną, 1:00 valan
dą ryto, 1927 m., sulaukęs 40 
metų amžiaus, gimęs Suvalkų 
rčdybos, Kalvarijos apskričio, 
Liudvinavo parapijos ir miesto, 
paliko dideliame nubudime bro
lį Vincentą, 3 pusbrolius P. 
Avulį, Adolfą, Piušą Kazakevi
čius, o Lietuvoj seserį Marijo
ną Kardokienę. Kūnas pašarvo- . 
tas, randasi 4605 S. Hermitage * 
Avė.

. « • J'Laidotuves įvyks Utarninke, 
Gegužio 3 dieną, l;30 valandą 
po pietų iš Eudeikio koplyčios 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

>,♦* ’tl
Visi A. A. Antano Avulio gi

minės, draugai ! ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam’ paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. >

Nubudę liekame,
Brolis ir Pusbroliai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

J.F.RADZIUS
Uetavis 

CMcagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iždirby- 
stte.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068V ui —.... ... /

maloniai
— Kep.

Kliubų 
Meldažio 
bal. 30.

Federacija Lietuvių 
turėjo parengimą 
svetainėje šeštadieny, 
diena. Dalyvavo atletai Frei-
manas ir “dėde” Norkus. Kil
nojo sunkiąsias ✓ svaras. Kuris 
jų dviejų geriau pasirodė, ne 
mano dalykas.

Paskui įvyko rištynės. Rytė
si Mingela su Golden S'tar 
kliubo vedėju Bagdonu. Abudu 
yra puikus risti kai. Jiedu ry
tėsi kokią pusę valandos. Dai
nininkas Čepaitis, Morning 
Star kliubo narys, dainavo. 
Dainavo jis tiesiog puikiai.

Turėjo būti šokiai, bet 
tūlų priežasčių jie neįvyko.

— S. M.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės'r 
taip pataria Lietuvos bankai

■

VLADISLOVAS ALILIUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužio 1 dieną, 6:20 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 41 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskričio, Ramygalos parapijos, 
Ažuolytės vienkiemio, paliko 
dideliame nubudime moterį 
Barborą, po tėvais Baltrunaitė, 
5 dukteris: Oną, Marijoną, Ag
niešką, Kotryną ir -Prancišką, 
brolį Antaną ir brolienę Ur
šulę ir gimines, o Lie
tuvoj seserį Kazimierą. Kūnas 
pašarvotas, randasi 1313 S. 48th 
Ct., Cicero, UI.

laidotuves įvyks Ketverge, 
Gegužio 5 dieną, 8:00 valandą 
ryto iš namų į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vladislovo Aliliu- 
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Brolis • 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja g.a- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

Tel. 4 Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABOK1US
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių*

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

——

I

WETZEL& PETERSON 
GKABOKIAI 

Privatiški Ambulansai 
408 N. Sheridan Rd. 

VVaukcgan, III.
Phone 95

C. P. SUR0MSK1S & CO
NEJUDINAMO TURTO 

IR AUTOMOBILIŲ t 
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 Nedalio
mis visą dieną. Kas negali 
atvažiuoti, patelefonuokit, 
mes atvažiuosim į namus.

Reikalinga agentų.
C. P. SUROMSKIS & CO.»j • • n , »

5833-35 So. AVcstern Avė.
Tel. Hemlock 6151

Skelbimai NaujienOuse 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Nciijienoe 
yra naudingos

1 ' i
Julh.tb „į tĄ-.i ir.ii mii na
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6 NAUJIENOS, Chicago, UI. Antradienis, Geg. 3 d., 1927

Tarp Chicagos 
Lietuvių

\ “Naujieny” Kontestas 
pasibaigė

Cicerietis, F. Lukoševičius lai
mėjo pirmą dovaną. Kontes- 
to vedėjas pertikrina balsus 

paskelbs pasekmes.ir rytoj

šeštadienio vakare 
didysis “Naujienų” 

kuriame dalyvavo 
50 kontestan-

Lukoševičių.-, 
dovanų bus

Cicero, 
išdalyta

užsiregis- mirė gyvenusi tuose pačiuose 
Naujienose” ir sirtvar- namuose lenkė. ‘Musų lietuviš- 

sau reikalingus dokumen- kai poniai, rengusiai parę, bu- 
Ir tą privalo atlikti

ja, privalo tuojaus 
truoti 
kyti 
tus.

