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Kėsinos nužudyti 
Meksikos ministerį

Dar apie kratą SSSR 
ambasadoj Pekine

Vokietijos komunistų par 
tija visai krinka

Ru <ai, baisiai įtūžę, kad kokia 
gali paskelbti šiaurės Kinams 
karą

Rusai įtūžę dėl kratos ir areštų 
SSSR ambasadoj Pekine

Komunistai bandė nužudyt VokiečiŲ komunistu parti-, 
Meksikos ministerj jos kritimas

Keršiją už tai, kad valdžia ne- Iš partijos išmesti 
pripažįsta 
streiko

geležinkeliečiu

MEKSIKOS MIESTAS, bal.
Policija suėmė kuopą

dar keturi 
reichstago ir penki landtago 
deputatai

MASKVA, bąl.
tai, kad šiaurės Kinų armijos 
kareiviai Pekine padarę kratą 
sovietų ambasadoj ir suėmė ke
liolika rusų ir daugiau kaip 
trisdešimt kiniečių, Maskvoj su
žinota tik iš Beutero žinių agen
tūros. Tos žinios patvirtinimo 
iš sovietų žinių agentūros Tas s 
negauta, o todėl sovietų spąuda 
jos neskelbia, laukdama pa
tvirtinimo.

i Privačiai rusų rateliuose 
skleidžiami gandai, kad krata 
buvus padaryta su ambasados 
valdininkų žinia, sovietų val- 
džoj sukėlė didelio pasipiktini
mo.

BERLINAS, bal. 7.
L 
streikuojančių geležinkelio dar-jkimas eina sparčiu žingsniu, 
bininkų, kurie, sako, planavę šiandie sužinota, kad dar ketu- 
nužudyti Luisą Moronesą, Mek- ri komunistai reichstago atsto- 

prekybos ir'vai tapo pašalinti iš 1 
Pasikėsinimas1 partijos už tai, kad jie atsisa- 

maskviškių dirigavimo

sikos pramonės, 
darbo ministerj.
nepavykęs tik dėl to, kad Moro-' ke 
nes pavėlavęs atvykti i minis- klausyti ir pareiškė nepritarimo 
ten ją, tuo gi tarpu sąmokslas 
buvęs susektas ir kaltininkai 
suimti. Pas suimtuosius, kurie, 
sako, buvę atvykę iš Guanajua- 
to, rasta revolverių.

Sako, kad sąmokslininkai sie-l
kęsi atkeršyti ministeriui niitetas pareikalavo 
rones už tai, kad tą geleži nke- išmestieji iš partijos rezig 
liečiu streiką jis paskelbė' ne
teisėtų.

[Meksikos geležinkelio darbi
ninkų streiką paskelliė. ir jam 
vadovauja komunistai. Meksi
kos Darbo Federacija tam strei-f 
kui nepritaria, laikydama jį irgi 
neteisėtu.]

partijos priimtiems nutari
mams.

Taipjau penki Prūsų land
tago (seimo) atstovai tapo iš 
komunistų partijos pašalinti.

Be to centralinia parti jos ko- • 
dar, kad 

n uotų 
ir iš savo vietų kaip reichsta-» 
go ir landtago atstovai, 
rezignuoti betgi atsisakė, 
reichstago ir landtago atstovai 
solidarizuoja su jais.

Kratą SSSR ambasadoj 
daryti leidęs diplomatų 

korpusas
PEKINAS, Kinai, bal. 7. — 

Sovietų valdininkai Pekine be- 
koinunUtų |’ful.,> ,»tuž« d!' Mandžurijos ka- 

nninko, maršalo Cang Isolino, 
kareivių padarytos vakar kra
tos sovietų ambasadoj ir areš-: 
tavimo šešiolikos rusų ir tris
dešimt šešių kiniečių. Jų tarpe so ieškoti, 
keleto moterų. Įspūdis 
kad sovietų Busija gal 
paskelbs Pekinui karą.

Leidimą kratai sovietų 
sadoj daryti Čang 
vo iš diplomatinio 

‘ kurio dekanu yra 
Tieįi Į ministeris Ot'deiuli jk, 

jis, Gangas, turfs jrody- 
. mų, jogei sovietų valdžia re-'

l I’flcifir atul Atluitic Phntn]

Egzaminuoji' akmeni, kuriame yrr. aukso. Ta vieta randasi 
netoli nuo VVeepah, N e v. Dabar minios įmonių traukia ten auk-

toks,» w _________________ ,
dėl to 1

Kinu bankininkai ramia Husai skundžia N= Y. ap 
nacionalistus ! draudos kompanijas

amba-
Tsolinas ga-j

korpuso,1
Hoiandijos .

Įtikinęs Generolui Kaišekui duoda pa-■ Neri išieškoti iš Eąuitable ir 
skoloj kovai prieš š'aurės 
inilita ristus

N. Y. Life Insurance 
$10,000,000 apdraudų

apie

Lenkija ir Lietuva pasikei 
tė memorandumais?

P. Noros Gugienės 
motina mirė

Lenkai nori konsuliarinių ir 
prekybinių santykių, bet nu-j gavo telegramą iš VVatcrbury, 
tyli apie Vilnių. — Eltos pra- Conn., kad trečiadienio rytą 
nešimas . ten mirė p. Pricevičienė, p. No-

-----------  ros Gugienės motina.
“Daily Telesraph”, artimas Anksti trečiadienio rytą p. 

anglų užsienių reikalų ministe- 'Gugienė, gavus telegramą, kati 
Nežiūrint pakarto- jos motina kirtingai susii-gus, 

tą pačią dieną greituoju trauki
niu išsiskubino tėviškėn, bet

Advokatus K. Gugis vakar

Coolidge vetavo Filipiny 
nepriklausomybės biliy

Prezidentas Coolidge vetavo 
Filipinų legislaturos priimtą bi- 
lių paskelbti plebiscitą Filipinų 
nepriklausomybės klausimu.

1 užsimušė, 2 susižeidė 
autui apvirtus

Netoli nuo čia apvirtus 
mobiliai, viena mergina, 
tie Petersoniutė,
III., užsimušė, o kartu su ja va
žiavę Dr. Martin 
Creek, Mich., ir IK' 
Chicagos pavojingai
Nelaimė atsitiko Augusta-Jack- 
sonville vieškely.

Siūlo plebiscitą nusigink 
lavimo klausimu

KOPENHAGA, Danija, bal. 7.
— Karo metais buvęs Danijos 

j apsaugos ministeris Munch pa- 
1 siūlė folketinge (atstovų bute/ 
sumanymą paskelbti prieš lie
pos 1 <lieną plebiscitą krašto 
nusiginklavimo klausimu.

Buvusios socialdemokratinės 
Danijos valdžios pasiūlytas nu
siginklavimo įstatymas buvę 
folketingo (atstovų buto) pri
imtas, tečiau jo nebuvo dar 
priėmęs landstingas (senatas) 
kai socialdemokratų kabinetas 

mėnesį atsi-7. — praeito gruodžio 
auto-1 statydiro.
Myr-į 

Mobile, i

iš Battle 
Scholl iš 
susižeidė.

Italija paskelbs laisvais
14 savo uostų

KONTESTAS
“NAUJIENĮĮ”

Naujienų” Kontestas eina

ROMA, Italija, bal. 7. Mi- 
nisterių kabinetas patvirt’no 
dekretą, kuriuo valdžia įgalio
jama paskelbti laisvus uostus 
Savonoj, Genuoj, Livorne, Nea
poly, Brindisi, Bari, Anconoj, 
Venecijoj, Trieste, Fiume, Pa
lermo j, Messinoj, Catanijoj 
Cagliari, Sardinijoj.

Apie šimtas vyrų ir motery Chi- s^us paskelbti laisvais 
cagoje, apielinkėse ir po visą ją 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyVenę, dirba 
kaipo kontestantai, kėlimo “Nau- 
jieny” cirkuliacijos, pardavinė
jime “Naujienų” skelbimų ir 
knygų kortų.

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

mianti Kantono nacionalistų 
valdžią.

Ginkluota policija ir 
viai, viso 200 vyrų, tuojau 
stojo ambasados rumus ir įėję karo vadui, 
vidun ėmė krėsti. I 
keletą valandų, ir kareiviai 
ėmė visus rusus, kurie nebu
vo oficialiai akredituoti ka’pu 
ambasados žmonės, konfiskavo 
daugybę dokumentų, liteiata
ros, o taipjau automatinių šau-’dolerių paskolos, 
tuvy ir amunicijos. | Kiniečių laikraščiai
• Kratos metu, vienas rusų kad Hankovo 1 
militarinis atašė bandė i___

PEKINAS, Kinai, bal. 7. '
Kiniečių bankininkų asociacija) NEV\ \ORKAS, bal, 
davė nacionalistų (Kantono) j Sovietų Rusijos valdžią 

v., __  •- * gen* Ciang Kaiše- zentuoją? vietos <—
Krėsta per kui, 3 milionus dolerių pasko-i (^iar’es skundžia Ecpii-

karci-
ap- t reprc-

vietos advokatas

los kariuomenei apmokėti, ojtable Life Insurance kompaniją 
taipjau finansuoti kampanijai'’1’ New York Life Insurance 
pr’.eš šiaurės Kinų militarislą; kompaniją, idant išieškojus iš 
Cang Tsoliną. Netrukus banki-į*V bendrai apie 10 milionų do- 
ninkai duosią dar 7 milionus apdraudos pinigų apie ke

turiems tūkstančiams rusų, ku- 
skelbia 110 buvo tose kompanijose ap- 

• vykdomasis ko- sidraudę ii turi jų apdraudos 
____ __ _ ____ ____ sude-' mitetas, kuriam diriguoja Ma-!lX)^sus-
ginti pluoštą dokumentų, įme- ’skva, davęs įsakymą generolui ! 3vja įnešta į Aukščiausi teis-

_ • 1______ * J X i .. -- A. .. 1 L.' 11 1 X /vlz iii 1 I po 11 Ir 4-1 tf tPA . * ma. i *
Kompanijos atsisako ąpdrau- 

kampanijai prieš šiaurės Kinus iaas išmokėti, motyvuodamos 
vesti, tečiau gen. čiang Kaiše* kad sovietų valdžiai kon- 
kas to komiteto nepripažįstąs t Hskavus Rusijos apdraudų įs- 
ir visai atsisakęs jo klausyti.įtaigas, polisai nebetekę vertės. 

[Kalbama, kad netrukus gen. J 
Čiang Kaišekas veikiausiai pasi-! 
skelbsiąs diktatorium ir kad jį 
remsią Šanchajaus kiniečių 
bankininkai ir pirkliai, kurie 
biją, kad neįsigalėtų komunis
tų įtaka.

su-

tęs juos j krosnį, tečiau tai čiang Kaišekui nutraukti viso- 
nepavyko: dokumentai buvo iš- kias pertraktacijas su svetimša- 
gelbėti ir konfiskuoti. . liais ir tuojau vykti į Nankiną

Maršalas Cang Tsolinas pa
reiškė, kad areštuotieji ir kiti, 
kurie dar busią suimti tardy
mus darant, busią aštriausiai 
nubausti.

rijai, rašo: 
tinų pareiškimų tiek lenkų, 
tiek ir lietuvių t vyriausybių, 
kad jokų bandymų vesti dery- jau mamutės gyvos neberado, 
oas nesusipratimams taip jų' 
sutvarkyti nebuvo- daroma,
mes turime galimumo pareikšti, 
kr d tos dvi vyriausybrs pasi
keitė memorandumais nepa
prastu diplomatinėj praktikoj 
privatiniu budp. Lenkų memo
randumas Lietė 
konsuliarinę konvenciją, o 
taip pat prekybos ir kitus eko
nominius klausimus, bet nieko 
nekalbėjo apie Vilnių. Lietuvos 
memorandumas kukliai davė su
prasti, kad nesutvarkius Vil
niaus klausimo negalima tikė
tis nustatyti normalius santy
kius tarp Kauno ir Varšuvos. 
Toj derybų stadijoj neformaliai 
įsikišo vokiečių vyriausybė, da
vusi suprasti lenkų ir lietuvių 
vyriausybėms, kad ji tikintis 
gauti iš jų nuoširdžią informa
ciją apie derybų eigą”.

HELSINKAI, kovo 16. (El
ta). — Suomijos koalicijos par
tijos “Uusi Suomi” tilpo ilges
nis laikraščio redaktoriaus pasi i 
kalbėjimas su Lietuves atstovu' 
Suomijoj p. J. Savickiu Vilniaus 
klausimu bei lietuvių lenkų san
tykių reikalu.

Paskleidus šiorrJs dienomis 
per Berlyną ir kitais keliais 
gandus, kad Lietuva, esą, linku
si tartis su lenkais ir net, kad 
šios dvi valstybės, esą, susitai
kiusios, šie gandai sukūlė susi
domėjimo ir Suomiuose, su atsi-> 
dėjimu sekančiuos Vilniaus 
kalą. Atstovo pranešta, 
gandai tam tikrais tikslais 
paskleisti veikiausiai lenkų, kad MOTINA IR 2 METU SŪNŪS 
iki šiol lietuvių tesitarta vien i 
tik miško plukdymo Nemunu 
klausimais Kopenhago j ir Luga- j 
no, bet lenkų buvo statomi ne- 
bepriimtinį reikalavimai ir de
rybos turėjo nutrukti. Lietuva 
tegalėsianti atnaujinti santy
kius su Lenkija, kai jai bus su
grąžintas Vilnius, ne pirmiau.

Mirusios laidotuvės įvyks 
šeštadienį. P. Pricevičienė mi
rus širdies liga.

Bijo keršto už Sacco 
ir Vanzetti

klausimą apie 
konvenciją GENEVA, Šveicarija, bal. 7. 

— Atėjus žiniai, kad Massa- 
chusetts aukščiausias teismas 
atmetė prašymą leisti Sacco ir 
Vanzetti bylą iš naujo tardyti, 
Amerikos legacijai ir konsula
tams Šveicarijoj suteikta poli
cijos apsaugos. Jungt. Valstijų 
konsulatas Genevoj gavo gru- 
mojamų laiškų.

1,580 laivyno kareivių 
gabenama i Šanchajų
SAN DIEGO, Cal., bal. 7. — 

Jungtinių Valstijų laivyno tran
sporto laivas Ilenderson išplau
kia ia čia į Šanchajų, Kinuose, 
gabendamas 1,560 ^aivyno ka
reiviu. Transportas pasieks 
Šanchajų maždaug per 22 die
nas.

3 vaikai žuvo ji^ny
FLIPPIN, Ark., bdl. 7. —; 

Praeitą naktį čia sudegė vieno 
darbininko, George Muses, na- 
mai, kurių ugny žuvo ir trys 

,iel' ijo maži vaikai,kad _
yra

MIRĖ NUO UGNIES

ELKHABT, Ind., bal. 7. — 
Anna Holler’iene, 32 metų, ir 
jos dvejų metų sūnūs, mirė 
nuo baisaus apdegimo. Motina 
pilė j krosnį kerosino, kurs 
ekspliodavo ir, apipurkštęs, už
degė ant jos ir vaikučio drapa
nas.

Karininkas karininką nušovė ,
Plieno namai Škotijoj

Nedarbas Cechoslovakijos 
stiklo pramonėj

Vietomis bedarbiai puola įmo
nes ir daužo mašinas, išme
tusias juos iš darbo

MAŠINA SUTRIUŠKINO
DARBININKĄ

PRAHA, Gechoslovakija, bal.
7. — šiaurinės Čechijos stik
lo fabrikuise įvedus mašinas pąnijos įmonėj mašinos 

ir stiklo daiktams gaminti, dau- sutriuškintas darbininkas
gybė stiklo darbininkų liko be^Moon, 38 metų.

Valdžia įgaliojama tuos mie- darbo. Bedarbiai laiko sk-jitmč- 
t uostais ningus mitingus ir reikalauja, 

įs0, ar iš dalies, trims de- kad stiklo gamyba mašinomis 
Šimams metų, pradedant nuojbutų užginta. Per praeitą savai- 
sausi 1, 1928 m. Uoste, pa- tę kai kuriose vietose bėdai* 
skelbtame laisvu, nebus taiko- biai puolė įmones ir daužė ma
mos jokios muitų reguliacijos.

HAMMOND, Ind., bal. 7. — 
American Maize Products kom-

buvo' 
W.

DIDELIS GAISRAS ROCK 
CITY; $200,000 ŽALOS

šinas, taip kad į tas vietas vy
riausybė buvo priversta pasiųs
ti stiprias policijos jėgas užbė
gti už akių tolesniems neramu* 

|mams, ir darbininkų mitingai 
po 9 vai. vakaro tapo užginti.

1$ DARBO LAUKO
Illinois kasyklų savinin
kai pasirengę tartis su 

angliakasiais

GIBRALTARAS, bal. 7. — _______
Vienas britų karininkas, pulk.
James Fitzgerald, buvo čia' G LANGO W, Škotija, Lai. 7. 
šiandie kito savo kolegos kari— Tūkstantis Škotijoj pastaty- 
ninko nušautas. Kol kas neiš- tų plieno namų pasirodė taip 
aiškinta, ar tai buvo padaryta geri, kad tokių namų pastatyti 
.yčia ar netyčia. užsakyta dar 1,000.

ROCK CITY, III., bal. 7.
Vakar siautęs čia gaisras pa
darė apie $200,000 nuostolių. 
Sudegė šeši trobesiai pačiame 
biznio d i strik te, be 
elevatorius, medžio 
anglies sandėlys.

STOKHOLMAS, Švedija, bal. 
7. — Švedija ir Austrija apsi
keitė galutinai abiejų ratifi
kuota sutartim, kuria karas pa-

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

Galima laukti lietaus; mažu
mą šilčiau, stiprokas pietų rytų 
vėjas.

