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Broadvvay Limited 
traukinys susikūlė

Prašo popiežių Chicagą 
nuo piktadarybių apvalyti
Amerikos pirkliai Kinuose rei 

kalauja karo jėgų pagalbos
Broadway Limited trauki 

nys susikūlė
Prašo popiežiy talkon Chi 

cagai apvalyti
Mašinistas ir pečkurys užmuš

ti, kiti du tarnautojai pavo
jingai sužeisti

rugp.PITTSBURGH, Pa 
29. — Greitasis Chicagos- 
New Yorko traukinys, Broad- 
way Limited, ėjęs rytų linkui, 
šiandie kaip 2:32 ryto susikūlė, 
tik išėjęs iš Gallitzin tunelio, 
dvyliką mylių į vakarus* nuo 
Altoona. Masinistas Garrett ir 
pečkurys Spangler buvo užmuš
ti, du kiti traukinio tarnauto
jai sužeisti, vienas 
mirtinai.

KOMA, Italija, rugp. 29.
Turtingas Chicagos real-estati- 
ninkas Francis M. Case, kurs 
dabar su savo šeima vieši Ko
moj, kreipėsi į popiežių Pijų 
prašydamas,- kad šventasis tė
vas pavartotų savo autoriteto 
padaryti galą “gengsterlų” 
kautynėms ir patvirkimui Chi- 
cagoje. Case sako, kad tomis 
nedorybėmis ir piktadarybėmis 
užsiima daugiausiai ateiviai iš 
pietų Europos, ypač gi iš Ita
lijos.

jų tur būt

traukiamas
Pirmutinis

Traukinys buvo 
dviejų garvežių, 
garvežys, ištrukęs iš bėgių, nu
sirito 200 pėdų į pakalnę. Ant
ras garvežys, nuo kurio pirmu
tinis nutruko, taipjau išlėkė iš 
bėgių, bet nenuvirto, tik su 
vienu bagažo vagonu pakibo 
ant šlaito krašto. Kiti vagonai 
pasiliko bėgiuose ir pasažierių 
niekas nenukentėjo.

Kitas traukinys susikūlė
CINCJNNATI, rugp. 29. — 

Pasažieriniam Baltimore and 
Ohio traukiniui susidūrus su 
Big Four prekių traukiniu, 
vienas prekių traukinio darbi
ninkas buvo užmuštas, antras 
pavojingai sužeistas. Pasažie- 
riai buvo stipriai sukrėsti, bet 
visi išliko sveiki.

Daug kareiviu žuvo karei
vinėms sugriuvus

LIVORNO, Italija, rugp.
— Šiandie čia sugriuvo kareivi
nes, griuvėsiuose palaidodama? 
keletą dešimčių kareivių. Sep
tyni kareiviai buvo užmušti, 
keturiasdešimt sužeisti, o de
šimties dar tebeieškoma griuvė
siuose.

29.

Mano, kad 119 japonų 
rykliai surijo.

TOKIO, Japonija, 
Japonijos 

įvykusias

rugp. 29. 
jūreivių,

I)uquoin angliakasiai 
pasirašė sutartį

ti v į karo

nesurasta, 
ieškantieji

Amerikos pirkliar Kinuose 
reikalauja kariuome

nės pagalbos
ŠANCHAJUS, Kinai, rugp. 

29. Amerikos prekybos rū
mai Šanchajuje pasiuntė vals
tybės departamentui, VVashing- 
tOne, kablegramą, aštriai pro
testuodami prieš Kinų naciona
listų valdžios priimtą tarifo 
autonomiją, įeinančią galion 
nuo rugsėjo mėnesio 1 dienos.

Amerikos pirkliai reikalauja,

no jėgos, esančios Kinuose, bu
tų pavartotos neleisti Kinams 
apdėti Amerikos prekes dides
niais, kaip dabar, muito mo
kesniais, nes lai esą tarptauti
nių sutarčių laužymas.

Sacco ir Vanzetti godules 
ir demonstracijos

BOSTON, Mass., rugp. 29.— 
Vakar krematorijoje sudegintų 
anarchistų, Sacco ir Vanzetti, 
kūnų pelenai atiduoti Jų arti
mųjų globai: Sacco—jo žmo
nai, Vanzetti — jo seseriai 
Luigiai.

NEW YORKAS, rugp. 29.— 
Union Sųuare šiandie po pietų 
rengiamos didelės Sacco ir 
Vanzetti gedulos, kuriose lau
kiama dalyvausiant daugiau 
kaip 100,000 žmonių. Be to 
rengiama milžiniška demons
tracija ir procesija gatvėmis 
rytinėj miesto daly (east side).

Mobilizuojama
pėsčios ir raitos policijas ne
ramumams, jei tokių įvyktų, 
patrempti.
Gaisrai Bostone ir Cambridge; 

kalti radikalai

DUQUOIN, III., rugp. 29. — 
Angliakasių unijos United Mi
ne VVorkers of America Aštun
to subdistrikto vadai šiandie 
pasirašė sutartį su Willis Coal 
kompanija, 
grįš dirbti į
kasyklas Spartoj, 
ir Percy. Bendrai tose kasyklo
se dirba paprastai apie 700 
darbininkų.

ir streikininkai 
tos kompanijos 

VVillisvilIėj

kurie per 
ketvirtadienio naktį 
laivų kolizijas žuvo jūrėse, iki 
šiol nė vieno kūno

i Laivyno aeroplanai,
žuvusiųjų, praneša, kad jie pa
stebėję toje apielinkėj daug 
ryklių ir todėl mano, kad jūrei
viai buvo jų suėsti.
. Vienas karo laivo Warabi 
jureiv's, kuris buvo išgriebtas 
iš vandens tuojau neiaimei 
įvykus, mirė nuo žaizdų. Atei
nantį ketvirtadienį Maizuru lai
vyno bazei įvyks didelės ir iš
kilmingos žuvusiųjų šermeny., 
nors palaidotas bus tik vienas 
kūnas.

AMŽINAM “BEDARBIUI” 
DAVĖ DARBO KALĖJIME

Airių ministeris Walsh 
atsistatydino

šeima.
klausia

PORTLAND, Ore., rugp. 29.
— Pilietis Joe Kari buvo pa
šauktas teisman dėl nesirūpini
mo savo

“Kokį darbą dirbi?
teisėjas.

“Aš?” atsako Joe Kari, lyg 
nustebęs. “Aš niekados nė Jo
kio darbo nedirbu.”

“Na, kartais vis tik ką 
dirbi?” kvočia teisėjas.

“Noser,” tvirtai, beveik 
sididžiuodamas, atsako 
“Niekados nieko nedirbu.”

“Ak šitaip. Ali right. šešias 
dešimtis dienų padirbsi kalėj i-----Iki šiol hera
me,” tarė paskutinį žodį teisė- apie lakūną 
jas.

nors

pa-, 
Joe.

DUBLINAS} Laisvoji Airių 
Valstybė, rugp. 29. — Valsty
bės paštų ir telegrafų ministe
ris Walsh įteikė prezidentui 
Cosgrave atsistatydinimo raš
tą. Sako, kad Walsh buvęs ne
patenkintas, kad dėl parlamen
to paleidimo prezidentas visai 
nepasitaręs su ministeriais. Ki
ti kabineto nariai esą taipjau 
nepatenkinti.

Lietuvos žinios18 Meksikos banditu pra 
gaišo vandeny

•Pacific and Atlantic Photo]
Aviatoriai Jack Frost ir Goidon Scott, kurie žuvo 

darni Golden Eaglc aeroplanu iš San Francisco į Ilawaii salas.jį

{stalymas baltosios rasės 
grynumui apsaugoti

Francija gena laukan du 
amerikiečiu

suveni-

Kareivių genami bandė 
plaukti patvinusią upę 
si prigėrė

pei -
vi-

rug- 
apie-29. — Mixtequila

Vera Cruz provincijoje, 
susikirtimas tarp fede- 
kariuomenės kuopos ir

MEKSIKOS MIESTAS, 
piučio 
linkėj, 
įvyko 
ralinės
dvidešimt šešių banditų ban
dos, vadovaujamos žinomo ban
dito Jose Lagunes. Nuveikti, 
palikę tris savo bandos narius 
kritusius mūšio lauke, banditai 
geibėjos bėgšta ir bandė per
plaukti per smarkiai patvinu
sią upę. Bet perplaukti sugebė
jo vos penki, jų tarpe ir pats 
prigėrė.
vadas. Visi kiti aštuoniolika

Netoli nuo Lagartillos buvo 
federalinės kariuomenės sky
riaus sumušta kita banditų 
gauja, vadovaujama vieno 
Arellano. Du jų buvo užmušti, 
keli kiti sužeisti ir suimtu

Policininkas žmogžuda
Užmušė ir apiplėšė kasininkų, 

kurį jis buvo pastatytas ser
gėti

Lenkų aeroplanas ties 
Kaunu

9 die- 
viršum 

lenkų

KAUNAS. Rugp. 
ną apie 4 vai. po pietų 
Kauno pasirodė vienas 
aeroplanas. Pastebėję jį lietu
vių lakūnai staiga pakilo ir 
pradėjo vytis, bet lenkų aero
planas suspėjo pasinaudoti tuo 
momentu, kol kėlėsi musų lakū
nai ir paspruko. I>enkų orlai
vio pasirodymas ties Kaunu 
labai sudomino aviatorius.

Sugautas pašto karvelis

KAUNAS. Rugpiučio 10 d. 
rytą Ygnatiškių kaime, Raza- 
Ihno valsčiuje, Panevėžio ap
skrity sugautas oro pašto kar
velis su tam tikromis žymėmis. 
Ant dešinės jo kojos pritaisy
tas aliuminijaus žiedas su len
kų valstybės ženklu ir Nr. Vo, 
s/25 528, o ant kairės kojos 
toks pat žiedas su N r. 0,03; be 
to, prikabintas vielos grandinė- 
lis. Spėjama, kad šis oro paisto 
karvelis yra slaptai įgabentas 
iš Lenkijos.

BOSTON, Mass., rugp. 29.
Sekmadienį ir praeitą naktį 
Bostone ir Cambridge buvo ke
letas gaisrų, dėl kurių vyriau
sybė verčia kaltę radikalams, 
buk tai keršijantiems dėl Sacco 
ir Vanzetti nužudymo. Abiejuo
se miestuose, kai gaisrininkai 
buvo išvykę kitur gaisrų 
ti, gaisrai kilo jų pačių 
gose. Dvi gaisrininkų 
apdegė Bostone 
bridge’ui.
Londone per 

demonstraciją 
V. vėliava

Varnių “Sibiro” “gyven
tojai” mažėjaNEW YORKAS, rugp. 29.— 

Vakar čia buvo suimtas polici
ninkas Daniel Graham, kaltina 
mas dėl žmogžudybės ir pieši
mo.
Policininkas Graham buvo pa

skirtas sergėti vienos statybo. 
kompanijos kasininką, inžinie
rių Judsoną H. Prattą, kai ti - 
sis vežė pinigus darbininkams 
algas išmokėti. Praeitą šešta
dienį, kai jie automobiliu va
žiavo su pinigais, Graham nu
šovė Prattą ir, nuvežęs keletą 
mylių miesto gatvėmis, vienoj 
nuošalioj gatvėj paliko automo
bilį su užmuštojo kunu. Pasič 
męs Pratto vežtus 
žmogžuda policininkas 
nusipirko roadsterį 
ir,

Telšių “Žemaitis” rašo:
Varnių koncentracijos sto

vyklos “gyventojai” mažėja: 
kas savaitė grįžta iš stovyklos 
namo 2—5—10. Iš buvusių 140 
politinių kalinių beliko tik 80.

Ku? knrrc - pafeiMųjų įvažia
vo užsienin. Prašosi užsienin 
valstietis liaudininkas A. Bau
ža.

ATLANTA, Ga., rugp. 29.— 
i Georgios valstybės legislaturA 

tuksiančiai paskutinėj savo sesijoj priėmė, 
o gubernatorius Hardman da
bar pasirašė, įstatymą baltosios 
rasės grynumui išlaikyti.! 

įstatymas reikalauja, kad 
Georgios valstybėj visi, be iš
imties, žmonės butų su regis- j . 
truoti, taip kad rekordai paro-j valandas. lie amerikiečiai 
dytų kiekvieno jų rasinę kilmę.1.5 
Baltos rasės asmeniui griežtai Minnesotos miško 
užginama susituokti su tokiu vienas 
asmeniu, kuriame galėtų būt l)er« 
kiek negrų rasės kraujo. Asme
nys, norintieji vesti, negaus.gį()nj(.y;ams besiruošiant laiky- 
leidimo tol, kol atitinkama vy-^j Paryžiuje kongresą, minėti 
riausybė ištirs jų kilmės rekor-1(ju amerjkiečiai Paryžiuje su- 

ls» galvojo ta proga padaryti gero 
ne nioteris, i Skulptorius padarė mc 

, nėra mm- de]įf 0 piniguočius Ring davė 
pinigų nuliedinti, kaip suveni- 
|rus, pelenams nukratyti lėkš
tutes, kuriose reljefu atvaiz
duotas Amerikos kareivis, ap
sikabinęs pliką franeuzaitę. Šū
vi, i; ai buvo pristatyti į visus 
Paryžiaus viešbučius pardavi
nėti.

Bandė padaryt biznio 
rais, užgaunančiais franeuzų 
moteris

29. — 
įsakė 

biznieriams 
Francijos že- 

per Keturiasdešimt aštuo-

ir dvi

gesin-
Jstai- dus ir suseks, kad nė vienas 

stotys tai yra nė vyras, i
Cam- kurią jis nori vesti, 

šyto kraujo.
Sacco-Vanzetti 
sudraskyta J.

rugp. 29. —Va- 
Sųua’re įvyko

Du užmušti automobilių 
kolizijoje

^PARYŽIUS, rugp.
Francijos vyriausybė 
dviems Amerikos 
išsikraustyti iš

Thomas Ring, turtingas 
pirklys, ir 

kulplorius, E. D. Fei-

Istorija tokia: Amerikos Lė

$4,70( 
tuojai 

už $1,65) 
pasikvietęs kitą savo drau

gą, policininką Oscarą Herma
ną, nuvažiavo į Coney Island 
linksmintis. Jis linksminos visą 
naktį, barstydamas pinigus, ir 
kai sekmadienio rytą apie šeš
tą valandą sugrįžo savo road- 
steriu namo, visai girtas, jis 
buvo jau belaukiančios jo poli
cijos suimtas.

Grįžo iš Varnių koncentra
cijos stovyklos 70 metų ūkinin
kas valst. liaudininkas Stonkus, 
Duobgirių kaimo, Nevarėnų 
valsčiaus.

Varnių koncentracijos sto
vyklos tremtinys Alminauskas, 
buv. Kretingos apskrities val
dybos narys, socialdemokratas, 
rugpi ličio 9 d. etapiniu būdu 
nuvyko iš Varnių į Karteną 
taikos teisėjo posėdį; užsibai
gus bylai, jis tokiu pat budu 
bus pristatytas atgal į Varnius.

Tauragės buvęs burmistras 
drg. Bildušas karo komendan-TUCSON, Ariz., rugp. 29.— drg. Bildušas karo komendan- 

Vietos viešbuty rado kambary to nutarimu ištremtas iš Tau- 
gazu nusitroškinusį Johną 
Scott Davidsoną, newjorkietį 
meno kritiką. Spėja, kad ji.? 
nusižudęs iš susikrimtimo, n-s 
buvo kaltinamas dėl nederamo torius Balys Petrauskas apsi- 
elgesio su mažais vaikais.