SLA.

“Naujie- SLA.

Brldgoportas

ji nereng- 
matfi, kad 
ir šerme- 

Taigi pri- 
nepakenk-

36 kuopos susirinkimas.

I Sekantį trečiadienį, gegužės 
4 d., SLA. 36 kp. įvyks susi
rinkimas Lietuvių Auditoiijoj, 

Girdėt, kad daugelis narių • 
buk esą suspenduojama dėl nc- 
užsimokėjimo duoklių, 'lai 
man rodos, kad nariai neturėtų 
apsileisti. žinoma, daugelis 
rimtesnių narių nenori lankytis 
į susirinkimus kadangi musų 
maskvinės davatkos kelia truk-, 
šmą ir veda bergždžius ginčus. 
Bet nėra reikalo paisyti tų 
Maskvos davatkų. Parėks, pa
rėks ir sustos. Todėl nepamirS- 
k i te

grei- vo pranešta, idant 
tų. Girdi, kas tai 
viename name butų 
nys ir vakaruškos, 
sibdjodama, kad kas 
tų jos “parei”, linksmoji po
nia ir, sakoma, pasikvietusi 
policiją.

Ja]|u-Jahnis 
lietuvei. Mes 
voj Amerikoj, 
galime rengti 
kada norime. O antrą pusę ver 
tus, lenkė gerai 
“parė” įvyks 
tnt gulėjo . palaukti dieną-kltą 
su mirČia. —Japu-Jahnis.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Personai

Asmenų įtiko
JIEŠKAU barberio j partnerio biz

ni. Biznis labai gerai išdirbtas per il
gus metus. Malonėkite atsišaukti 
greitai, labai sunku man vienam; ži
nomas dalykas su darbininkais sun
ku.

pi Inu i /pritaria 
gyvename lals- 

o ne Lietuvoj ir. 
“surprise pares”

3704 Deodor Street 
Indiana Harbor, Ind.

Furnished Ruonis

Automobiles Real Estate For Sale
Natnai-žeml Pardavimui

žinojo, kad
šeštadieny,

X

CLASSIFIED ADS

ANT rendos ruimus vienam arba 
dviem vaikinam, su valgiu ar be val
giu. 6551 So. Talman Avė., Homlock 
8740.

For Reni
RENDON flatas, 7 dideli kamba

riai ant 3 lubų, tinkami profesio
nalams arba šiaip šeimynoms. 3259 
S. Halsted st. Tel. BoUlevard 6974.

Pereito 
pasibaigė 
Kontestas, 
65 kontestantai
tų pasiekė tam tikrus dovanu 
laipsnius, o 15 nepasiekė. Auk
ščiausia dovaną $1.700.00 lai
mėjo F. 
III. Viso 
$7,055.00!

šeštadienio vakare 
nų” raštinė buvo pilna links
mų kontestantų ir kontentan- 
čių iki vėlyvam laikui. Kiek
vienas kontestantas ir kontes-

lankytis į susirinkimus
36-tos kuopos—Buržujus.

Announcements
Pranešimai

North Šitie
Kas. ką, kur, kaip ir kada 

rengia, veikia ar kviečia

PUIKUS Stoniu ant rendos arba 
ant pardavimo. Tikantis visokiam 
bizniui. 3344 So. .Halsted St. Savinin
kas ant štoro.

PARDAVIMUI 1 tono 
trokas, tinkąs dėl bučernės 
kitokio biznio.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted st.