Vakar 
tarp 38°

šiandie

temperatūros buvo 
ir 39° F.

saulė teka 5:22,to dar javų 
sandėly* ir daromas neteisėtas nė jokiose džiasi 6:22 valandą. Mėnuo 

aplinkybėse. i džiasi 12:59 valandą ryto.

s* 
lei-

Illinois anglies kasyklų savi
ninkai vakar davė žinot, kad jie 
esą pasirengę tartis su savo 
72,500 streikuojančių angliaka
sių, priklausančių United Mine 
Workers unijai, bet’ kartu pa
reiškė, kad atnaujinti Jaekson- 
villės algų sutartį jie jokiu bū
du nesutiksią.

Indianos kasyklų savi
ninkų ir angliakasių 

konferencija
TERRE RAUTE, Ind., bal, 7. 

— Septyniolikos Indianos ang
lies kasyklų savininkai, priklau
są Indiana Coal Producers aso
ciacijai, pradėjo čia šiandie kon
ferenciją su angliakasių unijos 
atstovais lartis dėl Jącksonvil- 
les algų sutarties pratęsimo 
laikui, kol pagaliau bus prieita 
prie bendro susitarimo algų 
klausimu ir padaryta nauja al
gų sutartis.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

yra trys iš daugelio kitų puežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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KENOSHA, Wl$.
Neri., Balandžio 10,1927 

American Černiau Hali 
1715 52nd Street

Bus įdomios prakalbos 
temoje:

‘‘Kas yra Velykos’* 
ir jų reikšmė 

Pradžia 2:30 vai. po pietų
Kalbės F. ZAVIST 

Gerai susipažinęs su Šv. 
Raštu.
Įžanga Kuosa. Nėra kolektų 

Rengia :i kviečia
Tarptautinis Biblijos 
Studentų Susivienijimas

KORESPONDENCIJOS
. ..........................    — —........ ' .......... ..... ■' ..................—I

So. Omaha, Nebr.
Mes, So. Omahos lietuviai, 

buvo sutverę visų draugijų be 
sikrtumo Vietinių Lietuvių 
Draugijų Komitetą ir jis veikė 
beveik per aštuonis metus. Bet 
kun. Mikulskis negalėjo už no
sies vedžioti tų komitetų, tai 
ėmė agituoti, kad katalikiškos 
draugystės atšaukti; savo dele
gatus iš to komiteto. Jam da
linai ir pavyko suardyti tarpe

vietinių lietuvių vienybę, bet 
ne visai.

štai pasirodė ir antrasvei- 
kiantis komitetas vardu “Vie
tinių Lietuvių Katalikiškų 
Draugijų Komitetas’’, kuris 
sujaukė vasario 16 d. susirin
kimų vyskupo svetainėj priim
ti užuojautos laiškų Lietuvos 
prezidentui Smetonai, Voldema
rui ir fašistams smurtininkams. 
Susirinkimų atidarė ir uždarė 
su poteriais. Kalbėjo kun. Mi-

Dar Pirmu Kartu Chicagoj

4as Aktas Operos Faustas
Nedalioje, Balandžio 10, 1927

LIETUVIU AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted St.

Taipgi duetas iš Operos “Forze dėl Destino” ir kitos negirdėtos 
dainos. Operos dainuojamos lietuvių kalboj!

DALYVAUJA:

K. JOZEVSKAITĖ

>

P. STOGIS

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl

J. KUDIRKA
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Tai bus paskutinis Jovezskaitės Koncertas Chicagoje 
Nuoširdžiai kviečiame visus dailės rėmėjus atsilankyti. ' / 

RENGIMO KOMITETAS
J

kniskis savo grmnėzdiška kal
ba ir kiti. Vėliau buvo skai
tomas užuojautos laiškus, ku
riame beveik taip ir buvo pa
sakyta: “Gerbiamus tamsta: 
Lietuvos didžiumos žmonių iš
rinktasis prezidentas A. Sme
tona” ir t. t. P. J. Juzeliūnas, 
pasiprašęs pirmininko balsų ir 
pradėjo įrodinėti, kad tas laiš
kas yra įsirašytas visai mela
gingai ir mes, susirinkusieji, jo 
negalim priimti dėlto, kad tam 
laiške yra sakoma, kad Lietu
vos didžiumos žmonių yra iš
rinktas prezidentu A. Smetona. 
Tegul autorius to laiško pasa
ko susirinkime, kada buvo tas 
^smurtininkas prezidentas A. 
Smetona rinktas prezidentu. 
Visi tyli. P. J. J. savo kalboje 
nurodinėjo, kad tas dabar va
dinamas Lietuvos prezidentas 
A. Smetona nebuvo renkamas 
Lietuvės piliečių, bet gruodžio 
16 17 d. nakties metu užpuo
lė ant išrinktos ; teisėtos val
džios ir jų nuvertė ginklų pa- 
gelba caro oiicieriai ir fašistai.

Kun. Mikulskis pašokęs nuo 
kėdės ima šaukti, kad P. J. J. 
sakęs, jog Amerikos valdžių 
reikia nuversti. “Juk ir jus 
girdėjote, ar ne?” Visi tyli. P. 
J. J. prašo balsą, bu t pirminin
kas neduoda. Menas iš susi
rinkusių gavęs balsų ir sako, 
kad P. J. J. nesakė, kad Ame
rikos valdžių reikia nuversti, 
tik kun. Mikulskis sako dėlto, 
kad inkriminavus P. J. J. Taip 
daryti yra labai negražu.

Pirmininkas lėtai klausia su
sirinkimo, kų darysite su laiš
ku. Vienas atsiliepia “prilip
tas“. Paklausė kas prieš. “Aš 
prieš ta neteisingų laiškų”, at
siliepė kitas. Beiškia, vienas 
balsas už laiško priėmimų, o 
kitas prieš laiško priėmimų, o 
visi kiti susirinkusieji susilai
ko nuo balsavimo. Taip ir pa
lieka.

Tam viešam susirinkime da
lyvavo apie 5(1 žmonių.

Apart visko kun. Mikulskis 
sako, kad tas komitetas tikin
čių draugijų susidarė dėlto, 
kad senų jam draugijų komite
te nesu tvarkos ir yra nuvežę, 
kaip A. t kelis ir K. .Junevi
čienė pinigų. A. Poškus sako, 
kad jis nsas tame komitete 
virš 8 metų ir žinąs, kad nė A. 
Ūkelis, nė K. Junevičienė, va
žiuodami į Chicagų, nėra nuve
žę to komiteto nė vieno cento. 
Ir iš kur kun. Mikulskis ta vis
ką surado ir drįsta tuos žmo
nes be reikalo šmeižti?

$ $
Pas mus vienas “katalikas” 

biznierius apdraudė gyvastį ki
lo žmogaus bene ant $1,700. 
Apdraustasis žmogus mirė ne
palikdamas jokio turto. Bet 
kad priklausė prie vienos drau
gijos, tai la draugija sušaukė 
nepaprastų susirinkimų pasi
tarti apie velionio laidojimų. Su
sirinkime vienas narių ir pa
klausė, ar nėra velionis kitur 
apsidraudęs. Visi tyli; tyli ir 
tas biznierius. Po laidotuvių 
apdraudėjas ėmė rūpintis gavi
mu apdraudos. Bet apie tai su
žinojo velionio giminės ir su
stabdė išmokėjimų, kaipo ne- 
prisidėjusiam prie padengimo 
laidojimo lėšų. Dabar visas da
lykas atsidūrė teisme.

>;<
Lietuvis saliunc nušovė lietuvį

Dalykas buvo toks. Vidur
nakty atsibaladoja keletas ki
tataučių į lietuvio saliuną. Jie 
visi buvo girti. Neužilgo sve
čiai buvo paprašyti apleisti vie
tų, nes jau buvo laikas ir užda
ryti saliuną. Prievarta apleido 
ir kitataučiai. Už kelių minu
čių V. Sakaitis ėjo laukan ir 
tarpdury susitiko L. P. Loner- 
gan, kuris ir nušovė Sabaitį. 
L. P. Lcnčrgan lapų pripažin
tas žmogžudžiu ir dabar jį lau
kia kriminalis teismas.

V. Sabaičio kun. Mikulskis 
nenorėjo laidoti. Bet atsirado 
tokių užsispyrėlių, kurte kuni
gų priverto atidaryti bažnyčių 
ir duoti paskutines pamaldas.
Po pamaldų kun. Mikulskii

.taiga prapuolė. Graborius bė
rio ja ir ieško kunigo, bet ne
randa. Paskui pamate patvo
riais bėgant linkui kapinių. 
Graboris tuojau sukamandavo- 
jo greit važiuoti, bet aplink va
žiuojant kunigas visgi spėjo 
pirmas pribėgti prie duobės. 
Dabar visi lietuviai ir kitatau
čiai, kurie mate ar girdėjo ki
tus pasakojant, gardžiai juo
kiasi iš tų lenktynių.

>!:

Kada kun. Mikulskis buvo 
sveikas, tai jis susišaukęs pa
rapijomis poterius kalbėjo ir 
egzortus skaitė, kad visus be- 
iievius Dievas sutrauktų. Bet 
bedieviai visai Dievo neprašė, 
kad kun. Mikulskis apaktų. Bet- 
»i teko nugirsti, kad kun. Mi
kulskio regėjimas visai susilp
nėjęs ir viena akia buk visai 
nebematųs. Priežastis esanti 
ikių uždegimas. —Proletaras.

‘Varpo” spaudos ben
drovės atstatymas

Dr. A. L. Graičiunas, “Tė
vynės” num. 12, ragina ameri
kiečius pirkti “Varpo” Bendro-' 
vės šėrų, kad atstatyti spaus- 
’uvę su “Lietuvos, Žiniomis”. 
Sumanymas geras, bet esant 
Lietuvoje Herostratų siutimui, 
neįvykinamus. Pirma reikia vi
nis Herostratus sugaudyti ir į 
Varnių “seminarijų“ užtverti, o 
tada laboratorijas statyti. Vi- 
jiems gerai yra žinoma, kiek 
truso ir energijos reikia padėti 
iki pastatymo namo, kurį bilc

KRAUJO ir kitų

Vienatine ištraukia
moji mostis Ameriko
je: skaudulių, karbun
kulo. Ištrauks užsikrė
timą iš žaizdų, taipgi 
putina iš jūsų kūno.

užsikrėtimų. Nelaiky-

IŠTRAUKIAMOJI MOSTIS

UzslNOrtlJUSIO 
kit nuodų savo kūne.

Parduodamos visuose vaistinėse ir pas vertelgas

Glovackis ar Musteikis su dina
mitu gali greit sugriauti, už 
kų nuo kunigų dar ir atpuskų 
gali gauti, apart pinigų.

I *

Lietuvis Kontraktorius
Lietuvos Herostratų sugaudy- 

mui lygiai reikia pinigų leidi
mui tam tikros literatūros, 
slaptai įgabenamos ir platina
mos Lietuvoje, kaip pirm atga
vimo spaudos-.

Mes turime neužmiršti, kad 
dabar Lietuvoje atsikartojo kry
žiokų karai ir žut-butinč kova. 
Lietuviai turi suvienyti visas 
savo jėgas pargalėjimui tų kry
žiokų, kurie juk gali ir Pilsuds
kį dar narsivest į Kauną.. .

Kryžiokai susprogdino “Lietu
vos Žinias“ Kaune, o čia Ame
rikoje mums atėmė “Dirvą” ir 
“Vienybę”, kurių redaktoriai, 
Karpavičius su Sirvydu, parsi
davė katalikiškam “molochui”. 
“Dirvos“ ir “Vienybėš“ šėrinin- 
kaį dėjo pinigus tikslu palaiky
ti tuodu laikraščiu tautiškoje 
ir demokratiškoje dvasioje. Bet 
jų redaktoriai nudardėjo į Glo
vackio abazų. Musų greitu dar
bu turi būti atgavimas tų dvie
jų laikraščių, kurių šėrinin-

Su vedam šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodami 
ant lengvo išmokėji 
m o.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22n<J Street
Phone Canal 2591

kai ir skaitytojai privalo imtis 
priemonių pašalinimui nuo reda
gavimo Karpavičiaus su Sirvy
du.

Tėvynės Mylėtojų Draugija 
irgi privalo pasidarbuoti bę už
vilkimo, išmetant iš valdybos 
parsidavėlius Karpavičių ir jau
nulį Sirvydų.

Beje, niekas nieko nerašyki
te “Varpo’’ Bendrovei, Laisvės 
Alėja 60, Kaime, nes viskas lie
ka katalikiškųjų žandarų na
guose. Mums reikia senųjų 
slaptų susirašymo kelių su Lie
tuvos veikėjais. —-P. Mikolainis.
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kŪDIKIų 
uEROVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Duok savo
kūdikiui
gerinusį

■« kMUlf.

U/pUla atrlraJ ir UiasaJ

T EI negalit penėti savo kruti- 
mis kūdikio, nedaryk ban

dymo su kitais maistais, bet 
pradėk gerai—duok jam maisto 
kuris jau yra išauginęs daugelį 
stiprių vyrų ir moterų, negu 
visi kiti maistai sudėti daiktan 
—duok savo kūdikiui Borden’s 
Eagle Brand Condensed Pieną. 
Tai maistas kuris išaugina 
stiprias kojas ir stiprą kūną. 
Patvirtintas ir patariamas gy
dytojų vartoti, nes jis yra aug- 
štos rųšies ir gerai sudėtas.
Jei Jut* prlMltĮtlte mumu Aitą paskelbimą 
au vardu ir udreau, arba prl»lu«lt0 
mums utvirutf. mr» paaiųntpic Juina, 
dykai, pamoklnlmij Junų kalboje kaip 
penėti Jūsų kudlk|; talpai vaikų knygute 
Ir kltoklim (domloN IlteraturoH. I’ur«slduodu 
vhoae vulatlnėne Ir grokernėtie.

THE BORDEN COMPANY

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

VAIKAI REIKALAUJA
“CASTORIA”

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AhUfcEKhA 

3101 So. Halsted Street

Tuoj po vartojimo prašalink čiulpu- 
ką ir perplauk jį šaltame ar šiltame 
vandeny. Patrink išorinę pusę su tru
pučiuku valgomos druskos, ir išversk, 
perplauk ir patrink su druska, kad 
nuėmus pieną ir pavirink penkias rni- 
nutas.* čiulpikas tuoj bus sausas kaip 
tik išimsi iš verdančio vandens. |dėk 
ji įstiklinę, kuri buvo pervirinta ir 
kietai prisuk dangtį ir laikyk jį kur 
nėra daug šviesos. Pirm vartojimo 
čiulpiką įeikiu vėl perplauti. Gerai 
yra turėti prirengta keletą čuilpikų, 
kadangi juos patinka įvairios nelai
mės. Turėtum turėti ant rankų še
šias bonkutes ir dvyliką čiulpikų. Prie 
to, vieną aštuonių uncijų mitrą ir 
bonkutei trintuką. •

Priežiūra Indų po Vartojimui

Kontesto Honoratų Komisija: 

ANTANAS OLSEVSKIS, 
SOPIU E KRASAUSKIENE, 
DR. STEPONAS BIEŽIS.

Kontesto Numerutorius:
ANTANAS RIPKEVlčIUS.

Kontesto Vigilijos: 
JONAS JANKUS.

Kontesto Pradžia Vasario 1, 1927. Kontesto Baiga Balandžio 30, 1927.

Specialiai prirengtos dcl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus

M:»rquctte Park “karalius”

Užsilaikyki! Tinkamai Šią Žiemą
’ Laike šaltesnių mėnesių kuomet Gamta praša

lina gydančius saulės spindulius, laikas tiems kurie 
lengvai pasiduoda kosuliui, slogoms, bronchitui arba 
kitoms kvėpavimo organų ligoms, būtinai rei
kalauja.

SCOTTS [MUISION
Jis suteikia silpnai sistemai turtingą, malonų sko
niui, kaip Smetoną maistą ir toniką, kuris turi 
savyje sveikatą teikiančius vitaminus iš cod- 
liver aliejaus. Bukit stiprus, vikrus ir gerai mai
tinami šią žiemą — vartokit Scott’s Emulsion.

Scott A: Boune, Bloomfield, N. J.

I’-as M. Rozenskis pirmasai 
iš 1:: tuvių atidarė savo biznf 

i 6312 S. VVestern avė., Mar- 
(pictte Parke, šiandie p. Ro- 
zenskio Beal Estate biznis “pla
čiai išsišakojęs ne tik toje apie- 
linkėje, bet ir visoj Chicagoj. 
Jis niekad nesiskubina, bet daug 
padaro. Jo patyrimas Beal 

; Fstatc biznio gelbsti ne tik 
I jam pačiam, bet ir žmonėms, 
kurie nuo jo perka. Jei p. Ho- 
zenskis sako, kad ta vieta kils, 

| tai kitas geriau nepasakys. 
| P-as Bozenskis pirko Naujie-.

?.ų pagarsinimų kortų už $100 
Jam pardavė p. Gco. Lucas. 

Į Bozenskis ketina pirkti kortų 
ir daugiau.

ne visi mokame juos budavoti. 
ėin jau reikalingas p. J. Pokel 
(Poknlnis). .Jam y ištiek mūrinį 
ar medinį, jisai gali visokį pa
būdavote Jis nuperka lotą, pa- 
budavoja gražų namelį — žiū
rėk jau ir lankosi į jo namus, 
6949 S. Hockvvell st., žmonės, 
kad jioins parduotų. P-as Po- 
krt budavoja ir kitiems, jei jie 
turi nuosavą lotą.

“Naujienų’’ kontestantas p., 
Urnežis pardavė 
“Naujienų 
tas. '

Motinos! Fletčhers Castoria 
yra jau vartojama virš 30 me
tų kaipo malonios ii- nekenks
mingas pąvaduotojas dėl Casto. 
Oil, Paregoric, Dantų Lašų i; 
Soothing Syrups. Neturi savyje 
narkotų. Nurodymai i,,ndr.s’ ant 
kiekvieno pakelio. Gydytojai vi
sur rekomenduoja jas. Tikro.; 
gyduolės turi šį parašą.