LONDONAS, 
kar Trafalgar 
didelė Sacco-Vanzetti atminti
nių demonstracija, per kurią 
buvo sudraskyta Jungtinių Val
stybių vėliava. Vienas demon
strantų norėjo vėliavą sulaisty
ti kerosimi ir padegti, bet kiti, 
nelaukdami procedūros, ištrau
kė ją ir draskyte sudraskė.
28 Sacco-Vanzetti gedulos mi

tingai Maskvoje
MASKVA, rugp. 29. — Va

kar Maskvoj įvyko dvidešimt 
aštuoniuose teatruose, klubuo
se, aikštėse Sacco ir Vanzetti 
gedulos mitingai. Kalbėtojai 
karštose kalbose graudeno dar
bininkus rengtis besiartinan
čiai sprendžiamajai kovai su 
buržuazijos pasauliu.

Saratove viena svarbiausiųjų 
gatvių buvo perkrikštyta Sac
co-Vanzetti vardu.

APPLETON, Wis., rugp. 29. 
— Vieškely tarp Oshkosh ir 
Neenah dviem automobiliam 
susidūrus du asmenys 
užmušti, kiti šeši sužeisti, 
du automobiliai buvo iš 
cagos.

ragės apskrities ribų.

buvo
Abu-
Chi-

BALTIMORE, Md., rugp. 29. 
— Thomas Hoban, 24 metų 
amžiaus, peiliu nudūrė gerinu
sį savo draugą, Johną Kelly, 
savo metų vaikiną, kam tasis 
atsisėdo amt naujos jo skrybė
lės. Hoban areštuotas, kaltina
mas dėl žmogžudybės.

Paryžiečiai tuo pasipiktino, 
laikydami suvenirą biauriu 
franeuzų moterų užgavimu. 
Vienas laikraštis išspausdino 
suveniro atvaizdą ir pareikala
vo, kad Apierikos Legionas 
pasisakytų, ar tai jis tokių pa
minklėlių franeuzams parūpino.

Legiono vadai užsigynė: jie 
nieko apie tai nežiną. Pradėta 
tirinėti, ir kaltininkai buvo su
sekti. Už tai jiems įsakyta pa
kuotis savo daiktus ir per dvi 
paras apleisti Francijos sienas.

Ring betgi nenori pasiduoti. 
Kur gi? Jis tiek pinigų sudėjęs 
suvenirams pagaminti! Del to 
jis jau nusisamdę advokatą 
ginti jį nuo deportavimo.

Ištremtas iš Šiaulių apskri
ties “Šiaulių Naujienų’’ 'redak-

gyveno Mažeikiuose.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys 18 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 {eina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienom’*, vakarai* 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paSta ii kitų 
miestų

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteik* 
jums patarnavimų:
AUDROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TURUČIO APTIEKA. 233 E. 115th Street 
TUPIKAIčlO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

Nėra žinios apie Kedfernųi

BRUNSWICK, Ga., rugp. 29. 
jokios žinios 

Redferną, kurs 
praeitą ketvirtadienį iš Brun- 
swicko išskrido į Braziliją ir 
kelionėje prapuolė. Skridimo 
surengėjų komitetas kreipėsi į 
valstybės departamentą, kad 
jis prašytų kitų Pietų Ameri
kos • kraštų padėti Redferno 
ieškoti.

VAIKINAS, UŽMUŠTAS, JO 
SUŽlEDOTINfi SUMUŠTA

AURORA, III., rugp. 29. — 
Apie 25 mylias į vakarus nuo 
Chicagos vienam automobiliui 
apvirtus buvo užmuštos Elsie 
Cchroderienė iš Westmonto ir 
jos 4 metų duktė.

BLUFFTON, Ind., rugp. 29. 
— Aeroplanui nukritus netoli 
nuo čia šiandie pavojingai, tur 
būt mirtinai, susižeidė lakūnas 
Otto Smith, 25 metų.

WASHINGTONAS, rugp. 29. 
— Mirė laivyno observatorijos 
astronomas George A. Hill, 69 
metų amžiaus.

Chicagai ir fjpielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Dalinai apsiniaukę; nedidelė 
temperatūros atmaina; 
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 61° ir 78° F.

Šiandie saulė teka 6:12, lei
džiasi 7:29. Mėnuo 9:32 vaka
ro.

vidutl-

buvo

MADISONVILLE, Ky., rug- 
piučio 29. —f Providence, netoli 
nuo paroda v'ietės, rado nužudy
tą ir apiplėštą Fredą Russellį, 
20 metų, o netoli nuo jo begu
linčią be sąmonės surištą ir 
baisiai sumuštą jo sužiedotinę, 
Pauliną de Armond, 16 metų. 
Policija ieško piktadarių.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, 111.



-

SVEIKATA
ši skyrių

veda
Dr. A. J. KARALIUS—3303 S. Morgan St., Chicago, III. ' 
Dr, A. MUNTV1U—1570 Milwuukre Avė., Chicugo, III.

Kraujotaka
Kraujotaka vadiname tekėji

mą kraujo iš kraujo tekamųjų 
sudynių, iš venų arba arterijų. 
Arterijų kraujotaka pavojin
giausia. venų ne taip pavojin
ga. Kraujotaka pagamina su
žeidimas kraujo sudynų, pa
prastai žaizda. Kartais sužei
džiama viduriniai organai. To
kiuose atvejuose gali pasidaryti 
kraujo tekėjimas kūno viduje: 
kraujas teka, o mes nematome. 
Tokiuose atsitikimuose ne re
tai ligoniui gręsia didelis pavo
jus ir greitai jisai ima silpnė
ti: širdis greitai plaka, oda 
Kaista, ligonis slipsta.

Aiškus daiktas, kad tokiuose 
atsitikimuose reikia kuogrei- 
čiausia sustabdyti kraujo tekė
jimą—dažnai prisieina opi raci
ja daryti ir užsiūti sužeisti 
kraujo sudynai.

Maži kraujo tekėjimai pa
prastai sustoja žaizdą aprišus 
arba užspaudus. Jei sužeista 
didesnis kraujo sudynas, tai 
kraujas smarkiai teka. Tokiuo
se atsitikimuose reikia greitai 
užrišti aukščiau žaizdos ir pa
kviesti daktarą, kad žaizdą už- 
siųtų. Jei negalima Užveržti, 
tai reikia kaip nors žaizdą už
spausti kol daktaras užsius. Jei 
didoka žaizda, tai visuomet ge
riau užsiūti: greičiau sugyja, 
kraujo tekėjimas greitai iš
nyksta ir mažesnis randas pa
silieka.

Kraujo tekėjimas iš nosies.
Dažnai kraujo tekėjimas su

stoja savaime. » Užriesk galvą 
ir alsuok per nosį, šalti kom
presai ant nosies ir viršutinės 
lupos. Dažnai uksusas sustab
do. Plaunama nosis geležies 
chloridu (15 lašų į stiklą van
dens) .

Kraujotaka iš plaučių. Ligo
nis atkosi raudoną kraują. Pa
guldyk ligonį, dėk ledus ant 
krutinės, duok išgerti 15 lašų 
tarputyno su pienu (pusė, stik
lo pieno) kas 15 minučių. Pa
prastai džiovininkams kraujas 
iš plaučių teka ir labai retai 
tokis tekėjimas juos numarina. 
Kraujotaka iš skrandžio (pil
vo). Paprastai ligonis vemia 
juodu krauju. Paguldyk ligonį, 
duok karšto vandens, dėk ledų 
ant pilvo.

Kraujo tekėjimas iš šlapini
mosi kanalėlio reiškia kokią 
nors ligą inkstų, pūslės arba 
šlapinimosi kanalėlio. Reikia 
surasti kame dalykas ir paskui 
pataisyti.

Hcncfilija. Yra žmonių, ku
rių kraujas nesukreka. Tokių 
žmonių iš mažiausios žaizdelės 
kraujus teka be sustojimo, o 
kiek didesnė žaizda juos leng
vai numarina. Tai yra labai 
pavojinga liga, bet gana retai 
užeinama.—Dr. A. J. Karalius.

(teologas La\vrcnce S. Ashley, 
kuris buk buvęs per 6 dienas 
uždarytas Nick-a-Jack urve, ties 
Sliellmoand, Ten n. Betgi jis iš
sikasė lauk. Kiti betgi abejoja; 
sako, kad jis tik norėjęs iš
garsinti urvą, kurį jis yra pa- 
sirendavojęs.

Sifilis ir proto ligos
Iš visų trijų venerinių ligų 

(sifilio, triperio ir minkštojo 
šankerio), sifilis yra baisiausia

g-Antradienis, Rugp 30> 1927
jusią aikštėn tą baisiąją ligą. 
O pažinus ją, galima tam tik
rais ilgais gydymais sustabdyti 
jos plėtojimąsi.

Jau antrame sifilio periode 
galima pastebėti lengvus sutri
kimus nervų sistemoje. Maty
ti, sifilio nuodai neigiamai vei
kia smagenis, nors paskutinėse 
jo antkričio dar ir nesti. Žmo
gus pasidaro neramus, jaudrus, 
jaučia ledekumą, galvos svaigi
mą ir skaudėjimą, sunkiai gal
voja, blogai miega ir tt. Bet 
ypatingai labai dažnai sifilis 
sužaloja smagenis tretiniame 
periode. Tąsyk vieniems juo 
sergantiems vočių priauga gal
voje, kitiems atsiranda galvos 
smagenų plekšnelių uždegimų 
arba kraujo indų sifilitinių pa
kitėjimų. Iš to viso jau ga
lu linai sumyšta žmogaus pro
tas.
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JOS. F. SUDRIKO KRAUTUVĖJE

Rakandai, Pečiai.naKanaai, Pečiai. Lovos „ir t. p. Aukštos rJfe8 U.a ai> Komodes, Lempos 
grafai, Brunswick RadioląIv J .anatl’Tl Ph£n<?' 
nos vasaros metu sumažinti .res^man Nadios. Kai- 

nX'riS,MeS‘Sn,"k8-

s J m!'*•)
a 1 ed St. Phone Boulevard 4705

liga. Jis, nuolat siausdamas 
žmonių tarpe, daug žalos tei
kia valstybei. Del jo ištisos 
tautos dvasia ir kunti menkėja, 
šsigimsta ir pagaliau visai iš
nyksta.

Sifiliu užsikrečiama dažniau
siai per lytinį susinėsimą, kada 
vienas iš dalyvių juo serga; ta
kiau kartais užsikrečiama bu
čiuojantis su sifiliu sergančiu, 
valgant su juo iš vieno indo, 
nikant tą patį papirosą ir t.t. 
luo užsikrėtus ir nesigydant 
tas venerinių ligų specialistą 

gydytoją, jo antkritis — bals
va, plonutė, vingiuota, judri 
’azdutė (spiroche ta pallida), j- 
žhirima tik su mikroskopo pa
galba—ilgainiui apima visas 
žmogaus organizmo dalis.

tarpas tarp užsikrėtimo sifi
liu ir ligos pirmutinio pažy
mio kietojo šankerio opos 
(pirminio periodo), pasirodymo 
tęsiasi apie 10—15 dienų. Rei
kia pažymėti, kad jau ir šia
me tarpe sifilis yra užkrečia
mas.

Kietojo šankerio opa per ke
letą savaičių užgyja.

Paskiau, nesigydant arba 
trumpai tesigydant, atsiranda 
kūno paviršiuje ir gleiviniai į- 
airios rųšies išbėrimai (antri

nis periodas), kurie gali su 
pertraukomis gana ilgai kar
totis.

Sifilis antriniame periode yra 
ypatingai lengvai užkrečiamas.

Paskum, negydytas, sifilis, pa
eina i tretinį periodą. Tada 
a u visose: kūno dalyse ima 
tugti, pūliuoti ir irti votys, va
dinamos gumos. Labai dažnai 
šiame periode išoriniai žmo- 

;: ■> atrodo sveikas. Proto su- 
kr?? ‘ iš pradžios jei ir es

ti, tai labai nežymus. Aplamai, 
reikia pasakyti, kad žmogus, 
sergąs sifiliu, gali atrodyti vi
sai sveikas gana ilgą laiką. 
Kartais, tik 10—20 metų pra
slinkus po užsikrėtimo juo, 
žmegus ima ir suserga sunkia 
proto arba kita kuria liga. Mat, 
sifilio antkritis pagaliau ant 
tiek suardo galvos smagenis, 
kad žmogus turi jau visai išeiti 
iš galvos? .

Sifilis ir tretiniame periode 
yra užkrečiamas, tik mažiau, 
negu pirmame ir antrame.

Sifiliu sergančio žmogaus 
<raujo ir smagenų, skystimo tam 
tikrais sudėtingais tyrimais vi
sada galima pažinti dar neišė-

Svarbiausia proto liga, išau
gusi ant sifilio pagrindo, yra 
progresyvinis paralyžius (do 
mentia paralytica), žmonių va
dinamas smagenų suminkštėji
mas. Žmogus, šia liga sergąs 
be proto sutrikimo apsireiškimų 
(atminties kritimo, haliucinaci
jų, neaiškaus turinio kliedėji
mų, upe t nepastovumų, leng
vuos atsinešimo prie savo sun
kios būties ir t.t.), turi gana 
ryškių ir fiziškų pažymių, pa
vyzdžiui, pakitėjimų akyse, kai 
boję, rašysenoje, eisenoje ir t.t. 
Be šios ligos dėl sifilio esti 
ir kitokių pamišimų.

Visi sifiliniai pamišimai 
labai sunkiai gydomi, o
kurie iš jų visai nepagydomi. 
Bet vis dėl to gydytis reikia, 
nes gydantis galima sustabdyti 
ligos eigą.

Pagaliau, tėvai, sergą sifiliu, 
jei ir turi vaikų, tai šie būna 
protiškai ir fiziškai nesveiki, 
užkrėsti paveldėtu sifiliu. Toki 
vaikai nemoka prisitaikyti gy
venime, jie greitai miršta. Iš 
šių vaikų nemaža esti idiotų, 
nuomario liga sergančių ir t.t. 
Bet sifilitikai tėvai dažniausiai 
visai neturi vaikų. Nėščios mo
terys, sifiliu sergančios, dažnai 
turi persileidimų arba pirm lai
ko gimdymų.

Be to, dėl sifilio esti dar la
bai daug įvairių sunkių kitų 
nervų sistemos ir vidaus orga
nų susirgimų, kurie šiaip ar taip 
neigiamai veikia žmogaus 
ebinę sferą.

Iš to kas čia pasakyta, 
ku darosi, kokia pavojinga 
vra sifilis. Ji ne tik juo 
pančius žmones pirm laiko
varo j kapus, bet dargi palieka 
po jų mirties daugybę invalidų 
vaikučių, kuriuos, pagaliau, vi
suomene. turi aprūpinti.

Turint tatai galvoje, reikia 
saugotis sifilio. Žmogus, jo iš
sisaugojęs, yra apdraustas nuo 
daugybės sunkių ligų. Kadan
gi d^žniausiaPjuo užsikrečiama 
lytimu budu, tai geriausiai vi
sai neturėti įtartinų lytinių su
sinėsimų. O užsikrėtus juo, 
tuojau reikia nesidrovint kreip
tis į gydytoją ir geriausiai ve
nerinių ligų specialistą ir iš
aiškinti dalyką.
nėra gėda gėda .yra nuo jo ne- 
sigydyti.

Sifilis yra pagydoma liga. 
Kiekvienas žmogus turi žinoti, 
kad ankstyvas nuo jo gydyma
sis yra sėkmingesnis už vėly
vą.
[“T-as”]— Dr. V. Vaičiūnas.
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Sifiliu sirgti

Ar Pavargęs? Ar Pailsęs?
Vartok Tanlac

Jei esi persirbęs arba dėl neapsi
žiūrėjimo pakenkė jūsų sveikatai, te
gul Tanlac jumis sustiprina. Viri 
šimtas tūkstančių laiškų pasako 
mums kaip Tanlac yra suteikęs stip
rumą Ir vikrumą nustipusiems ir nu- 
vargusięms žmonėms.

