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Lietuvos smurtininkai me 
luoja pasauliui

Skelbiaai Seimą paleidę dėl neva 
susekto sąmokslo prieš jų ‘valdžią’
Tie gi sąmokslininkai būvą valstiečiai 

liaudininkai ir socialdemokratai .
LONDONAS, bal. 14. — Autoritetingose sfe

rose gauti čia iš Kauno pranešimai sako, kad Lie
tuvos Seimas buvęs paleistas dėl to, kad buvęs su
sektas sąmokslas prieš prezidento Smetonos val
džią. lt

Busią paskelbti nauji Seimo rinkimai.
Pranešimai sako, kad Lietuvos vyriausybė 

skelbianti, jogei ji turinti tikrų įrodymų, kad val
stiečių liaudininkų ir socialdemokratų partijose 
buvęs sąmokslas su ginklo pagalba nuversti da
bartinę valdžią.

Balandžio 4 dieną buvo suimtas Dr. Pajau-
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šeši asmenys užmušti; keli na
mai sugriauti, daug gadintų

,■ į'
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Smarkus žemes drehėji 
mas Čilės sostinėj

SANTJAGO, Čilė, bal. 14. — 
Anksti šį rytą Čilės sostinė 
buvo supurtyta smarkaus že
mės drebėjimo. Keletas namų 
sugriuvo ir, kaip praneša, še
ši asmenys buvo užmušti. 
Daug narni; gadinta, ir verslo 
daly visos gatvės pilnos griu
vėsių. Miesto žiburių sistema 
gadinta, telefono ir telegrafo 
tarnyba visai sutrukdyta.

Žemės drebėjimas 
Filipinų salose

T Pacific and Atlantic Photo J

Dorothy Pilley, pagarsėjusi anglų keliauninkė Montanos kalnuose.

Graudena gubernatoriy 
neleisti nužudyt Sacco 

ir Vanzetti

Vokietijos monarchistai 
draudžias nuo nelaimią

Sušaudė Meksikos maiš 
tininky generolą

'MANILA, Filipinai, bal.- 13. 
— šiandie Mtflffia buvo supur
tyta dviejų žemės drebėjimų. 
Vienas jų įvyko apie 9:30 vai. 

= vakaro, antras vieną valandą 
vėliau. Ar žalos buvo kur pa- 

" daryta, žinių nėra.

27 angliakasiai užlieti 
kasyklose

šian-
Wise

HENRYETTA, Okla., 
14. — Potvynio vanduo 
die pasiekė ir užliejo Old 
anglies kasyklas. Kasyklose bu
vo dvidešimt septyni darbinin
kai, kurių šeši suskubo tuo
jau iš kasyklų pabėgti, bet 
dvidešimt vienas pasiliko ur
vuose, 70 pėdų nuo žemės pa
viršiaus. Tikimos betgi ir juos 
išgelbėti sveikus.

Pere Marųuette gele 
' žinkeliečiai laimėjo 

7‘/i nuoš. priedo
SAGINAW, Mich., ba 

— Pere Marąuette g< 
lių kompanija padidino 
nuoš. algos visiems savo gele
žinkelių mašinistams, trauki
nių tarnautojams ir svičmc- 
nams. Tas algų priedas kompa
nijai pareis apie $100,000 dau
giau per metus.

14,

BOSTON. Mass., bal. 14. —- 
Marsachusetts gubernatorius 

-------- _ ------ _c ----- -- ------------- -----—w— . Fuller kasdien gauna daugy- 
jis, valstiečių liaudininkų partijos atstovas Seime,'bę laiškų iš viso pasaulio, ku- 
kaltinamas dėl konspiracijos prieš vyriausybę. riais. ne tik darbimnk^ or»ani- 

D-ro Pajaujo suėmimas pagimdė krizį Seime. Izacl^’ bet *r
Seimas ne tik priėmė nepasitikėjimo valdžia re- fesoriai, politikai ir pariamen- 
zoliuciją, bet taipjau priėmė rezoliuciją prieš D-ro jtų nariai graudena jį neleisti, 
Pajaujo areštą. Del to Seimas buvo ant tų pėdų ’ ’ ,
paleistas.

Pljenašalniininkai” rertghu i 
susikirtimams su priešais 
gegužės 8 •

“Plieno 
nariai, 

žada

Pasirodė betgi, kad tai butą 
katalikų kunigo Lopezo

Argentinoj per žemės 
drebėjimą žuvo 

10 žmonių

Du žmonės žuvo trauki 
niui užgavus autą

Lenku protestas Vokietijai! Šanchajuj užmušta
■ ■ a a ■dėl filmos 100 riaušininku

kad pasmerktieji mirties baus 
mei Sacco ir Vanzetti butų nu 
žudyti.

Massachusetts legisla- 
tura atsisakė ištirti 

Sacco ir Vanzetti 
bylą

krutamųjų paveikslų, ku

liuos lenkai esą užgaunami

ministeris Berline

generalinę darbininkų 

jungą

IIAJl'S, Kiliai, bal.
Komunistų sukurstytųkijos ministeris Berline įteikė 14.

, Vokietijos valdžiai aštrų pro- minių riaušėse Šanchajuj daiu 
Vokietijos giau kaip šimtas 1 

krutamųjų buvo užmušta ir daug 
kur lenkai žeista, kai 

esą neteisingoj šviesoj prisla- piečių karo 
tumi. Lenkija reikalauja, kad'čian 
tų krutamųjų paveikslų 
mas butų užgintas.

rodymo 
vienos

testą dėl
teatruose 
paveikslų filmos,

Mokytojai verčiami kas 
sekdamienis eiti 

bažnyčion
PATON, lovva. bal. 14.

Vietos švietimo komisija išlei
do tarimą, kad mokyklų mo- 

lankyti bažnyčią 
kiekvieną seknm- 

du semadieniusl

riaušininkų 
f kitų su- 

vyriausiojo kanlo- 
vado, generolo 

Kaišeko, kariuomenė 
rody-1 riaušėms patrempti pavaitojo 

; kulkosvaidižų ir šautuvų ugnį. 
Tolesnėms riaušėms užbėgti 

už akių, generolas Pei čungči, 
kantoniečių karo komendantas 
Šanchajaus sričiai, išleido pro 
klamaciją, kuria komunistų 
vadovaujama generalinė darbi
ninkų sąjunga likviduojama. 
Darbininkų reikalų žiūrėti 
Šanchajaus apygardoj paskiria
ma dešimt komitetų.

Kantoniečių kariuome-
bent kartą 
dieni ir bent 
kns mėnesis pasilikti mieste. Į vė] paėmė Pukovą 

------ ’ ŠANCHAJUS, Kinai, bal.
1 1. Iš Nankino praneša.

1 kad kantoniečių kariuomenė 
vėl paėmė Pu kovo nuėstą, 
esantį priešais Nankiną ant
roj Jangtse upės pusėj, kurį

1 dieną anksčiau buvo užėmus 
eina 'šiaurės Kinų kariuomenė. Kan-

ĮKNIESTAS 
“NAUJIENĄ

“Naujienų” Kontestas
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- j toniečiai nuginklavo čia 1,400 
cagoje, 1 
plačią Ameriką, kur lietuviai šią’ šantungo armijos 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba lai č'unčanui. 
kaipo kontestantai, kelime “Nau
jienų” 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. 1

Omu

BEBLINAS, bal. 
kiečių monarchistų 
šalmo” organizacijos 
kadangi ta organizacija
gegužės 8 dieną laikyti 
ne milžinišką paradą, 
vienoj apdraudos 
apsidraudžia 
atsitikimų”, 
apdraudos kompanijos polisais 
numatoma 
$25,000, o už padarytą žalą as
mens turtui — $2,000.