Brighton

p. Pokel 5 
pagarsinimų kor-

Park pionierius

26-47

Kaip Prirengti Kūdikio Maisto 
Bonkutę.

Prie švaiumo kitas svarbiausias da
lykas yra teisingas nusaikavimas ir 
tinkamas atmiešimas.. Kuomet var- 
jaina pasaldintas kondensuotas pie
nas, jis turi būti atmieruotas pilant iš 
keno į šaukštą, žiūrint, kad pribėgtų 
pilnas, bet nepervirft. Lengvai gali
ma supras*!, kodėl nereikia .šaukštą 
kištj į keną, jei pasvarstysi kiek prie 
jo prilips pienovisai nereikalingo. Pa
mokymai kaip i>enėti sako imti tiek ir 
tiek šaukštų į tiek ir tiek uncijų van
dens; to<lel reikia labai atydžiai at
siknoti kiekvieną šaukštuką konden- ( rxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
suoto pieno kaiv pamokimai rodo. At- 
saikavęs reikalaujamą kiekį yra svar
bų perplauti stiklą su virintu vande
niu, kad išsčmus prilipusią dalį. Ati
darytas kenas turi būti laikomas šal
toje vietoje ir kietai pridengtas puo
deliu ar sitkline. Vartojamas piemas 
turi turėti .smetonos varsą ir būti 
liuosas nuo sukrekėjimų.

Atsaikuok virintą vandenį (ne van
denį, kuris verda, bet tokį, kuris buvo 
pirma atvirintas ir dabar vėsus) mie
loje. Ten pilk pieną tik žiūrėk, kad 
pieno lyginai^ butų su saiku, o ne per 
viršj. Išmaišyk viską gerai ibi išsi- 
leis. Iš mieros pilk šitą maišymą į 
sterilizuotą bonkutę ir uždėk tuojaus 
b'^erelizuotą čiulpiką. Sumaišyk tik 
tiek, kiek reikalinga vienam penėji
mui.

Grojikliai Pianai 
PEOPLES KRAUTUVĖSE

Sausa. ar šlapia, bet vynas 
teka

ines “neturime“ nė 
nė alaus, nė vyno.

Kuomet priseira reikalas išauklėti 
jūsų kūdikis į stiprius, sveikus vyrus 
bei moteris, niekas nėra taip svarbus 
jų pirmose gyvenimo žingsniuose, 
kaip maistas. Todėl žmonės jau se
nai pametė eksperimentavę. Išmin
tingi žmonės nerizikuoja. Jei moti
nos pieno nėra, jie nesikvaršina. bet 
tuoj imasi Borden’s Eagle Brand Pie
no. Pasinaudok prityrimu tiekos mi- 
lionų kūdikių per paskutines 
gc n t kartos.

Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti geriausį pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vaitoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jum! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
nas “Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais, 
kibai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

Dabar 
I 

degtinės,
- “Sausa“ musų šalis, tad reik su- 
sirgti, kad gauti butelį nors Sa- 
’utes biterio vyno. Salutes Ma- 
nufacturing Co., 616 W. 31 st., 
dirba dieną ir naktį. Jie nori, 
kad žmonės nesiskųstų viso
kiom silpnybėm, blogais apeti
tais ir t. p. A. F. Ambroze, ve
dėjas šio biznio, sako, kad kas 
gers jų vyną, visi bus sveiki ir 
tvirti kaip krienai. P-as A. F. 
Ambrozf pirko Naujienų pa
garsinimų kortų už visą porą 
šimtinių. Delei to Naujienų kon- 
testantė Mrs. S*., Mikutaitis pa
šoko 
ir P

Vos tik kelintas metas Brigh
ton Purk kolonija pasidarė pa
naši į miestą. Važiuojant ma
tydavosi tijs kur nekur namelis. 
Pranas Lucas užsidėjo savo 
Beal Estate biznį, 4108 Archer 
Avė. . Kiek jis privežtojo ten 
žmonių, kurie vienas iš šimto 
įtikėjo p. Luco žodžiais ir pir
ko lotą ar namą- šiandie dau-; 
gelis gailisi nepaklausę p. Luco. 
Kurie seniau pirko namus, da
bar yra linksmi, kad jųjų na
mai yra verti 10 kartų dau
giau, nei jie yra mokėję.

P-as Lucas yra pionierius 
šios kolonijos. Jis pirko “Nau
jienų“ pagarsinimų kortų už 
$130 nuo kontestanto p. Mille- 
rio ir iš p. l’rnežio už $50.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4126 So. Richmond Street

Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgui praktika* 
vufli Pennsyb 
vanijos ligon* 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pr 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

Mis.
Yards 4951

Anielia Jarusz-Kaushilias
AKUftERKA

3252 So. Halsted St.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

vai- 
pa-

j aukštesni laipsnį, taipgi 
Milium turėjo gerą kąs-

>J<
*

Keikatingas žmogus

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

yra

Dabar yia metų laikas kuomet 
kai įgauna krupą. . Krapas yra 
žystamas greitu gerklės parpimu ir 
dusinančiu kosėjimu. Atidėliojimas 
yra pavojingas. Yra labai protinga 
turėti pas save namuose butelį Dakta
ro Drake’s Glessco. kuris yra garsi
namas laikraščiuose. Jūsų vaistinin
kas parduoda jas.

LIESTO”'

ĖB^S^BtriERlOt

J. NAKROŠIS, Vedėjas
4177-83 Archer Avė
M. KEZES, Vedėjas 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

. Jei jus neturite loto, lai 
bloga. Bet kada turite lotą, tai 
yra da praščiau. Turite žemės, 
bet negalima jąja naudotis. Ta
da jau reikia kreiptis prie p. J. 
Velečkos (Welechka), 6634 So. 
Mapkvvocd avė., kad jis pabu- 
davotų jums namą. Taip, p. Ve- 
ločka yra specialistas tame ama
te. Jei jis gerų plytų pabuda- 

' vos namą, tai jūsų rūpestis ir 
: vargai bus pasibaigę jūsų am

Skaityk* šiuos straipsnius kas savai
tę ir pasidėk ateičiai.

ei Lafayette 4228
Plumbinę, Heating 

viatna visados 
ifefiauaiaL

(n’fir !’f'fU\’S1 IjjH
patarnauju ku

M. Yuška,
Į ifM W. Strrat, Chicato. III.

Tikros Kvietkos!
Siųskit savo pasveikinimus kvietko- 
mis. Mes nusiųsime puikiausias kviet- 
kas. Palikite savo užsakymą, mes at
liksime kitką.

THE ARGYLE FLORIST
Kvietkos pasipuošimams, Bankietams 

ir Vazonuose Kvietkos

1116 Argyle Street
Phone Sunnyside 8795 

Prie “L” Stoties

YolrTYES
Night and Momlng to keep 
them Clean, Clear and Heaithy 

WriU fov Free “Eye Care” 
or **Eye Beauty” Book

Marin* Ck, D*H. H. 9 B. OUo SL. Ckicago

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijini Spaustu vi.

APSIDRAUSKli

$10,000 A=T POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ............
Adresas (gatvė)
Miestas ir Valst.
Užsiėmimas......
Pašelpgavis ......

Amžius

P-as J. Valečka kilstelėjo p. 
l Millerį, Naujienų kontestantą, 
su 575 balsais. Geras biznierius 

i visada gelbsti kitus, labiausia 
Naujienų kontestantus. 
biznieriaus darbai atneš 
šimteriopus vaisius.

* * 
♦

Atnaujintojas

Gcri 
jain

Baldai, kaip ir žmonės, sens
ta ir nusidėvi. Žmones negalima 
atnaujinti, bet baldus galima. 
Mes turime lietuvį p. J. Kazi- 
ką, 4140 Archer avė., kuris iŠ 
senų nusidėvėjusių baldų (fur- 
niture) padaro naujus, kurie 
laikys visam amžiui. Kam mes
ti baldus, kad p. Kazikas juos 
gražiai sutaiso ir tada baldai 
būna da drutesni?

P-as J. Kazik pirko “Naujie
nų” pagarsinimų kortų nuo 
p-lės Viktorijos Williams už 
$30; nuo p-ios Rudienės pirko 
taip pat už $30. Tai p. Kariko ’ 
upholstering biznis yra nau
dingas ir lietuviams reikalin
gas. Mums tokio biznieriaus 
senai reikėjo. 

♦ ♦ *
žmonių gelbėtojas ą

Šiuose laikuose be namo 
yenti negalima. Visi sušaltume 
atėjus dideliem^ šalčiams. Visi j 
mokame namuose gyventi, bet]

gy-

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki

Viršuje Universa)
State Bank

Tel. Empire 7365
DR. F. MATULAITIS 

322 Holbrook Avenue 
DETKOIT, M1CH.

Adynos 12—2

Res. Phone Fairfax 9258 
Central 8213—8214

Forest Garfield Smith
ADVOKATAS

1008 North American Building
36 So. State St., Chicago

Lietuviai Advokatai
H.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A; SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidunniestyji 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St 

Cor. Washįngton and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8895

Phone Pullman 0621
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

įvairus Gydytojai
Telephone Yardi 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 8200

MR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir vaiką pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas Ir Laboratorija: 102* W. 

18th SU netoli Morgan St.
VALANDOS4 Nuo 10—12 platų 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis i Canal 
8110. Naktį

South 'bore 2288 
Boulevard 4186 

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

ir

Telefonai:

K. JURGELIONIS
AD VOK A i h « 

Miesto Ofisas
190 No. State SU Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 0141
Bylos visuos* teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiėiams.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9609

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tet Pullman 5950 

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visų teisių

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chieago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
, Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:89 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

JOHN ĮMINSIĄS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St 
Telefonas Canal 2552

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

V. w. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 589 
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

ADVOKATAS
11 S. La Šalie SU Room 2011

Te. Randolph 1984—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halst-d St. Tel. Yards 0062

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Runas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted StM Chicago 
arti 31st Street

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

7—9 v. v. apart PanedJlio ir 
Pitnyčioa.

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

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

Optemestrist 
Boulevard 6487 
S. Ashland Av.

Ir 805 E. 47th Si.
Keavoed 1711Į .................... ’ i '
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Kdltor P. SKIGATTT8 
1719 South Halsted Street 

Oieago, III.
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Subacription Rateli 
18.00 per year in Canada. 
|7.00 per year outside of Chicage. 
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•ekmadianiua. Leidiia Naujieną Ben
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LIETUVOS LANKYMAS*

anaiptol nemanome, kad tokius žmones reikėtų atkalbi
nėti nuo važiavimo, (jalų gale, kas bloga gali jiems atsi
tikti? Tiesa, labai bjauru, kad parvažiavusiam paviešėti 
pas save gimines žmogui, reikės saugotis, kad neprasita
rus kokio žodžio, už kurį Voldemaro “arkangelai” gali su
čiupti ir nugabenti į kalėjimą; bet šitą nesmagumą išken
tėjus, viskas kita, rodos, turėtų būt taip, kaip būdavo ir 
kitais metais.

Mes tuos pastebėjimus dėl keliavimų į Lietuvą daro
me ne tam, kad sulaikius amerikiečius nuo važiavimo, bet 
kad priminus galią turintiems, jogei jų pareiga yra paša
linti tas kliūtis, kurios dabar trukdo Amerikos lietuvių 
susisiekimą su tėvyne. Jei Kauno ponai nieko nedarys ši
tuo reikalu, tai, kaip aukščiaus nurodėme, Lietuva turės 
didelį materialį nuostolį.

Ką Smetona su Voldemaru gali padaryti, kad atgai
vinus amerikiečių norą aplankyti Lietuvą?

Juodu arba jų dviejų sėbrai gal įsivaizduoja,, kad 
Amerikos lietuvius lengviausia esą prisiviliot kokiais 
nors blofais, skelbiant, pavyzdžiu, kad “nuo bolševizmo 
išvaduotoje” Lietuvoje dabar viskas klojąsi kuopuikiai- 
sia. Bet tai yra tuščias dalykas. Kauno didvyrių pasako
mis amerikiečiai jau s^nai paliovė tikėję: paliovė dėl tos 
paprastos priežasties, kad tie didvyriai jau daug kartų 
buvo viešai sugauti bemeluojant. Jš tiesų, tokios parsime- 
lavusios, taip begėdiškai visuomenę mulkinančios vald
žios, kaip dabartinė, dar nebuvo Lietuvoje matyta.

Taigi ne naujais melais turi būt taisoma padėtis. Lie
tuvos valdovai privalo tam tikrais žinksniais ir darbais 
parodyti amerikiečiams, kad jie, keliaudami Lietuvon pa
siviešėti, nestatys savęs pavojun. Jie turi įgalioti savo at
stovus užsieniuose, kad šie užtikrintų ketinantiems va
žiuoti Lietuvon žmonėms, jogei tenai jie nebus varžomi, 
šnipų sekiojanti ar kaip kitaip trukdomi; jogei valdžia 
nekliudys jiems važinėti po Lietuvą ir apleisti ją, kada 
jie norės; jogei jie galės laisvai sueiti su giminėmis ir 
draugais Lietuvoje ir palaikyti ryšius, su Amerika. Gė

Šiemet, jei ne fašistinis perversmas Lietuvoje, butų 
tūkstančiai amerikiečių aplankę savo gimtąjį kraštą ir tė
viškes. Ir lankytojams butų tatai suteikę didelio malonu
mo, ir Lietuvai butų buvusi nemaža nauda.

Šiais laikais, jei kas nori važiuot į Lietuvą, tai daž
niausia ne apsigyvent tenai (tas entuziazmas jau senai 
yra išgaravęs), bet tik pasimatyti su giminėms ir pasisve
čiuoti. Kai kam tenka ir atlikti kokį nors reikalą — atsi
imti dalį, parduot nuosavybę ir t. t. Pabuvę Lietuvoje per 
vasaros mėnesius, tokie keliauninkai paskui vėl grįr.ta 
Amerikon.

Bet kiekvienas jų, vykdamas Lietuvon, vežasi po ke
letą šimtų dolerių, o daugelis net ir po keletą tūkstančių. 
Kas tų atliekamų dolerių neturi, tas ir nevažiuoja. Lietu
voje viešėdami, amerikiečiai paprastai ne šykštauja, bet 
‘"praspendina” visa, ką turi pasiėmę kelionei, pasilikdami 
tiktai tiek, kad galėtų užsimokėti už kelią atgal.

Vidutiniškai imant, parvažiavęs Lietuvon amerikie
tis, palieka tenai kokius penkis šimtus dolerių. Buvo ma
nyta, kad šiemet Lietuvą atlankys ne mažiaus, kaip dve- 
jetas tūkstančių žmonių. Tuo budu amerikiečiai per šią 
vasarą butų parvežę Lietuvon milioną arba dauginus do
lerių.

Bet smetortinių smurtininkų “pučas” šitam judėji
mui be galo daug pakenkė. Dabar dauguma tų, kurie bu
vo rengęsi važiuoti, jau nebevažiuos. Žmonės dabar bijosi, 
kad Lietuvoje jie nemokės įtikti tiems ponams, kurie dėl 
mažiausio dalyko siunčia piliečius į Varnių koncentraci
jos stovyklą. Antra vertus, matant, kaip sudurnavojusiu 
diktatorių šaika šiandie šeimininkauja Lietuvoje, dauge
liui ima rūpėti, ar tas kraštas nebus įveltas į kokią nors 
dar baisesne nelaime.

šitie amerikiečių susirūpinimai tai ne įsivaizdavimas, 
bet visai tikras daiktas. Su kuo tik pasikalbi, tai pirmiau
sia išgirsti klausimą: “Kas bus su Lietuva?” Visi supran
ta, kad tokia padėtis, kaip dabar, tenai ilgai tęstis nega
li. Bet kuo ji pasikeis, tai nė vienas neapsiima prana
šauti.

Aišku, kad šitokiose apystovose norinčių aplankyti 
savo tėviškes bus nedaug. Kai kas visgi keliaus, nes vie
ni jau senai buvo prisirengė ir dabar jiems butų labai ke
blu keisti savo planus; kitus verčia butini reikalai. Ir mes

UtsimoklJJmo kalnai
Chicagojo — paštu: 

Metama-------------------------  |8JD
Pusei metų--------------- |4.M
Trims mineeiama —-------------- 1JN
Dviem raineliam*____ 1441
▼išnaši maneliai .71

Chicagoje per neiiotojasi
Viena kopija------------ --------— te
Savaitei------------------------------- 18c
Mineliui------------------------------- 75c

Suvienytose Valstijos^ ne Chicagoja, 
paltui

Matams_____________ ... ■■ 37.01
Pusei metų---------------------------- 8.10
Trims minėsiantis ____ r—_— 1.75
Dviem mėnesiams-------------------1.26
Vienam mėnesiui ———----------.71

Lietuvon ir kitur g ta tani uoiei 
(Atpiginta)

Metams------------------ —....— 18.00
Ibiui matų-------------------------- 4J0
Trims raineliams ..........   2JKJ
Pinigus reikia siųsti palte Money ALBERTO THOMAS GRIEKAI

iriausias žinksnis amerikiečių nepasitikėjimui pašalinti, 
žinoma, butų, kad valdžia tuojaus atšauktų savo idiotiš- 

I ką patvarkymą, kuriuo užginama įvežti Lietuvon Ameri
kos lietuvių laikraščius!

Dabar kaip tik butų . laikas tiems kytriems “tautos 
vadams” ir profesoriams, kurie turi valdžią savo ranko
se, pagalvoti apie šitą klausimą. Keliavimų Lietuvon se
zonas neužilgio prasidės. Jei Lietuvos “gelbėtojai” nori, 
kad jisai nebūtų sugadintas, tai jie privalo be atidėliojimo 
ką nors daryt.

Pruseika randa, kad tokiems 
žmonėms, kaip franeuzų “so- 
’ialpatriotas” Albertas Thomas, 
darbininkai turėtų, jei tik ga
utų, atimti laisvę žodžio.