Jus galite pasiliuosuoti nuo silpnu
mo ir skausmų, džiaugtis saugumais 
Ir sveiku gyvenimu. Daugelis tuks- 
stančių kitų yra tai padarę. Dau
gelis tų laimingų žmonių yra jūsų 
kaimynais. ■ Pasinaudokit iš jų paty
rimo.

Tanlac yra gamtinis tonikas ir kū
no atbudavotojas, padarytas iš žiedų, 
šaknų ir šakelių. Jūsų vaistininkas 
auri jas. Virš 52 milionų butelių 
parduota.

TANLAC
DEL JŪSŲ EVEIKATOS

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremena 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

$2.50

$1.50

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS 
Vestuvi 
pių ir 
Musų 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Į m

100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
arba prie vietiniu agentą

10 DIENŲ IŠPARDAVIMAS
Nužemintos kainos nuo 25% iki 50% 

Visi seklyčios setai ir valgomojo kambario setai bus par
duodami nužemintomis kainomis bėgyje 10 dienų. Pirk
dami sučedysite iki 50%, tad pasinaudokite šia proga. 
Išpardavimas prasideda su 19-ta diena šio mėnesio ir už
sibaigs 29-tą d. šio menesio.

Globė Furniture Uphostering Co.
6637 So. Halsted St. Tel. Wentworth 6890

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

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

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .................... .....................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos Žmonių surašymo. Surašyta vist Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kpip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
pRŽt&H

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

VINCO KRĖVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......  - $7AMl
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........................................................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .................................................. -..... 55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

$3.00

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

\ ' ...
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xx Peoples Furniture Co.

DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS CHICAGOJE 
Užpildytos su augščiausios rųšies, Pianais, Radiomn, Rakandais, Kau

rais, Pečiais ir visokiom 4 namų reikmenims.
Taipgi išdirbinėja dailiausius seklyčioms setus 

nuosavoje dirbtuvėje.
Ir yra autorizuoti pardavinėti labiausiai 
išgirtus muzikalius instrumentu a.

KIMBALL PIANUS ir R. C. A. RADIOLAS

M 
M

H

N

M
M
M

Tik pailgindami prekių rųšis ir gerai įsi
vaizdindami j Jums teikiamų patarnavimą 
ir tvarkingą šios pirklybos vedimą, Jus da- 
žinosite, kad visuomet apsimoka pirkinėti 
namų įeikmenis labiausiai atsakančiose 
(Most Reliable) Krautuvėse. Todėl Jus 
visais žvilgsniais busite geriau patenkinti 
lankydami Peoples Furniture Co. Krautu
ves, nes jus čia rasite geriausias prekes ir 
patarnavimą už mažesnį atlyginimą.

Lengvins Išmokėjimo Budus Pritaikom Kiekvienam 
Pagal Išgalę

Dvi Krautuvės ir Setų Dirbtuvė

ruMtfTJRt

4177-83 Archer Avė., 1922-32 S. Halsted St.
Lafayette 317! Canal 6982
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas H

Vilnius
1323-1923

' Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis

Tiedu naujos dvasios Lietuvon rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda sa'o raštą:

“Vieta, kurioje stovi daba** Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII Šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laul inių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir šoklu medutį darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: jų skaita ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus,
Vilnius musų buvo, musų busi

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntiniu $4.00. — Parduoda

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

Vilniaus Krašta
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina j 14 — 15 dienų; kab- 
legramu — j 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės į Naujienas.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chftagp, 111.

Garsinkites “NAUJIENOSE”

korespondencijos!
' Racine, Wis.

SLA. 10-to Apskričio piknikas
pavyko

Rupgiučio 21 d. Midway Par
ke buvo suruoštas SLA. 10-to 
Apskričio piknikas, kuris nusi
sekė gerai. Oras buvo gražus 
ir visa dalyvavusi publika pri
deramai linksminosi. Atvyk' 
svečių iš visų apielinkių mies
telių, net ir iš Sheboygano at
važiavo. Liks apskričiui nema
žai pelno.

Skirtus $20 laimėjo inihvau- 
kictė p. Staupickienė -Kratavi- 
čienė. Sporto pragrame brolių 
gemį laimėjo Kenosha jaunuo
liai, gi raciniečiaj pralaimėjo. 
Didžiausj baliuną išpūtė p. Jur
kienė, kuriai j-V-lkta dovanų 
saldainių dėžė. SLA. 10-to 
Apskričio valdyba ir komitetas 
taria ačiū visiems darbininkams 
ir dalyvavusiai publikai už pa
ramą.

Bugpiučio 21 d. mirė senutė 
Antanina Bardauskienū, sulau
kusi 00 metų amžiaus. Iš Lie
tuvos kilus Tvėrių parapijos. 
Palaidota rugp. 23 d., Kalvari
jos kapinėse su bažnyčios 'apei
gomis. Liko dideliam nuliūdi
me velionės vyras Mykolas 
Bardauskas ir kiti giminės.

—M. Kasparaitis.

diegai visai suskaldyti ir apde
ginti elektros srovės.

Kol prohibicininkai tik dar 
tariasi kaip išnaikinti rūkymą, 
tai gamta jau pradėjo!

—Žalgiris.

Phone Central 1110 
Res. Canal 0403 

JOHN S. RYBICKI 
ADVOKATAS ' 

54 W. Randolph St. 
Room 607 Woods Bldg.

Yarda 4951
Mrs. Anielia Jarusz-KRushilIas 

A K USERKA
3252 So. Halsted St

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro, Kitu lai
ku pagal

Viršuj Universal
State Bank

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119

Boston, Mass.
Vaizbos buto išvažiavimas. — 

Apie artistą Pilką ir kitus 
dalykus.

Lietuvių Vaizbos Buto gal
vos ir kiti sąnariai smarkiai 
ruošiasi prie savo trečio meti
nio išvažiavimo rugsėjo 4 d. 
šiais metais parinkta graži vie
ta apie Maynard, Mass. ir rei
kia tikėtis, kad susivažiuos pul
kų pulkai žmonių ne tik iš Bos
tono, bet ir iš visos Naujos 
Anglijos. Vaizbos Buto išva- 
žiavimuęse, nelyginant "Naujie- 
jienų” išvažiavimuose visada su
sirenka j 5,000—6,000 lietuviš
kų žmonelių su visais savo 
šųmnais automobiliais, todėl 
kad išnaudojus tokią puikių 
progą, vaizbiečiai kruta iš visų 
pusių. Specialiai yra išleistas 
laikraštis “Žinios”, kuriam 
strapsnius pateikė Dr. A. Ka
počius, Dr. V. Kasperas, V. 
Jenkinsas, adv. F. Bagočius ir 
studentai V. Ambrozas fr Dom. 
Pilka. Programa susidės Iš 
atletinių rungtynių ir Naujos 
Anglijos gražuolės rinkimo. 
Laimingiems nugalėtojams pa
skirta daug žymios vertės do
vanų.

Jau, matyt, pripratęs atva
žiuoti ir išvažiuoti, lengva šir
dimi ir mus praėjusią savaitę 
apleido art. St. Pilka. Per por:f 
mėnesių viešėjo ir ilsėjosi pas 
musų žymų biznierį ir daini
ninką, *V. Jenkinsą, o dabar iš
važiavo pradėti sezoną į Brook- 
lyną, N. Y. Art S. Pilka laiko
si labai “smiling”, jau drąsiai 
bando kalbėti angliškai ir per 
visą vasarą ruošėsi prie žiemos 
darbo. Žada sugrįžti į Bosto
ną ir suruošti vaidinimą Lietu
vos Nepriklausomybės 10 Tu etų 
tų paminėjimui.

įSacco ir Vanzetti byla tapo 
lig ir dienos klausimu, ypač 
kad visi įvykiai labai artimi 
nuo musų. Vienok mūsiškiai 
žmonės, išskiriant pačius rau
donuosius, laikosi ramiai.

Oras Bostone visai nevasa- 
riškas. Vieną sausą dieną lydi 
trys lietingos, o karščių lig ii* 
nejutom per visą vasarą.

—Tas pats.

Kanadoje
Perkūnas trenkė tabaką

KINlGSVILLE, Ont. — Laike 
didelės perkūnijos, perkūnas 
trenkė į vieno piliečio tabako 
lauką. Trys aukštesni tabako

WĘNNERSTEN’Sliohcnrnan <X\>po
TIKRI APYNIAI

TURTINGAME SAIYKLE

Pranešimas Draugi
joms ir Kliubams

Dr. A. R. BLUMENTHA1
OPTOMLS’I RIŠT

PROCESAS iškelia 
paslėptą skonįpasaulio 
puikiausią apynių ir

Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi 
vu.nijos I *učiuose. 

’ aingai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 

i gimdymo.
Už dyką pa

tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi 

j noms, kreipki
tės, o rasite pa
geltų.

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

Pennsyl-
Jitęon- 
Sąži- 

patar- 
visokio-

Tel. Boulevard 6487
4649 S’o. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenwood 1752

Praktikuoja 20 metų

Dabar yra geriausias laikas užimti 
svetaines dėl ateinančio sezono, balių 
ir teatrų.

Laikai jau pagerėjo, todėl dabar
yra geresnė proga geresnį pelną pa
daryti, vestuvėms ir šiaip pasilinks
minimas yra paranki svetainė, gra
žiai papuošta, švariai užlaikoma.

Kreipkitės pas

M. A. MELDAŽIS
2244 Wegt 23 Place

Phone Canal 1068

JUSU AKYS
Toniką

tai jūsų didelis turtas.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akiu įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

Moterys 
Giria

Krajnek, MaribeL Wis., 
Aš atgavau savo sveikatą

Mrs. Mario
rašo
nuo gero toniko “Severa’s Regula- 
tor.” Tai yra labai geros gyduolės. 
Severą’ gyduolės turi pirmą vietą 
musų namuose.”
W. F. Severą Co., Cedar Kapida. Iowa

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

KIMBALL
Naujas 1927 m. modelis 
Geriausios vertė* visur

Columbia kekS*
W. W. KIMBALL CO.

306 S. Wabash Avė.
KIMBALL BUILDING

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedčliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

n£GU l ATOft

Jūsų akys
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarimų akių 
higienoje visiems.

Dr. ‘C. Michel
LIETUVYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina StH Chicago, III.

Įvairus Gydytojai

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Skaityk šitą —
Dabar!

Per pusę šimtmečio mes studi
javome kokių patogumų reikia 
keliaujantiems per okeaną ir 
kokio patarnavimo pigiomis 
kainomis.
Mes žinome, kaip jumis užga
nėdinti.
Geri patogumai 2 klesos cabin 
ir 3 klesoj.

White Star Line 
Red Star Line

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO.

Musų geras atstovas viską iš
aiškins jums. Arba atsišaukite 
į musų Pasažierių Departmentą.

127 So. State St. 
Chicago, III.

Išmokit Otessmaking
Kn’pinio, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Mąster Dressmaking 

College 
J. F. KASNICKA 
190 N. State St., 

kamp. I>ake Št. 10 fl.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
v ra naudibffob.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET .

Tel. Kedzie 8902

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHH
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
nų. 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomia »uo 10 
iki 12 dienų.

Res. telephone Plaza 82M
-

Lietuviai Advokatai!

SERGANTI ŽMONES
Del geriausio ir greičiausio išsigydymo 

paaltarklt si*

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St„ Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St 

Tei. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 35 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskyrus ketvergų.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
8119. Naktį

South Shore 2288 
. Boulevard 4186

3235 So. Halsted St.
Vai. 9-10 ryto ir po 8 vak.

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas 
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, III.
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 8:30 vai. 
vakaro, Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dienų
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

K. JURGELIONIS

Jo trisdešimtis mo
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chronišku ir užkrė- 
čiamų ligų, kraujo, 
pūslės, privatiškų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi

tarimas dykai. Jis vąrtoja Amerikos 
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto aukšto. Vy

rų priėmimo kambaryn 506, — Moterų 508. 
Ofiso valandos kaadlen nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. l’anedčlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.

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

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:90 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

TeL Y»rds 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojlmai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

John Kuchinskas ir
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

Rusas Gydytojas ir Chirargaa
Specialistas Moteriikų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniėkų ligų 

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

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

L

ADVOKATAS

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

11756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5956 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

Namų Tel. Pullman 6377

11 S. La Šalie St., Room 2001.
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 ▼. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

V

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i 
mainom naujas liam 
pas į senas; duodami 
ant lengvo ilmokėji 
m o.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591
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BOLŠEVIKIŠKI ŠARLATANAI.

Dar nepasiliovė mūsiškių Maskvos davatkų orga
nuose šukavimai, kad vieni tiktai komunistai “tikrai” 
gynę nekaltai pasmerktuosius Sacco ir Vanzetti nuo mir
ties, kaip tie patys organai ėmė su pasigėrėjimu apraši
nėti Gruzijos socialdemokratų bylą sovietų teisme.

Jie džiaugiasi, kad tas teismas įrodęs Gruzijos men
ševikų “kontr-revoliucingumą”, bet nepasako nė žodžio 
apie tai, ar ši byla buvo vedama teisingai, ar ne.

Svarbiausias kaltinamųjų buvo drg. Andžaparidze, 
Gruzijos socialdemokratų partijos centralinio komiteto 
ir Socialistinio Darbininkų ’ Internacionalo pildomosios 
tarybos narys. Sovietų teismas jį pasmerkė 8 metams 
kalėjimo. Už ką? - /

Ve ką sako Brooklyno “Laisvė”:
“Andžaparidze buvo formaliai (! “N.” Red.) nu

teistas už nelegaiį Sovietų Sąjungon sugrįžimą iš 
užsienio, su pagalba Lenkų šnipijados, turėdamas 
tikslą (! “N.” Red.) padėt organizuot Kijeve slaptas 
prieš-sovietines (socialdemokratines! Red.)
draugijas ir tarnaut kaipo tarpininkas kontr-revo- 
liucinių (socialdemokratinių! “N.” Red.) užsienio 
gruzinų organizacijų ir prieš-sovietinių (socialde
mokratinių! “N.” Red.) sąjungų, esamų pačioje Gru
zijoje.” „ . .
Vadinasi, tas Gruzijos socialistų vadas tapo “forma

liai” nuteistas už nelegali perėjimą sienos (rubežiaus). 
Ką tai reiškia “formaliai nuteistas”? Tai reiškia, kad 
Andžaparidze kaltinimo akte buvo suformuluotas toks 
kaltinimas (kad jisai nelegaliai įėjo į sovietų teritoriją) 
ir tik šitas kaltinimas tapo įrodytas teisme.

Taigi už sienos perėjimą sovietų teismas davė tam 
Gruzijos socialistui 8 metus kalėjimo. Na, pasakykite: 
ar tai ne budeliškas nuosprendis?

Net žiaurioji caro valdžia už neteisėtą sienos perėji
mą bausdavo žmogų ne dauginus, kaip dviem-trim savai
tėm arešto.

Kodėl gi neva darbininkiškas sovietų teismas pasky
rė šitokią nežmoniškai aštrią bausmę už tokį menką nu
sižengimą ?