Matyt, kad ta monarchistų 
« pusiau karinė “plienašalminin- 

kų” organizacija rengiasi nela- 
----- L>om» l iaiiščms ii* muši v i »<?-nįsa 

butas su respublikos šalininkais, jei- ’

urmu 
kompanijoj 

nuo “neiaimingų 
Už sužeidimus

BUENOS AIRIUS, Argenti
na, bal. 14. — Praneša, kad 

kitaip vadinasi l,er sn,a’**' Jzemes /rebejnną 
sį rytą Mendozoj, Argentinoj, 
daug namų sugriuvo ir dešimt 
žmonių buvo 
penkiasdešimt 
ta. Padaryta 
linės žalos.

I žemės drebėjimas buvo jau
stas ir Buenos Airese, bet silp-

MEKSIKOS MIESTAS, bal.
14. - Katalikų kunigas Vicen- 
te Lopez,s kurs 1 
generolu Manueliu tSamaniago, 
tapo karo teismo pasinei k tas 
mirties bausmei ir sušaudytas.

Lopez buvo sugautas kovoj 
sir federaline kariuomene ne-’ 
toli nuo ienancingo, apie sep-. 
tyniasdešimt mylių į pietų va-; 
kartis nuo Meksikos Miesto. : ... , _nas, ir žalos nepadarą.

BATTLE CREEK,' Mich., 
bal. 14. — Sam Pike, 65 metų, 
ir jo sūnūs Perry, 26 
vo užmušti traukiniui 
žius jų automobilį 
kėlioj skerskely.

m.,’ bu- 
sudau- 

geležin*

atlyginimas TkrTflr po sušaudymo Samr.nien

M assac h usetts valst i j < >s 
šiandie 146 balsais prieš 6 at- jie urmu ėmė apsidrausti.
metė atstovo Rolando D. Saw- --- -------------1 \ 
yero pasiūlytą rezoliuciją, kad - - - -- - ....

go pažintas, kad tai buvo 
tikrųjų kunigas Lopez.

Čilė užgina laikraš
čiams spaudinei po

litikos žinias

užmušta. Apie 
asmenų sužtis- 
didelės matcria-

Suėmė $200,000 vertės 
svaigiųjų gėrimų

j Trys -asmenys žuvo ae
roplanui- nukritus

UOBOKEN, N. J., bal. 14.— 
Du muitinės valdininkai suėmė 
T.tkKl'tonų prekių laivą, kurta
me rasta 4,000 keisų degtinės, 
džinės ir šampano, vertės ben
drai apie 200,006 dolerių. Vi
sas tas turtas konfiskuota.

SANTIAGO, Čilė, bal. 14.— 
rtą rezonuciją, k»u ■ •• • • • v Visi dienraščiai Čilės,respubli-*
paskirtų specialinę zu Ispanijos jūreiviu žuvo koj gavo vyriausybės įsakymą 

• “ incspaudinti jokių politinių ži-‘
nių.

komisiją Nicola Sacco ir Bar 
tolomeo Vanzetti bylai ištirti. per audrą

MINEOLA, N. Y., bal. 14.— 
Aeroplanui rtti kritus žcsmSn ne- 
toli nuo Mitchell Field užsimu
šė du vyrai ir viena moteriš
ke. žuvusieji yra: pilotas J 

1 Andrews ir pasažieriai Gari 
,Stoli iš Louisvillės, Ky., ir 
IVIrs. Mary Searpan iš Green- 
porto, Long Island.

Indų tikybinio fanatiz-

nio aukos

2 milionai dolerių gaisro Madridas, Ispanija, 
nuostolių 14. — ^er audrą

chucemas įlankoj žuvo dvide-.

bai. Melas politikoj šiandie
A1- esąs menas

Sudegė visas verslo namų blo- šimt jūreivių, gabenusių iš lai-i LONDONAS, bai. 14. —Kal- 
kas; 20 šeimynų liko be pa- VV kranthn karo medžiagas ir į bedamas parlamente atstovas 

stogėš provizijas Ispanijos .karinome-, gir Herbert Nield pasakė, kad
_____ nei Morokoj. “Melavimas iš viso šiandie

MORGANTOWN. W. Va., 
bal. 14. — Anksti šį rytą gai
sras nušlavė čia visą verslo 
bloką, padarydamas, kaip ap
skaičiuojama, apie $2,000,000 
nuostolių. Sudegė vienas te
atras, graznų krautuvė, gele
žies prekių krautuvė, muzikos 
instrumentų krautuvė ir keli 
kiti.namai. Daugiau kaip dvi
dešimt šeimynų liko be pasto
gės.

1,900 vidurinių mokyklų 
mokinių streikuoja

SUPERIOR, Wis., bal. 14. - 
Vietos vidurinių i 
streikas plinta. Prie iki šiol 

apielinkėse ir po visą rusų baltgvardiečių, parsidavu- streikavusių 1,300 mokinių 
4nnt„genero- šiandie prisidėjo dar 600 vai-

WINDSOR, Ont., bal. 
Penki < banditai puolė

A ĮSTATYTAS TARNAUTO
JAS ATKERŠIJO BUV. 

ŠEIMININKUI

HAWDWAR, Indija, bal. 14. 
m— Maldininkų tytveikų rung
tynėse pirmiems išsimaudyti 
šventos Gangės upės vandeny 
trisdešimt šeši maidininkai bu
vo mirtinai sutrypti, daugybė 
kitų sužeista.

Piety Ispanijoj už,ėjo šalčiai virto mokslu, ok melas politikoj turtingo
nuo kurių vargo žmonės- labai virto gražiuoju menu, 
kenčia. j —-----------

Smarki vėsula Arkan- 
saso valstijoj

Keliolika 
taipjau

namų 
žmonių • sužalota

Lodzės burmirstras
Cynarskis užmušta^

VARŠUVA, bal. 11. - 
die buvo mirtinai

NEWARK, N. J., bal. 14. — 
Keršydamas už tai, kad buvo 
atstatytas iš vietos, tarnavę:

METŲ VAIKAS NUŠOVĖ
SAVO MOTINĄ

CHAMBERSBURG, Pa., bal.
> fabrikininko J. B. 14. Del to, kad ji neleido 

Kirkpatrięko namuose šveico- (jąm žaisti degtukais-, Tommy 
rius įskundė buvusį savo šeimi- Ruby, ketvertų metų vaikutis, 

vyriausy- nušovė savo motiną, Mrs. liuli 
Federaliniai agentai pa- Ruby. Kai atvykęs koroneris 

darę kratą Kirkpatricko rezi- S. Shull revidavo kūną, vaiku- 
dencijoj konfislzavo Vkerių, j tis atsinešęs iš virtuvės dide-

vynų ir šampano vertės apie lį peilį grūmojo koronerį pa- 
50,000 dolerių,- jpiauti.i . • | 1 .

ninku prohibicijos 
bei.