Kodėl? Todėl, kad jisai lan
kėsi Vengrijoje ir “pietavo ir 
vynų lake su regentu Horthy ir 
taip pat lankėsi pas Hymo po
piežių, kuris “jam labai patiko’’ 
r kuriam jis “labai pasidabo
jo”. .

Nebuvę kartu su Albertu 
t homas nei pas popiežių, nei 
pas admirolą Horthy, mes ne
rimam spręsti, ar įas trandi
mis tenai iš tiesų “lakė” ir 
“pasidabojo”, ar ne. Bet mes 
manome, kad jisai galėjo atlik- 

i tas vizitas, kaipo oficalis as
inio—'Pautų Sąjungos darbo 
biuro vedėjas. Jr mažas vai
kas turėtų suprasti, kad šito
kios pušies vizitai su socialistų 
oartijos veikimu ir “socializmo 
platinimu” neturi nieko bendra.

Bet p. Pruseika, kuris įsi
vaizduoja save esant “susipra
tusių darbininkų’’ švietėju, to, 
matyt, nesupranta. Alberto 
Thomas atsilankymus Budapeš
te ir Romoje jisai piešia, kaipo 
pavyzdžius, kaip “šiais laikais 
platinamas ‘socializmas’! ”

'rėčiaus, jeigu Tautų Sąjun
gos biuro viršininkui nevalia 
usitikti su regentu ęidrthy ar

ba su popiežium, tai gal “Lais
vės” Vabalas paaiškintų “leni- 
iHstiims” ir paprastiems mii-.š- 

amiems žmonėms, kodėl sovie
tų Rusijos ambasadorius Bo
noje eina su vizitais pas patį 
iuodmarškinių viršytą Musso- 
ini? Kodėl savo “draugingų 
ausmų” parodymui anąmet so
vietų valdžia siuntė Italijon 
let visą karinių laivų eskatrą 
‘į svečius” pas fašistus, ir kū
lel ji paskui iškilmingai pri
imu Mussolini’o atsiųstų j Bal-

lomis Ascilla

Revoliucijų ir Pervesmų 
Sukuryj

111

Po Sibirą su Amerikos 
Raudonuoju Kryžium
— Kolčako galas

Kaip jau rašiau, Kolčakui už
ėmus aukščiausia vietą, bolše
vikų priešų armijoj buvo pa- 
skt Ibta, kad jo armija suside
danti tik iš “laisvanorių”. Bet 
kadangi tų laisvanorių buvo 
tiek, kad vargiai bebūtų užte
kę kam išvirti Kolčakui pie
tus, tai su pageiba ištikimų 
buvusių cariškų ^arininkų pri
siėjo laisvanorius gaudyti gat
vėse ir jais papildyti armiją. 
Kad nepapuolus į tokių “lais
vanorių” eiles, reikėjo surasti 
išJtis, kuri ir buvo surasta pa
stoja nt tarnauti į Amerikos 
Rraudonąjj Kryžių vertėju ang- 
lų-rusų kalbos. Į trumpą lai
ką likau paskirtas vedėju A. B. 
K. traukinių į pafrontę su per
sonalu, medikamentais ir visata 
kitais ligonių pi'etaisais, kur jr 
teko pervažiuoti kelis kartus 
visą Sibirą, nuo krantų Japo
niškų jurų lig Uralo kalnų 
Aprašyti visus matytus ir pa
tirtus įspūdžius užimtų per 

liko vandenis laivų . eskadrą, 
atvykusių “sugrąžinti vizitą’’ 
sovietų Rusijai?

Mes abejojame, kad tose vai
šėse bolševikų pas fašistus ir 
fašistų pas bolševikus irgi bu
vo ne tik vanduo geriamas, bet 
ir vynas “lakamas”.

Lietuvių laikraščių skaityto
jai, beje, atsimena dar įdomes
nį jiems incidentą iš netolimos 
praeities. Apie 1925 metų pa
baigų, būtent, atsilankė Kaune 
bolševikų užsienių reikalų ko
misaras čičerinas. Kun. Reinys 
(dabar jau, rodos, vyskupas), 
kuris tuomet buvo Lietuvos 
užsienių reikalų ministeris, pa
sitiko čičeriną su muzika gele
žinkelio stotyje ir paskui iškū
lė jam didelę puotą. Ir bolše
vikų komisaras pe tik su juo 
“pietavo ir lakė vyną”, bet ir 
pasakė Reiniui ir kitiems kle
rikalinės valdžios šulams karš
tą “simpatijos ir draugingumo” 
prakalbą.

O tuo pačiu laiku klerikali
nės valdžios kalėjimai buvo pri
grūsti politinių kalinių, kurių 
dauguma susidėjo iš komunistų. 
Daugelis tų kalinių buvo kan
kinti elektrikus mašinomis ir 
kitokiomis “patobulintomis” in
kvizicijos priemonėmis. Kai ko
misaras čičerinas “lakė vvna” v 7 
su kun. Reiniu, kun. Krupavi
čium ir kitais “nuoširdžiais so
vietų respublikos sąjungos drau
gais’’, tai apie tas elektrikus 
mašinas jisai tur būt nė neuž
siminė.

Na, tai dabar “susipratusių 
darbininkų švietėjas’’ iš Brook- 
lyno šlamštelio gal mums pa
aiškins, kuo geresni yra šitie 
bolševikų žinksniai už Alberto 
Thomas atsilankymus Vengri
joje ir Vatikane?

Ir jeigu 'Tautų Sąjungos dar
bo biuro vedėjui darbininkai 
'neprivalų duoti žodžio laisvės, 
tai kaip tuomet su komisaru 
čičerinu' ir tais bolševikų at
stovais, kurie su “poklonais” 
vaikšeiojo pas fašistus?

daug vietos ir laiko, ir dėlto tik 
paminėsiu iš jų kelis svarlres- 
nius bei įdomesnius dalykus.

Kaip jau minėjau, čekoslova- 
kams padarius pirmą puolimą 
ant sovietų, iš visų pusių pra
dėjo plaukti į Vladivotsoką 
kaiiški laivai ir taip pat 
transportai su kaieiviais. Nors 
oficiališkai svetimšaliai neka
riavo, bet faktiškai jie daugiau 
veikė, negu rusai: davė gink
lus, amuniciją ir pinigus sovie
tų priešams. Ir Sibire susior
ganizavo iš čekų ir monarchistų 
“baltoji” armija, kuri prisi- 
gaudžius “laisvanorių” iš kaito 
gana smarkiai ėjo pirmyn, o 
svetimšaliai ant karštų pėdų 
paskui juos eidami užimdavo 
visas reikalingas apsaugojimo 
vietas. Vienų tik japonų bu
vo nuo 160 lig 200 tūkstančių 
kareivių. Juos visur buvo ga
lima sutiktai nuo Vladivostoko 
iki Baikalo ir dar toliau iki 
Irkutsko. Japonų sargyba bu
vo nustatyta- per' 3,000 varstų. 
Pervažiavus Altajaus kalnus ir 
nusileidus į vidurį Sibiro lygu
mų, jau maišėsi vien europie
čiai: čekai, italai, Prancūzai, 
anglai ir k., ir tik nuo laiki
nės Kolčako sostinės, Omsko, 

buvo matyti rusų kareivių bū
riai. Ncitrališkiausiai laikėsi 
amerikiečiai ir dėlto gyventojai 
j amerikiečius atsinešdavo su 
didesne simpatija, negu į kitus 
svetimšalius. Kiek apsistojus 
A. B. K. traukiniui stotyj, ap
link prisirinkdavo būriai gy
ventojų. Vieni žingeidaudami 
ar greit baigsis karas, kiti ti
kėdami, kad tik nuo amerikie
čių galima sužinoti teisybė 
apie tai, kas laimės karą, o dar 
daugiau, kad gaut ką nors iš 
dabužių ar valgio. Iš tų pačių 
gyventojų teko girdėti visokių 
kalbų. Vieni geide, kad Lutų 
sovietai ir caras drauge, liet 
bolševikų jie niekaip negalėjo 
suprasti. Nekuriu aiškino, kad 
bolševikas tai esąs toks gene
rolas, kuris norįs pastatyti vėl 
atgal carą, ir dėl to su jais ka
riauja.

Skurdas, neda teklius, o dar 
daugiau žiaurus elgimasis su 
gyventojais baltųjų valdinin
kų varyte vare juos j miškus ir 
“taigas”, kur potam susior
ganizavę į partizanų būrius 
įasidarė daug pavojingesni bal- 
liemsiems,' negu visa bolševikų 
irmija. O jau 1919 m. vasarą 
lartizanais buvo užsėtas visas 
lidžiulis Sibiras, ir nebuvo vie
ta, kur būt ramiai galėję pra
eiti bet vit nas trukinęs su ka- v 
reiviais arba ginklais kaip ru
sų, taip ir svetimšalių. Gal tik 
\. B. K. traukinys nebuvo ap
šaudomas ar nuleidžiamas į 
griovį arba upę.

Smarkiausias partizanų vei
kimas buvo tarpe miestelio 
Nižni Udinsk ir stoties Taiga, 
šiame apie. 300 varstų protar
py], iš abiejų pusių apaugusių 
didžiausiais miškais, važiuo
jant su paskutiniu traukiniu 
buvo galima ant visų, aukštes
nių užsisukimų nusiristi desėt- 
kus, o kaiį) kur ir šimtus pėdų 
žemyn, šiurpuliai krėsdavo 
pravažiuojant pro tokią vietą, 
bet niekad į musų traukinį ne- 
juvo paleista nė vienas šūvis. 
Tiesa, ne vieną kartą, mums 
prisiėjo prastovėti xpo 2 3 die
nas ant kokios nors stoties, kur 
kariukas konrendantas spyrėsi 

prikabinti prie musų traukinio 
vieną kitą vagoną su ginklais 
ir amunicija. Mums griežtai 
itsisakius, neduodavo garvežio. 
3et vis lik galų gale mes lai- 
nėdavom. Ir gal šitas tvirtas 
nusistatymas Amer. Baud. 
Kryž. viršininkų buvo apsauga 
nuo visokių atsitikimų, nes par
tizanų šnipai buvo ant kiek
vieno žingsnio.

Jau apie vidurvasarį 1919 m., 
oaltieji pradėjo trauktis atgal 
ir A. B. K. sfera veikimo vis 
darėsi mažesnė ir mažesnė, kol 
pradžioj 1920 m. neliko visiš
kai sustabdyta. Tada ameri
konai, atsisveikinę su Sibiru, iš
važiavo namo.
Galas Kolčako ir jo armijos 
šiame punkte nėra ant ko 

daug apsistoti,, bet vienas ki
tas yra ir vertas paminėjimo 
dalykas.

Lietuviams, kaipo buvusiems 
Rusijos piliečiams, ne vienam 
teko tarnauti rusų kariuomenėj 
arba bent susipažinti su veiki
mu rusų valdininkų. Ypač ka
rininkuose daug yra likę dar 
necivilizuotų laukinių žmonių 
kraujo, kurį jie numalšindavo 
ant nelaimingų kareivių spran
do. Netekus caro, dar labiau 
tas dykumas pasirodė.

Bolševikai žiauriai elgėsi su 
karininkais ar šiaip pasižymė
jusiais karo valdininkais, pa
imtais į -nelaisvę, bei su pras
tais kareiviais jie elgėsi nuo
lankiai. Karlais dėl pamargini- 
mo dovanodavo vienam kitam 
labiau “revoliucijai” prasikaltu
siam karininkui bausmę, bet 
baltieji nežinojo galo savo žiau
rumams, žudydami visus, 
tik papuolė iš priešų pusės. O 
kadangi buvo labai daug- atsiti
kimų, kad tėvas kariavo pas 
baltuosius, o sūnūs pas raudo
nuosius arba atbulai; vienas 
brolis pas vienus, o kitas pas 
kitus, tai tokis žiaurus virši
ninkų elgimasis buvo didžiausi 

agitacija dėl demoralizavimu 
pačių baltųjų armijos. O jų te’ 
tika buvo visur vienoda. Mai. 
pasakojo vienas puskarininkas, 
kuris ir dabar už carą pačiam 
licipieriui atiduotų savo dūšią, 
apie šitokį atsitikimą:

Tasai puskarininkas tarnavęs 
kokiu tai mažu valdininkėliu 
prie kalėjimo. Pilietinio ka
ro laiku, kailio ištikimas ino- 
narchistas, buvo paskirtas į 
baudžiamąją grupę (korabelni 
□triad), kuri užsiimdavo šaudy
mu raudonųjų paimtų į nelais
vę ir šiaip įtariamų priešų. | 
tą grupę buvo parinkti kuožvė- 
i’iškiausio kraujo žmonės, dau
giausiai kazokai. Bet jų vadas 
viršijo visus. Prisieidavo jiems 
nuvaryti į amžinastj vyrus, mo
teris, jaunus, senus ir jie tai 
iarę ramiai, kol vienas atsiti
kimas ne sudemoralizavo ir jų 
»rupę. 'lapo suimta keli šim
tai raudonųjų belaisvių, kurie 
buvo perduoti minėtai grupei 
(vivesti v raschod) ant išnai
kinimo; darbo buvę daug, bu
žo šaudoma po kelis desėtkus 
kartu ir vienoj beveik jau pas
kutinėj grupėj, susidedančioj 
iš apie 60—70 maištininkų, į- 
✓yko tokis atsitikimas. Kuo-
nei 'į minėtą grupę buvo pa- 
eista keliolika “zalpų’’ ir be- 

’aisvai paskutinėse konvulsi
jose, baigė savo gyvenimą, iš 
jo lavonų atsikėlė su nubrauk
iu kulipkos antakiu kokios 17 

18 metu vaiknas ir atsiklau- 
pęs ant kelių pradėjo melst pa
sigailėjimo, tvirtindamas, kad 
jis ne bolševikas ir spėka bu
vo paimtas į kariuomenę.

Pas daugelį iš grupės šaudy
tojų pasirodė akyse ašaros ir 
pasigirdo balsai, kad reikia do
vanoti, nes ir prie caro po 3jų 
“zalpų”, jeigu nuteistasis mir
ti likdavęs gyvas, tai jam do
vanodavo.

Išgirdęs grupės komendan
tas, kad ir jo grupėj atsirado ’ 
minkštaširdžių”, pratarė: “Ge- 1 
rai! dovanota: ’ Išeik iš lavonų 
aičiau!” j

Ir kuomet nelaimingas jaunas 
belaisvis prisiartino arčiau prie 
grrupes viršininko, tas staiga, iš- 
sitraukč revolverį ir vienu šu-
viu nunešė jaunuolio kiaušą. Skelbimai Naujienose 
Visa grupė sustingo ir drūčiai ’ (ju0(la naudą dėlto, 
sugniaužė šautuvus, liet nė vie- pači08 Naujienos 
nas neišdrįso ką nors pasakyti. naudinp’OH

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Kės. Tel. Boulevard 5918

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street
l...—i .. ■ ■

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgai 

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

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

'Jei. Republic 7868 
CRICAGO, 1LL.

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.

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

rz 7 J 1 oeo ik( II vai. ryte, W Ka/andosį DU0 6 Jki 8 val vakate g

Dr. A. J. KARALIUS ’
Gydytojas ir Chirurgas 

3308 S. Morgan St. 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 2160
— Valandų* — 

Nuo 9 ild 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 Iki 9 valandai vakare

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

Ultravioletinį iviesa ir diathermia 1
------------- -------- J 

Tik komendantui riktelėjus ei- 
iuotis, visi sukruto. Už kelių 
dienų grupėj liko tik keli arti
miausi vado drau ai; kili-gi iš
siskirstė ix> taigas ir miškus 
susiliedami su partizanais.

Čekai pradėjo kovą už Stei
giamą Susirinkimą ir sociade- 
mokratiją, matydami ir girdė
dami tokius monarhcistų špo
sus pasitraukė iš fronto, o ap
supti iš visų pusių partizanais, 
kad išgelbėjus savo kailį išda
vė patį Kolčaką, kuris tuojau 
Irkutske buvo sušaudytas. Apie 
1,000,000 Kolčako armija iškri
ko, kaip Grigo bitės: tūkstan
čiais pėreidami j priešų eiles ir 
tik apie 120,6(10 jausdami save 
nečystais (daugumoj buvę ka
rininkai ir šiaip visokį virši
ninkai) nešė kudosus per Sibiro 
taigas 'Tolimųjų Rytų link, iš 
kurių 100,006 žuvo kely nuo 
šalčio, bado ir partizanų ran
kų ir tik apie 20,060 perėjo 
Baikalą ir pasiekė paskiau į- 
kurtą Tolimųjų Rytų Respubli
ką, kuri gyvavo apie porą me
tų kaipo buferis sovietų ir .Ja
ponų tarpe.

(Rus daugiau)

KORNAI
Greita pagelba nuo skau
damų komų ir pirštų spau
dimo ėeverykuosc.

DrScholls
TAno-pads

Aptiekose ir 
čeverykų 

krautuvėse

GYVENIMAS
Mineiinii Žurnalai

Antanas Žymontas
, Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Apart musų kasdieninio gyvenimo, 
štai dabar yra kitas, aiškus, ma
lonus, rymojimo ir atsilsio “Gy
venimas . Jicškan^ys dvasios poil
sio, pasitenkinimo, sielai peno, ga
li jį rasti “Gyvenime”. Isigykit 
‘‘Gyvenimą I”

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

DR. 1. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

- vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578 
v—. ............. . /

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

___________ _ ....... . . z

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

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

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

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

Tel. Lafayette 4146
,, , i I nuo 9 iki 11 v. ryto Valando8 1 nuo 6 Iki 9 vai. rak.

DR. M. T. STRIKOL ’ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Kea., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

>■ . .. ..z

Offica Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTJSTAS 

4615 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptieko* 

CHICAGO, 1LL.