Aukščiaus minėtoje citatoje iš komunistų laikraščio 
mes matome, kad sovietų teismas, darydamas savo nuo
sprendį tam Gruzijos socialdemokratų vadui, turėję ome- 
nėje ne tiktai tą, kas jam buvo “formaliai” prikaišiojama 
kaltinamam akte, t. y. ne tik tam tikrą nusidėjimą, bet 
ir šį tą daugiaus. Būtent, teismas turėjo omenėje da 
ir tai, kad Andžaparidze atvyko į sovietų teritoriją, “tu
rėdamas tikslą padėt organizuot Kijeve slaptas draugi
jas ir tarnaut kaipo tarpininkas” ir 1.1.

Vadinasi, da ir kaltinamojo tikslą sovietų teismas 
priskyrė prie nusidėjimų, nors to tikslo nebuvo nurodęs, 
kaipo baudžiamojo darbo, net kaltinamasai aktas.,

Ir iš kur bolševikų teismas patyrė apie Andžaparid- 
tikslus? Štai kaip apie tai pasakoja (pasiremdama 

tur-but Maskvos pranešimais) brooklyniškė komunistų 
gazieta:

“Sovietinis teismo prokuroras parodė jam (kal
tinamam) laišką Nojaus Jordanijos (matyt Žorda- 
nijos. “N.” Red.), vyriausio Gruzijos menševikų va; 
do. Jordanija (Žordanija) tame savo laiške rašo, 
kad sukurstytas Gruzijoj sukilimas 1924 m. rugpiu- 
čio menesį buvęs naudingas ir politiniai ir istoriniai, 
ir kad dabar reikia tiktai slapčiau, dar atsargiau or
ganizuotis delei naujo sukilimo prieš Sovietus”. 
Prokuroras parodęs da ir kitą Žordanijos laišką, ku

riame esanti išreikšta nuomonė, kad, jeigu kiltų karas 
tasp Anglijos ir Rusijos, tai “Gruzijos menševikai pagei
dautų, kad butų sumušta bolševistinė Maskva.”

Tai ve kuo tapo “įrodyta” Andžaparidze’io tikslai. 
.Jeigu vienas Gruzijos socialdemokratas išreiškė laiške 
(nežinia, kam rašytam) priešingą bolševikų valdžiai nuo
monę, tai už tai reikia bausti kitą Gruzijos socialdemo
kratą ! . • -

Kiti kaltinimai šitoje byloje yra smulkiaus išgvilden
ti apžvalgos straipsnyje. Čia reikia dar pabrėžti kai ku
riuos detalius pačioje teismo procedūroje, kuriuos mū
siškiai komunistai visai užtyli.

Ar kaltinamieji, sakysime, turėjo teisę pasiimti ad
vokatus? Ne. “Gynėjus” kaltinamiesiems parūpino vai-

Apžvalga
BUDELIAI “TEISĖJŲ 

ROLĖSE

UžflimokSjimo kalnai
Chicugoje — paitu:

Metams ................... ................
Pusei metų ----------------------
Trims minesiams ________

.75Vienam mineaiui ____
Chicagoje per nelieto jus:

Viena kopija ________  8c
Savaitei .................... .................... 18c
Mineaiui ...................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagvjt, 
paltui

Metama -------- ------------------- _ $7.00
Pusei metų _____  8.50
Trims mfinesiama .................. ... 1.75
Dviem mėnesiams _______  1.26
Vienam minėsiu! ....................  .75

Lietuvon ir kitur uisienluose: 
(Atpiginta)

Metama ---------------------------- _ $8.10
Pusei metų____________ 4J0
Trims mėnesiams 2.10

Pinigus reikia siųsti palto Money 
orderiu kartu su uisakymu.

nes jie aiškiai parodo bolševi
kiško “teisingumo” veidą.

Pirmiausia kai dėl kaltinimų. 
Suimtiems Gruzijos socialde
mokratams “raudonasis” proku
roras mėgino primesti “šnipi- 
t ėjimą svetimų valstybių nau
dai”, pasiremiant tuo, kad kon
trabandininkas, kuris vedė juos 
slaptai per sieną, pasirodė (ar 
bent bolševikų žvalgyba taip 
tvirtina) esąs Lenkijos šnipas. 
Kiekvienas gali suprasti, kad 
: itas kaltinimas yra idiotiškas, 
res gruzinai, gyvenantys pieti
nėje Kaukazo dalyje, su len
kais nieko bendra neturi.

Kiekvienam taip pat aišku, 
1 ad gruzinai, slaptai ėjusieji 
per bolševikų “respublikos” sie
rą, negali atsakyti už šnipavi- 
ną ar kokius kitus darbus, ku
riais užsiėmė kontrabandinin- 
I as, kuris juos vedė. Butų tik
ta • beprotystė, jeigu, sakysime, 
šiandie Lietuvos valdžia suimtų 
žmogų, kuris nori pasiekti Ame
riką, ir apkaltintų jį vagyste, 
pasiremiant tuo, kad agentas, 
kuris slaptai vedė jį per sieną, 
pasirodė esąs vagis!

Dauguma gyvenančių Aineri-. 
.oje lietuvių yra kitados slap- 
'ai perėję Rusijos sieną, l>ct 
vargiai kuris jų galėtų tikrai 
pasakyti, kas per vieni buvo 
tie agentai, kurie j rems nakty
je rodė kelią. Gal būt, kad kai 
kurie tų agentų buvo žmogžu
dės arba plėšikai — bet argi iš 
to išeina, kad ir žmonės, ku
liuos tie agentai vedė, taip pat 
turėtų būt kaltinami žmogžu
dyste ir plėšimu? Net caro val
džia niekuomet tokių idiotiškų 
kaltinimųv nekeldavo emigran
tams, suimtiems slaptai einant 
per rubežių!

Bet “vienintele darbininkiška 
valdžia“ šitaip pasielgė, apkal- 
lihdąma Gruzijos.-socialistus už 
nusidėjimus agento, vedusio 
į uos per sieną. Ir kad aiškiau 
parodžius, koks baisus sutvėri- 
nas buvo tas kontrabandinin

kas, tai bolševikų valdžia jo by
lą dėl šnipinėjimo sujungė su 
gruzinų byla, sugautų tiktai

Idžia — ta pati valdžia, kuri juos traukė atsakomybėn!
Į Kada prokuroras atsigabeno į teismabutj didžiausią 

4*0*1 glėbį visokios bolševikiškos “literatūros”, kurioje pur- 
i’ęjivais drapstoma Gruzijos socialdemokratai, ir ėmė ją 

skaityti, idant tuo budu diskreditavus teismo akyse kal
tinamuosius, tai pastarieji užprotestavo, pareikšdami, jo- 
gei tie dokumentai neturi nieko bendra su jais, kaipo kal
tinamais asmenimis. Kiekvienas teismas civilizuotame 
pasaulyje butų šitokį protestą parėmęs ir butų sustabdęs 
prokurorą. Bet bolševikų teismas tą protestą atmetė ir 
valdžios paskirtasai “advokatas” sutiko su prokuroru, 
o ne su kaltinamais, kuriuos jisai turėjo ginti!

Tai šitaip ėjo ta “byla”, pasibaigusi 8 metų kalėjimo 
nuosprendžiu socialistui Andžaparidze “formaliai” ap
kaltintam už nelegali sienos perėjimą.

Kaltino dėl vieno dalyko, o nubaudė^ dėl kito! Ar 
čia ne justicijos prostitucija — panaši, kaip tūluose kapi
talistiniuose teismuose?

Ir komunistiniai šarlatanai, smerkdami neteisingą 
nubaudimą Sacco ir Vanzetti, nesisarmatija tą bolševi
kiškų budelių “teismą” užtarti!

Kiek laiko atgal “Naujieno
je” buvo rašyto apie Gruzijos 
j ocialdemokratų bylą sovietų 
T Tkrainojc. Ka.ip žinoma, vy- 
j iausias kaltinamasai toje by
loje buvo drg. Andžaparidze, 
(iruzijos socialdemokratų parti
jos centro komiteto narys. Ji
sai buvo kaltinamas “valstybės 
išdavyste”, “šnipinėjimu” ir slap
tu perėjimu sovietų sienos.

Bolševikų teismas pripažino 
drg. Andžapariįza kaltu ir nu
teisė 8 metams kalėti. Kiti kal
tinamieji (taip pat daugumoje 
Gruzijos socialdemokratai) ga- 
\o trumpesnes kalėjimo baus
mes. Trys išteisinti. O lenkas 
Penkovas, kuris vedė gruzinus 
] er sieną, pripažintas kaltu, 
1 aipo įlenki jos šnipas, ir topo 
1 a smerktas sušaudymui.

Apie šituos teismo nuospren-

buvę pasmerkti mir-

kaltinimas buvo be- 
pat kvailas, būtent,

tame, kąd jie bandė nelegaliai 
pereiti sieną,

Tečiaus ir pats “raudonasis” 
prokuroras, matyt, numanė, 
kad už kontrabandininko dar
bus bausti žmones, kuriuos ji
sai vedė per sieną butų per
daug begėdiška. Todėl jisai iš 
kailio nėrėsi, ieškodamas kito
kių priekabių, kad kaip nors 
gruziną Andžaparidze ir jo 
draugus surišti su “įLenkijos 
imperialistais“. Ir jisai surado, 
kad Andžaparidze turi pažintį 
su gruzinu Zakariadze, tarnau
jančiu (ar tarnavusiu) lenkų 
kariuomenėje. Gen. Zakariadze 
kada tai atliko kokį tai patar- 

I navimą savo viengenčių! Andža
paridze — taigi aišku, kad gru
zinai “palaiko ryšius su lenkų 
armijos generolu”; reiškia — 
Gruzijos socialistai yra sudarę 
“'bendrą frontą su Lenkijos im
perialistais !”

Šitaip bolševikiškas teismas 
stengėsi įrodyti suimtųjų gru
zinų “šnipinėjimą”. Bet kalti
namieji taip griežtai atrėmė 
tuos akyplėšiškus priekaištus, 
kad net ir “raudonasis” tribu
nolas nedrįso juos pripažinti 
šnipais. Jeigu jie butų buvę su
rasti kaltais, kaipo “šnipai”, tai 
j ie butų 
čiąi.

Antras 
veik taip 
tas, kad suimtieji gruzinai esą 
“valstybės išdavikai”. Jokių “iš
davikiškų” darbų teismas jiems 
įrodyti negalėjo; o be to jie ir 
nėra Ukrainos piliečiai, kad 
Ukrainos teisinas galėtų juos 
už tokį nusidėjimą teisti.

Visa, ką bolševikiškas valsty
bės gynėjas galėjo surasti prieš 
Andžaparidze ir jo draugus, tai 
— kad jie dalyvavo slaptose su
eigose su savo vienminčiais so
cialistais ir užsiėmė socialistine 
agitacija tarpe darbininkų. Pa
daryti iš to “valstybės išdavi
mą” buvo sunku, todėl ir šis 
kaltinimas galų gale nupuolė. 
Kad jisai topo atremtos, ma
tyt iš*to, kad nė vienas (kalti
namųjų gruzinų nebuvo pa
smerktas mirčiai, o trys net 
buvo išteisinti, nors jie prisit 
pažino aukščiaus nurodytuose 
“nusidėjimuose”.

Pati Brooklyno “Laisvė”, ku
ri debatus laižo bolševikiškam 
prokurorui, rašo, kad “visi kal
tinamieji prisipažino” dalyvavę 
“kontr-revoliuciniame” j udėji- 
me (t. y. socialistinėje agitaci
joje, darbininkų organizavime 
ir t. t.). Bet ji per savo neai>- 
sakonią kvailumą dar prideda, 
kad kaltinamieji prisipažinę ir 
tame, kad jie “palaikę ryšius” 
su Lenkijos generaliu štabu (!) 
ir su carininkais (!), 
siais į užsienius, kad 
įminėję “šnipinėjimu, 
darbiaudami Lenkijos 
rijos žvalgybai”, ir 
kontr-revoliuciniais darbais”.

Brooklyno “raudonosios“ ga- 
ziictos redaktoriai nesupranta 
rip tokio paprasto dalyko, kad 
žmogus, prisipažinęs tokiuose 
nusidėjimuose, nieku budu ne
būtų galėjęs išsisukti nuo baus
mes. O betgi jie palys praneša, 
kad tris kaltinamuosius, nežiū
rint jų prisipažinimo, teismas 
rado nekaltais.

pabėgu- 
jie užsi- 
bendra- 

ir Fran- 
“kitais

Pasiliko trečias kaltinimas: 
neteisėtas perėjimas sienos. Ki
tose šalyse žmogus už šitokį nu
sidėjimą gautų atsėdėti keletą 
dienų po areštu arba užsimokė
ti piniginę pabaudą. Bet sovie
tų despotai šitaip pigiai paleis
ti savo aukas, žinoma, nenorė
jo. Kur jie tau paleis, kuomet 
j nagus pakliuvo ne koks nors 
paprastas žmogelis, bet pasi
baisėtinų “menševikų” vadas

Gruzijos socialdemokratų 
partijos centralinio komiteto 
narys! Reikėjo šitam nevidonui 
ir jo draugams parodyti, “ką 
gali” raudonieji deržimordos!

Ir štai drg. Andžaparidze, už 
ncdegalį perėjimą rubežiaus ta
po nuteistas aštuoniems me
tams kalėjimo!

Kad bausmės neproporciona- 
lumas kaltinamųjų nusižengi
mui nebūtų jierdaug aiškiai ma
tomas kiekvienam, tai “teisme” 
laivo suvaidinta šlykščiausią 
komedija. Kaltinamiesiems bu
vo prikaišiojama ne tik aukš- 
čiaus paminėtojo kontrabandi
ninko griekai, bet prokuroras 
laip pat skaitė “teisme” pole
miškus bolševikiškų autorių 
Etraipsnius, parašytus bėgiu 
pastarųjų dešimties metų apie 
(Iruzijos socialdemokratų par
tiją, ir citavo šmeižiančią Troc
kio knygą, išėjusią iš spaudos 
keletas metų atgal.

Bolševikai norėjo nubausti 
(iruzijos socialdemokratus ne 
už tai, kad jie sulaužė kokį 
nors sovietų valstybes įstaty
mą, bet už tai, kad jie yra so
cialdemokratai. Ir jie savo tiks
lo pasiekė.

Bet kuo šitas sovietų “teisin
gumas” skiriasi nuo Massacliu- 
setts valstijos teismo, pasmer
kusio Sacco ir Vanzetti? Prin
cipe nesiskiria nieku.