Ford
ar

PARDAVIMUI namas 5 kambarių 
medinis, cementiniu skiepu, 2 karų 
garažas, kaina $6500.

3515 W. 60th Place

lantė su pasitenkinimu atnešė Kriaučių Amalgameitų Lokalo 
“Naujienoms” paskutinį gautą' 
biznį ir roknvo balsus; visi 
jautėsi atlikę didelį darbą, su-j 
lyg savo išgale, dėl savo myli-, 
mo dienraščio.

269-to apvaikšČiojimas
Pirmos Gegužės

DEL KELIAVIMO LIETUVON
Jau artinasi “Naujienų 

sija Lietuvon ir laikas visiems pra
dėti, rengtis.

I Atsiminkit, kurie nesat Ameri- į 
, kos piliečiai, yra labai geras da
lykas apsirūpinti iŠ anksto su lei
dimu sugrjžti, Lietuvos pasportu

PARENDAVOJIMUI vėliausios ma- 
1 dos ofisas tinkamas gydytojui arba 
advokatui. Gera transportacija, arti 

ekskur- ^arų ir gelžkelis: Nėra toj apielinkėj 
tokios profesijos lietuvių. 2 Broad- 
wuy, Melrose Park, III., Tel. Melrose 
Park 624 ar 4470.

Furniture & Fixtures
Rakandni-Itaisai

STORAGE SALE
Naujų rakandų ir kaurų suban

krutavusių ir paliktų pas mus san
dely!. Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarais iki 10, nedaliomis iki 6. 
Dvkai sandėlis. Dykai dastatymas.

STOBAGE WABEIIOUSES,
4025 W. Madison St.,
3531 N. Clark St.,

PARDUODU Ice Cream Parlor 
fixtures, geram stovyje; verta $1000. 
Parduosiu pigiai. 5654 W. 64th Pi.

4 KAMBARIŲ rakandai, tikras 
bargenas, vertas $1600, už $385, ar
ba parduosiu atskirai. Mohair setas, 
riešutinis valgomo kambario setas, 
kaurai, virtuvės rakandai, Rampos, 
indai, verta pamatyti. Tel. Seeley 
8216. 338 So. Ashland Blvd.

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

Financial
Fin*n*ai-P**kolo* r

$250,000
Paskoliniiu dėl antrų morgičių, 

maža* komisas. Teisingai atliksim 
reikalą J 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

gerame 
mėnesį. 
Parnell

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

Privatiškas Fondas ant gerų pirmų 
ir antrų morgečių ant lotų ir namų, 
žemos komiso it* nuošimčių kainos.

H1LDA E. SCHROEDEK
10 N. Clark Street 

Tel. Dearborn 4406

PARDAVIMUI pigiąi namas 3 nra- 
gyvenimų su mažu groseriu. Mainy
siu ant bungalow, biznio ar ant ma
žos Road House. Vienai moterei sun
ku užlaikyti. Savininkė ant 2-rų lubų.

8436 Gilbert Ct.

G KAMBARIŲ mūrinis bungalow 
turi būt parduotas už $6950. Yra vi
si įtaisymai ir apmokėti. Nauja apie- 
linkė, ’/j bloko nuo gatvekarių lini
jos. Agentų nereikia, nėra komi- 
šino.

5714 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI dvi cottages, lotai 
25x125 už $2900.

1744 So. Union Avenue

Miscellaneous
įvairus

ELECTRIC KONTRAKTOR1US
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. (vedam elektros d ra
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not Ine.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

“Tai dirbau sunkiai”, skun
džiasi viena kontestantė, “už
rašiau daug “Naujienų” ir to
kiems žmonėms, kurie dar ne
senai bijojo jas Į rankas pa
imti! Sutikau keletą žmonių, 
kuriems komunistai buvo įpir
šę savo gazetą, ir kolei juos 
pertikrinau ėmė daug laiko ir 
daug energijos kainavo— bet 
dabar jie bus musų.”