Res. 6600 So. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6669 
Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ŽALA TORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
('hieago, III.
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Įvairenybės
Moterų valstybė

Žinomas anglų keliauninkas 
Robertas Fisbere nesenai Lon
done laikė paskaitą apie viepų 
Didžiojo vandenyno salų. Sala 
labai įdomi gyventojų sudėti
mi. Joje gyvena tik 1 16 žmo
nės, kurių tarpe 136 moterys 
ir 10 vyrų. “Kai aš atplaukiau 
į tų salą“ pasakojo keliaunin
kas, “mane apsupo keliolika 
puikių, pusnuogių moterų. Vi
sos ginkluotos ir labai rūsčiai 
šaukdamos, grasino man ir 
areštavo. Aš ne tiek jų bijo
jau, kiek man buvo įdomu, ką 
jos su manim padarys. Atvedė 
mane pas “karalių”. “Kara
lius“—gražus, baltas vyras, su 
puikia juoda barzdele. Jis ka-

ARTI SUKVAILĖJIMO 
DEL UŽPAKALIO 

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

tą, tikrą pagelbą
Greita pagelba yra patikrinta nuo 

pat pradėjimo vartot Johnson’s Red 
Cross Kidney Plaster dedant prie 
skaudamos vietos.

šildantis, malonus šis gelbstantis 
vaistas pašalins aštrius ir atšipusius 

va<1<SJ imus, sutvirtina ir gražins at
gal muskulų tvirtumą ir visi truku- 
mai magišku budu bus pašalinti.

Greitai pagelhai — neužmiršk var
tot Johnson's Red Cross Kidney Pla
ster su raudona flanele užpakalyje. 
Visi vaistininkai juos parduoda.

žin ką nesuprantama pasakė 
moterims ir paskui griežtai jas 
visas išvijo. Palikus tik vie
niems su “karalium“, didžiau
siam mano nusitebimui, “kara
lius“ prabilo į mane angliškai, 
klausdamas, ar aš- taip pat su
prantu angliškai. Koks buvo jo 
džiaugsmas, kada jis sužinojo, 
jog aš anglas! Jis tuojau puolė 
prie manęs, ėmė bučiuoti, spaus
ti. išsikalbėjome.

“Karalius” irlandktis. Į šių 
salą pakliuvo Didžiojo karo me
tu. Jį taip pat pagavo salos 
moterys ir dėl nepaprastai gra
žios jo barzdos apšaukė jį sa
vo “karalium’’.

Nedidelėje saloje vyrų visai 
mažaj dėlto juos laiko lyg die
vaičius. Vyrai nieko nedirba, 
tik guli ant juros kranto ir lo
šia kortomis, iš medžių žievės 
padirbtomis. “Mums, vyrams, 
butų čia nebloga—kalbėjo “ka
ralius“,—tik kad butų bent 
kiek ėia ramybės... Musjj gy
venimo laimę nuodija didžiau
sios intrigos ir moterų barniai 
dėl vyrų. Ir aš turiu griebtis 
griežčiausių priemonių tiems 
vaidams pašalinti. Didžiausia 
bausmė, kurių paskyriau vienai 
moteriškei, tai kad uždraudžiau 
visus metus matyti vyrų...“

Paklaustas keliauninkas, ar 
nenorėtu grįžti Irlandijon, lai
mingai 13G motery valdovas at- 
sakč, kad kol kas grįžti nenorįs; 
gal už metų ar dviejų esu ir

• v • __ MKilsiąs .
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Aplink pasaulį per 
1442 dienas

NAUJIENOS, ChlčfigO, III.

l'iek ilgai užsitęsusi kelionė 
šiais skubėjimo laikais gal vie
toje susidomėjimo, tik pašaipos 
šypsena gali sukelti, tačiau verta 
ja susidomėti. Ir dėlto, kad ji 
nepaprastoms sąlygoms susidė
jus pradėta ir beveik taip pat 
baigta, šitą kelionę atliko jau
nas amerikietis Hari Pidžon. 
Beskaitydamas knygas jis labai 
susidomėjo kelionių jura apra
šymais, ir juo daugiau šios rų
šies raštų skaitė, tuo labiau jo 
susidomėjimas augo. Patiko 
jam įvairus jurininkų nuoty
kiai ir kova su šėlstančiomis 
juros -bangomis. Visas blogu
mas, kad jis niekada nebuvo 
matęs juros ir nesimatė gali
mumo greit jų pamatyti, nes 
reikėjo sunkiai ir daug dirbti, 
kad nors šiek liek žmoniškiau 
galima butų gyventi. Supranta
ma, kad esant tvirtam norui ki
lo pasiryžimas apkeliauti jura 
aplink pasauli. Ilgai galvojęs, 
Pidžon susidarė tokį planą: pa
sistatydinti pačiam nuosavų lai
vų ir tik tada leistis kelionėn. 
Čia vėl kilo nauja ir visų svar
biausia kliūtis, kad laivą nepa
sistatydinsi kambary, o tuo 
blogiau, nežinant, kaip statomi 
laivai. Pidžon ilgai neluku- 
riįlodamas nusipirko knygų, iš 
kurių galima buvo susidaryti 
vaizdas, kaip laivai statomi, iš- 
sidirbo savo laivo planų ir ėmė
si darbo. Tai buvo 1918 me
tais. Laisvu laiku dirbdamas

Valstija

Turtingi ir bėdni žmonės, lygiai ir tomis pačiomis 
kainomis, dabar turi didžiausio patogumo iš elek
tros šviesos. Turtingu žmonių virėjai’virdami ant 
gaso, neturi didesnio patogumo kaip ir kiekviena 
šeimininkė bile kokioje stuboje. Neturtingi žmo
nės gali važiuoti sykiu ir taip toli už savo kelis cen
tus kaip ir turtingi.

Bet reikalavimas patogumų niekuomet nepasi 
baigs, taip pat ir liuosybė kokių teikia public uti 
lity kompanijos. Randasi vis didesnis reikalavi 
mas, nes kainos yra nedidelės.

Mes Negalime 
Perdaug Turėti Gaso, 

Elektros ar Transportacijos

Utility Securities
COMPANY

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

Utility Sceuritiea Company, 72 VVeat Adams Street, Chicugo
Malonėkite atsiųsti man literatūros apie lengvų išmokėjimų planų 
už inveslmcntus į public utility apsaugas, As suprantu, kad už tai 
man nebus jokios atsakomybė:

Vardas
Gatvė
Miestas

Tas užtikrinimas ateities garantuoja saugumą dėl 650,000 
Illinois valstijos vyrų ir moterų kurie yra savininkais ap
saugų kurios reprezentuoja dirbtuves kurios teikia šios 
demokratinius patarnavimus.

Jus irgi labai lengvai galite tapti savininku šių public Uti
lities, ir gauti reguliarius dividendus kasmet apie 6%.
Tūkstančiai yra atsiekę finansinės neprigulmybės su pa- 
gelba saugių “namie“ investmentų. Daugelis tapo dalinin
kais su pagelba lengvių mėnesinių išmokėjimų, pradėda
mi tik su keletą dolerių. Mes maloniai nurodysim kaip ga
lite tai atlikti, jei tik mums parašysit.

H
AS keletas metų atgal skaitėsi patogumais 
kuriais ' adojosi tiktai turtingi, šiandie 
naudojasi tais patogumais visos klasės — 

pasidėkavojant public utility kompanijoms.

Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos Vakarais

JUSU VELYKŲ SIUTAS

MUSŲ PUIKIAUSI SU DVEJOMIS KEL

NEMIS SIUTAI, PASIŪTI GERIAUSIAI

Viršutiniai Kautai

Jums Reikia Viršutinio Kauto Dabar!

Chicagos Didžiausia Už Vidurmiesčio Vyri, A p rėdai y Krautuvė

1412 
metų 
kelio

sieros, 
geležies,

Briliantai iš. dangaus 
krinta

JEI JUS NORITE gero styliaus, jei 
jus norite augštos rųšies, jei jus nori
te pilnos vertės 
nėmis siutai po $33 patiks jums tuo
jau. Spalvos yra naujos. Patternai yra 
gražus. Pasiuvimas geriausias. Pama- 
tykit juos rytoj. Jus džiaugsitės, kad 
mes patarėm taip padaryti. Kiekvienas 
su dvejomis kelnėmis!

monėm atvyko į vietą ir ko tik 
visiškai nenusivylęs savo ke
lione, nes visos meteoro skeveld
ros nesveria nė pilnų 8 kil«gra- 
rnų. Laboratorijoj ištyrus pa
stebėta, kad meteoras turi sa
vy smulkias brilianto dalelytes. 
Nugirdęs apie tai tasai brazi- 
lietis, kurio stogo išvaizdų me
teoras sugadino, patraukė mu
ziejų teisman, reikalaudamas 
pasakiško didumo atlyginimo. 
Kuo teismas baigsis, mums vis- 
tiek, bet svarbu į šį meteorą 
pažvelgti iš kitos- pusės. Pa
sirodo, kad toks meteoras, ku
riame rasta briliantų nebe pir
mas, bet antras, nes panašios 
sudėties meteoras buvo rastas 
Grenlandijoj. Kaip žinoma me
teorai randami dviejų rųšių: 
akmeniniai ir geležiniai. Pirmi 
susideda iš kalkių 
žies rudos, kiti geležies, nike 
lio, fosforo, vario ir kitų daly

kų. Del meteorų kilmės yra į- 
vairių nuomonių, tačiau aiš
kiausia bus ta, kad meteorai 
yra dangiško kūno skeveldros, 
iš kurių susideda ir kometos. 
Beik ia sutikti, kad ši nuomo
nė tikra, bet vis j.ik kutena 
al>ejojimo klausimas argi kome
tos susideda iš briliantų. Ga
limas dalykas, kad šitie bran
gus akmenys vėliau atsirado, 
bekrintant meteorui. Yra ži
noma, kad meteoras krinta že
myn milžinišku greitumu, ku
ris siekius 60 kilom, per minutę. 
Kadangi musų žmė yra oro ap
supta, tai dėl to susidarė dide
lis krintančio meteoro trynima
sis. Del šios priežasties jis 
baisiai. įkaista ir jei nesudega 
ligi nukrisiant žemėn, tai visos 
jo sudėtinės dalys sutirpsta ir 
tuo metu gali susikristalizuoti 
ir briliantai.

ža briliantų laukuose mėtosi 
bet nežiūrint to jie dar ir i' 
dangaus krinta.

Pagal žmonių patyrimų, kas 
turtingas, tam patys savaime 
turtai lenda. Jei šią tiesų tai
kyti turtingam kraštui, tai vi
sai suprantamas bus šitj nuoty
kis. Visai nesenai Brazilijoj, 
netoli San Paulo miesto nukrito 
iš dangaus akmuo, kuris vadi
namas meteoru. Ne naujiena, 
kad toki akmenys iš dangaus 
krinta, bet tas brazilietis, kurio 
meteoras, krisdamas žievinį sto
gų šipuliais sutriuškino, netver
damas dėl savo karšto tempere- 
mento, griebės geležinį kūjį, 
ėmė tvoti meteorą, kol tas su
byrėjo. Paskiau apie šį savo 
žygdarbį pasigyrė kaimynui ir 
taip kalbos platinosi ligi mies
to ir pasiekė laikraštį. Laikraš
tis šį dalyką taip atvaizdavo, 
kad Brazilijos sostinės Rio de 
Žaneiro muziejaus prievaizdai 
nukritęs meteoras rodėsi stogo 
didumo. Nelaukdamas ilgai, 
prevaizda su renkalingom prie-

Musų naujas Antras Augštas Ekonomijos Depart- 
mentas yra užsitarnavęs patvirtinimo visos Chicagos! 
čionai jus galite pirkti siutus ir vestinius k L ;s pa-i 
stovios Continental rųšies su dideliu sutaup/mu. Visų 
sezono naujų stylių, spalvų ir pattemų. Garantuoti 
šilkiniais pamušais viršutiniai kautai. Mieros pritiks 
kiekvienam.

pabaigė savo laivą tik 1921 m. 
lapkričio mėn. IK d. Laivelis- 
buvo nedidelis ir turėjo seno 
automobilio motorų. Išplaukda
mas iš namų, Pidžon pasiėmė 
su savim kiek galėjo daugiau 
maisto, savo mėgiamas knygas 
ir laikrodį, kur 
įdėjo į stiklinę, 
ko plaukti upe 
jurą, jau išmoko gerai 
savo laivu, kuri buvo 
nęs ‘ Islander“. Jura 
pradėjo 
Vienuma ir monotoniška juros 
aplinkuma su milžiniškom 'ban
gom, kurios metė “Jslanderį“, 
kai į) riešuto kevalą, Pidžone 
sukėlė seną jo prabočių avan- 
turiškų drąsa, kuri prieš šimtus 
metų panašiu budu leisdavosi 
ieškoti nežinomu kraštu. Kelio
nėj Pidžon nežųyp. Jis per 

dienas arba arti keturių 
padarė 35,000 kilometrų 

ir aplankė begales įvairių 
uostų, uostelių. Paklaus

tas laikraščių korespondentų, 
kų jis gera šita savo rizikinga 
kelione atsiekęs, atsakė šypso
damasis, kad palyginamai trum
pu laiku išėjęs pačia geriausią 
gyvenimo mokyklą ir išmokęs 
to, ko vietoje būdamas butų 
negalėjęs padaryti per visų sa
vo amžių.

Amerikiečių “Crusing Club“ 
Pidžoną apdovanojo “Žydriųjų 
vandenų’’ medaliu, kurio per 
paskutinius penkis metus nie
kas nenusipelnęs.

vata apšaukęs 
Iš pradžių te

pasiekė 
valdyti 
pavadi- 
kelionę 

Los Angeles uosto, 
monotoniška

[Pacific and Atlantic Photo |
Pulkininkas Thomas E. Law- 

rence, kuris išleido knygą “The 
Seven Pillars of Wigjdom”. Pub
likai bus parduota tik 10 kopi
jų tos knygos, po $20,000 ufc 
kiekviena.

Ask Your Dealer

CLOTHING
Mihvaukee & Ashland Avenues

THE FINEST > , 7.

MALT SYRUP
Z for Baltinį 

dn J th? Kitchen ■
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laikyti koją klišėje, tai pri
klauso nuo tų pačių aplinky
bių, kurias jau aukščiau išdės
čiau, butėnt, labai lėto kaulo 
suaugimo, arba kartais ir visai 
nesumigimo (ununited Pradū
rė). Tik X-ray nuėmus ir per

'arba ir iš sykio į klišę (cast) 
įdedama. Tokią klišę dažniau
siai perskeliama pusiau, kad 

, paskui butų galima ją lengvai 
——-----------  .nuimt ir vėl uždėt. Paprastai j

I Po 6 savaičių - ‘pleitą’ išėmė, [savaitę arba dešimt dienų kli- 
Į Birželio mėnesy, pradėjau vaik. sę nuimama ir kojos riešą len- 
ščioti, ale koja vis supiltus bu-|gvai braukoma, o už dviejų sa

lve ir skaudėjo. Nuvažiavau į vaičių jau po biskį ir judina- 
County llospital. Ten vėl įdėjo ma, kad ve sąnarys nelankiu 

Fo-'į ‘cast’ ir laikė 6 savaites. Pas-I nepasidarytų.

r—   ■ 11    1

Sveikatos Dalykai
Klausiniai ir 
Atsakymai

l)r. Margeris.

Antanas Zilen, 
st, rašo:
“Aš skaitau Naujienas

kui nuėmė X-ray, išnaujo įdėjo 
į ‘cast’ ir pasiuntė j, Oak Fo- 

Dabar bus jau 12-ta sa-
kas

dieną ir randu jūsų straipsnius ręst. I ___ ... —
sveikatos reikalais; manau, kad vaite, o daktaras vis dar neno 
ir į mano klausimus atsakysi- ri nuimt ‘cast’ 
te.

“Gruodžio 29, 1925, 
laužiau koją, apie tris 
aukščiau letenos. Daktaras įdė- įTai 
jo į ‘cast*. Per 6 savaites suau- JUSV 
go kaulas, ale buvo trumpesnis j nian 
ir kreivas. Padarė operaciją;įdgai 
vėl kaulą laužė ir ‘pleitą’ dėjo, 'man

čiuosi
aš misi- ule bijau, kad taip ilgas laiky-; 

colius mas kojos ‘cast’e’ nepakenktų.
gerbiamus daktare prašau 
nuo širdies atsakymo: ar 
gera daro ‘cast’, ar man 
reiks laikyt ‘cast’, ar 

reikš daryt operacija? Mel- 
jusų ar laišku

Ar jus žinote, kad
John W. Marshnll 1X18 metais, 

susidėję su kitu vyru vardu SuHor. 
užsidėjo malūną Californijoj. Jis 
syki netyčia paėmė mažą šmotuką 
metalo ir surado, kad tai yra auk
sas, ir tuojau ta aukso muilija pa
sidarė rpidrir i.ška ir ('.alil’ovnia 
užplūdo aukso ieškotojais. Ar jus 
žinote, kad per 20 metų llelmarai 
atlaikė visus savo bandymus. Hel- 
marai yra tokie cigartdai, kurio 
jums patiks. Jus turite susipažinti 
su llehnarais.

dzin
Naujienas atsakyt.”

Atsakymas

Taip gydant, jeigu tik vie
nas blauzdikaulis būna nulū
žęs, tai po trijų mėnesių ligo- 

» , i . nis jaučiasi gerai ir gali netAs d ibar jau- n .
kaulas neskauda,. „''"''e'-. “<'t /"T

abudu blauzdkauliai nulūžta, 
j tai tada ima nuo šešių iki dvy- 
j likos mėnesių pakol ligonis ga
ili sunkiai dirbti. O jeigu nėra 
i kaip reikiant gydoma, tai tada 
jau ne tik ima daug ilgiau gy
dytis, bet ir pasekmės dažniau
siai būva gana prastos, pavyz
džiui, kaip jūsų atstik’me.

Ar tom stos kojai gerai, kada 
ji yra taip ilgai klišėj laikoma, 
tai štai kas reikia pasakyti: 
(1) Jei tik jūsų daktaras nu- 

blauzdikauliųima klišę kasdieną, riešą gerai 
tamsta, mato-' išbrauko ir išjudina, tai tuom- 

syk daug nekenkia. Bet jei ne, 
perlūžimą apie•

ar per

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

Babies Lovelt
Del skilvio ir vidumi nt*ma- 
tumų it priežastien du n tų 
auginto, nieko nėra geresnio 
kaip iia msukun Kūdikiu 
Laiative.