Kelionė j Kanadą ir Kana 
dus gyvenimas

Lic- 
kaip

Nors laimingai gyvenau 
tuvoje, bet turėjau norą, 
ir visi jaunuoliai, pamatyti pa
saulį. Išreiškiau tą savo norą 
mano broliui, kuris jau 15 me
tų gyvena Jungtinėse Valstijo
se. Brolis pilnai pritardamas 
mano norams, bet negalėdamas 
atsikviesti mane į Jungtines 
Valstijas, nuvykęs Kanadon su
rado pilietį, kuris sutiko išpil
dyti aplikaciją ir pasižadėjo 
duoti vieniems metams man 
darbą. Gavęs aplikaciją ir 200 
dolerių, su visais atsisveikinęs 
Kaune, sėdau į traukinį ir iš
važiavau iš Lietuvos. Latvijos 
sostinę Rygą gerai apžiūrėjęs 
išvykau į Liepojų, sėdau į ma
žutį laivą, dar kartą godžiai 
pažvelgiau į Liepojų ir pasiju
tau viduj Baltijos juros. Vo
kietijos Danzigan įplaukėm ry
tą. Laivui stovint, neatitrauk
damas žvilgsnio, sekiau kiekvie 
ną judesį. Vėliau atplaukėme į 
miestą Kiel, kuriame stebino 
mane milžiniškas plieno tiltas, 
kurio apačia musų laivas su 
aukštais stiebais lengvai prava
žiavo. Plaukdami Kaizerio Vil
helmo kanalu, išplaukėme, į Vo
kiečių jurą. Anglijoje Temzės 
upe atplaukėme į Londoną. 
Pro akis prabėgo dirbtuvės, 
laivų dirbtuvės, daugybė laivų, 
rūmų, parkų. Pagalios, viduje 
Londono laivas sustojo ir važia
vome į gelžkelio stotį autobusu. 
Gatvėse tarsi ugnis, žmonių ju
dėjimas stebinantis. Gelžkelio 
stotis pastatyta iš geležies ir 
stiklo. Kol traukinys išėjo, aš 
kalbėjausi su anglais; jie vi
sai nežino Lietuvos, bet aš pa
rodžiau visą komplektą Lietu
vos pinigų ir paaiškinau, kad 
Lietuva yra pavyzdingai susi
tvarkiusi atskira valstybė; ang 
lai man dėkojo už paaiškinimą. 
Važiavome traukiniu j South- 
amptoną; pakeliui visur buvo 
įdomus reginiai. Southampto- 
ne vėl man teko kęletui ang
lu aiškinti apie Lietuvą. Moki
nantis anglų kalbą man vienas 
lietuvių rašytojas patarė nesi- 
mokinti, nes sako lietuvių kal
ba greit bus pasaulinė kalba, 
kaipo patogiausia, bet aš, žino
ma netikėjau ir tęsiau anglų 
kalbos pamokas. Didžiuliu okea

no laivu išplaukėme iš South- 
amptono. Atydžiai seku visą 
kelionės eigą. , Dar matosi 
miestas, kiek vėliau pamatėme 
hidroplanų stotj, toliau dunkso 
milžiniški kunigaikčių rūmai, 
dar toliau fortai. Francuos 
šerburge sustojome tik kelei
vius paimti ir vėl išnyko gra
žios Francijos pakrantės. Irlan- 
dijos Kvinstone įsėdo keletas ke 
leivių, dar įdomavausi kalnuo
tom pakrantėm.

Atlantiko okeanas. Laive 
plaukė viena lietuvė su dviem 
vaikučiais; ją kvietė vyras į 
Kanadą. Aš jai visą laiką bu
vau vadovu susikalbėjime su 
anglais, nes ji tik lietuviškai 
tekalbėjo. Laive buvo įvairiau
sių tautų žmonių. Vienoje ka
jutėje nervingi lenkai piktais 
žodžiais koliojosi, kitoje vaito
ja jautrus vokiečiai ir Izraelio 
sūnus, kad lenkų triukšmas 
kliudo miegą, trečioje ukrainie
čiai gieda. Anglai savo muzika 
ir dainomis darė malonų įspū
dį.

Kilo audra, reikia sirgti, nes 
visi jau serga. Visai nevalgau 
ir pro virtuvę greit prabėgu, 
kad nejausti maisto kvapo, nes 
dar blogiau butų.’ Vien apelsi
nus valgau, visai nusilpau, bet 
vieną rytą kėlęs iš lovos paju
tau visai blogą skonį ir skubė
jau ant laivo viršaus. Atėjęs 
iki viršutinių laiptų radau au
galotą ukrainietę Magdę apal
pusią. Manau, šios barikados 
neišgriausiu ir kol apėjau ki
tais laiptais, tai ir su manim 
pasidarė bloga, tik aš dar ant 
kojų stovėjau. Vėliau pripratau 
ir buvau tvirtas, jau galėjau 
įdomautis juros audra. Kana
doje Šaut Johane perkošė visus 
per imigracijos skyrių ir susė
dę į traukinius važiavome gilyn 
į Kanadą. Nors buvo matyti tik 
tyrlaukiai, bet labai gražus 
gamtos vaizdai. 6 valandas va
žiavome per Jungtinių Valsti
jų teritoriją. Pravažiavome įdo
mų miestą — Montreal. Vago
ne kiek užsnudau, bet išbudino 
triukšmas. Mat, rudas žydas 
puolė mušti juodą už įžeidimą 
žodžiu ginče religiniu klausi
mu. Aš vis kalbėjausi su ang
lais apie Lietuvą. Vienas ang
las išlipdamas Toronto mies
te įteikė man įvairių maisto 
produktų kelionei iki vietai. Iš 
Toronto vėl važiavau iki vietai 
pakeliui kalbėjau su anglais; 
jiems paaiškinau, kad Lietuvos

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Maplewood Av. 

Tel. Republic 7868 
i CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

r
DR. M ARGERIS

3421 So. Haisted Street 
Tel. Boulevard 8483

Nuc 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12 

i i n ......... . ■ i i

Ofiso ir Res. Te! Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASh

3464 So. Haisted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

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

A. L. Davidonis, M. D. 
ir DR. J. A. GOODHART 

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 6107

Valandos:] nuo 9 iki 11 val- ’Tte; 
( nuo 6 iki <8 vai. vakare

Res. 6600 So. Artesian Avo.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Haisted St. 
Chicago, III.

linai ir kiaulės parduodama 
\nglijon. Tas atkreipė jų gilų 
lėmesj apie Lietuvą ir vienas • 
net išreiškė norą matyti Lietu
vą. Vėliaus pasisakiau kur va
žiuoju. Jie man paaiškino, kad 
Kanada yra gera šalis ir patarė 
man būti geru “vaiku”. Kings- 
ville mieste išlipau iš traukinio, 
visur atydžiai ^žiuriu, įdomau
ju, radau užrašą: “Kingsville 
gražiausias miestas Kanadoje”. 
Net nudžiugau; manau, čia ra
siu ir lietuvių. Bet kur tau, vi
dudienį ir su žvake nerasi lie
tuvio. Lietuviai nuvažiavo kur 
parašyta: “Prasčiausias mies
tas Kanadoje”, kur tik susigrū
dę slavai ir žydai. Prašau sto
ties viršininką skambinti tele
fonu mano darbdaviui. Stoties 
viršininkas paskambino ir pra
nešė man, kad už kelių minučių 
atvažiuos mane pasiimti. Lau
kiu; atvažiavo Kraisler auto
mobilis, išlipo malonus anglas, 
užklausė manęs ar aš esu tas, 
apie kurį pranešė telefonu sto
ties viršininkas. Man prisipaži
nus, pasisveikinome ir važiuo
jame. Pakeliu daug kalbėjome 
apie Lietuvą, anglui malonu 
buvo klausyti, kuomet aš pa
sakojau kelionės įspūdžius. Pri
važiavom vietą. Malonų įspūdį 
man darė graži apylinkė. Erie 
ežero krantas, visur pilna va
sarnamių. Įėjome j jo dviejų 
ankštų muro namą; viduje 
aristokratiškas įrengimas, elekt
ros šviesa, vandentraukis, ka
nalizacija, gasu apšildoma ir 
verdama, radio, pianas, rašo
moji mašinėlė, telefonas. Tiktai 
tomatų ir tabako farma, bet 
matyt daug pajamų turi, kad 
taip puikiai įrengta.

(Bus daugiau)

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Nusipirk ir 
perskaityk visą

— nusidžiaugsi.

Prenumerata metams $2
Pusei metų $1
Kopija .................................... ......  20c

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

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

Tel. Lafayette 4146
__ , j nuo 9 iki 11 v. ryto
Valandos nuo g 9 Val. vak.

Office Boulevayd 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Are.
Ant Zaleskio Aptiekog 

CHICAGO, ILL.

Off. Yards 3557 Res. Heinlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki S vakaro 

Nedėlioj pagal sutarti
3401 SOUTH' HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.
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Lokautas krutamųjų paveikslų 
darbininkų

nių sielų ir augštos dvasios 
žmonės.

Ot, kad ir šį kartų. Kas ga
lėjo tikėtis, kad vos 54 metus 
tesulaukęs ir, lierods, visu kuo 
patekęs žmogus, kokiu buvo 
vtlionis Pranciškus šedvila, 
taip staigiai mus apleis? O ta
čiau tatai įvyko, žiaurus ir 
liūdnas faktas!

Town of Lake
Nepataisomi papročiai

tingos ir protingai kontroliuo
damos tėvų pastangos.
j Deja, ne visuomet tos pas
tangos dedama. Ne sykis teko 
girdėti vietos gyventojų nusi-

Tur būt labiausia susikimšę skundimas: esą, pasakėme te
gyvena Town of Lake apielin- varna, kad jų vaikas padarė tą 
kės lenkai ir jų tarpe Kai k u- ar kitą blogą dalyką, bet tėvai 
rios lietuvių šeimynos. Kadangi tik iškoliojo mus ir įsakė 

j vargin- sirodyti kitą kartą.
—Reportere.

ne-

Vakar apie 3 valandą po pie
tų kompanijos, žinomos kaip 
Orpheum Circuit houses, teat
rai tapo uždaryti. Laukta, kad 
vakare visi Chicagos krutamų
jų paveikslų ir vodevilių teat
rai bus uždaryti. Lokautas pa
skelbta todėl, kad nesusitaiky
ta dėl darbo sąlygų su paveiks
lų operuotojais. Nors operuo 
tojų Chicagos teatruose esama 
tik apio 600, vienok lokautas 
jiems reiškia praktiškai lokau
tą ir kitiems teatrų samdiniams, 
kaip muzikantams,’ šokėjoms, 
dainininkams ir t. p.

Susikirtimo pradžia buvusi 
tokia: teatru savininkų asocia
cija reikalavus, kad unija su
tiktų paliuosavimui iš Belmont 
teatro dviejų operuotojų. l’ni- 
jistai nesutiko, todėl asiK’iaci- 
ja ir uždarė savo teatrus. Ko
ki kas apie taiką nekalbama.

Lokautas, nužiuiima, viso 
palies apie 25,000 darbininkų, 
turėjusių šiokį ar tokį darbą. 

♦ ♦ ♦
Atimta užeigos laisnis iš An

tano Ambrose

jie gyvena didžiumoj vargin
gai, nejaukiose grįčiose; kadan
gi jų šeimynos, abelnai imant, 
yra pusėtinai skaitlingos, tai 
suprantama, jog kuone visi val
kai gyvena, taip sakyti, gatve-

(Ambrose vi- 
užeiga adre-

su 616 W. ;31 st.
♦ ♦

Tūlas Northind
vo draugui, kad jis nuplauksiąs 
mylią tolio. Jis buvo pasiryžęs 
tai išdaryti. Šoko į ežerą ir ne
paplaukęs nei kelių pėdų pas
kendo. Northind gyveno 3013 
N. Racine avė.

pasigyrė sa-

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

KBiisinglon
Amž. atm. Prancišką Šedvilą 

palaidojus

(Nekrologinis paminėjimas)

Nesudėjau aš tau, prie karsto gėlių; 
Nei vainikų, iš vystančių rožių. 
Maldų nekalbėjau ant kryžiuotų kapų. 
Nei madingų gi ašarų rodžiau.
Tik miniu čia, kaip žmogų, kiltosios 

širdies;
Ir tėvą, taip gerą ir brangų;
Ir šitą girliandą, iš jausmų tyrų, 
Re pyndam’s tariu: “Te duoda Tau

Diev’s, žmogau, dangų....’’

Miršta musų senesnieji ir vi
duramžio žmonės; mažėja tik
rųjų lietuvių ateivių gentkartė 
retėja jų eilės, o čionykštė bei 
jaunoji karta juo tolyn, tuo 
daugiau vis tolsta nuo bendre 
tautos kamieno. Tuo tarini gi 
mums, kurie dar “tik tebebręs- 
tam, kurie dar vis vaizduoja
mės sau “Amerikos Lietuvą”— 
visos tos žiaurios ir graudžios 
gyvini mos eigos akyvaizdoje 
neroms nenoroms darosi skur
du ir liūdna... Ypatingai kuo
met matome mirštant dar ro
dos gyvenimo neužbaigusieji, 
juomi pilnai neapsidžiaugę tik
rieji tėvai bei motinos, prakti

nei vieno asmens
nei vienam žmo-

Nebeskuo tad,
tik vietos — Ken-

Amžinos atminties Pr. Gedvi
lą buvo vienas iš plačiausiai ži
nomų ir, tur būt, nesuklysiu 
pareiškęs, labiausiai mylimų ir 
visų gerbiamų lietuvių biznie
rių šiame lietuviškos Chicagos 
krašte. Tai buvo žmogus, kuris 
nors ir per ilgus metus bebū
damas smuklės biznyje, nebu
vo, sakoma, 
nuskriaudęs, 
gui įsipykęs, 
matomai, ne
singtono ir Hoselando — bet ir 
’š visų kitų apielinkės miestų- 
niestelių lietuviai šimtais su
bangavo jį amŽinon tėvynėn, 
šaltoj on žemužėn, palydėti; už 
jo širdies gerumų ir dvasios 
kiltumą jam pastarų atsidėko
jimų atiduoti.

Kai]) apie du metu atgal, 
tarsi kokia pasakos karalaitę, 
lydėjo tūkstantinės minios jo 
brangią dukrelę, taip ir dabar, 

• osios tėvą, tarsi senovės Lietu
vos kokį Krivų-Krivaitj: per 
tris dienas plaukė minių mi
nios šennenysna, o jau laido-

kimšo Kensingtono nepersiau- 
.a gatvė šimtais automobilių.

Bet ką gi visa tai gelbės, jei
gu nėra brangaus žmogaus? Ką 
gelbės? Skaudu...

Be visų tų kai čia, taip ly
giai ir aną kartą “Naujienose” 
jau minėtų velionio kiltų ypa
tybių, vieną visų didžiausių ir 
brangiausių Pr. Šedvila turėjęs 
savybę, tai tėvišką meilę. Jis, 
arsi tas kiltas dainiuj-k u rėjas, 
airis savo jautrios širdies kran
ais kūręs savo meilei nemirti

nas poemas — iš tos begalinės 
nei lės 
meilės

ir miręs. Tai]), tėviškos 
auka likosi a. a. Šedvi-

Nei dviejų, rodos, dar me- 
ų nesukako, kai]) mirė šedvi- 

’ų vienintelė ir brangiausia 
dukrelė. Tėvui Gedvilui jinai 
buvusi gyvenimo iriukumoje 
tarsi aušrinė žvaigždutė, tarsi 
brangiausia Dijadema. Ir jinai, 
tas žemčiūgas jam žuvus, ji
nai, vos tik sušvitus, — užge
so.. .

Mirus vienturtei dukrytei, 
‘senio” šedvilos jautrią ir 
viškos meilės kupiną link 
lionės širdį kai replėmis 
gniaužąs širdgėla, tarsi gėlę 
spaudusi širmoji šahiužė.
sielojosi, sielvartavo. Galop, iš 
greito ir gyvaus žmogaus pali
ko tik šešėlis. Kelių mėnesių 
bėgyje jis pradėjo žilti, balti; 
pradėjo vysti. Vėliaus paraly
žius, reumatizmas ir galop — 
po poros-trejeto savaičių ligo
ninės 
mas..

l ai]) tai miršta tikrieji, pra
kilnių sielų, aukštos dvasios ir 
jautrios širdies tėvai-gimdytojai, 
nebtekę gyvenimo vilties. Grau
du ir gaila jų! Širdis alpsta jų 
karstą sekant, nes taip maža 
jų beturime, taip mažai jų pas 
mus besiranda!