“Kad ne ‘over time’, kuri rei- 41 
kėjo dirbti šapoj veik per visą 1 
pereitą mėnesį,’ 
nas Urnežis, “bučiau 
mą laipsnį pasiekęs, 
mane sutrukdė.”

“DirMnmas šiame 
nų” Konteste,” sako 
kas, “pamačiau daug įdomių rimpietri ir kai kurie kiti, 
dalykų: visų pirma pamačiau Vakaras praėjo labai sma
kas yra “Naujienų” priešai h giai ir draugiškai.
kas drangai. Iš publikos prieš Verta paminėti, kad “tavorš- 
“Naujienas” kalbėjo daugiau-' čių”, 
šia tokie, kurie nemoka nė 
skaityti nė rašyti, ir kurie ne
skaito jokio laikraščio; biznie
riai, kurie rūpinasi kilti savo 
biznyje, visi yra geros nuomo
nės apie “Naujienas“.

šis “Naujienų” Kontestas 
buvo gyvas ir pavyzdingas; ja-1 
me dirbo daug darbščių ir pa-' 
vyzd i n gų darbuotojų ir nuvei
kė milžinišką darbą lietuvių 
laikraščių istorijoj! Rytoj Kon- 
testo vedėjas paskelbs Kontes
to davinius ir visas smulkme
nas. — Reporteris Pupa

ApvaikšČiojimas įvyko šešta
dienvj, bal. 30 d., Unijos sve- ir kitais reikalingais dokumentais, 

. 1. i, i • m i ... x kurių gavimas užima pusėtinai hd-’tamej, Robey ir Mihvaukte gat. ko
I žmonių dalyvavo apie 
Kalbėjo drg. Semaška, 
aiškino 
šventės reikšmę.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

skundžiasi 
ir aš 

bet

200. • 
kuris 

Pirmos Gegužės dienos

SLA 226 kp. jaunuoliai su
dainavo keletą dainelių, vado
vaujant p-iai čerienei. Sudai
navo labai gražiai. . .

Buvo deklamacijų, kurias pa
sakė to paties jaunuolių būrio 
nariai.

kurių gavimas užima pusėtinai Ini-
Kas tik rengiatės keliauti Lietu

von ateinančią vasarą, kreipkitės j 
‘ Naujienas”, o čia jūsų reikalui 
bus aprūpinti ir geriausiai sutvar- 
kjti nuo pradžios iki galo. Kitų 
miestų lietuviai taipjau gerai ap
rūpinami ir prirengiami gelionci, 
kaip ir vietiniai.

Pradėki! rengtis tuoj: t\
naujienos.

REIKALINGA mergina arba mote
ris dirbti j grosernę, kad butų paty
rusi. 7359 So. Paulina St.,' Telefonas 
Hemlock 3479.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI Hamilton grojiklis 
pianas, riešuto medžio, su suoliu
ku, lempa ir rolcliais, kaina $275. 
Mrs. Smith, 2715 W. 18 St., 1 fl.

GARAŽAS pardavimui arba 
mainymui į namą arba lotą.

šaukit:
Yards 1457

3116 >S. Halsted St.

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken
džių, Bekernių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHE1MS, 1912 So. State St.

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys 
. mėnesinį susirinkimą Antradienį, Ge- 
1 gūžio 3 d., 1927 m., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorium svetainėj, 3133 
So. Haisted St. Gerbiami draugai,

UŽ $5 PERMANENT WAVE
Pasakyk savo moterei.
Naujas metodas, Ekspertų darbas. 

Garantuojame. Tel. State 1887 dei 
susitarimo. •

THE WENZEL WAY
177 N. State St., Trečios lubos.

GROJIKUS pianas tiktai 
biskį vartotas, kainavo $700. 
parduosiu už $90. Benčius, ca- 
binet ir roleliai. Išmokėjimais 
pagal sutartį. MR. RUDAITIS, 
6512 So.’ Halsted St., 1 fl.