šian- 
nudurtas 

sugriauta; Lodzės miesto tarybos pirmi-;
ninkas Cynarskis. U puolimas

' padaryta jam ką tik išėjus iš 
bal. namų. Pradėta tardymas, 
čia 
su-

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

Ark., 
po pietų 

kuri

LITTLE 
14. 
siautė 
griovė keletą namų. Keliolika 
žmonių

BOCK, 
Šiandie 
baisi vėsula,

buvo sužeista.
Dexter apielinkėj 

vo taipjau keletas
audros

____ ____ namų_  
m<).k • griauta, daugelio trobų sto-

Mokinių streikas kilo prieš 
mokyklų tarybą dėl to, kad

14. — pastaroji pašalino iš vietos vie- 
Sand- ną mokinių mylimą, ilgus m c-

• 1 . ... • • . . *

gai nunešioti.

bu-
su-

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras 
našauja:

surakino jį už rankų su jo tų atgal į savo vietą mokykloj Nenusistojęs
draugu, Josephu Breaultu, iš jo grąžinta. stiprokas rytų
kurm Jie dar atėmė $1,575. ,  į Vakar

Policijos. 1
draugas tuojau suorganizavo 21. ___ _____/„I.
kuopą žmonių plėšikams gan- shine anglies kasyklų 
dyti ir keturi jų netrukus buvo sius*ir įmones.
suimti. Iš jų atgauta $1,004.

wich Kast policijos viršininką tus mokytojavusią mokytoją 
Henry Cachoy, atėmė iš jo p-lę Lulu Dickinsoniutę. Strei- 
revolverį ir $150 ir grandiniu kininkai reikalauja, kad ji bu-
Henry Cachoy, šiai dienai pra-

oras ir vėsu; 
krypties vėjas. 

į ----------------------- i Vakar temperatūros buvo
viršininkas ir jo BĄRNESVILLE, Ohio, bal. minimum 39°/ maksimom 40° 

14. —Gaisras sunaikino Moon- Fahrenheito.
j trobe-' šiandie saulė teka 5:11, 1&- 

Tos kasyklos džiasi 6:30 valandą. Mėnuo 
yra neunijinės. ’ leidžiasi 4:58 valandą ryto.

Audra išmetė krantan 
Britų garlaivi

GIBRALTARAS, bal. 14.
Siaučianti šiauriniame 
kos pakrašty audra išmetė 
pakranČio seklumon, netoli nuo 
'Meilios, Britų garlaivį Colling-I 
dale. Pagaltjon fišsidkubino

Moro-'

Britų karo laivas Viscount.

Vaikas neteko geležin
kely rankos; gaus 

$13,500
PEORIA, III., bal. 14. —Tei- 

smas nuteisė P. and P. (T. ge
ležinkelio kompanijų sumokėti 
Louisui Sary, 14 metų vaikui, 
$18,500 atlyginimo. Prieš dve
jus metus tos kompanijos ge
ležinkely vaikui buvo nutrauk
ta ranka.

♦

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią pathrnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas ieina 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
mas 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 
TUPIKAlčIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 West 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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*drr»u, arba prIMųMte 
me* i>a(lų«lrm> jnma,

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių 

suirusio skilvio.

Bandžiau

S iti ku A lkia t

pieno

Į IETUVE motina iš Bosto
no rašo: “Aš negaliu penėti

pati savo kūdikio.
daugelį rūšių prirengto pieno,
bet nei vienas nepatiko mano 
kūdikiui, kol mano gydytojas 
užrašė Borden’s Eagle Brand 
Condensed Pieną, kuris jam la
bai taip patiko ir yra lengvai 
virškinamas, 
___ •• nas.
Jei J«m prliUtjalt** 
■u Jumi) vardu Ir 
mimu atvirute. ___
«bkal. pamokinimų Juru kalboje kaip 
penėti Juaų kūdiki; taipgi valku knygute 
Ir kitokios IdoinloN llteratiiroe. l’aralduoda 
v Įsose vaistinėse Ir grosernėve.

THE BORDEN COMPANY
Bordeu Blda., Ncw York, N. Y

Pareikalaukite
veltui duodamos

pavyzdinės bonkutes.

Jie visi mėgsta

/^'KŪblKlVs'S.
IROVĖs skYRIUS

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

į KŲDIKIŲ SVEIKATOS,

tlua* skyrių}* ■« talkas

KMikl* strapinimu Ir p*-;

svarbos MmyiuU Ir tautai

yra dalyku. kur| asas tu-

tarpiais atvirai Ir.laifvai 
pargriauti/

STRAIPSNIS 10

I

Kaip Pašildyt! Pieną Iki 
Reikalaujamo Laipsnio

Kad pašihlžius pieną, įtiek bnkutę 
I šilti vandens indų taip, kad vanduo 
padengtų pieno lygmalę bonkoje. Kai
tink indą, bet neduok vandeniui už
virti. Kad patyrus šiltumo laipsnį 
užlašink lašelį ant delno. Jei jauti 
ramų šiltumą, tai atvėsink pakišęs po 
bėgančia srove šalto vandens. Nie
kados nedėk čiulpiko j savo burną, 
kad patyrus šilumos laipsnį. Tai pa
vojingas būdas. Del tos pačios prie
žasties neliesk pirštais tos čiulpiko 
dalies, kuri dedama į kūdikio burną.

VISOSE 
VAIS

TINĖSE Už 
BONKĄ

F. AD RICHTER & CO. 
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Grojikliai Pianai 
PEOPLES’ KRAUTUVĖSE

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

H
H
M

11/7-83 Archer Avė.
M. KEZES, Vedėjas

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

Garsinkites “NAUJIENOSE”

Kaip Kūdikį Laikyti Penint
Kuomet kūdikis ima savo motiną 

laikyk jį savo kaire lanka. Bonku- 
tė per visą laiką tuii būti taip laiko
ma, kad gurklis visados butų pilnas 
pieno. Tas.neduoda orui veržtis pro 
čiulpiką. Duok kūdikiui progų pa
imti Čiulpiką gerai.

Kiek Laiko Kudikis Turi 
Žįsti Bonkutę

Peneėjimas turi būti baigtas per 20 
minutų. Jei kūdikis ryja godžiai, tai 
išimk čiulpiką keletą sykių. Jei jis 
mieguistas, tai palaikyk jį budinčiu 
iki pabaigs bonkutę. Jei nežiūrint to, 
jis vistiek užmiega atimk bonkutę 
ir neduok jam nieko iki sekančio pe
nėjimo.

Maistas, kurį teiki kūdikiui, turi 
nustatytą įtaką jų augimui. Mokslas 
rodė, kad daugumoje pienas teikia 

stiprybę ir gyvybę. Išvystyme au
gančių kūdikių j stnprus ir sveikus 
vyrus bei moteris duok jiems užtekti
nai Eagle Pieno dėlto, kad Eagle Pie
nas yra grynas maistas suteikiąs vi
sus maistingumo elementus reikalin
gus, idant kūnas augtų.