Ramybė jiems! —X.

ve- 
s ti
su-

33-čios

di-

Bridgeportas
I----------------------------------------------

Viena, gyvenanti
gatvės ir Auburn avenue apie-
linkėj ypata, papasakojo Re
porteriui ve ką:

Parvažiavome vakar (t. y. 
sekmadienio vakare) apie 11 
valandą namo. Einame, vidun.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Bsaudetlo
‘ VIRAU! ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Neda
lioj nuo 2:30 iki 4:30 po P i et]]

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAVVFORD 1480 
TELEFONAS CANAL 0464

ninkas krautuvės, kurios lan
gai tapo išdaužyti? Nagi Pet- 
rušionis. O pradžia to viso ler- 
mo buvusi tokia: Petrušionio 
krautuvėn įėję du lietuviu vai
kėzu. Mergaitė išėjusi IS kam
bario paklausė, ko jie norintys. 
Tie pareikalavę cigaretų. Mer
gaitė padavusi. Bet vaikėzai 
nenorėję mokėti. Taigi išėjęs 
pats Petrušionis. čia ir prasi
dėję “argumentai”. Atsitiko 
pasekmėj tai, apie ką papasa
kojau aukščiau. Tur būt vai
kėzai įširdo, kad Petrušionis 
nepavaišino jų cigaretais vel
tui. Ant galo, Dievas žino kaip 
ten buvo.

. Vieną dalyką betgi žinau, 
būtent tą, kad gyvena šioj apie 
linkėj daug žmonių, kurie jokių 
neramumų nekelia, niekam ke
lio nepastoja, ir kurių vaikai 
taipgi niekam nieko blogo ne-; 
padaro. • į

Nors visos kaltes už blogus 
vaikų darbus negalima suversti 
ant tėvų, vienok obuolys netoli 
krinta nuo obelies. Yra todėl

Pastabai Mano ofisas dabar randam 
naajoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akli įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, 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. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki J vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Te.'. Boulevąrd 7589

1

25 METĮĮ PATYRIMO 
Pritaikyme akiniu dėl visokia aklu

SAPNINYKAS
Nauja laida

Tik-ką išėjo iš spaudos
r

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Buiza m uoto jas
2314 W. 23r<l Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

tuvėse k uopjgiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

ve susidaro ,
augi- Girdžiam baks£l:

h I —Aš esu džentelmonas. Aš 
trobelių neieškau. Aš noriu 

būrį, gražiai apsieiti.
‘ Kalba žmogus į kokį tai ki
tą vyrą ne vyrą, laibesni, maty-

yresms Jaunesnb turbūt vaikėzą, -biskis ir tėvų kaltės dėl blogų 
i, klau- ^okių čia ne bastosi ir,ĮvaiKų darbų: tėvai ar dėl ne

žinios ar dėl nepaisymo neiš- 
arlYn, auklėjo vaikų tinkamai.

savo pasakoji
mą pažįstama Reporteriui ypa-

— Reporteris.

gatves

vaikų 
pravadirius”,

'rokime vah.t 
berniukus ir mergaites, - 
dėsnius ir mažesnius. Tėvai jų 
daugelyj atsitikimų nežino kaip' 
mokinti arba nemoka tinkamai 
auklėti vaikus. Ir 
krūvos vaikų, vien 
namų.

Paimkite tokį 
Vienas
nai tas, kuris yra labiausia iš
tvirkęs. Jis yra dažnai žiaures
nis už kitus; jis būva vyresnis 
už daugelį. Jo, kaip vado, . . ....
so kiti. Susidaro gengė, kuri dle',omls naktimis 
tampa kartais tiesiog nepaKen-'. Bet va,kezas slenka

Sus'idaro^ir'pavojus' ’tiėms”t6-’ sio’ ra,,’iui kalb6i«si° vyro ran- 
vams, kurie i 
savo vaikus išauklėti, kad ap- . , . . .
saugoius juos nuo tvirkinančios,1101 ne8a^®Jau pastebėti, 
gatves įtakos. ■ I AIb h,,t !>as,ek6- '

Tie gatvės vaikiščiai — jie 
dar neišaugę iki vaikėzų — ap- į ., 
kraustys kišenius nusigerti- ^el^osl ^ėK’t1 Ir Lmnr.i,nrnii kiimiČinmia
šiam vyrui, išvytam iš saliuno.' klumpčiodamas, tartum smarkumu, kumščiomis sumuš- 
Bet ir negirtas nebandyk jų 
užkliudyti: jie gali atkeršyti; 
jie gali jūsų grįčios langus iš
daužyti; jie gali tyčia naktimis 
tokius kačių koncertus pradėti 
rengti, kad nepakęsdamas turė
si ieškoti kambarių kitoj aple- 
linkėj arba nors kitoj gatvėj, 
idant išvengus nemalonumų.

žinoma, prieš tai yra galima 
“kovoti”. Bet, mat, reikia mo
kėti “kovoti”, Ramesnėse apy
linkėse užtenka duoti policijai | Ramusis vyras pergalėjo. Pa
žinią, kad toj ar kitoj vietoj mažu jis įslinko į namus, ku- 
vaikų gengės pradėjo spiestis ir rie randasi adresu: 926 West 
kelia lemui, žiūrėk policija at- 33-rd st. Sumaniau ir aš eiti 
vyko, gengę išvaikė ir apielin- savo namo vidun, ir jau buvau 
kė tapo rami. Kitaip yra ant viduj, tik — ding, ding! su- 
Town of Lake. Tai tur būt yra skambėjo, subarškėjo langai, 
apielink.ė, kur policija laikoma 
visokių įvykių labiau “

čiama apielinkės gyventojams, kalbančio. Tik staiga suaugu-; Taip užbaigė s 
tiems tė sl0» rai,hui kabėjusio vyro ran-,, 

rūpinas tinkamai ka, išsitiesia, lyg pružtna; pa- ta
siekė ji ar nepasiekė vaikėzą,

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekapertag tyrimo akių ir 
prituikimo akinių

1801 South Ashland Avė
Platt Bidg., kamp. 18 St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėklt mano iškabas 

Valandoa nvo 9 ryto iki 8:30 vak. 
Nedalioj uždaryta.

Tel. Canal 0523.

i Ale tur būt pasiekė, nes vai- 
kežas, kaip nukirstas kopusias, 

ap- į 
nusigerti- lei?

Pats save sumušė
James Kodis pamatė sankro-

pervirto, paskui sunkiai pakilo vos Pr*e 1922 W. 33 St. lange
kurį jis puolė Visu

damas stiklą. Bet pasirodė, kad 
išdigo kitas, Jokio žm°Kaus lanMe nebuvo:

ramusis” vyras pavaiši-, atvedzdą stikle.
kumščia. Jis šoko ] vyrą, | _ 
ir tas pasileido bėgti. Ar ”" 
gavo tokių pat piragų, ko- 
gavo pirmasis, negalėčiau

išsigėręs.
I Iš kažin kur 
toks pat vaikėzas, kaip ir tas, 1 • I.L ? .»•    _ ___ • Y •kurį 
no 
bet 
jis 
kių 
pasakyti, kadangi buvo tamso
ka, o kumščiavimo “gemių” 
pripratau savo gyvenime 
myti.

James Kodis puolė, savo
Dabar 

Kodis randasi Bridowell 
nėj.

Bridgeportas
ne- 
tė-

ku-

paties 
James 
ligoni-

J. F. BADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

Laidotuvėse ratar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie gralnj ifidir- 
bystes.

OFISAS:
668 W. 18th St.

. Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3218 S. Halsted St.
Tel. Blvd. 4063

Sekmadienio vakare, jau gan 
vėlai, p. Tadas Vaznonis, kuris 
gyvena adresu 833 W. 33rd PI., 
parvažiavo automobilių į gara
žų. Jau jis rengėsi važiuoti vi
dun, kai plėšikai sustabdė ir 
padarė “hold up”. P-as Vazno
nis laiko savo automobilį Ado
maičio garaže. —Report.

Čia telpa:
Virš 300 paveikslų, išgul
dymai keletos tūkstančių 
sapnų, planetos ir laimės 
— nelaimės apsakymai.

Tek Boulevard
A. MASALSKIS

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

3307 Aubnrn Avė.
CHICAGO, ILL.

4139

Matai, išbirėjo langai krau- 
busy”, tuvės, kuri randasi nurodytų 

negu bile kitas Chiįagos aps- J aukščiau namų 926 
' ‘ ‘ (Vaikėzų nepažinau,

klausia, jie buvo tie 
zu, kurie gavo į kailį iš ano vy
ro. Kaimynai vėliau pasakojo 
vardus tų vaikėzų. Ir kas iš-; ‘Dirva 
rodo ytin keista, tai kad jie čiausiu būdu šmeižti Požėlą. Ji 
mušė krautuvės langus tur būt purvais Požėlą drapstė todėl, 
plikomis rankomis, ba juos pa- kad pastarasis nedalyvavo jos 
stebėta visus susikruvinusius.1 rengiamame turnamente. P-as 
Tur būt persiskrodė rankas į Komaras “Dirvoj” irgi gyrėsi, 
stiklą. kad jis galįs į 20 minučių du

Vėliau kas buvo, tai nešino- kartu paguldyti Požėlą.
ri nei kalbėti: visą naktį ne-| Dabar p. Komaras turės pro- 
galėįome miegoti. Praslinkus gos parodyti savo galybę. Pille- 

(kiek laiko, atvažiavo policijos čių Klubas rugsėjo 4 d. rengia 
vežimas. Išvažiavo. įdegis buvo pikniką, kuriame Komaras rl- 
išsivežę ir krautuvės savinin- sis su Požėla. Vakar Požėla 
ką, paskui atvežė, paskui vėl gavo iš klubo kontraktą, ku- 
bildėsis ir kalbos garsai, ir riuo užtikrinama jam tam tik- 
taip Kuone iki pačiam rytui, ras nuošimtis už ristynes.

susilauks

numeriu, 
bet, vei

du vaikė-

SPORTAS Metine atmintis 
Juozapas Kuosaitis
Jau suėjo metai 30-ta dieną 

Rugpiučio, 1927 m. kaip atsis
kyrei nuo musų amžinu miegu, 
jau metai laiko kaip slėgė ta
ve šalta žemelė 
sūneli ir broleli.

Kas myli sapnuoti ir sa
vo sapnus suprasti ir jspe- 
ti, šis sapninykas jam-jai 
bus geru padėjėju ir drau-

kritis.
Toliaus, patys gyventojai ir

gi ne labiausia rūpinasi palai
kyti ramybę. Eiti į saliuną ar
ba į bučernę, telefonuoti polici
jai, — Dieve mano, kiek čia 
vargo, kiek čia,darbo! Na, ir' 
numojama ranka. Ir nemaloni 
dalykų eiga tęsiasi, kaip ėjo.

Paskui, šie vaikiščiai paau
ga. Vieni jų imasi darbo, susi
tinka su padoresniu savo am
žiaus jaunimu. Pradeda elgtis 
mandagiau. Kiti betgi pasuka 
slidžiu 
pratino 
žumos. 
ve turi 
didesnį 
mokykla.

Kas gali geriausia su tuo Sakoma, da pasodinę dėdę po-j Clevelandiečiai 
pavojingu jaunuomenei gatvėsflicistą, kad dabotų krautuvę, ir dar ir kito siurprizo: kartu SU 
gyvenimu kovoti? Geriausia tas išdabojęs ją iki pačiam ry- Požėla važiuoja ir Bancevičius. 
gali tėvai ir motinos. Vaiko tui. Tai gal vienintelis žmogus Su Bancevičium galės persiti'k- 
neišauklės tinkamai nei vien visoj gatvėj, kuris buVo paten-’rinti Šimkus arba Sarpalius,— 
mokykla, nei mokykla su poli-kintas įvykusiu trobelių: mat,|“dzūkas” sutinka ristis su bile 
cijos pagelba. Mokykla gali su- ažuot klampojus gatvėmis per/vienu iš jųdviejų.
teikti vaikui arba mei^aitei visą naktį, jis gavo džiabą, ku-l Požėla ir Bancevičius aplel- 
reikalingų gyvenime žinių; po- riame galėjo ramiai sau sėdėti džia Chicagą subatos naktį. Į 
licija gali įbauginti; bet išauk-Jr snausti.
lėti tinkamai reikalinga rupes-

Požėla ir Bancevičius važiuoja 
į Clevelandą

Pastaruoju laiku Clevelando 
buvo įsikandusi šlykš-

gu.

gyvenimo keliu. Gatvė 
juos tam keliui iš ma- 
Naturalu juk, kad gat- 
duoti kriminalistams 

nuošimtį narių, negu

t

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

75 centai

neužmirštantis 
Tik pradėjai 

žydėti ir vos sulaukęs 
metų, kaip štai 1926 m. 
kiama žiauri, baisi šalna 
dė ant visados.

Kaip ilgu mums be 
nors ilsiesi už keletos mylių, bet 
musų pasiilgimas neužmiršimas 
nenustojamas, lankome nors tų 
vietą ant kurios žydi gėlės, ku
rias pasodinėm tave mylėdami, 
mes jas laistydami ašaromis, 
musų šiidis jausmai žino, kad 
musų sūnelis ir brolelis ilsisi po 
tais žolinėliais, kur primena 
mums kuomet musų mylimas 
sūnelis ir brolelis žydėjo tarp 
musų. Ilsėkis ir lauk mielas 
sūneli ir broleli kuomet Pieš 
prie jūsų ateisime ilsėtis amži
nu miegu.
Liekame nuliūdę: Tėveliai, Se

suo ir BroHs.

19 kos 
nelau- 
sušal-

tavęs,

THFM DAYS ARE GONE FOP^'^P (A New Tune Each Dar

moo yooTwoc smc A^ecA-Rs’.

pastaras atsidusėji-

Clevelandą jiedu atvyks nedė-
Klausiu kaip vadinasi savi-;lioj apie 8 vai. ryto. — R.

Antanas Adomaitis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Rugpit čio 27 dieną, 9 vai .ndą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 49 me
tų amžiaus, gimęs Kauno rčd., 
Raseinių ąpnkr., Skirsnemunės 
parap., Amerikoj išgy’eno 20 
metų. Paliko dideliame nuliūdi
me moterj Marijoną, po tėvais 
Bybartaitė, sūnų Antaną 18 m. 

ir dukterį M a įvelia 15 m., ir 
pusseserę Veroniką ir Švogerį 
Kazimierą Kasilauską.

Krnas pašarvotus, randasi 
922 W. 35th Place.

Laidotuvės atsibus Rugpiučio 
30 d., 8:30 vai. iš ryto iš namų 
j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioj atsibus 
maldos už velionio sielą, o iš 
ten. hw 
miero kapines.

Dideliame nubudime liekame, 
Moteris, Vaikai, Sesuo ir švo- 
geris.

Laidotuvėse r tarnauja gra- 
horius Radžiu?.

nedalingos pa-

nulydėtas j šv. Kazi-

W tS OFf TO cSOrO - -
(Sal (Zcsceves iH&eg’ cmegos!

Naujienos
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Pirm 30 mėty

Petro
Chica-

nusi-

NAUJIENOS, Chicago, m.
t--  —- .. i.J— x.; -n*-- x

Antradienis, Rugp. 20, 1927

Miscellaneous
_ ___ J vai rus_____

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_____

REIKIA jaunoa merginos lengvam 
namų darbui prie šeimynos su 1 kū
dikiu. Kambarys ir valgis. Mrs. 
Weiss, 1620 S. Millard Avo. Craw- 
ford 0855.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Krautuvė ir du flatai pardavimui, 
lotas 25x125, lengvais išmokėjimais. 
6510 Cottage Grove Av. Prospect 6589

Announcements
Pr<t|ie*lmai

Reikalinga gyvenimui drauge, tar
pe 25 ir 40 metų amžiaus, mergina, 
ar našlė. Be skirtumo tautos, pažiū
rų, bagota ar biedna, bite butų gra
žaus sudėjimo, malonaus apsiėjimo ir 
mylėtų gyventi ant ūkės. Su pirmu 
laišku prisiųskit savo paveikslą. Aš 
esu 41 metų amžiaus, farmerys, turiu 
verčios $8000, Amerikoj gyvenu 27 
metus. Esu sveikas, drūtas. Daug.au 
informacijų suteiksiu laišku. F. Bar- 
tašėius, K. F. D. 4, Ulster, Pa.