PARDAVIMUI NAMAIHelp VVanted—Mak
Darbininkų Reiki*

LIETUVIU SALESMENŲ 
Patyrimas pageidaujamas, bet ne 

būtinai reikalingas. Jei jus turite 
pardavinėjimo ypatybes, Stako, Bo
nų, Apdraudos arba Beal Estate — 
jus surasite, kad musų pasiūlymas 
yra tinkamas. Reikės pardavinėti 
augštos rųšies namus ir {rengtus 
lotus, puikiausi prie Illinois Cent-f 

i aja * n»v viv fiinnviiv važia* 
dėl ap- vi|no tiktai 28 inTnutes nuo vidur-
Rašt.

Skambinta pianu. Skambino malonėsite visi laiku pribūti, nes tu- ra|l,sfe]?Jtrini0S geležinkelio,
w i i • i a • a rimo /Ifincroli ovornni voilzoiii Jai ' ..... —po-

))r. maža, kokių keturių metų mer- 
tas1 Kaitė.

Susirinkimai! buvo atsilankę1 • • • 1 • Lili
“Naujie- unijos viršininkai, — prez. Hill-

rime daugelį svarbių reikalų 
tarimo.

— K. J. Demereckis,

PARDAVIMUI Pianas, Victrola, 
Singęr siuvama mašina, dreseris, li- 
noleum ir kaurai.

1658 So. Throop Street

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

karštu vandeniu apšildo- 
1 flatas, graži vieta prie 
linijos. 4637 S. Washte- 

ave.

miesčio, su visais {rengimais ce- 
, montuotomis gatvėmis, gražiais par
kais, apšviestomis gatvėmis, golfo 

susirin- lauku, Forest Preserve ir Calumet 
Seredoj, Gegužio 4 d., uP6s — jums nebūtinai reikia būti 

žymiu pardavinėtoju, musų žemė 
! parsiduoda pati per save — musų 
į pasiūlymas patiks kad ir skeptiš- 
j kiaušiam pirkėjui. Jus gausite tik- 
i ra kooperavimą, prospektus, skel
bimus, privati automobilių ir už
baigsime jūsų pardavimą. Didelis 
KOMISAS ir boriusai. Tikra proga 
dėl jūsų. Atsiiankykit ir pasimaty- 
kit su manim, j'ųs džiaugsitės tai 
padarę. Atsišaukite »nuo 9 iki 12 
dieną, 160 N. La Salio St. Room 
922, matykit z

MB. LA'NGLEY,
Arba j musų skyrių 3400 W. 26 

St., nuo 5 iki 8 vakare, 2 fl.

S. L. A. 36 kp. mėnesinis 
kimas jvyks

Business Chances
Pardavimui Bizniai

* . i o i i 1 * minas ocrviiuj, vreguziO 4 u.ponas L-tl- man, Joseph Schlossberg, Ma- g vaj vak., Chicagos Lietuvių Audi
I torium, 3133 So. Halsted St. Visi na 
I riai prašomi dalyvauti susirinkime.

— S. Peikus, Sek r.

Lietuvos Dukterų Draugija laikys
knrip tai n nuėsta kalinti savo su««‘’‘nkimą Seredos vakare, Ge- , kūne taip nugsui kaioen f Ruiio 4 d > 7;30 val vakare> parko 

apie darbininkų troškimus ir t Didžiojoj svetainėj. Visos narės ina- 
idealus, matyt, buvo pamiršę šį ,ončsite pribūti.
apvaikščiojimą, o gal darbinin
kų vienybė jiems nerūpėjo. M
viso labo jų atsilankė 

! trys-keturi. —Koresp.