Prieš atsakius j jūsų paklau
simus, noriu vierftj kitą žodį 
tarti apie tokį 
perlūžimą, kokį 
mii, turit.

Blauzdakaulių
tris colius aukščiau letenos (' 
paprastai Pott’o perlūžimu va
di name; mat, Pott pirmutinis 
jį aprašė, šitoks blauzddakaulių 
nu lūžimas gana dažnai pasitai
ko. Gydymas būna ne lengvas. 
Pasak žymaus chirurgo, Al bert 
('.aries.,, tai gydytojas čia, kad 
ir labai atsargus būdamas, vis 
dėl to ne visada įgali tikėtis ge
rų davinių gauti. O jeigu tams
tos daktaras ne labai rūpestin
gas buvo, tai, žinoma, kad apie 
geras pasekmes nei* kalbos ne
gali būti. Ir iš tamstos aprašy
mo matyti, kad gydymas buvo 
labai ne pasekmingas, Iž tai j 
taip ilgai ir vargstate. Paga
lios ir rūpinatės, kas išeis, kad 

Į taip ilgai daktaras koją klišėj 
laiko.

tai, be abejo, riešas sukietės, 
nelanksčių pasidarys, o tada 
tamsta gali tapti raišus. Matot, 
jeigu sąnarys kokius 2 mėnesiu 
yra nebraukomas ir nelanksto
mas, tai jis lyg ir krūvon su
auga, o paskui nejuda arba ne
silanksto. (2) Mažu daktaras 
laiko' koją klišėj taip ilgai už 
tai, kad kaulai greitai nesuau
ga, vadinasi, yra nesusijungęs 
perlūžimas (ununited fracture). 
Bet tokiuose atsitikimuose juo 
labiąu reikia klišę kasdieną nu
imti ir riešą, ir pagaliau pačią 
perlūžimo vietą lengvai brauky
ti; kad ve daugiau kraujo su
plūstų ir kaulą sugyti paukštin
ių. Be to, šitokiuose atsitiki
muose, ir elektra yra gera, dar- 
tės ir tam tikri vaistai imt į 
.vidurius kartais daug gero pa
daro. (3) Kartais kadir kaulai 
suauga, bet nesu kieti. Tada gy
dytojas, žinoma. X-ray nuėmęs, 
mato, kad dar vis tik kremzlė, 
o ne kaulas, taigi ir klišę ilgiau 
laiko. j

Matote dabar tamsta, kad 
jūsų kojos tikrai nemačius, iš 
tiesų sunku pasakyt, ar klišė 
jai kenkia ar ne.

O kai dėl to. ar ilgai reikės

būtų galima tikrai pasakyt.
Jeigu tamsta galite koją per 

riešą judinti, jeigu 
blauzdikauliai yra 
giję, tai operaciją 
mažiausio reikalo nėra.

perlaužti
suaugę su jmerkft (]e] Spalvos

i ne ar|)a pavirinkit dėl Dažymo

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

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

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

Užlaiko Vaną 
Baltai žvilgančią

" SCOUffS 
**OUSH£S

LIETUVIŠKA APTIEKA
Balandžio 8tą ir 9fą dieną įvyks "GRANO OPENING" Belskio ir Rakščio Vaistinės

Atidarymo dienoje bus duodama Dovanų — Soovenir kiekvienam atsilankiusiam.
Musų Pharmacistai yra registruoti ir turi mokslo laipsnius.
Receptai bus išpildomi atsargiai ir gerai. Mes užtikriname, kad kiekvienas atsilankęs, musų patarnavimu 

' ir vaistais bus patenkinti.

2425 W. Marųuette Rd., Chicago, III.
Telefonas Republic 8222

iŠ

Mrs. WlNSLOW’S 
Syrup

Kad tamstai dalykas butų vi
sai aiškus, tai čia ir apie gy
dymą biskelį pasakysiu. Pap
rastai šitaip daroma: Koją ge
rai’ atitaisoma ir tani tikromis 

’raikštimis (splints) apliedama. Nemokėk rendos-kraustykis įsavo namą
Pinigai Išmokėti Lietuvoje

KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia jeina telegrafines perlai: 
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
8119 Sabaliauskaitei Julijon. 

12779—Antaninai Stulpinienei 
12776- Juozapai Galminienei 
55915 Anelei Kazickienei

8171 Marijonai Norušienei 
12795 Antanui Vaitekūnui
8196 Elžbit tai Mazuraitk nei 
8520—Povilui Januliui

12797—Rožai Kaniauckienei
8523 Jonui Ražinskiui
8519—Marijonai Blauzdis 

21835 Stanislovui Budginui
23339 Karolinai Venckienei
23340 Onai Meškauskienei 
23317 Adelei Banaičiutei

967—Pranciškui Budvičiui 
8558—Emilijai Zamokslis 
8542 -Barborai Paulauskienei 
8560 Konstancijai Bazar 

12808 Kazimierui Baltrukaičiui 
12815—Jonui šen. Tenikaičiui
8563 Augustinui Spranaičiui 

12812 Jonui Staponaivičiai 
12811—Antanui Judučiui 
23358 Jevai šilingienei 
23359—Pranciškui Paunksniui 
23360—Marceliui Vilkaičiui

23361—Mykolui Vvagždžiui 
55966—Leokad. Brukauskienei 
55970 JuJrgiui Galaliui 
55971—Mortai Merunienei
55973 Vaclovui Alčauskui
55974 Marijonai Jckubaitienei 
55975—Adolf. Juškevičienei 
55976 Stasei Petraičiukei 
55977—Skačkauskui Gasparui 
55978—Antanui Samuiliui
8568 Ignacui Petrilai

21815 Antanui Samuliui 
8570 Magdalenai Karveiliutei 

12816—Izidoriui Skrebei
8572 — Mykolui Stasiulevičiui 

21840—Antaninai Savickienei 
12820 Levonorai MelkIntienei 
8571—Jonui Karveliui 
8571—Antanui Veldžiui

12819 Augustinui Masiliūnui 
8566—/\ntanui Griciui

21844—Teklei Mačiulytė! 
21842 Nikodimui Blėdis 
12817 Juozui Balčiūnui
8597 Kotrinai Bitinienei 
8598—Rapolui Vasiliauskui 
8590—Petrui Petruliui

12th STREET
Tel. Kedzie 89*2

8514*16 KooMveit Kd. 
Arti St. Louii Are, 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

10 Įnaujų muro Bungalow
Po 5-kius kambarius, miegojimui porčiai, karštu vandeniu apšildo

mas, viršus išbristas, inmurytos maudynės, “fire place”, cementuotas ir 
pleisteriuotas beizmentas, skalbyklo s ir kiti parankamai ir įtaisymai su
lig vėliausios mados.

Kad apvertinti šias puikias bungalow reikia pamatyti pačiam.

Kaina $8500
Įmokėti $500 ar daugiau ir balansas po $50 i mėnesį.
Pirk greitai — nesigailėsi ir galėsi kraustytis tuojau.
Randasi Brighton Parke ant Trumbull Avė. tarp 44th ir 45th St., ke

turi blokai į vakarus nuo Kedzie Avė. ir prie Archer Avė.

Galima matyt nuo 10 vai. ryto iki 4:30 po pietų.
• -2-ras namas nuo kampo. Klauskit Mrs. Paulina Bakševičienė.

PAUL FRANK COMPANY
Telefonas Lafayette 9570

C. P. SUROMSKIS & CO.
NEJUDINAMO TURTO

IR AUTOMOBILIŲ 
FIRMA '

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

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

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

Tel. Hemlock 6151

D AIN O S
Del keturių balsy 

Surinktos L. E remi no
Šios dainos tinka chorams ir 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

įsigyk sau vieną Šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir paiinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. Si 
knygele, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
riuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St 

Chicago, BĮ.

at

You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

and
prettier 
Fumiture

(8dar 
^•^Polish
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Iškilmingai laidom
Drucci

N orthPolicisto nušautasis 
Sidės butlegerių vadas Vincent 
Drucci šiandie bus 
labai iškilmingai.

. deda pastangų, kad 
Dever pusi t rauksiąs iš į vės nebūtų nė kiek 

politikos

palaidotas 
Butlegeriai 
jo laidotu- 

mažesnės, 
■ kaip kad buvo laidotuvės pir-
I miau nušautųjų jo draugų O’- 

Pralaimėjęs rinkimus mayo- Bannion ir Weiss, bet kad gal 
ras Dever sakosi jaučiąsi labai butų dar iškilmingesnės, 
tuo patenkintas, nes esą * jis . .
dabar galėsiąs pasilsėti. Girdi, koplyčios, 708 N. Wells St. 
jis jau sulaukė 65 metų am
žiaus ir metas trauktis iš vi
suomeninio gyvenimo. Pabaigęs 
mayoro tarnybą jis pasiims il
gas atostogas, gal ir Europą 
aplankys ir kada gerai pasilsės, 
tai jis vėl sugryš į Chicago ir 
stosiąs į biznį, veikiausia bonus 
pardavinėti. Iš politikos gi vi
sai pasitrauksiąs ir siūlomos 
teisėjo vietos neimsiąs.

Policijos viršininkas Collins 
irgi mano eiti į bonų ir morgi- 
čių biznį.

dojamas jis bus iš Sbarbaro 
U 

kurios buvo laidoti ir pirmieji 
lu butlegerių vadai. Gėlių vai
nikų prisiųsta už kelis tūkstan
čius dol., o ir karstas galbūt 
kainavo apie $10,000. Palaido
tas dabar bus tik laikinai, iki 
bus pastatyta jam didelis mau- 
soleumas. Laidotuvės galbūt bus 
net militarinės, nes jis yra tar
navęs du metu kuro laivyne.

Apiplėšė traukinį

NAUJIENOS, Chicago, UI

tik jiareidovęs namo girtas, tai 
visuomet juos mušdavęs, o kada 
už juos užsist(>da.vo motina, tai 
ir ją sumušdavo. Teisėjas davė 
Dorsch u i 6 mėn. kalėjime at
sivėdinti ir nors kiek atprasti 
nuo munšaino.

jau eina savo pareigas.
Pažymėtina, kad lietuviai 

kreipias į tautišką bažnyčią su, 
įvairiais reikalais, ypatingai su 
pagrabais, šliubais ir tt. Ma
tyt, pradeda ir katalikai nusi
kratyti Komos jungo.

Bažnyčios valdyba irgi ganėti

nai veikli šį metą. Daug jau 
parengė vakarėlių su įvairiais 
pamarginimais ir prakalbomis. 
Balandžio 3 d. buvo jaunimo 
koncertas. Kalbėjo Dr. Davido- 
nis. Taipgi buvo rodomi kruta- 
mieji paveikslai apie sveikatą.

—Ten Buvęs.

Kivirčiai tyrinėjant 
Drucci užmušimą

Du plėšikai Joliete įlipo į 
Chicago and Alton ttraukinį, 
nuėjo į bagažo vagoną ir ten. 

’ radę ekspreso kompanijos pa- 
! siuntinį ir konduktorių, juos

Vakar turėjo įvykti korone-'surišo, o pasiuntinį privertė 
rio tardymas policisto Healy, atidaryti seitą, iš kurio jie |mi- 
nušovimas North Sidės b\itle— ėmė visus vertesnius daiktus, 
gėrių vado Vincent Drucci, ku- pinigus ir bonus, viso vertės 
ris liko policisto nušautas bėga- gal apie $20,000. Paskui dar su- 

automobiliu rišo atėjusius vyrėję ir porte- 
Koronerio’rį ir ant vietos, vagone, pasi- 

pagelbininkas Kennedy parinko dalinę grobiu, iššoko iš trauki-

benant jį policijos 
Į kriminalį teismą.

į jury tris Blue Island ir tris 
Evanstono biznierius, kad tas 
kamantinėjimas butų bešalis- 
klausias. Bet visiems susirinkus 
Healy advokatas Erbstein pa
reikalavo nagrinėjimą atidėti, 
kad duoti jam laiko susipažinti! 
su byla. Koronerio pagelbiįlin
kas ir nušautojo giminių advo
katas tam pasipriešino, j vyko 
tokis susikirtimas, kad vos iš
vengta kumštynių. Galiaus Er- 
bstein išvaikė kaltinamuosius ir 
liudytojus ir tokiu budu 
traukė nagrinėjimus.

nio Cliicagoje; vienas iššoko 
prie Western gt., o kitas prie 
llalsted gt.

Plėšikai nušovė se
ną kasierių

Trys plėšikai vakar užpuolė 
Olaf Jackson and Son anglių 
sandėlio raštinę, l£07 N. Sa\v- 
yer Avė. ir nušovė kasierių N. 
R. Lilljedahal, 72 m., kuris ne
pasiskubino greitai iškelti ran
kas. Po to užmušėjas perlipo 
per jo kūną ir pastvėręs iš des- 
kos biskį pinigų pabėgo su sa
vo dviem draugais automobiliu. 
Tuo laiku kas i erių s viena* bu-

----------- vo raštinėj; spėjama, kad jis ir 
Du jauni plėšikai užpuolė ir nesuprato ko nori plėšikai, tad 

apiplėšė tris sankrovas W ėst jr rankų neiškėlė.
Sidėj. Pirmiausia jie apiplėšė' 
Farrer Drug Co., 1100 W. Ma-! 
dison St., kur jie atėmė $60;,

nu-

Apiplėšė 7 sankrovas

Papa laimina Chicago
rtp.p.e>c eiu.m i™ p a pius x, dovanų

tinę skersai gatvę, kur jie ate- k gu fotogr8fijomis iš b(l. 
me $42. Trecia jų apiplėštoji • nu- z. . . 'f . Q-± vusio Chicagoj pereitą vasarą

L?Va ,UV<>. ' aino*» . Eucharistinio kongreso, suteikė 
W Chicago A ve, kur jie lai- visaj Chic . a|aimin1mą. Be( 
>ne.|<> $200 l z dvejų blokų k.- 1)asiv6|ino. klldangi chicn- 
ti du plėšikai irgi apipiešė san-l . , ~ . , . , ... .. . . _. . . ; įso jau neteko katalikiškojo ma-krovą, laimėdami ir ten $200. ■ . . . .” yoro ir dabar turi protestoną.—
Penki žmonės užmušti Apipiešė dirbtuvę

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Sportas
DZŪKAS JAUKIA KODį 

RISTIS

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Of. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

Paatabat Mano ofisas dabar randas1 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRIBTAS 

Akiniai 44 Ir aaaiCiau

1800 So. Ashland Avė.

Nedėlioj, 3 valandą po pietų, 
Universal klube (814 W. 33-rd 
st.) dzūkas žada paguldyti Ko- 
dį į pusę valandos. S.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuviy Demokratijos 
Iškilmės

į Chicagą, kaip žinome, atsi
lankė pirmas po perversmo 
Lietuvos .žmonių atstovas p. N. 
Badys. Kadangi lokių svečių 
retai tesusilaukiam, tai jo priė
mimui rengiamos dideles iškil
mės Lietuvių Auditorijoj, tre
čiadieny, balandžio 13 d.

čia tikimasi susirinks visi 
musų darbuotojai, inteligentai, 
biznieriai ir darbininkai, ben
dram pasitarimui ir iškiausimui 
apie šiandieninę Lietuvą.

Taigi įsitėmykite ateinančią 
seredą, kurioj pasimatysime siv 
Lietuvos demokratijos atstovu.

—Kore«p.

Bridgeportas
Mirė K. Gapšiutė

• Bridgeportą aplėkė liūdna ži
nia apie mirtį p-les Gapšiutės, 
jaunos 18 metų mergaitės.

šis įvykis buvo nepaprastai' 
stąigus, nes daj- trumpą laiką | 
atgal ji darhayo4 wmusų tarpe 
ir jokio pavojaus nesimatė. Lie
tuvos nepriklausomybes apvaik- 
ščiojime Town of Lake vasario 
16 d. š. m. ji skambino pianu 
ir buvo linksma kaip visada.

Su mirtim, matyt, žaismių 
nėra. —V.

Atsisakė bendradarbiauti su 
bolševikais

Kazimiera Gapšiutė
Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 7 dieną, 6:20 va

landą ryte, 1927 m., sulaukusi 18 metų amžiaus, gimusi 
Chicagoj, paliko dideliame nubudime motiną Zofiją, tėvą 
Domininką, tris seseris: Viktoriją, Julijaną ir Aleną, bro
lį Stanislovą, taipgi švogerį Edvardą Pigett. Kūnas pašar
votas, randasi 3326 So. llalsted St.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, Balandžio 1> dieną.*8 va
landą ryte iš namų į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.
i ' * <

Visi A. A. Kazimierus Gapšiutės giminės, draugai ir 
pažjstamixesate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10, Nedė

liok nuo 2:30 iki 4:30 po piety
REZIDENCIJA:

t 2226 Marahall Blvd. ♦
TELEFONAS CRAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL 9444

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvint akių įtempimų, kuri* 

esti priežastimi galvos skaudtjimo 
svaiguąo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaisė 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da 
romas su elektra, parodandia ms 
Šilusias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos valkus. Val.i 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p

4712 So. Ashland Avė,
Boakvard 7589

Vakar rutomobiliai užntušė 
idar penkis žmones. Viso šiemet j 
automobiliai užmušė jau S 
žmonių. Tarp užmuštųjų yra 
negras Dr. Driver, 51 m., kuris 
liko užmuštas automobilių susi
dūrime. Mirė ir Nathaniel 
Bowditch, 80 m., kuris 
važinėtas bandančio 
automobilių vagiliaus, 
nėjęs žmogų vagilius 
pavogtąjį automobilių ir pabėgo 
pėsčias.