STOGDENGYSTR
Jūsų ątogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo {staiga Chicagoj. Tik paty
rę

Business Chances 
Pardavimai Bizniai

REIKALINGAS bučerys patyręs 
savo darbą. Darbas nuolatinis. 1446 S. 
50 Ct. Cicero, III.

panija rengėsi gabenti {{ at
gal j Lietuvą. Bet du lietuviai 
Balthnoriečiai, Miknevieius ir 
Vcnskaitis, pasigailėjo ir išpii^ 
ko. Janutis ieško tūlo 
Krivicko, kuris gyvenąs 
goj ir prašo atsišaukti.

Waterbury lietuviai
skundžia, kad namų savininkai 
nenorintys jiems rendavoti gy
venimui namų, kadangi esą lie
tuviai nemokantys rendų ir ke
liantys triukšmą.

Kunigas Burba. Plymoutho j 
lietuvių parapijos klebonrs, po
lemizuoja su parapijos knygų 
peržiūrėtojais, Juozu Paukščiu,, 

statyti jStasiu Bagdonu ir Simami K. Vr’cnesą, kad 
bažnyčią • *

spaudos rugp. 27 d., 1897 m. ve 
ki.kid žinių paduota apie Anie- 
r,l:oe lietuvių gyvenimą ir apie 
įvykius Chicagoj:

\ III., lietuviai pra- 
jie pradėję
ir kad bažnyčia bu- Alyla, kurie buk apvaginę kil

sianti pabaigta statyti 1 dieną nigą Burbą ant ^1,999. Kuni-
rugsėjo. Giidi, pastatymas kas- gas Burba nusiskundžia, kad
tavęs $1100. Bet pinigų para- kai kurie suminėtų asmenų jau

----- 1 ..................................bet

PAJIEŠKAU paitnerio, aš luriu če- 
, veryku taisymo dirbtuvę ir turiu for
mą prie gero kelio. Aš manau uždėt 
gasolino stot}, vienam per daug dar
bo ir nesutenku pinigų. Kas turit pi
nigų, meldžiu prisidėt, visados laimft- 
sit aš užtikrinu. Adresas John Tellai- 
sha, 1913—52nd St., 1 Kenosha, Wis.

pijus iždas teturėjęs tik $100. 
paskolino turtingesnieji 
lietuviai — Vincas Skin- 
Aleksandras Daugėla, Jo

nas Šležas, Juozas Šležas, Sta
sys Klikunas, Juozas Novar-

vietos ., praneša- 
čia esama 
dirbantys 
bet yra 

grosernin- 
girdi, 

suma j dai. Buvo susitvėrusi šv.
iro draugystė, bet išnyko, 

loks'

nieko nepešę.
Iš VVilmingto, Pa 

ma, kad lietuvių 
apie 150. Dauguma 
geležies fabrikuose,

dauskas ir Petras Bukolskis po ; trys kliaučiai ir du 
$100 kiekvienas ir ačiū tam ta-j kai lietuviai; kiti, 
po išmokėta reikalinga 
kontraktoriui.

Italtimorėj paminima .<»», j. ch! žinių bene bus 
įvykis: Amerikon atvykęs . <-Įi()omiallsia ta> jogci orlaivinill. 
nas Janutis ii šmulių pavteto, kas Waltcr A||ar m6gino pa. 
Netantiškių kaimo. Atvyko iha^. Ui|i))nu oran_ ))Ct 1)epavy. 
be pinigų. Išbuvo laivų kom- c; kil() kokias ,-0 
panijos viešbuty.) Kadangi ne-. |njvis nežinia de) kokjos ))rje. 
turėjo kuo užsimokėti, tai kom-į pl,adėjęg pll|ti j,. nukrito

■ " ! ant namo stogo. Pats orlaivi-
Ai jus žinote, kad į njn|.as gerokai apsikulė. Kai

Mėnulis neturi nei atmosferos, nei j
vandens. Tūkstančiai amžių aivai I Allardo padėjėjas mėgino pa- 
ant mėnulio paviršiu buvo dideli vul-įkilti, tai ir jam nepavyko. ‘‘Lie
kanų išsiveržimai, dęi kurių Žemės ;t M , savęs prideda pasta-
paviršius pasidarė nelygus, kai kurie • \ 1
mėnulio kalnai yra 20,(HM) p?<lų auk-1 bą, kad kkiotojams Ol’U liesise- 
ščio, tokio pat gilumo yra ir daubos, j 
Ant mėnulio niekas negyvena, nes 
ten gyvybė legali išsilaikyti. Ar jut; 
žinote, kad 'tūkstančiai skirtingų ci- 
garetų rųšių atsirado ir vėl dingo į , 
1 ‘ ’ 
visuomet užlaiko savo vietą ant pat 
viršaus. Jus turėtumėt susipažinti su 
Helmarais šiandie.

žy

ka.
O iš Kast St. Louis praneša- 

. .... ....  ............... . ,iua, kad čia, adresu 510 Collin- 
paskutines dvĮt gentkartes. Helmarai I sVi||e avė., lietuviai Jonas Mi- 

šeika ir Simanas Jocis užsidė
ję pirmą lietuvišką saliuną. (iir- 
di, užlaiko “szaltą alų, seniau- 

t sias arielkas, likerius ir kve- 
panezius cigarus. Deltogi visus 

I aplinkinius ir pažįstamus už- 
k\vieczia atsilankyti,”

KAS NAUJO MUZIKOJE

Help VVanted—Male-Female
__ Pa rbi n in ką JteĮį h>

VYRAI IR MOTERYS 
AR JUS NORITB] DIRBTI? 

AR JUS GALITE SUVARTOTI 
PINIGUS

Ar jus norite dirbti vieną valandą 
nuo 7:30 iki 8:30 kiekvieną vakarą? 
Iš priežasties pasidauginimo musų 
biznio, mes atidarėm keletą naujų 
departamentų, nėra skirtumo ar jus 
esate profesijoj arba turite amatą, 
mes turime viętą de| jūsų,, jei jus tik 
pašvęsite vieną valandą kiekvieną 
vakarą, mes mokėsime jums $40 j sa
vaitę. Turi biskj mokėti angliškai.

MES PERTIKRINOME KITUS
MES PERTIKRINSIME IR JUMIS 

Ate darbas netrukdys jūsų dabartinio 
užsiėmipio. Darbas yra paprastas, 
patyrimas nereikalingas ir visai ne
reikia nieko pardavinėti. Jus galite 
tikt tai vietai, jei jus turite 25 me
tus amžiaus. Jei jus esate tas žmo
gus, kuris norį pasiekti ką nors auk
štesnio, negu daoartinis jūsų užsiėmi
mas, todėl atsišaukite asmeniškai u- 
tarninko, Augusto 30 d., 8 vai. vaka
re, 12 aukštas, Towers Bldg., 6 N. 
Michigan Avė. Tas tiktai liečia tokius 
darbininkus, kurie nori dirbti, kurie 
nori ką nors atsiekti. Randasi neapr- 
ribuotų progų šiame naujame projek
te, bet jus turite veikti greit.—VEI- 
KIT TUOJ — nes tos vietos bus už 
imtos labai greit. Tai yra didžiausia 
proga Chicagoj, ir jei jus esate regas 
darbininkas ir atsakysite j tai greit, 
nes aplikacijos nebus priimamos po 
utarninko Augusto 30 d., 8 vai. lygiai, 
12 aukštas.

T0WER BUILDING
6 N. Michigan Avė.

REIKALINGA mergina dirbti i Auš
ros Knygyną, 3210 So. Halsted St.

REIKIA jaunų moterų hotelio dar
bui, gera alga. 1246 So. Wabash Avė. 
....... ....... .............. .. i ... . ■■■—.......

Musicai Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo Ceader grojiklj 
pianą su 75 rateliais ir suolelis už $75. 
Priimsiu $30 cash, o kitus išmokėji
mais { 3 mėnesius nuo tinkamų žmo
nių.

SAVESTY, 
6512 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

GRAŽUS 4 kambarių nauji rakan
dai, greitam pardavimui, 3 šmotų 
parloro setas, 7 šmotų riešutinis val
gomo kambario setas, 3 šmotų mieg- 
ruimio setas, springsai, matrasas, vir
tuvės setas, 2 kaurai 9<12, lempos ir 
maži kaurai, viskas už $340, dalimis, 
6542 N. Clark St.

Pečius, fikčeriai pardavimui. Elekt
rinis kavos maliklis, cash registeris, 
didelis ice box, vogop, naujos mados 
viskas. 2612 W. 47th St.

Pardavimui grąžus aržuolinis sta
las ir 6 krėslai, $25. 656 W. Garfield 
Blvd. Tel. Boulevard 374T.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI pirmos klesos 
grosemė ir delikatesen, nebrangiai 
iŠ priežasties ligos. 140* W. Adams 
St.

PARDAVIMUI pigiai restauranas. 
Biznis išdirbtas per keletą metų, lie
tuvių apgyvento] apielinkėj. 3206 So. 
Halsted St.

^ua -

NAUJI LIETUVIŠKI RE-!
KORDAI IR ROLĖS

Ar nori būti linksmas ir sveikas? 
Išgirsk šiuos Naujus Lietuviškus Re
kordus: Vanagaičio, Babravičiaus, 
Butėno, Kipro Petrausko ir kitų.

(dainavo A. Vanagaitis
16071—Karvutė ir Doleris 
16073—Reikia lept, dalis I ir II

įdainavo J. Kudirka
16064—Piauti linksma ir Pasisėjau 

Rūtelę
16060—Prapuoliau motuše ir Liepė 

tėvelis
16059—Vienas žodis ne šneka ir 

Iš Rytų šalelės
16055—Tų mergelių dainavimas ir 

Kieme mergelė auga
16056 Kad galėčiau ir

Kai aš buvau neženotas
1605-1—Dzinguliukai ir

Dul-dul dūdelė
Įgrajino Lietuviška Orkestrą

16057—Pabučiuok mane ir 
Raąana Polka

16065—Kalakutai šiauduose ir
Garbės Polka

16066—Tamsios akys Valcas ir 
Volgos burliokų daina

16053—Linksma porelė Polka ir 
Linksmas medžiotojas

16052—Ištikimas draugas Polka ir 
Regina Valcas

16019—Kaimiečių Valcas ir 
Kitayanka Polka

{dainavo Jonas Butėnas

16048—Lopšinė Daina ir 
Išgėriau septynias

16044—Kalinio Daina ir
Mano gimtinė

160-11—Mes be Vilniaus nenurimsim 
ir Girtuoklio Daina

16040—Eina garsas nuo rubežiaus ir
Oi kai aš pas močiutę buvau 

1G03&—Lakštingalėlė ir Aguonėlė 
16037—Kada noriu verkiu ir

Ant ežerėlio rymavo
Dainos kitų artistų

Kas Subatos vakarėlį ir
Meilė tėvynės nemari 

šventas Rokas ir Scrantų
> melagis-komiška daina 

Laimė ir nelaimė ir
Bevaikis—komiška daina 

Muzika, muzika ir
Dainuok sesute LapunJe 

Neverk brangi ir
Rigolette—
{dainavo K. Petrauskas.

KAINA PO 75c VIENAS
Siunčiame j kitus miestus, perkant. 

6 ant sykio apmokame persiuntimo 
lėšas.

JOS. F. BUDRIK (Ine.),
3417 So. Halsted Street

Chicago, III.
Didžiausia Muzikos Krautuvė.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
NedėldienF^is nuo 10 v.

CLASSIFIED ADS.i

Kas, ką, kur, t . .kada 
rengia, veikia ar kviečia

Announcements
Pranešimai

; SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
pas mane namuose (3200 Lowe 
avė.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 

i 36 kuopos nario domę j tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia nriklauso nuo to, ar esate už-

1 siinokėję mokesnius, ar no. Narys, 
neužsimokėjęs per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
inokesniai užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol Įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane { namus ir užsimo
kėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. ifnansų > ’št.

Susivienijimo Lietuviškų Draugijų 
j ir Kliubų Bridgeporte, laikys mėnesi

ni susirinkimą, antradieny, rugpiučio 
30 d., 8 vai. vak., Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svet., 3133 So. Halsted St. 
Draugijų atstovai ir valdybos malo
nėkite laiku pribūti, nes yra svarbus 
susirinkimas. P. K. nut. rašt.

Pagal jsakymą Didžio “Perkūno” 
Vaidylos visi renkasi Ketvirtadieny, 
Sept. 1, 1927 m., 8 vai. vak. Bub daug 
naujų svarstymų, taipgi bus duodama 
kiekvienam broliui dovana. Krivys.

Personai
Agmenų Ieško

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-division že

mę ir jums nori panaikinti kontrak
tus arba jus nesutinkate su kontrak
tu, tai pasimatykit su manim tuojau.

A. B. ALLEN
134 N. La Šalie St. Central 3355

LIETUVIAI — Tonsilai pagamina 
daugiau mirčių negu appendicitis. Šir
dies ligos ir reumatizmas paeina nuo 
ligotų tonsilų. Išimkit juos dėl savo 
apsisaugojimo, prieinamomis kaino
mis dėl visų. Dr. Frank L. Nathansop, 
3846 W. Madison St. Van Buren 7556

PAJIEŠKAU moteries arba mergi
nos nuo 35 iki 40 meti) amžiaus. Aš 
esu nnšlis, turiu 4 vaidus. Kuri my
li gyventi ant ūkės, prašom atsišauk
ti, atsakymą duosiu kiekvienai.

W. ZLAB1S, 
McNaughton, Wis«

PARDAVIMUI pigiai buČemė ir 
grosemė. Atsišaukit { trumpą laiką, 
nes turiu greit parduoti. 716 W. 31 St.

PARDAVIMUI pigiai saliunas, 4 
kambariai užpakalyj pragyvenimui ii 
garažas. Priežastis pardavimo — li
ga. Renda už viską $50. 2508 W. 38 
St. netoli kampo Archer Avė.

PARDAVIMUI Lunch Room fikče
riai, mažai vartoti. Perduosiu p:giai, 

kam reikalingi atsišaukit. 901 W. 37 
St. Yavds 4339.

Real Estate For Sale
Namaj-Žemė^^^^^^

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin- 
kėje, Roselande. Parduosiu pigiai. 
10520 So. State St.

Gražus 5 kambarių mūrinis namas, 
karštu vandeniu šildomas, 2 karų ga
ražas, cementuota gatvė, gražioj apie
linkėj, geriausia bargenas North West 
Side, lengvais išmokėjimais. Parna- 
tykit šj bargeną tuojau, savininkas 
3458 Natchez Avė. Tel. Palisade 5690

30x150 biznio lotas, prie Burlington 
St., netoli Brant St., Westmont, III. 
kaina $1400, išmokėjimais. Taipgi lo
tas prie 95 ir Ix>omis, 371/^xl25. Par
duosiu greit ir nebrangiai. Phone 
Hernlock 5184.

Pardavimui 11 kambarių namas, y- 
ra gasas, elektra, cementuotas skie
pas, 5152 S. Kildare Avė. arba 6 kam
barių flatas rendon, nebrangiai. PI- 
TASSI, 2312 W. Van Buren St. Tel. 
West 0749.

Geras lotas sekamas nuo kampo 
prie 79, netoli valstijos kelio, 25x125, 
lengvais išmokėjimais. Walter J. Paul, 
Real Estate, 3236 W. 55th St. Apt. 2.