Per 65 metus motino.; penėjo savo 
kūdikius su porden’s Eagle Pienu. Jis 
pasirodė esąs puikus kūnų budavoto- 
jas maistas veikams, kurie nėra nor- 
mališkal sveiki. Gydytojai jį reko
menduoja vaikams, kurie nedapenėti 
ir be svorio.

Vaikai po visą šalį tūkstančiai ir 
tūkstančiai jų skolingi savo vikrią ir 
stiprią sveikatą Eagle Pienui. Nėra 
jokių abejonių kapie Eagle Pieno gry
numą arba pasekmes, kulias tūkstan
čiai ateivių motinų gavo iš jo. Eagle 
Pienas yra labiau vartojamas kūdi
kių penėjimui, negu visi kiti muistai 
krūvon sudėti. Nes tai yra grynas 
pienas ir cukrus, patogioje formoje, 
lenkvai ruvirškomas kūdikiams.

. N
Peržiurėkit Savo Gyduolių Dėžutę
Kiekviena šeimyna turtėtų turėti 

gyduolių dėžutę su nekuriais svar
biais dalykais. Jus tankiai turite 
peržiūrėti, kad viskas reikalinga ten 
butų. Ten visuomet turi rastis Tur- 
po. Turpo yra grynas terpentinas su 
prašalintu deginimu ir nemaloniu 
kvapsniu ir padarytas j mostę. Jos 
yra gera pagelba nuo slogų ir krupo 
ir skaudamos gerklės. Jūsų vaisti
ninkas parduoda jas.

Skaityk šituos straipsnius kas ir.i- 
vc.it ę ir pasidėk ateičiai.

DoubleDiitch

Red Sun Products Co
Chicago, Illinois

Garsinkites Naujienose

NAUJIENOS, CHcggO, UI'
L - —MIJII . -,-^Į, r_

L. N. Tolstojus

' Legenda apie pralietą 
kraują

Kuomet Nabuchodonozoras pa
ėmė Jeruzalės miestų, jis nuė
jo į šventyklų, o kunigai jj nu
vedė į šventyklos vidurį.

('aras greitai atšoko išsigan
dęs ir liko stovėti ant slenks
čio, ant grindų, tartum ver
dantis vanduo, virė kraujas, 
vertėsi raudonos putos.

Kunigas žvilgtelėjo į Nabu- 
chedunozorą, kuris stovėjo, kaip 
prikaltas.

Tai kraujas paaukotų avių, 
jaučių, karvių, — tarė nusimi
nęs kunigas.

Caras sakė pasemti kraujo iš 
aukojamojo katilo ir sulygino 
su verdančiu krauju.

Kraujas aukų nepanešėjo 
tam, kuris virė, todėl caras su
pykęs tarė:

—Pasakykite man kas tai 
per kraujas, o jeigu ne, tai įsa
kysiu nuo jūsų nulupti .odą ge
ležinėmis šukomis, o kunus duo- 
syi lesti plėšriems paukščiams.

Kunigas nusigando.
Susimylėk, viešpatie! Mes 

tau pasakysime viską: gyveno 
tarp musų kunigas Zacharijus, 
kuris išmintingai, doi’ai gyve
no. Balsu, kaip klijų šaukė
žmonės, kad tarnautų Dievui. 
Ir perkūnu trenkė už žmonių 
nuodėmes pranašaudamas gaiš
ius, marą ir vergovę. Viskas, 
ką jis sake, dabar išsipildė. Jį 
užmušė čia šventykloje prie 
aukuro, tada kai jis kalbėjo 
J)ievo žodžius. Nuo to laiko 
kraujas verda ir šaukiasi atker
šijimo už užmušimą prie tei
singo ir mielaširdingo Dievo 
sosto.

Jei taip, tai aš nuramin
siu ir išpirksiu viską suriko 
caras.

Jis įsakė paplauti visus kuni
gus ant verdančio pranašo krau
jo.

Kraujas vis virė.
'Tuomet jis sugavo tukstam 

čius berniukų ir merginų, pa
plovė juos visus ant vieno ak
mens ir jų kraują sumaišė su 
pranašo krauju.

Kraujas nepaliovė viręs.
Zachariau, Zachariau, — 

suriko tironas, nejaugi dar 
tau maža? Nejaugi nori tu, kad 
išnaikinčiau visą Judėją?

Kraujas virė...
Varge mano varge! — ai

manavo galvą suėmęs caras. — 
Jei tu už kraują vieno žmogaus 
reikalauji tiėk gyvybių pražu
dyti, tai kas laukia mane, kad 
praliejau tūkstančių žmonių 
kraują.

Jam nesulaikomai veržėsi a- 
šaros iš akių.

Jis verkė, mušės sau į kru
tinę. Kai viena ašara per vei
dus nusirito žemėn, susimaišė 
su krauju pranašo, kraujas 
liovėsi viręs, jis nurimo.

Iš rusų kalbos vertė
(“Jn.”J , St. Miščikas.U U |

“NAUJOSIOS GADYNĖS” NU
MERIS SUSTABDYTAS

•---------- '(
Lietuvos socialdemokratą žur

nalas “Naujoji Gadyne”, kurios 
buvo išėję pernai metais pen
ki numeriai ir šiemet du nu
meriu, yra karinės valdžios su
stabdytas. lik nežinia, ar vi
sas žurnalo leidimas, ar tik vie
nas jo numeris.

Klerikalų “Bylas”, rašyda
mas apie tai, sako, kad tą did- 
vyriškai-patriotišką darbą at
likęs Kauno komendantas, ku
ris suradęs, joge i žurnalo 2—3 
N r. N r. neišpildę karo cenzū
ros reikalavimų.

IŠTRAUKIAMOJI MOSTIS
Vienatinė ištraukia- 

į moji niontin Ameriko
je: skaudulių, karbun
kulo. Ištrauks užsikrė
timą iš žaizdų, taipgi 

______ pultus iš jūsų kūno.
UzslNODIJUSIO KRAUJO ir kitų užsikrėtimų. Nelaiky
ki! nuodų savo kūne.

Parduodamos visuose vaistinėse ir pas vertelgas

’t

Velyku šokis
Rengia .. ,

LIETUVIŲ RAUDONOS ROŽES KLIUDĄS

Nedėliok Balandžio-April 17,1927
Lietuvių Liuosybes Svetainėj

llth St. ir 49th Ct., Cicero, III.

Tikietal 50c, su drabužių padėjimu
Pradžia 7:30 vakare

Muzika J. F. POCIUS •
• • I
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Neatsargumas Apie Sveikatą
Neatsargumas kas link valgių, neatsargumas 

kas link sveikatos, tai tankiai apsireiškianti dalykai. 
Stiprumas, vikrumas — pati sveikata priguli nuo pa
sirinkimo maisto kurie yra turtingi vitaminais.