Būrys vien šautuvais apsigin- 
Įdavusių plėšikų užvakar už- 

1 ’ ’ i puolė Chicago Screw Co. raštinę

liko su- 
pabėgti

1026 S. Homan Avė., šautuvų 
kulbėmis sumušė du sargus ir 
paskui pabėgo pastvėrę $14,- 
000, kurie buvo atvežti darbi
ninkams algas išmokėti.

pametė . 6 mėn. kalėjimo už 
mušimą vaikų

Mildos Teatras
3140 So. Halsted St.

Pėtnyčioj ir Subatoj, 8tą ir
Corinne Griffith 

in
THE LADY IX URMINE 

2 komedijos ir vodevilius

9tą

Groserninkas Paul Dorsch, 
5156 So. Marshfield Avė., liko 
nuteistas šešiems mėnesiams 
kalėjiman už mušimą savo dvie
jų vaikų, Evelyn, 6 m. ir Ed- 
vvard, 3 m. Vaikai papasakojo 
teisėjui Burke, šeimininių rei
kalų teisme, kad tėvas, kada

Jaunų Lietuvių Amerikoj 
Tautiškas Kliubas paskutiniam 
savo susirinkime vienbalsiai nu
tarė atšaukti delegatus iš bolše
vikų “Priešfašistinės Tarybos.”

Musų maskviečiai buvo sulip- 
dę tą tarybą tikslu patraukti 
prie savęs keletą organizacijų 
ir jas paskiau išnaudoti savai 
propagiandai.

J. L. A. Tautiško Kliubo žin
gsnis yra vertas pagirimo. Ko
munistai negali kovoti prieš 
smurtą patys būdami didžiau
siais smurtininkais. Susidėti su 
jais kokiam nors politiniam 
darbe reikštų savęs pažemini
mą. — V.
/

Tautiškoj parapijoj

Tautiškos Bažnyčios klebonas 
kun. S. T. Tautas, po sunkios 
šešių savaičių ligos jau pagijo. 
Nebuvo tai pavojinga liga, bet 
kad koją skaudėjo, tai visą lai
ką turėjo gulėti lovoje. Dabar

B/£Z.Y’S^UNCLE

-SUfc'S A 
KVVCHfcH 

V\KV\AU\C

A 
lollvpop

a + a
LIUDVIKAS POCIUS

Metinėa Sukaktuvėn
Mirą Balandžio (April) 8 d., 

1926 metais, sulaukęs 40 metų 
amžiaus,,paliko'1 palaidotas I Je- 

i tuvių Tautiškose kapinėse.
' ' I

šiandie lygiai metai sukako 
Bnuo mirties mano mylimo vy

ro, Liudviko, kuris paliko ma
ne su 3 sunais ir 2 dukrelėms.

Nors ir sunki gyvenimo na
šta reikia nešti dėl kasdieninio 
gyvenimo, bet musų širdies il
gai atmintis bus. Ilsėkis mano 
mylimas vyre, lauk musų pas 
tave ateinant. Mes tavęs nesu
lauksime.

Ką reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Liekame nuliūdę,

Tel

3307

Petronėle Pocienė t>u 
Sunais ir Dukrelėmis

908 W. 35th Place

Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

. GRABORIUS

Vardas

Adresas

Nuliūdę liekame,
Motina, Tėvas, Seserys, Brolis ir švogeris’

Laidotuvėse patarnauja graborius Kadžius, Telefonas 
Boulevard 4063.

X TUKVS
Art rtV\V_ 

CLARAVApoUrt 
s cAvt— y

R:\JBB\SA !-fcW£ TOLO Mt.
SVV^ VOVL THE
C\_AfeAVA0\)>4T PHDPVt
C-3. TWUK SVA^'S (X BArtH\K< 

.r-x <M/

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 

^esti- sanžiningas ir 
^nebrangus, todėl kad 
/ neturime išlaidų už

laikymu skyrių.

Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Skaityk

. Naujienos 
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

NORI TAPTI PILIEČIU

Smagiausia Kelionė
LIETUVON IR ATGAL

Su Naujienų Ekskursija 
Gegužio 21 d.t 1927

LEVIATHAN KAMBARIUOSE
Su patyrusiu Naujienų palydovu, J. Jankum ir 
smagių - draugingų keleivių iš visų J. V. miestų; 
puikiais vaizdais padabintų

ERIE GELŽKELIU
Nedaro skirtumo kokiame mieste gyvenat, 

galit keliauti su Naujienų Ekskusija ir paraginti 
savo draugus. Mes sutvarkysime ir aprūpinsime 
visus Jūsų kelionės reikalus kaip ir Jūsų vietinis 
agentas.

Visi kviečiami kreiptis dėl informacijų tuojau.
NAUJIENOS,

1739 So. Halsted St., Chicago, I1L
D^l patogumo vartokit šį kuponą

Be jokių man j.rivalumų prašau prisiųsti pilnas informacijas kas 
link keliavimo Lietuvon Naujienų Ekskursija.

J.F.RADZIUS
Lietuvis 

Čikagoje
Laidotuose patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•tie.

OFISAS: 
068 W. 18th St 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3Z88 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai gaunama* 

Naujienose
šioj knygelėje skaitytojas ras

visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda 
mas 25 centus.

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau* 
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
‘iuntimu 75 centai.

17S9 8ft» Halsted St 
H!

KELIAUJANTIEMS 
tlĘTUVON

Kas reikalinga padaryt ir 
žinoti

Kas iš Amerikos lietuvių ma
no keliauti Lietuvon ateinan
čią vasarą, turi nieko nelauk
dami pradėti prsirengimo dar
bą. Tas darbas yra gavimas 
reikalingų dokumentų. Delei 
kelionės* yra reikalingi sekami 
dokumentai:

Lietuvos piliečiams reikia:
L Gimimo metrikų (kas turi 

seną pasportą, metrikų < nerei
kia). Jei keliauja vedusi pora 
vienu pasportu, reikia vedybų 
liudymo.

2. Lietuvos užsienio paso ir 
vizos. i

3. Leidinio sugrįžti.
4. Įneigų taksų užmokėjimo 

pakvitavimo.
Visi šie dokumentai reikia 

pasirūpinti gauti iš anksto, kad 
delei jų neturėjimo nereiktų 
atidėti kelionės. '

Gimimo metrikus galima gau
ti Lietuvoje iš tos parapijos, 
kurioj pilietis yra krikštytas. 
Tuo reikalu reikalinga parašyt 
laiškas giminėms ar draugams, 
kad gautų ir prisiųstų.

Leidimą sugrįžti išduoda 
imigracijos departamentas, Wa- 
shington, D. C. Norint šį do
kumentą gautk reikia ilgoko 
laiko ir tikros atvažiavimo da
tos.

AAierikos piliečiams reikia:
1. Užsienio paso.
2. Lietuvos vizos.
Tai yra visi dokumentai, ir 

tie dokumentai gaunami į trum
pą laiką. Bet ir Amerikos pi
liečiams patartina nelaukti pa
skutinių dienų. Anksčiau užsi
sakydamas laivakortę gali pa
sirinkti geresnį kambarį ir tu* 
rėti patogesnę kelionę.

Visais keliones reikalais
Kreipkitės į Naujienas.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Iš Birutės

Personai
Aatnenu Ieško

J IEŠKĄ U partnerio, cash reikia 
$400(1 iki $15000. Hemlock 1006.

Automobiles

Šio mėnesio 24 dieną Lietuvių 
Auditorijoj "Birutės” choras 
švęs Jubiliejų dvidešimties me
tų savo gyvavimo. Komp. A. 
Vanagaitis paruošė tai šventei 
pritaikintas dainas, kurias da
bar birutiečiai uoliai mokinasi 
ir rengiasi garbingai pasirodyti 
savo iškilmingoj šventėj chica- 
giečiams.

Birutė imt savo dvidešimties 
metų gyvavimą, yra nuveikusi 
daug dailės srity
j u ši k u lt arini darbą 
ta: p? musų, lietuviu 
Chicagoje. Tokia organizacija 
yra pilnai užsipelniusi paramos 
iš visuomenės. Jau chicagiečiai 
rengiasi į Birutės Jubiliejų, kas 
jai suteiks daug energijos dar 
per eiles metų dirbti Chicago
je kultūrinį darbą. — Busiu. 
___, i________ __  — ... .......

ir pastumė- 
pii myn 

išeivijos

I CLflSSIFIEO APS, j
Announcements

Pranešimai
Kas. ką, kur, kaip ir kada 

rengia, veikia ar kviečia

PAJIEŠKAU Ignų Užkuraitį, ku
ris 2 metu atgal gyveno Clevelande. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pat.*’ ar jį 
pažįstanti praneškite man jo adresą.

Brolis
JONAS UŽKURAITIS 

1653 N. Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI Chevrolet so
dan, I durų, naujutėlis, visai 
mažai važinėtas. Norintis pirk
ti, matykite. Parduosiu už tei
singą pasiūlymą. 4357 S. Wash- 
tena\v avė. Lafayette 1329.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

PARDAVIMUI German Police ka
lė už $35. Vienų metų sena. E rauk 
Bronza, 923 \V. 33rd st.

Real Estate For Sale.
Naniai-žemė Pardavimui

TEMYKITE

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

$5.00 ĮMOKĖTI

Exchange—Mainai
PROGA MAINININKAMS

Furniture & Fixtures
Rakandai-jtaisai

PAIEŠKAI draugo Jono Dovi- 
dalčio, gyvena kur nors Chicagoj, 
iš Lietuvos pi.eina iš Kaimo rėdy- 
bos, Tilavėnų parapijos, l’ivaraičių 
kaimo, Raseinių upskr. Kas žinote, 
malonėkite pranešti, turiu svarbų 
reikalą. Zidorius Kabivtčo, 212 E. 
9lli St., Georgctosvn, III.

Mes parduodame visokios rųšics 
geriausius rakandus pigiai. Atsilan- 
kykit ir persitikrinki! patys.

Cnlifornia Furniture Co., 
4011 Archer avė., 
Kampas Californla

J IEŠKAI savo brolio Juozaipo 
Mikolaičio, jisai pirmiau gyve
no Chicagoj. Kas jį pažystate, 
malonėkite pranešti. Jonas Mi- 
koiaitis, Auburn, III.

PAIEŠKAI’ .susipažinimui gerai 
atrodančio vyro tarpe 30 ir 45 me
tų amžiaus. Geistina, kad Imtų pro
fesionalas arba apsišvietęs biznie
rius. Aš esu mokyta ir protinga 
lietuvaitė, nesenai iš Lietuvos.

Rašvkite: “Naujienos,” Bos 910 
1739 S. Halsted st., Chicago, III.

For Rent
RENDAI garažas, arba repiiiriiig 

apai ar kokiai kitai šapai. 3200 S. 
' Halsted st.

PAMOKINANTI LEKCIJA
DR. MARGER1S skaitys labai žin

geidžią. ir pamokinančią lekciją temo
je, “PROTO HYGIENA”. Lekcija, 
įvyks nedalioj, balandžio 10, 10 vai. 
ryto, Lietuvių Auditorijoj. Malonėki
te visi mokslo mylėtojai atsilankyti, 
širdingai kviečia

GYVENIMO DRAUGAI

PIGI RENDA
Rendai didelis štoras, tinka

mas bile kokiam bizniui, arba 
parsiduoda, 1940 \Ventworth 
Avė. Klauskit pas

J. SINKUS, and CO.
6959 So. Halstęd S t.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU tsavo Columbia 
gražų mahogany išmarginimo. 
su rekordais už $37. Reikalau
kite Columbia palikto sandė
ly], 1538 W. Chicago Avė.

1 lubos.

GROJIKUS pianas, bargenas — 
$78. Tas pianas naujas kainavo 
$650 ir yra atsargiai vartotas. Tu
ri būt parduotas tuojau, nes mums 
reikia vietos. 1538 W. Chicago 
avė., 1 fl.

PARDUOSIU Vido; fonografą, 
puikus mahogany keisai, su 37 re
kordais, už $25. Turi imti cash. 
MMykit Mr. Kundson, 2332 \Vest 
Madison st.

GROJIKUS pianas tiktai bi- 
skį vartotas, kainavo $700, par
duosiu už $90. Renčius, rabi
ne! ir reidini. Išmokėjimais pa- 
gal sutrfrtj. MR. Rl’DAITIS, 
6512 So. Halsted St., L 1’1.

Cicero. — Naujienų atstovas Ci
cero, p. F. 1 
savo gyvenimo vietą. Kas norite 
Naujienas gauti į namus, ar šiaip 
visokiais reikalais, kreipkitės į 
Naujienų ir Keleivio stotį, 1405 So. 
49th Avė.. Cicero. P-as Lukoševi
čius gi gyvena: 1308 S. 50th Ct., 
Cicero.

PAS1RENDAVOJA bile krautuvei 
tinkama vieta; sykiu ruimai gyve
nimui. Nėra arti kito jokio biznio. 
Norinti gali šitą namą ir pirkti.

Lukoševičius, permainė 181.> So. ,>2 Avė., Cicero, III.

Situation Wanted
Darbo Ieško

JIEŠKAU darbo į barbenu;, 
esu

TURIU pardavimui labai senų ir 
gerų smuikų. Nainau mažas j di
leles. o dideles j mažas. 3404 So. 
Halsted st.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Indiana Harbor, Ind. — S. L. A. 
185-tos kuopos susirinkimas įvyks 
Penktadienio vakare, Balandžio 8 d., 
7 vai. vak., Ivanowo svetainėje. Yra 
kviečiami visi nariai ir narės susi
rinkti, nes turim daug svarbių reika
lų apsvarstyti. — Valdyba

patyręs savo darbą.
AU6ROS KNYGYNAS 
3210 So. Halsted St.

Box 217

PARDAVIMUI cigarų štoras su 
namu ar be namo, parduosiu pi
giai. Pardavimo priežastis — vie
na moteris, turiu du bizniu ir duo
siu lysą ant ilgų metų.

1622 So. Halsted St.
Chicago, Ttl.'

Help VVanted—Malė-Female
Darbininkų Reikia

Bridgeportas. — Birutės Kalno 
Draugystės mėnesinis susirinkimas 
atsibus Balandžio 8 d., 7:30 vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Susirinkimas yra 
svarbus, todėl kviečiame atsilankyti 
visus narius.

— Nut. Raštininkas

Simano Daukanto Teat. Jaun. 
Kliubas, Chicago, III. laikys susirin
kimą Balandžio (Apri!) 8, 1927 m., 
Pėtnyčioj, 7:30 vai. vak., Mildos sve
tainėje, 3142 So. Halsted St. Visi na
riai privalote būti ir taip pat atsi
veskite savius draugus ir įrašykite j 
Kliubą. x — Valdyba

ATYDA! Vyrai ir moterys, 
Kurie dirbate dirbtuvėse, arba ofi
suose, kaipo knygvedžiai, mecha
nikai, karpenteriai arba paprasti 
darbininkai ir t. t. ir turite norą 
pasidaryti sau ekstra pinigų, dirb
dami tik tris vakarus savaitėj 
specialiu dar .
2 valandas į vakarą. Gera mokes
tis. Atsiųskite arba priduoklte 
vo

PARDAVIMUI 2 kėdžių barber- 
nė. Gera vieta nevedusiam vyrui, 
2 pagyvenimui kambariai. 2109 So. 
Hoyne ave.

adre

s vakarus savaitėj prie 
rbo musų biznyj, tiktai

są;
Box 906

NAUJIENOS.
1739 S. Halsted st.

sa-

PARDAVIMUI bekernė su namu, 
įplaukų $659 j savaitę, 4 vyrai dir
ba šapoj. Einu lauk iš biznio. Nau
jienos, 1739 So. Halsted Street, Box 
909.

PARDAVIMUI 
bučernė kartu su 
cash biznis, cash 
siu ant bnngalosv

groserne ir 
namu. Geras 
arba mainy- 

ar kitokios

VAIDILŲ BROLIJOS paskaita ir 
sueiga įvyks Ketvirtadienį, Balandžio 
7 d., saulei nusileidus, __ ...
tainėje, Califomia ir North Avė.

— Krivys

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

1141 W. 99th St.

' REIKALINGA moteris prie namų 
McAbee sve- ' darbo. Geras užmokesnis, darbas ant 

i visados. St. Tamašiunas, 6136-38 Ar
cher Avė., Archer Hotel Bldg., Tel. 
Summit 105.

Lietuvių Kriaučių 269 Skyriaus A. 
C. W. of A. Bertaininis sdsirinkimas 
įvyks Pėtnyčioj, Balandžio (April) 8 
d., 1927 m., 7:30 vai. vakare, Amai- lubos iš užpakalio, 
gameitų Unijos svet., 156*1 N. Robey į-------------------------------------- --------------------
St. Visi nariai ir narės malonėkite ’ REIKALINGA prie namų darbo 
atsilankyti kuoskaitlingiausia, nes ino(ef.js mba mergina. 3800 South 
daug svarbių reikalų randasi aptar- . Knu.ra|(| ave., 2 lubos. Tel Boule- 
ti, taipgi gal bus galima gauti ge- I vur(j 7535 
ras kalbėtojas, kuris papasakos ką: 
nors naujo iš darbininkų gyvenimo 

— K. Navickas, Rašt.

REIKALINGA moteris arba mergi
na ant burdo. 722 E. 87th PI., 2-ros

CICEROJE PARDAVIMUI 
bučerne ir groserne, cash 
nis. Biznis išdirbtas per 12 
tų. Parduosiu už $1890, 3 
tų lysas.

1325 S. 50 Ct.

biz
ni e- 
inc-

PARDAVIMUI grosernė ir vaisių 
krautuvė, lietuvių apgyvento] apie
linkėj. 1801 S. Peoria str.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

PARDAVIMUI krautuvė ir trys 
kambariai iš užpakalio, 5 kamba
riai ant antro augŠto. Atsišaukite. 
2546 \V. 69th St. Phone Republic 
8599.

Birutės Choro repeticija šiandie, 
lygiai 8 vai., Mark White Square sve
tainėj. Dalyvaukit visi choristai, nes Į 
eina prisirengimas prie jubilėjaus.