— V. Kazlauskag Room

Bridgeportas

k

Klaidos atitaisymas

PARDAVIMUI kendžių ir cigarų 
krautuvė. Greitam pardavimui j 
tris dienas. Labai pigiai. 2979 Archer 
avė. « '

Už $2000 cash nupirkite 1 krau
tuvę ir kambarius užpakalyj, turi bųt 
panluota pigiai arba išmainyta. 3616 
So. Halsted St. šaukit

Van Buren 4208

f Roseland. — L. S. M. Ratelio su- 
jg' sirinkimas jvyks šį vakarą, Strumi

los Svetainėj, 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti. Taipgi 
kviečiami ir norintys prisirašyti prie 

Ratelio. — Valdyba

Brighton Park. — Keistučio Kliu
bo Dramos Skyriaus repeticija veika
lo “Piršlybos” jvyks Utarninke, Ge
gužio 3 d., 1927pas M. Kaspar, 3827 
Archer Avė., lygiai 7:30 vai. vak. Vi-

“Naujienu” 8* kurie dalyvausite viršminėtam vei- 
t « I kale malonėkite būti laiku, nes loši- suiipiise |)!cl- | jnas {vyks Gegužio 7 d., 1927 į Mc-

MAN REIKIA PENKIŲ VYRŲ

BARGENAS. Pardavimui grosernė 
ir bučernė. Cash biznis. Senai įsteig
ta, netoli 31 st St. ir Halsted. Nau
jienos, Box 924.

PARDAVIMUI Delicatessen krau
tuvė, kendžių ir ice cream.

3800 W. 57th Place

Vakar dienos 
pastabose apie

* res” įvyko nemaloni klaida. 
Reporterio vardas buvo pažy-

. mėtas Ja-pa-Jaknis, o turėjo 
būti: Japu-Jahnis.Apie ‘'Naujienų” Ekskur 

sija Lietuvon 
—i--------- '

Šiais metais rengiasi keliau
ti Lietuvon didelis būrys žmo
nių. Su “Naujienų” Ekskur
sija, gegužės 21 d., laivu Le- 
viathan rengiasi išplaukti virš 
70 žmonių!- Didelė didžiuma 
koliauninkų vyksta 
apsilankymo tikslais. ______
ję Lietuvoje porą, trejetą mė- 3 Š 52 
nėšių ekskursantai gryA atiul.Į —Na, kaip, ar pavyko vakar

Kita “Naujienų” Kk skursi j a jūsų “parė?“ Ar daug sukolek-
bus liepos 19 d. laivu Lithua- tavote?
nia, kuris plauks iš New Yor-j 
ko tiesiai į Klaipėdą. į

Kas iš lietuvių nori keliauti įrengiau tų parių kokią dešim- 
su pirma “Naujienų” Ekskursi-(tį, o kas man iš to? Kad nors 

į gazietą butų kas nors para 
šęs! O dabar niČ nieko. Jau 
jeigu dar kartą rengsiu, tiri 
ne kitaip, kaip “fifty-fifty”.

Kinley Park, tai ne Auditorijoj ir tu
rime užbaigti.

— S. Dombrou, Nut. Rašt.

Dar apie “surprise pares

kopūstų 
pa laukti1 siveskite.

krautuvi-
kostu-

• Kurie yra susipažinę su dirb
tuvėmis, mašinšapiais arba me
chanikų darbu dėl atlikimo 
cialio darbo didelėj jstaigoj 
tai tris vakarus į savaitę.
ra mokestis, Tiktai atsiųskite 
savo Vardą ir adresą.
, 1739 So. Halsted St.

' Box 923

spe- 
tik- 
Ge-

FARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, parduosiu pigiai iš priežasties ki
to biznio. 5718 So. Kedzie Avė., Tel. 
Prospect 5809.