SCOTTS EMULSION 
yra grynas vitaminus užlaikantis cod-liver aliejus 
yra vartojamas milionų žmonių, kad būti stipriais ir 
sveikais kasdien. .Jos suteikia dėl vitaminų badau-
jančiai sistemai maistą kuris turi daug cod-liver 
aliejaus vitaminų. Bukit stiprus kasdien —

- bukit gerai maitinami su sveikatą budavojančia >
— Scott’s Emulsion! 4

Scott •& Bovvne, Bloomfield,’N. J. 26-48

11U ‘taU-Įtar* ta.......... tatatata. tai J Wta^ta

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ........   $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... $1.50
Mokykloms ir Šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams Ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
Šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 

, pnSt/BS*
KAUNO ALBUMAS ............................................................................  50c

Knygą paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.
VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ....................... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ........................   50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .......... .........................................,....  55c
Namų darbai, namini sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Penktadienis, Bal. 15, 1927

REUMATIZMAS

Skausmai greitai palengvi
nami su Red Cross Plaster

. Nuo aštrių, peilio skausmų, atšipu
sios, niekinį nebaigiamos reumatizmo 
gėlos, pagelbą, kurios ligoniai nori 
Tamsta gali turėti. Prastu budu už
dėk Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster ant skaudamosios vietos. 'Lam
stą busi nustebintas ir linksmas su 
greitu smagumu, kurį atneša beveik 
urnai.

i Nežiūrint kokius gydymus Tamsta 
ėmei beieškodamas palengvinimo nuo 

i reumatiško nesmagumo, nepamiršk ir 
I užsidėk šitą seną ištikimą Red Cross 
Plaster. Jis Šildo, ir palengvina skau
damas vietas, sustabdo skausmus ir 
gėlas, apgali uždegimą ir išvaro skau
dėjimą iš sutinusių skaudamo kūno 
vietų ir susijungimų. Jis švelniai ma
sažuoja kūną ir jo gydymas nuola
tos huną švarus.

Tamsta gali kirpti plasterį į formas 
ir pasirinkt didumą, kad tikrai tiktų 
ant nuduotų vietų.

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

BUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

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

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, III.

C. P. SURŪMSKIS & 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 Nedėlio- 
mis visą dieną. Kas negali 
atvažiuoti, patelefonuoki!, 
mes atvažiuosim į namus.

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

Tel. Hemlock 6151

i "" ■" <• ............

lietuvis Kontrakto risis
Suvedanti šviesas i 
elektros jiegą į 
jus ir senus 
mainom naujas 
pas į senas; duodami
ant lengvo išinokėji 
mo.

Metropolitan Electric
9 Shop

22L> W. 22nd Street, 
l'honc (anai 2591X ...........  ..... . *.........   >

/........... ... .... ..  . ’ ’ - • ------------- s.
Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados i 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuška,

3228 W. 38tb f-eet, ( h caio, IIL I
.................
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Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

lM oka gyventi

Kontesto Honoratų Komiiiija:
ANTANAS OLSEVSKIS, 
SOPH1E KRASAUSKIENE, 
DR. STEPONAS B1EŽIS.

Kontesto Numeratoriua:
ANTANAS RIPKEVIČIUS.

Kontesto Vigilijus:
JONAS JANKUS.

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

dą. Jam nėra svarbu, bet p-iai 
Butkus yra labai svarbu. Kas 
do šeimininkė, kad neturėtų 
deimantinio žiedo.

\Vaukegano kontestantas, p. 
J. Mitchell, įgijo daug garbės 
savo darbštumu. Jam žmonės 
dėkavoja už užrašymą “Naujie
nų”. Iš mažo miestelio nėra ko 
perdaug norėti. P-as 
tikisi da pakilti ir jam tas pa-Įsavo kaimynui-kontestantei vi 
siseks.

testantę p-nią Kolienę. Vertėtų 
visiems šio miesto 

teikiant 
kontestantei

P-as Juozas Lk tveria buvo

Mrs. B. Stulpinienė be jokio 
vargo dasivarė arti 900 balsų. 
Ji moka veikti, o ypač apšvie
tus platinime. Jei ji pasisuktų 
kur kitiems yra sunku užrašyti, 
ji tikrai užrašytų.

P-lė Anetta Patrack yra East 
('bieagos kontestanto. Ją pa
mylėjo lietuviai, kad veik visi 

Mitchell ||)er jy užsirašė “Naujienas”.
vi- 

|sada teikiama geresnė parama.
P-lė B. Vilimaičiutė iš Gary,

Nieks taip nemoka gyventi, pasidarbuoti 
kaip Z. S. Mickevičius. Jo Rcal paramą 
Estate biznis gerai vedant la-j^dd ji laimėtų sau 
bai Įsigyveno. Parduoti namus 
p. Mickevičiui sekasi. Ofisas 
250.5 \V. 63 St. labai gražus, 
tarsi bankas išrinlo. Mokan
čiam biznio gyvenimą reguliuo
ti yra lengva kelti biznį.

P-as Mickevičius pirko nuo 
kontestanto p. Luko “Naujie
nų 
pirkti daugiau. Jo noru yra pa
gelbėti kontastantams laimėti 
aukštos rųšies dovanas. Anot 
jo, reikia rankai ranką prausti, 
kad abidvi butų baltos.

lietuviams 
tinkamą 
Kolienei, 

tinkamas
dovanas už jos nuoširdų atsida
vimą Naujienoms.”

— P. Rindokas. 
----------------->

Atsižymėjimai

Sunku 
padaryti, bet nors kiek gero

pagarsinimu kortų. Žadėjo aplietai padaryti gali kiekvie
nas. Jie ir padarė ir ne tik jų 
veidus, bet ir darbus jų ma
tome.

Pradžia sunki — užbaiga 
lengva

Iš pradžios buvo gana sunku 
kontestantams. Jie turėjo aiš
kinti visus dalykus, kad gavus 
prenumeratą ir pardavus kor
tas. Dabar visiems yra aišku. 
Dabar kon testą n tų draugai sa
vo užduotį pildo ir teikia jiems 
pagelbą. Pirmiau tik žadėjo, o 
dabar pildo savo duotąjį žodį. 
Dabar, baigiantis kontestui. vi
si kontestantai privalo surinkt 
savo jėgas ir su didesne ener
gija užbaigti savo pradėtąjį 
darbą. Jau daugeliui pasigeri
no aplinkybės, tad vaisiai yra 
pramatomi. Buvo žmonės, kurie 
pirmiau negalėjo padaryti kon
testantams biznio, dabar jau 
jiems yra galima.

Apšvietus armija

Tamsybė prietarų formoje

prieš 
su 
ži-

P. Miller, iyg kokis ka- 
sėdi pačiame trečiame 
'. Jis neštukavoja, bet 
Nėra juokas per porąbi ba. 

mėnesių surinkti 26,800 balsų. 
• am nėra sunku, nes nesiskun
džia. Jum svarbu yra gauti 
'augiau balsų, kad užsikuopti 

patį aukščiausi, pirmąjį dan- 
but. kad sunku tenai 
užsikuopti, bet iš ten 
Paige autu bus labai

, ėsčiam

lengva.
P-as E. Lukoševičius, eice- 

ietis, jau visai arti Millerio. 
Keletas gerų šuolių ir jis jau 
us trečiame laipsnyje. Cice- 

riečiai remia p. Lukoševičių, 
kad jis laimėtų Paige autą.

P-as G. Lukas vejasi Lukoše
vičių. Jis sako: “Mano draugai 
da kaitą parems mane, kad 
is neviršintų Ciceroną”. Jis 

nesnaudžia, kaip Mahometas, 
bet dirba ir vis kasdie gauna 
daugiau balsų.