100x285 pėdų j Lisle, Mclntosh sub- 
diviziją, paaukavimas už $500 eųuity 
už $300. Mr. Whalen. Prospect 8700

Pardavimui lotas prie 46 St. ir Tur- 
ner Avė. Nebrangiai, filė išmokėta 
Cash arba išmokėjimais. Nuo namų 
statytojų priimsiu morgičių ir doku
mentus arba padarysime antrus mor- 
gičius. Sav’ninkas, 6947 So. Oakley 
Av. A. W. Ehrhart. Tel. Hernlock 329E

PARDAVIMUI 3 arba 4 lotai ne - 
toli Nonvood Parko per savininką I 
30x125 ir 40x125, nebrangiai. Telefo- 
nuokit savininkui. Mansfield 9090.

unijos darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO. 

3411-16 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

KANDYS
BLAKĖS

DALESKITE JUMIS PALIUOSUO- 
, TI NUO BEREIKALINGO RŪPES
ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 
TERMINATING CO., 159 N. DEAR-

5 kambarių bungalovv, sienose lo
vos, elektra, gasas, cementiniai šaly- 
takiai, moderniški parankamai, par
duosiu pigiai, savin. Mansfield 9090. BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

2 aukštų mūrinis namas, 8 karų ga
ražas, 50 pėdų lotas, moderniškas, ne
paprastas bargenas. Palisade 3432.

LIETUVIAI
Aš jums parduosiu lotą ir garage na
mą už $1350, tiktai $150 cash ir per 
5 metus, išmokėti, netoli Irving Park 
A. R^Monk, 2235 N. Marmora Avė.

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

pa-NAUJAS mūrinis namas, 11 
gyveninių ir 2 štoral, vėliausi {tai
symai, sienos, lovos ir vanos su 
lietum; parcelinis ice box ir parce- 
linės šėpos virtuvėj. Kevanee boi
leris, garu šildomas. Morgičius bai
gias tik už 5 metų. Parduosiu pi
giau $1500 negu vertas.

Kreipkitės tuojau, 
du

LEISKIT atlikti jūsų karpenterys- 
, tės darbą. Taisymas ir cementinis 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas. Triangle 8993.

GENERAL Service Construction Co., 
1214 Grand Avė., Telephone Monroe 
0611. Specialistai visokios rųšies na
mų taisymo. Pakeliam namus, ce- 
mentuojam pąmatus, {dedam šalygat- 
vius, karpentenu darbą atliekam, per- 
taisom krautuvių frontus ir tt.

Padarysite 
metu dvigubus pinigus.

A. VISBARAS
6409 S. Kedzie avė.

Hernlock 3825

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over
hauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk 
šj skelbimą. Koosevelt Auto Hospital, 

i 1154 So. Albany. Van Buren 8341.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALAUJU reprezentantų viso
se lietuvių kolonijose, uždarbis $50 
{ savaitę ir aukščiau, bedarbis ar dar
be būdamas nedaro skirtumo. Rašykit 
toj

B. Jasudes & Co.,
2015 £o. Robey St. Chicago, III.

LIETUVIAI. Kalbėkit savo prigim
ta kalba, padarykit sau prospektus, 
patyrimus nereikalingas, mes parody
sim kaip mieruoti. Reikia pardavinė
tojų pardavinėti geriausiai pasiutus 
siutus, nuo $24.50 iki 32.50. PradSkit 
tuojau, gera mokestis. Ring & Wil- 
son. 3459 Cottage Grovę Avė,

REIKIA DVIEJŲ 
LIETUVIŲ VYRŲ

Kad užimtų dvi vietas musų Lietu
vių Departamente. Tai yra todėl, kad 
pasidaugino musų biznis tarpe lietu
vių kostumeriy. šita vieta bus nuo
latinė ir greitas pasisiekimas užtik
rintas tiems, kurie tiks tam darbui. 
Patyrimas jums nereikalingas, nes 
mes išmokiname visus darbininkus. 
Musų reikalavimai yra tiktai tokie, 
kad jus būtumėt apie 25 iki 35 metų 
amžiaus ir norėtumėt dirbti, kad įgi
jus pasisekimą.

Ofisas atdaras vakarais iki 8 vai.
Mr. JAS VERR. s 

29 So. I-a Šalie St.
Room 348

VYRŲ, 
kurie turi
ir moka
valdyti 

automobilių.
Jei mokate važinėtis su uždary-
tu karu, mes turime dėl jūsų 
abai pelningą ir gerą vietą, 

aike jūsų liuoso laiko ir nedė

tomis. Atsišaukite tuojau:

MB. LUOKENBACH
Suite 505 6 North Clark St.

REIKALINGI mokantjs savo dar
ią karpenderiai. 4213 S. Campbell Av

For Rent
RENDON flatas 6 kambarių, elek

tra, maudynė, pigi renda. Kreipkitės 
bučernę. Rendon Storas tinkamas 

jentoriui, šiuučiui arba kitoniškam 
bizniu. 3156 So. Wallace Si.

PARDAVIMUI krautuvė, ice cream 
parloras, saldainių, cigarų, žurnalų ir 
mokyklos reikmenų, geroj vietoj, nau
jos mados fikčeriai, gyvenimui kam
bariai, pigiai. 1733 So. Halsted St. 
Canal 5904

PARDAVIMUIf2 kėdžių barbernė, 
2 Pool Tables ir Soft Drink Parior 
su namu. Graži apielinkė, nėra biznio 
per 6 ketvirtainius blokus. 6606 So. 
Robey St. Tel. Hernlock 4295

Tiktai $1,000 įmokėti.
Ką tik užbaigtas gražus muro-gele- 
žies konstrukcijos namas, aržuolo tri
nias, karštu vandeniu šildomas, vė
liausios mados {rengimai, gražioj a- 
pielinkė, 25 minutės važiavimo iki vi- 
durmiesčio, C. B. & Q. Kaina teisin
ga, pasiulykit patys. Pamatyk šj bar- 
geną, 6940 W. 30th PI. Taipgi mes 
pastatysime namą ant jūsų loto be 
jmokėjimo. H. Finegokl, 4704 N. Saw- 
yer Avė. Phone Įieystone 2487-8860.

SU mažu {mokėjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puikioje Mar- 
quette Park apielinkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė..

PASTATYSIM ant jūsų loto 5 kam
barių murinj bungalovv, aržuolo tri
nias, furnas šildomas, už $5150, iš
mokėjimais pagal sutartį. David 
Whithelaw, Builder, 4417 N, Major 
Avė. Kildare 8490

FLASH AUTO Service, 2634 Mil- 
waukee Avė. Spaulding 8476. Pilnas 
Overhauling. Cilinderiai, nauji pisto
nai, rinkiai ir tt. Lile vienam 4 cilin- 
derių karui, $49.50, su darbu. 6 cilin- 
derių karui, $63.80, 12 metų garan
tija už darbą. Taupykit ši skelbimą.

GROSERNfi ir Delicattessen par
davimui. Rumschak 1621 S. Union Av.

Lietuviai darykit bizni su lietuviais, 
kampinė krautuvė, 5 kambarių flatas, 
3 karų mūrinis garažas, galima var
toti kaipo ofisą, mainysiu j lotą ar
ba namą kaipo dalį jmokėjimo. Walter 
J. Paul Real Estate, 323£ W. 55th St. 
Apt. 2

PARDAVIMUI bučernė Ir groser- 
nė arba pirimsiu pVsininka. Parda
vimo priežastis — svarbi. 4503 South 
Wood St.

GROSERNfiir bučernė pardąvimui, 
gerąs nuolatinis biznis, visas biznis 
cash. $1800 cash. 2837 W. 39th St. 
Lafayette 7024

PARDAVIMUI per budavotoją 5 
kambarių naujas modemiškas medi
nis bungalow, galima padaryti 4 kam
barius ant viškų, furnas Šildoma, ti- 
le grindys ir maudynės, {mūryta va- 
na, modemiška konstrukcija, gatvė 
cementuota, gera transportą c i j a, 
$6900, išmokėjimais. 2138-40 74th Av. 
R. J. Brett 4005 Milwaukee Avė. Kil
dare 6405

Turiu 2 lotus, 35 mylios tolumo, y- 
ra visi {taisymai, suros ir apmokėti, 
aš noriu 6-12 apartmentų, dadėsiu 
cash, aYba gal man patiks maža iš
mokėta farma. GREEN, Austin 3074

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMOS iki 150 mylių nuo Chi- 
cagos, visokio didumo, 40 iki 500 ak
rų, mainysiu j namus, nuo 2 flatų iki 
50 apartmentų. Schaver & Sons, 2527 
S. Kedzie Avė. Rockwell 4243.

Phone Republic 6322
ANTON M. ZIEGLER

Generalis Budavotojas ir 
Kontraktorius

PaveplSjas senos ir atsakančios 
firmos

M. ZIEGLER & SON.
Visas darbas garantuojamas 

Biznyje jau 50 metų 
1943 W. 51 St^ Chicago

Financial
Finanaai-ĮPaakoloa

MANAGERIO
Gera proga atsakančiam vyrui su ka
pitalu, investuoti i pelningą įstaigą ir 
vešli Chicagos ofisą. Del tolimesnių 
informacijų atsišaukite.

R. B. HUFFORD, sectetary, 
Mayflovver Transit Co. Ine. 
612 Merchants Bank Bldg.

Indianapolis, Indiana.

6 FLATŲ MŪRINIS, $18,000 
Eųuity $9000, mainysiu j lotus išmo
kėtus arba gerą vasarinę cottage. 
Earl Grendale, 4956 N. Kentucky Av. 
Palisade 0029

PARDAVIMUI medinis bungak>w 6 
kambarių, vėliausios mados įrengi
mai, garažas 3 karams. Parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju ant farmų. 5817 
So. Kildavę Avė.

Delikatesen krautuvė pardavimui, 
įsteigta per 9 metus, su visais rakan
dais, viskas modemiška. 28 W. 75 St.

SOFT Drink Parloris prie didelių 
dirbtuvių parsiduoda. 2246 Blue 
Island Avė.

PARSIDUODA saliunas nebragiai, 
lysas 5 metams, renda pigi. sekiurit 
nėra, su pragyvenimu.

11946 So. Halsted St. 
West Pullman.

PARDAVIMUI delikatesen ir (įto- 
šerio biznis. Parduosiu labai pigiai. 
4442 S. Talman Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
namo savo Restauraną ir Soft Drink 
Parior. 248 E. 157th St. Tel. Harvey 
498 J. Harvey, III.

PADAVIMUI soliunas su geriau
siais įtaisymais pigiai, ant bizniavos 
gatvės. 2445 W. 47th St.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Kas norit pasipelnyt tai pirkit ke- 

piklą. Parsiduoda labai bigai, neis tu
ri kitą biznj. Vieta ir rautai išdirbti 
per 20 metų, su namu ar be namo.

5650 So. Western Avė.
Lafayette 2321, E. Vitkus

CIGARŲ ir saldainių krautuvė par
davimui, pigiai, 1803 W. 47th St.

GROSERNfi pardavimui, pigiai, 1137 
West 18th St.

NEPAPRASTAS BARGENAS
PARDUOSIU naują muro namą 2 

flatų po 6 kambarius, $2000 pigiau 
kaip mokėjau. Kaina $14,500. Namas 
ant 32-ros ir Auburn Ave« Parduosiu 
pigiai, nes greit apleidžiu Chicagą. 
E. Vitkauskas, 5650 S. Westem Avė. 
Lafayette 2321.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
8804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

GENERALIAI kontraktoriai, plyti
nis darbas, plumbingas, namų pama
tai, garažai, perdirbimai, nauji ir se
ni, lengvios sąlygos. Gaukit musų 
apskaitliavirtią prieš pradendant dar
bą. Bell Contracting Co. Harrison 
0697, nedėlios vakarais Plaza 1820.

Phone Prospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarkit su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Western Avė. 

Chicago

RėlKIA prie presų darbo, namų, 
prie dažų, jrankių ir mašinerijos, eks
pertų prie galutino užbaigimo planų, 
sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 
721 Fulton, Haymarket 6961.

ATSAKANTIS kontraktorius, pa- 
budavos ir finansuos namą ant jūsų 
išmokėto loto. Nėra jums atsako
mybės. Suteikiame surašą, žema kai
na, darbas garantuotas. Mišką Bros., 
3942 Belmont Avė. Pensacola 9496

50 pėdų prie 63 St. netoli Central, 
$200 pėdai, 75 pėdų prie 63 St. netoli 
Austin, $125 pėdai. 63 St. 42 pėdų 
kampas, netoli Crawford, $200 pėdai, 
50 pėdų prie 79 St. netoli Hamlin, 
$175 pėdai. 5 akrai Central Avė. ne
toli 79 St. Applegate, Wentworth 9172

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
ma, padaryti ir nupirkti { vieną die 
ną, geromis sąlygomis. Pamatykite 
mane pirmiausiš;

H. EPŠTEIN, 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

Bridgeport Paintiiig* 
& Hafdware (Jo.

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

3149 So. Halsted St 
Phone Yarda 7282 

J. P. RAMANCIONIS *v<n.

Pardavimui 10 biznio lotų ir kam
pas, yra visi {rengimai, N. E. kam
pas 55 ir Ridgeway St. $75 pėdai. Tel. 
Saginaw 6722. '

Už $3500 nupirksite 2 flatų medi
ni namą, po 6-6 kambarius, vanos, 
elektra, gasas, pečiumi šildomas, už
pakaliniai porčiai, cementuota ėlė, 
H bloko nuo 41 St. karų linijos. Lo
tas 25x125. Rendos $45 { mėnesį. 
Biskj {mokėti. Tel. Commodore 1184

Lietuviai—gyvenkit lietuvių distrikte 
Pardavimui 5 kambarių mūrinis bun- 
galow, mažiau negu metų senumo, 
Edison parke, yra visi {rengimai ir 
apmokėti, 2 blokai nuo bažnyčių, mo
kyklų ir krautuvių, karštu vandeniu 
šildoma, kaina $10,800. Parduosiu 
ciuity už $2800, arba geras cash pa
siūlymas nebus atmestas. Tel. New- 
catle 2486.

PARDUOSIU savo 17 metų išdirb
tą čeverykų bizni, namą ir staką. luo
tas 24x135, kaina $40,000, cash $15,- 
000, kitus išmokėjimais, krautuvė ir 
6 kambarių flatas viršui, 2 karų ga
ražas. 1647 W. 63rd St. Tel. Pros
pect. 3894. >

2-nis MORGICIUS
Padarome i porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO 
1647 W. 47th St.

Miscellaneous

NIEKO nereik įmokėti, 5 kambarių 
mūrinis bungalow, $5300, pastatysim 
ant jūsų loto. Išmokėjimais kaip ren
da. Rašykit arba telefonuokit J. D. 
Rogers Construction Co., 189 W. Ma
dison St. State 7622.

Pirkit savo apielinkėj, tiesiai iš ol- 
selio. Turime didelių mierų, 42-50. 
?Iėra seal kautų, mink-squirrel trim, 
3125. Kailiniai kautai perdirbami bi
te styliaus $25, 2 metai garantijos. 
Singer & Cohen, 1826 Milwaukee Av. 
Brunsvvick 8057.

LIETUVIAI
Pastatysime ir finansuosime 5 kam
barių namą ant jūsų loto, arba 2 ar- 

1 nereikia. R. R. 
3158 Montrose A v.

ba 3 fintų. Pinigų 
DOBROTH & Co., 3 
Juniper 7807.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. (vedam elektros dra- 
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

Educational
Mokyklos

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
8106 S. Halsted St., Chicago, I1L

Daug.au