Užėjau krautuvėn 
nusipirkti. Turėjau 
keletą minučių, kol 
ninkas atleis pirmesnį 

merj. 1__  _______
vėje, atėjo storoka moteris ir, 

IJetuvon radus kitą ten stovinčią mo- 
Paviešė- terį, tuoj prasidėjo šnekta: 

! RATAI

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
Šelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
atsibus Seredoj, Gegužio 4 dieną, 7:30 
vai. vak., Julijono Savicko svetainėj, 
Union Avė. ir 19-tos gatvės. Visi na
riai bukite laiku ir naujų narių at- 

, — Valdyba

Birutės draugiškas vakaras jvyks 
“y* ■ QCgUji0.May 5 d., Lietuvių Audito- 

Man bestovint krautu- į rijoj Mažojoj svet. Pradžia 8 valandą 
vakare. Vakaras pagerbimui Choro 

, narių ir jųjų mokytojaus Komp. A. 
Vanagaičio. Visi Choro nariai ir Bi
rutės rėmėjai esate kviečiami daly
vauti šiame vakare.

— Vakjyba

—Tegul jas ir paraliai, jau 
j aš daugiau ne|berengsfi,u. ‘Su-

Roseland. —Gegužio 3 d., 7:30 
vai. vakare, Aušros Knygyne, 10900 
So. Michigan Avė. jvyks Lietuvių Im- 
provement and Benefit Kliubo mėne
sinis susirinkimas. Bus jame rapor
tai apie ligonj, valdybos ir {vairių ko
misijų. Beto bus svarstoma svarbus 
reikalai. Visi kliubo nariai būtinai 

Kurie 
permainy

kite savo antrašus, reikalui esant, 
kad butų žinoma kur kreiptis.

— J. Tamašauskas, Sekr.

i- atsilankykite paskirtu laiku. 
.. | persikėlėte gyventi kitur, p<

GROSERNĖ, geroje vietoje, pigiai 
už cash arba mainysiu j tą ką jus 
turite. 1146 W. Adams St., Monroe 
2688.

REIKIA salesmenų pardavinėti pa
rinktas prapertes, greitai augančioj 
S. W. apiefinkėj. Gera proga, važi
nėjimo išlaidos apmokamos. Malkin 
& Robin, 3156 W. 95th St.

REIKALINGAS vyras veiteris, mo
kantis savo darbą. A. J. Peleckas, 
R. 22, Lincoln Highway, netoli Dyer, 
Ind., Phone Chicago Heights 988Y2.

Automobiles

Atydai Automobiliu 
Biznieriams

Mėnesini* žarnai**

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidija* 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

GEGUŽINIS 
“GYVENIMO” NUM.

JAU ATSPAUSDINTAS

Prenumerata metama
Pusei metų ...............
Kopija ........... ...........

12

20c

Tikrai "surprise parė”
Ant Bridgepoirto “surprise 

parės” nebėra naujanybė. To
dėl, kad padarius jas įdomes
nes, reikia sugalvoti ką nors 
naujo. Taigi viena ponia, gy
venanti arti 842 W. 33-rd PI., 
sfumanė 'phsikvtiesti |poli<flją 
ant savo “parės”, kuri įvyko 
šeštadienyje, bal. 30 d.

I Kalbamoji pania jau gero
kas laikas rengėsi tad 
Ant nelaimės diena 
būtent penktadienio

Bridgeport. — Saldžiausios širdies 
Viešpaties Jėzaus mėnesinis susirin
kimas {vyks Antradienj, Gegužio * 
d., 1927 m., Chicagos Liet. Auditori
jos salėj, 3133 So. Hąjsted St., 7:30 
vai. vakaro. Bukit visi nariai, daug 
yra svarbių reikalų dėl svarstymo.

— A. Bugailiškis, Rašt.

Personai
Aamenų Idlko__________

JIESKAU Felikso Kuršausko, tu
riu svarbų reikalą, jis yra Kauno Ra
dybos ir gyvena Chicagoj. Meldžiu
jo paties atsišaukti, arba kas žino- 

“parei”. te, meldžiu pradešti.
pirm to.

vakare,
' M. K.

3533 So. Wallaee Street 
Chicago, III.

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

C. P. Suromskis and Co.
REAL ESTATE

5833 So. Westem Avė.
Tel. Hemlock 6151

EXTRA PROGA padaryt 
extra pinigą, i Renduosiu arba 
parduosiu geram pleise refresli
meni standa, ant Archer avė.