P-as E. Jurėnu: nė mkgot 
regalys. Jam sapnuojasi, kad 
jis važiuoja automobilium, o 
gražios panelės šaukia: “Pavė
žėk, Praneli!” Žinoma, kas per 
avalierius be automobiliaus. 

Jam reik auto ir jis turys jį 
aimėti.

P-as St. Girstautas (Detroit, 
Mieli.) turi sunkų darbą. Tenai 
• etuviai išsisklaidę po visą 
miestą. Daug p. Girstautas pa
dėjo darbo, kol perviršijo 10,000

tavimas ar pranykimas jos 
jai yra lemtas. Ji kariauja su 
šviesa, o kur stipresnė — su 
kardu eina naikindama ir pa
vergdama žmoniją.

Apšvietei eina kaian
tamsybę be kardo vien 
apšvietos žibintuvu. Tasai 
l.intuvas yra “Naujienos’’, ku 
rios lanko kiekvieną lietuvio balsų. 
hnkiržple $ias bakūžėles* užkii-* P-as K. G. I rnežis turi gerą 

konteste. Jis kas 
aukštyn. Jis turi

riauti ir išvyti tamsybę reika- i 1 asisekimą 
linga tikra, darbšti kontestan- 
tii armija.

avaitė "tina 
j prospektų 
i I lipsnį. Jam gelbsti jo darbštu- 

dar- mas, nes jis kas vakaras 
i; eina per žmones.

P-as Ig. Vierbella sako: 
kas- aš Fordo nelaimėsiu, tai 
pri- daugiau ne muzikantas, 
va- t’k trūksta arti 6000 balsų. Jei 

esa
mų sąlygų. Pasidėkavojant Ci
cero lietuviams biznieriams: 
vaistininkui J. Ma’achauskui, I i<as atsitiktų, jei p, Juozas 
kuris nupirko keletą skelbimų \orkus iš VVestville, UI. pribū

ti Chicagon. Westvillėj p. Nor
it et 

lietu- 
auto- 
žmo-

Iš kontestanto Uktverio 
buotės

Nors eiu užimtas savo 
dieniniu darbu, kai kada 
seina dirbti net iki 7 ir 8 
karo, teėiau veikiu sulig

kortų, taipgi Antanui Miliaus
kui, ir Jurgiui Jankauskui — 
minkštų gėrimų biznio savinin
kams. kurie nemaža mane irgi 
parėmė pirkdami skelbimų kor-1 
tas. šitie lietuviai biznieriai1 
yra “Naujienų” draugai jie 
paremdami mane sykiu pareiš
kia savo prijautą “Naujie
noms”. Jie dar yra man paža
dėję baigianties kontestui 
daugiau biznio padaryti.

—J u ozas Uktveris.
Apie kontestantę p-nią V. 

Kolienę
Indiana Harbor lietuviai tu

ri darbščią kontestantę p-Ią 
Kolienę, ji jau šiame “Naujie
nų” konteste gavo arti 50 
“Naujienoms” skaitytojų. Tū
las laikths atgal veikė čia ir 
kito**laikraščio kontestantas — 
Chicagos “Vilnies”. Bet tas 
kontestantas tiek laimėjo kaip 
Zablockis ant muilo. Indiana 
Harbor lietuviai didžiumoje 
yra “Naujienų” draugai, per- 
tat nuoširdžiai remia savo kon

eina

“Jei 
aš 

Jam

pasisektų p. Vierbellai, kaip pa
sisekė per praeitą mėnesį, tai

kus užrašė “Naujienas” 
veik visiems VVestvillės 
viams. Chicago j e jis du 
mobiliu išloštų. Darbščiam 
gui ir Dievulis padeda.

P-as A. Visbaras nuduoda, 
kad jis buk pailsęs. Jis tur būt 
tyčia leidžia kitus kontestan- 
tus jį pralenkti. Sako, kad jam 
tik reik supykti, tai kaip šok
siąs aukštyn, tai nieks jo ne
sulaikys. Dieve duok iš jojo 
burnos į Dievo ausį.

P-s J. Grigaitis džiaugiasi, 
kad jis savo apielinkės drau
gus pralenkęs. Mat jis tikisi 
savo gražiu, aukštu tenoru su
minkštinti žmonių širdis. Gal 
jam ir gelbsti gavime balsų jo 
šaunus tenoras.

P-lė V. Williams jau žada sa
vo kaimyną p. Grigaitį apleisti. 
Ji turi žmones, kurie pasižadė
ję ją jpravodyti j aukštesnį 
laipsnį, arčiau prie Fordo.

P-as W. Butkus nori savo 
širdukui laimėti deimantinį žie

jam Lukoševičius visus planus l^(),,tcstantiį eiles. Per Irum- 
paš’avys. l’ktveris žada j pa-|l>‘.i laiką iš mažo skaitliaiis Ga- 
baigą kontesto pasispardyti ir r’Y lietuvių jau suspėjo prisiųs- 
LukošKvičų pasivyti. p* imtinius Nftujieiių skai-

P-as M. Sturonas žino, kad Į Lvtojus. Ją remia visi todėl, 
paskutinieji gali būti pirmai-būdama 1 I metų tiečiąs 
siais. Paskiausia visų pradėjęs, metas tarnauja už SLA kuopos 
o spėjo per daugybes galvų per- paštininkę. Ji maloni ir links- 
lipti. Jis ir lipsiąs aukštyn, kol ina panelė, tad jai ir sekasi. ( 
užsibaigsiąs kontestas. Harvey, III. turi kontestantu

P-as \V. H. Kelps yra jau- garbingą žmogų. Jis visada vi
lias kontestantas. Jis iškart sur yra pirmutinis. Kas su- 
j.šoko į 8 laipsnį. Jam pasidar- teiks reikalingą patarnavimą, 
bavus pasisekė sumedžiot 2,075 jei ne “Naujienų” kontestantas 
balsus. Tai ne viskas, ką Kelps Į p. J. Izbickas? Jis kartu tar- 
gali padaryt, 
energijos ir 
tiek sudaryti balsų.

P-ia S. Mikutaitis mums sa
vo veidelio nęparodė. Sako, bu
kite užganėdinti mano užpelny
tais balsais. Greit mes jos var
dą pamaUrsime 8 laipsnyje.

P-ak P. Klikna duotąjį žodį

Naujienoms”, žmonėms 
ir sau pelnydamas dovanas.

Pia Iz. Sakalauskienė sako, 
kad paskutinėse dienose kon- 
testo bus jai geriausi rezulta
tai. Ji turinti daug, kurie vis 
prašo palaukti. Esą bus surpri- 
zas, kad iš dešimto laipsnio per
šokti bus ‘galima per keletą 

Prisirašydamas kon-Į laipsnių aukštyn.
P-ia B. RuinŠienė savo Lai-

Jis yra pilnas j nauja 
pasiryžimo dar

I 
tęsiau užsiregistravo 9 laipsnį; 
paskui biskį pailso, o ant galo Įsus mano pakelt staigiu budu. 
vėl pradėjo smarkų darbą. Da
bar jau vėl dirba ir kelis j 8

Jai yra pažadėta šio mėnesio 
pabaigoj. 801 balsą ji gavusi 

inoma, kas 
prašy-

visai nesitikėdama 
galėtų neišklausyti jos 
mo.

paroti
lai-

prie 
yra 
kad

atlanko “Naujienas” 
po pundų balsų.
Kalin gauna balsus iš 
balsus kitas negautų, 

aujie-
išgarsinti su visai naujais

P-ia Anna Rudienė bejuokau
dama dasigavo j 9 laipsnį. Ji 
nėra užganėdinta. .Ii turinti da 
vieną laipsnį pakilti, kad 
mėjus* žymią dovaną.