— Valdyba

('hicajtos Lietuviu Draugijos Sa- 
vitnrpinės Pašatpon ri r» Ic iru
atsibus nedalioj, balandžio 1O d., 
Masonic Temple svetainėj, 1547 N. 
I^eavitt st., prie North ave., 2 vai. 
po pietų. Nariai malonėkite susi
rinkti laiku, bus išduotas knygų 
aprokavimo komisijos raportas, 
taipgi kurie per.sitfėlėte į kitas vie
las, būtinai priduokit savo antrašus.

rašt. 
ave.

X. Saikus, 
1521 N. Irvlng

PirmynEitra. — Norlh Sidės
Mišraus choro extra dainų pamo
kos įvyks subatoj, balandžio 9, 7:30 
vai. vakąre, Liuosybės svet. Visi 
nariai dainininkai-čs malonėkit pri
būti laiku, nes reikia pridengti prie 
savo koncerto bal. 10 d., Uuosybės 
svet. —Čepaitis, pirm.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAI’ Stasio Eidinto, iš Lie
tuvos paeina Telšių apskričio, Na- 
rimdaičių kaimo, seniau girdėjau 
gyveno Gary, Ind. Turiu svarbų 
reikalą, meldžiu atsisaukt.

Antanas Endreikis,
1311 So. 50th Ct., Cicero, III.

REIKALINGAS sales mana- 
džeris. Mokestis ir komišinas; 
turi būt su savo automobiliu, 
gera vieta dėl gero žmogaus, 
kuris gali suorganizuoti' parda-

PARDAVIMUI krautuvė saldainių, 
cigarų, cigaretų, mokyklos reikme
nų. Pigi remia, 4 kambariai gyve
nimui. Didelis bargenas, jei pirksi- 
te šių savaitę. Jei norėsite su na
mu. 2815 W. 38 St.

mo, Atsišaukite
139 N. Clark St. 

Room 1007

VINILU delikatns sernes krautuve pigiai. ‘2 
Leavitt st,

REIKIA vyrų. Fritzshel and Fritz
shel, Room 700, 134 N. La Šalie 
Street.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė; npielinkė apgyventa visokiu 
tautų, lietuvių daugiau kaip kitų. 
1248 S. Artesian avė.

REIKIA kriaučiaus prie taisymo 
senų ir suvimo naujų drabužių. 

6629 So. Ashland avė.
Prospect 6453

Automobiles

PARDAVIMUI Soft Drink 
Parlor Su sajiuno fikčeriais, 
kampiniam name, renčia pigi, 
parduosiu pigiai arba priimsiu 
partnerį. Greitai atsišaukite. 
434 W. 31 St. įėjimas iš šono.

Tel. Michigan 0611.
EXTRA BARMENAS

PARSIDUODA automobilis Stu- 
debaker, naujausios mados, custuin 
sėdam su 4 durimis, 1927. Visai 
mažai vartotas. Turi būti parduo
tas į trumpą laiką, labai pigiai. 
Galima matyti dienomis arba va
karais ir nedėlioj iki pietų. Atsi
šaukite:

4172 Archer avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI cigarų ir kandžių 
štoras. Daro gerų biznį. Pigi ran
da. Parduodu dpi ligos. 5255 Went- 
worth avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, cash arba mainysiu į auto
mobilių. Priverstas esu greit ir pi
giai parduoti. Turiu 2 bizniu. 1727 
S. Union avė.

Išsimaino puikus Furniture 
storas j namą, nepaisant 
apielinkės. Storas geroj biz
nio vietoj. Savininko prie
žastis, nesveikata. Norinti 
padaryti gerą mainą pasi
skubinkite.

F. G. LUCAS & UO.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107
PARDAVIMUI ar mainymui 1 fia

lų medinis namas, 18 ir Rublc St. 
Mainysiu į lotų arba biznj. Atsi
imkit pas savininką. Tel. Ganai

PARDAVIMU! arba mainymui ant 
mažesnio namo, arba biznio 3 pa
gyvenimų po 6 kurni). mūrinis mi
mas, 2 mašinų garažas. Tel. Boule- 
vard 8492.

BARGENAI 
l\ardavimui arba mainymui 3 fl. 

namas, 5 ir (i kambariai. Lotas

PARDAVIMUI arba mainymui 
100 pėdų kampes ant Archer ir 79 
St. Tinkamu vieta gesolina stočiai, 
ši vieta per porą metų pakils kelis 
kartus tiek. Atsišaukit į 

Aušros Knygyną, 
3210 S. Halsted st.. bos 218.

NAMAS išsimaino ant farmos, 3 
pagyvenimų, mūrinis, priežastis — 
senatvė. Atsišaukit. K. Valaitis, 3104

PARDUODU bizniavą namą ant 
(’analport avenue arba inkinysiu 
bile į kokį biznį arba i 2 flatų re
zidenciją, nepaisant apielinkės. At
sišaukit prie savininko.

Tel. ('anai 5917.

PARDUOSIU bizniavą 
selande arba miliny siu 
ar formas. Gerą proga, 
te 4559 S. Paulida st. I 
kevičius. Tel. Yards 0145.

j namą Ro- 
ysiu į bungalovv 

Atsišauki- 
\V. Rim-

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI per savininką 
nauja, modemiška 5 kambarių 
mūrinė bungalovv, karštu van
deniu šildoma, lietaus lašų va
na, ugniavietė, knygynas, aržuo
lo trimas, miegojimui porčiai, 
augšti viškai.

6914 S. Claremont Ave.
Prospect 1345

PARDAVIMUI 2 flatų, 6-6 
kambarių, karštu vand. šildo
mas namas, 2 boileriai, aržuolo 
trimas, panel durys, moderniš
ka, 2 karų garažas. Del smulk
menų matykit savininką.

Šaukit Cicero 2133-R

PARDAVIMUI namas ir gro- 
sernė. Parduosiu arba mainy
siu ant farmos. Turi būti par
duota į trumpų laiką. Savinin
kas randasi ant vietos.

4523 S. Donore st.

\ PARDAVIMUI beveik naujas mo
derniškas 6 kambarių mūrinis bun- 
galow, yra geriausios rųšies plum
bingas, įmūrytas ice bok, didelis 
augštas, galima padaryti į du ekst
ra kambarius. Quakers furnas, 2 
karų garažas, nėbrangi kaina, bis- 
kį įmokėti. Mainysiu į lotą ir bis- 
kį cash. Savininkas. 6815 S. Rock- 
weli st. Hemlock 6753.

JEFb'EBSON PARK
Namų budavotojas parduos 2—4 

kambarių naują namą už $8900, 
5628 N. Park Side u ve. Savininkas 
5446 Agitite ave., Palisade 4118.

PARDAVIMUI 5 kambarių cottage, 
dviejų karų garažas. Gali pirkti 
kas nori karvę ir vištas. Puiki vie
ta gyventi. Pigiai, 6816 S. Cj*aw- 
ford avė.

VYKSTAME Europon. Turime 
parduoti 2 augštų 4 ir 4 kiunb me
dinį namą tirštai apgyvento] biz
nio vietoj. Maudynė, gazas jr elekt
ra. 4 karų garažas. Visi assesmen- 
tai užmokėti; įmokėti $3000, liku
sius ant pirmo morgičio.

2543 W. 47th St.

PASLNAUDUOKIT biznieriai, par
duodu namą su bučerne ir groser- 
nč, biznis daroma virš $100 die- 
iiąi; parduosiu pigiai, nes rengiuos 
teatrą statyti. Matykite savininką 

visą 
2553

pėtnyčioj, subatoj ar nedėlioj 
dieną. Ageiltam komišinas. 
\V. 69 st. A. Siratavich.

Pirmas geriausis šių mėtų bar
genas. Aš turiu dabar .statomų 
kampinį muro namą) kuris randasi 
labai puikioj vietoj prie Mar<|iiette 
parko ir gatvakarių. Tai bus 5 Da
tai po labai didelius I kambarius 
ir 3 mašinų mūrinis garažas. Na
mas da|omas sekančiai: bungalo\v 
stogas, varinės vandens paipos, ap
linkui slogo visas ąžuolo trinias, 
tailų florai toiletuose ir priekiniam 
porchiky, įdirbtos pr tsinimui len
tos. aisbaksiai, gyduolių šėputės, 
bilietai paslepiamos lovos ir go
simai pečiai kiekvienam flate. Vi
sas namas šlymii šildomas, geriau
sis plumbingas, kaip Apron sinkus, 
įmūrytos vanos ir 
plumbingo 
namas bus 
apielinkėj. 
dėsnį namą 
praleiskite 
> ra parduodamas

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

COMPANY
6347 So. \Vestern Avenue 

Phone Hemlock 2636

Miscellaneous
'Įvairus _  __

Tel. Yards 7282 
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardvvare Co.

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

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

vanos ir kiti vėliausi 
įriųigimui. žodžiu, sis 
viepas iš gražiausių toj 
Jei tamstos norite (ti
su gerom įplaukom, ne- 
progos, nes šis namas 

per savininką 
$5,000 pigiau, negu kiti nori už 
prastesnius namus; įnešt reikia 
$7,000. Norėdami daugiau sužinoti 
apie šį namą, pašaukite Hemlock 
O3C>7 arba matykite John Pakalnis 
(PnkeD, generalis kontraktorius, 
6949 S. Roekwell st.

Taipgi jei tamsta . norite pirkti 
arba statyti 2 flatų bungalow ar
ba štorą, matykite mane. Aš turiu 
keletą lotų puikioj vieloj prie par
kų, kur pastatysiu dėl tamstų na
mą kokį tiktai nerėsite; įnešt rei
kia nuo $2500 ir daugiau, kitus pa
darysiu lengvais išmokėjimais. Del 
paliudijimo duosiu mano kostume- 
rius, kur galėsite pasiteirauti apie 
irano darbą ir teisingumą. Bile 
kokiam namų reikale šaukite Hem
lock 0367. John Pakalnis (Pakol), 
generalis kontraktorius, 6949 South 
Rocksvell st.

Taipgi turiu viena namą 2 fla
tų po 5 kamb., 3 bedruimiai, karš
tu vandeniu apšildomi, abu flatai 
aut vieno boilerio, arti parkų, bar
genas.

John Pakalnis (Pakel)
6949 So. Rockvvell st.

Hemlock 031’7

LOTAI $750 - 36X123
Ant lengvų išmokėjimų, tre

čią dalį įmokėti, likusius mė
nesiniais išmokėjimais, greitai 
augančioj apielinkėj, prie 
ry Fordo naujos orlaivių 
ties, kur stato dirbtuves, 
žinok kaip greit gali. Del 
giaus infoiTnacijų šauk 
nu arba matyk ypatiškai 

Z. S. Mickeviče 
2505 W. 63 St.

Hemlock 0800.

Hen- 
sto- 
Va- 

dau-
telefo-

$150 IMOKET. $7 J MĖNESI
N U PIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, gražus namai 

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

TIKRAS bargenas ir tikri namai, 
5558 So. Sacrainento Avė., 6 kam
barių kampinis bungalovv, karštu van
deniu šildomas, 2 karų mūrinis gara
žas, šaukit Dr. Pomerance, Prospect 
8588—9875.

GERAS medinis namas 3 ir 4 ar
ba 7 kambariai, pečiu šildomas, 
tuščias lotas prie šalies, barnė, 
nauji porčiai iš fronto ir užpaka
lio, naujai maliavota iš lauko ir 
viduj: galima turėti daržas ir lai
kyti gyvulių. Aplinkui puikus me
džiai; randasi pusė bloko nuo 
Archer avė. ir 6 blokai nuo Kedzie. 
Gera, vieta dėl darbo žmonių. Kai
na $6,500, įmokėti $500 ar daugiau, 
o likusia kaip renda — mokėk sau!

W. HAYDEN BELL 
Klausk Ed. BakševiČiaus

W. kampas Archer ir Kedzie 
Tel. Lafayette 8600.

N.

GERIAUSIS bargenas South Sidėj, 
6 kambarių muro bungalow, pusė 
bloko nuo strytkario, nauja kolo
nija. Gatvė cementuota ir išmokė
ta. Priežastis — mirtis šeimynoj. 
Atiduosiu tiktai už $8,000. Delei 
įmokėjimo susitaikysim.

Kreipkitės:

Tel. Pullman 7994, EXTRA BARGENAS
Brighton Parke parsiduoda 

bizniavas mūrinis namas, au
gančioj kolonijoj prie Archer 
avė., 1 štoras ir 5 dideli kam
bariai ant 2 aukšto, štymu ap
šildoma. Turi būt parduotas 
iki 15 dienos šio mėnesio.

Kreipkitės:
Savininkas Bruno Šimkus, 

5097 Archer avė., ant 2 aukšto

MURO 'namas, 2 flatų po 5 
kambarius, stikliniai porčiai, 
lietaus lašų vana, Metaliniai 
prie langų stripsai, 2 karų ga
ražas, cementuota ėlė.

6010 So. Franciseo Avė.
Republic 7884

PARDAVIMUI 
Biznio kampas, du lotai, 
58x125 ant 69th ir Rockwell 
St., N. W. kampas. Vienas 
tas kampas paliktas dėl biz
nio. Kaina labai žema. Ne
praleiskite progos.

ROZENSKI-LEMONT
& COMPANY

6312 So. Western Avė.
Prospect 2102

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

J. J DUNNE ROQFING CO. 
3411-13 Ogden Ave.,

Phone Lawndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

MŪRINIS
Rendos 
mainyti 
ba lotų 
$14,000. 
mnka.
Maplewood avė.

namas, 
f 100 į mėnesį. Noriu 
ant mažos farmos ar- 
neloli vandenų. Kaina 
Atsišaukit pas savi- 

.1. \Velicka, 6631 So.

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

1739 South Halsted £1.
Tel. Roosevelt 8500

6 KAMBARIU moderniškas mū
rinis bungalovv, su sieteliais ir stik
liniai porčiai, netoli 2 karų linijos, 
kaina greitam pardavimui $8500. 
7036 S. Maplewood avė. Prospect 
3397.

GRAŽI 5 kambarių medinė cottage, 
karštu vandeniu šildoma, aržuolo me
džio, didelis augštas, mūrinis skiepas, 
1 karo garažas, South Englevvood. 
šis namas turi būt parduotas tuo
jau. Nupiginta kaina nuo $6500 iki 
$5750, cash $1500.

Stewart 1771

2 FLATŲ mūrinis namas, 5-6 kam
barių, 2 fumas, aržuolo trimas, gra
žus namas pirmos klesos stovy j, 2 
karų garažas, netųli 71st St. ir 
Loomis. Našlė turi greit parduoti už 
$13,000, cash $2,000.

Stewart 1771

2 FLATŲ MEDINIS, 4 ir 5 
kambariai, bargenas $7300. Yra lan- 
drė ir skiepas.

6223 So. Carpenter St.

TIKTAI $4000 cash, 5 kambarių 
cottage, 2 karų garažas, cementuota 
elė, moderniška, netoli 65th & Jus
tine St., kaina $5750.

T. J. CAMPBELL & CO.
6241 So., Ashland Avė.

Prospect 8431

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

TURI būt parduoto, nes savinin
kas apleidžia miestą, i 
gerinusi pasiūlymą, 9 kambarių 
meilinė rezidencija, gerame stovy
je, dideli šviesus kambariai, karš
tu vandeniu šildoma, 2 karų ga
ražas, landrės lovys.

5522 So. Marshfield avė.

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In 

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

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

Tel. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette f "05—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

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

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St

Sutaupyk $$$, budavok ant savo 
loto. Mes pastatysim moderniškų 
murinę bungalow, su knygynu, ug- 
naviete, bufetu, įmūrytu plumbin- 

‘ "i šildoma, vėliausios 
i mados fikčeriai už $5,500. Nereikia 
pinigų, 15 metų išmokėjimui, mes 
finansuosime, išmokėjimai lengves
ni kaip randa. Apžiurėkit pastaty
tus namus. Atdara vakarais ir ne
dalioj. Cook County Bldg. & Impvt. 
Co., 1358 W. 79 St. Triangle 6090.

parduos už j #u» van<*eP*u.

BARGENAS, naujas 4 flatų na
mas, tilo sienos vanoj, aržudlo ir 
beržo trinias, W. Marųuette Blvd., 
pusė bloko i vakarus nuo Western 
avė.

Savininkas ir budavotojas 
6904 So. Artesian avė.

Republic 1145

SIUVU Siutus ir Overkautus ant 
užsakymo. Darbą atlieku teisingai ir 
gerai. Kiekvienas yra užganėdintas 
mano darbu. Taipgi valau, dažau, tai
sau ir prosinu vyrų ir moterų drabu
žius.

F. S. KŲZMARSKJS 
3404 So. Halsted St., Chicago, 111.

PARDAVIMUI namas, medinis, 2 
flatai po 6 kambarius. Turi pirkė
jas nusimufinti arba nusigriauti šį 
namą. Už tai gaus stebėtiną bar- 
geną. Tuojaus pasiskubinkit.

Iz. Pupauskas 
840

Tel.
W. 33 St. 
Yards. 2790

Financial
Finansai-Paskoios

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių. 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

LAIKAS užsisakyti pavasa
rinius ir vasarinius drabužius. 
Turiu gerą patyrimą šiame 
darbe ir didelį pasirinkimą vi
sokių audinių. Darbą atlieku 
kuogeriausiai pagal vėliausios 
mados. Kainos prieinamos vi- 
i’ems. Taipgi sutaisau, valau ir 
prosinu senus drabužius.

F. MICKAS
4146 Archer ave.

Tel. Lafayette 0057

Educatloidi
Mokyklos

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 100 S. Wells st.

I ŠOKIŲ MOKYKLA
Mokina visokius šokius. Valandos 

nuo 2 po pietų iki 8 vai. vakarais. 
Nedėliomis nuo 2 iki 5 po pietų.

2128 SOUTH HALSTED ST.
(Pirmos lubos)

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