Atsišauk it ’ tuoj
Tel. Hyde Park 7784

- Naujas mūrinis namas, 4 pa
gyvenimų kampas, įik užbaig
tas budavoti. Namas įtaisytas 
pagal vėliausios mados. 6601 S. 
Rockwell st.

NAUJAS mūrinis namas, 2 
pagyvenimų po 5 ir5 kamba
rius, 
mas 
karų 
naw

NAUJAS namas, 6 ir 6 kam
barių, mūrinis garažas dėl 2 
karų, lotas 37X125 f t., karštu 
vandeniu apšildomas 1 flatas. 
4024 S. Rockwell st.

PARDAVIMUI 1 pagyveni
mo 5 kambarių cottage, medi
nė, aukštas beismentas, furnas 
apšildoma, įtaisyta pagal vė
liausios mados, lotas 30x125, 
taipgi yra ir lotas šalę to na
mo. 6222 S. Kilder avė.

PARDAVIMUI namas, medi- 
his, 5 ir 5 kambariai; parduo
sim pigiai ar mainysim. 1119 W. 
47 St.

2 NAUJI namai tik baigiami 
būdavot, po 4 ir 4 kambarius, 
bus greit užbaigti. Randasi 70 
ir Talman avė. Graži vieta.

TAIPGI turim ir daugiau na
mų; dėl pasirinkimo atvažiuo
kit pamatyti. Mes šituos visus 
namus mainysim ant kitų 
mų,

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

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

Phone Lawndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

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

1739 South Halsted SL 
Tel. Roosevelt 8500

na-
lotų ar biznių.

JOKANTAS BROS 
4138 Archer avė.

Lafayette 7674.

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Te]. Cicero 130.
d

GBOSERNĖt delikatessen ir 
visokių mokyklos daiktų štoras 
pardavimui, 5 dideli ruimai gy
venimui, rendos $45 j mėnesį. 
Kaina $550. Kreipkitės 

636 W. 37 St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BARGENAS
PARDAVIMUI — ’ 3730 Pamell 

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

TAIPGI — 5921 S. Keeler avė. — 
5 kambarių bungalovv, kaina tik 
$4200 — išmokėjimais — $600 cash, 
kitus mažais mėnesiniais išmokėji
mais.

3236—3238 S. 49 Avė., Hawthorne, 
Cicero, III. 2 aukštų medinis namas 
4u cottage iš užpakalio. Taipgi 1 
aukšto 8 kambarių namas, kaina 
už viską tik $6500 — išmokėjimais 
— $1000 cash, kitus išmokėjimais.

BANK J. PETRU
1443 W. 18th St., Chicago, III. 

Tel. Canal 0806

> PARSIDUODA 2-jų augštų muro 
bizniavas namas, su kriuučiaus šapa. 
Biznis išdirbtas per 18 metų. Savi
ninkas apleidžia miestą ir nori greit 
parduoti. Duosiu morgičių be komi- 
šino. Priimčiau gyvenamą namą mai
nais.

3104 W. Harrison Street

Financial
Finansai-Paskoios

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
. Tel. Lafayette £705—8700

Chicago
BUK LINKSMAS 

Nemikčiok, nesustok
Aš galiu išgydyti jumis nuo mik

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

CHAS. PFERDMENGES 
Tel. State 8123 Suite 914.

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois

Educational'
Mokyklos

Tiktai 3'/į% nuošimčių 
Be Komiso...........

Mes paskolinsime jums $100—$200 ii 
$800 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
į 12 valandų.

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

Atdara vakarais iki 9 vai. apart se- 
rėdos ir pėtnyčios.

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

✓*’’ 'v-

International Barber College 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

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

■i.■ 5. iii'.Įfaniihįi. . h t^. i-. -a:v.V .'J i.