Mrs. V. Kolas rengiasi 
didelio “drive’’. Jai daug 
pasižadėjusių. Pamatysime,
•p-ia Kolas jau sėdi 8 laipsnyje.

P-as V. Sabaliauskas džiau
giasi, kad ir jam pasisekė pa
siekti žymią vietą. Jis “Nau
jienoms” atgabeno 1,591 plytą.

P-as J. Tarvydas dirba dau
giau nei buvo manyta. Jis veik 
kas dien 
ir atneša

P-as P. 
tų. kurių
Jam svarbu daugiau 
nas *8 
žmonėmis.

P-as J. Martin, kenošietis, 
darbuojasi Kenosha, Wis. Nors 
mažai jis turi laiko, bet darbo 
padarė daug daugiau už turin
čius laiko, o nieko neveikian
čius. Garbė Kenosha miesteliui 
tik todėl, kad turi darbštų sa
vo draugą p. Martin.

P-as K. čepukas — senas 
North Sidės gyventojas. Jis ži
no visus lietuvius ir todėl dau
gumai užrašė “Naujienas”. Sun
ku butų nežinomam toj apie- 
linkėj veikti, tad p. Čepukas 
padarė tą, ko kiti nebūtų įs
tengę.

štai galingasai milžinas p. P. 
Gricius. Gerai, kad jis nesirita, 
ar nesi buksuoja. Jam tik Lai
ka butų su kuo nors susikibti 
ir į kringelį savo priešą suriesti. 
Nors p. Gricius dirba visas 
septynias dienas per savaitę, 
bet jis kas vakaras po porą ir 
daugiau valandų kontestui .pa
šventė. Jo rekordas lyginasi 
aukso medaliui.

Jei p. A. Vilis butų liuoses- 
nis, tai jau butų P. Millerį |>er- 
viršijęs. 1282 balsai jo dviejų 
vakarų darbas. Jam tik reikia 
pradėt veikt, o rezultątai už
tikrinti.

P-as P. Vaitekūnas įsigijo 
didelės* simpatijos lietuviuose. 
Jam nereik kalbinti užsirašyti 
“Naujienas”, žmonės patys jam 
pasiūlo. Jie žino, kad reik jį 
paremti. Jis yra labai dėkin
gas Bridgeporto ir tiems lietu
viams, kurie jį remia šiame 
konteste.

Peoria, III. turi p, Wtn. Ko
šia savo kontestantu. Jis jau 
sudarė ganėtinai 10 laipsniui 
balsų. Matyt, kad jis darbuo
jasi, nes vos tik įstojo, tuoj ir 
pasiekė 10 laipsnį. '

P-lė Agnės l'vick 
kad ji gali kilti kaip 
kontestantai. Ji dirbo savo at
liekamu laiku ir da tikisi dau- P
giau balsų gauti. Ji žino, kad 
pabaigoje kontesto būna ge- 

I riausios pasekmės, l'vick turi 
progą ir ji pereis į aukštesnį 
laipsnį.

Mrs. M. Atkočiunienės baime 
pasibaigė. Ji sakė: “Bus man 
gėda, kad žmonės- pamatys ma
no paveikslą laikraštyje, o aš 
nė už paveikslą neatidirbsiu’’, 
kall>ėjo p-ia Atkočiunienė. 
jau uždirbi $10 sau ir kiek 
dirbus gaiys S25 dovanų.

Darbštų
dėti, kada kiti kontestantai dar
buojasi/ Al. Rudinskas, nork

pa-

žmogus negali sė-

“Plaukite po Amerikos Vėliava**

Dabar laikas galvoti apie kelionę

LIETUVON
Nupiginta ten ir atgal kelionė 

trečia klesa į 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Breiąen

£)ABAR toks metų laikas, kuriame 
plaukti juromis yra smagiausia. Dienos 

ant marių yra ramios ir saulėtos, o niekad 
nėra galima pamirkti neprilygstamų pato- 

' gumų ant laivų, priklausomų ir operuojamų 
Suvienytų Valstijų Valdžios,

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

laivų gegužy bus:
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Gegužio 4
GEORGE WASHINGTON 

Gegužio 18
S.S. LEVIATHAN 

(via Cherbourg)
Gegužio 21

S.S. PRESIDENT HARDING 
Gegužio 25

S.S. REPUBLIC 
Gegužio 28

(Visi laivai plaukai j Brctnen, 
Leviathano.)

I Pasirinkite bile vieną ir keliausite su savo 
tautiečiais, o visi bagažo ir kelionės reikalai 
bus aprūpinti jums iJunksto.

Pilnų informacijų klauskite vietos agento 
arba rašykite pas:

United 
States Lines

s.s.

apart

110 S. Dearborn St., Chicago nj
45 Broadvvay, New York City

pavėlavo, I/e t kontestanto pil
ną vardą laimėjo. Jis galėtų da 
vkna “našivka” laimėti.

Štai jau jis yra teisėtas kon- 
leslantas*. P-as Šlageris pasi
kamavo apšvietai tik pripuola
mai. Jis gavo apie 1000 balsų; 
turi progą ir gausiąs daugiau.

P-as P. Andrijauskas pradėjo 
pabaigoje smarkiai darbuotis. 
Jei žmogus tik nori, tai 
sėkmės būna.

P-ia M. Zabelskienė 
savo visus draugus M t. 
svoode. 
kad ji 
ta n irs

PA GRĄŽINKIT SU 
“DIAMOND DAZYVEMIS"
Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

ir pa-

surašė 
Green- 

Jos troškimas- išsipildę, 
pilnai užpelnė kontes- 

vanlo.

R, serolii nė bebaikau- 
lama įsigavo j dešimtąjį laips
nį. Jei tik ji norėlų, jai butų 
’engva ir aukščiau pakilti.

O. Vilienė yrą per lėta. Ji 
•jo ir užrašė tik tikriems savo 
Iraugams. Mat ją pagąsdino 
kiti vyrai kontestantai, kad ji 
nevaikščiotų po jų karaliją, tai 
ji ėjo ‘tik po savo apielinkę, 
kuomet vyrai nepaisė jos kara
lijos.

St. Charles, III. turi “Naujie
nų” atstovą, kuris yra kontes- 
Lantas. Nors ten darbai
žėjo, bet p. J. Daugin surado 
lietuvių ir su pinigais 
rašė keliolika metiniu 
nų” prenumeratorių. Pabaigoj 
balandžio pagerės padėtis, tad 
ir jam bus proga daugiau bal
sų laimėti.

762 balsu p. K. Pocius laimė
jo todėl, kad jis yra muzikan
tas. Rašant šiuos žodžius, p. 
Pocius telefonavo, kad jis turi 
imi pusėtiną skaičių balsų 

Jiau. Jis užsiregistravo 
& laipsnyje.

Kad Aurora, III. butų
kaip Bridgcportas, tai p-ia E. 
Pu runas butų automobilį turė
jusi. Iš mažo miestelio, mažai 
ir balsų. Bet p-ta Puronas turi 
garbę, kad ji pakėlė apšvietą 
Auroroje. Da ji gaus balsų dau
giau.

f
 Kiek vienas 15

centų pakelis tu- 
ri paprastus nu- 
rodvmus, kad 

kvK’iia mole- 
ris gali nuspal- 

1'1 vijoti švelnia 
spalva arba pu- 

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

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

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsyb 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakaro.
f. ■ .. M—- ------------—---- --

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimų, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Mima-
Tel. Lafayette 0094

‘ E. V. KRUKAS
Jis už

dau- 
vietą c

nors

Surembėjimai
Greita, saugi, tikra pagelba nuo 
surembėjimų ir skaudamų 
kojų.

Aptiekose ir Čeverykų 
krautuvėse.

DlScholl's
'Z/ino-pads

Uždekit vieną ir 
skausmas 
pranyks

Registruota Akušerė
% I

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

1120 So. Richmond Street įvairus Gydytojai
Mis.

Yards 49.71
Aniclia Jarusz-Kaushillas

AKUŠERKA
3252 So. Halsted St. .

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartj.

Viršuje
State

Moterys

nos kreipkitės su

reikalais nuo 12 iki

Univerftal
Bank

ir mergi-

Tel. Empire 7365
DR. F. MATULAITIS 

322 Holbrook Avenue 
DETKO1T, MICH.
** Adynąs 12—2 

6—8

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisai ridurmiestyji
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington 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 H5th 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

Telephone Yards 0W4

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną. 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 1d 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 8280

HERZMAN ■««
-IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kai^o patyręs cydytojes, 
chirurgas ir akužeris.

Gydo staigiai ir chroniikaa li
gas vyrą; moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-R*y ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS1 Nuo 10—12 platų 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakar*.

. Dienomis i Canal 
Telefonai i J 8110- Nak*į

) South 'hore 2288
* Boulevard 4186

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

ir

K. JURGELIONIS
A D V O K A i A Q 

Miesto Ofisas 
190 No. State St, Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

Po pietų nuo 8:00 iki'8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 1U ryto iki 12 

Tel. Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. —- Ingaliojirnai. —• Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN MINSKAS
LAWYEE

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 SL

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2558

Valandos 9 ryto .iki 8:80 vakare.
Seredoj ir Pėtnycioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj n«o 10 ryto iki 1 ▼. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St„ Room 538 
Tel. Central 6890

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

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph' 5357

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

Namų Telefonas Republic 9608

J. P. WAITCHES 
. LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
TeL Pullman 5950

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visų teisią .

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St, Room 2081
Te. Randolph 1884—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halst«d St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pitnyčio*.

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

■ok. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai 
Ofisas *

4729 So. Ashland Avė., 2 labos 
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:88 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterą Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Nukiinj. Tek Fairfaz 6858
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FALSIFIKACIJA

Vakar “Draugas“ įdėjo tą jačią žinią apie Lietuvos 
Seimo paleidimą, ką ir “Naujienose“, tik jisai nepažymėr 
jo šaltinio, iš kur ji paimta. Bet pačiam žinios tekste ku-

bini nkų unijoms. Ir šita nesąmonė, pagaliau, atvedė juos 
prie tokio pakrikimo, kad jie buvo priversti likviduot sa
vo “požeminę“ partiją ir persiorganizuot visai naujais pa
grindais. \

Kilusios iš tų griuvėsių “Amerikos Darbininkų Par
tijos“ programe principas “juo blogiau, juo geriau“ jau 
beveik išnyko. Parlamentarizmas sugrįžo, ir vietoje uni
jų niekinimo atsirado unijų “užkariavimo“ evangelija. 
Nuo to laiko, žinoma, ir socialistams nebėra reikalo nuo
latos tą obalsį kritikuoti. Jisai senai yra ir sukritikuo
tas, ir gyvenimo praktikoje subankrotavęs.

Bet po to, kai socialistai laimėjo pilną pergalę šitame 
klausime, kovodami su komunistais, tai p. Sirvydas pra
simano, kad socialistai ir komunistai laikęsi to paties 
obalsio! s

Skelbiantiems, kad “jUo blogiau“, juo geriau“, Brook
lyno pusfaššistis prikaišioja “kuolo publicistiką“. Bet kas 
žin, kuo pavadinti publicistiką tokio rašytojo, kuris nuo
latos meluoja ir apkalba savo oponentus? Geriausia gal 
tiktų čia pasakymas: šeško publicistika!

HELMARAI vi
suomet užlaiko 

savo vietą ant vir
šaus. Tie patys 
Helmarai šiandien 
taip kaip jie buvo 20 
metų atgal.

Karalienė Žymiausių 
Cigaretų

Susipaiinkit Su

Penktadienio, Bal. x5, 1927

“Naujienų“ paduotoje žinioje, kuri, buvo žodis žodin 
išversta iš anglų kalbos, priešpaskutinis paragrafas skam

Apžvalga
O gal “Vienybė’* sumaišė 

latvių seimą su kokios nors 
nų provincijos parlamentu?

pleperiai

ki-

SEIMO NARIAI IR ŽULIKAI

“kruvinamą”, tai šituo atžvil
giu tur-but nė vienas monar
chas nesusilygins su nabašnin- 
ku “raudonuoju ‘aru” Leninu. 
Kiek šis despotas yra išskerdęs 
žmonių, tai lietuviški chamuniz- 
mo agentai nėra nė tiek dolęrių 
iškauliję iš savo žioplų pasekė
jų. Ne be reikalo pati Lčninie- 
nė-Krupskaja vadina savo na- 
bašninką vyrą “raudonuoju ca
ru”.

“Naujų Seimo rinkimų nepaskirta, o todėl pulki
ninkas Merkys politikų laikomas nauju krašto dikta
torium“.

Marijonų gi organe ta telegramos dalis skamba taip:

“Naujiems seimai) rinkimams laiko prezidentas 
dekrete nepažymėjo. Gal tas paskiau bus atlikta“.
Angliškoje telegramoje buvo nurodyta, kad politikai 

maną, jogei Lietuvos valdžia esanti pasiryžusi eiti dikta
tūros keliu, nes, paleisdama Seimą, ji nepaskyrusi naujų 
rinkimų. (J “Draugas“, vietoje to, parašė, kad “gal tas 
paskiau bus atlikta”.

Telegramos gale buvo dar šitoks, dabartinę Lietuvos 
padėtį vaizdžiai apibudinantis sąkinys:

“Visoj Lietuvoj ir kaimynėse valstybėse pasireiš
kia,didžiausio susinervinimo, nes manoma, kad nau
joji diktatūra yra tik smurto mostas žmogaus, kurs 
pats yra per silpnas būti savo namų šeimininku“.
Klerikalų laikraštis šitą sakinį visai nukniaukė, tar

tum jo nebūtų buvę telegramoje. Jei telegrama butų bu
vusi ilga, sakytum, kad jisai ją trumpino; bet dabar aiš
ku, kad jo norėta paslėpti nuo savo skaitytojų tas faktas, 
kad visuomenė Lietuvoje ir kaimynų valstybėse žiuri į tą 
naują diktatūrą, kaip į smurtininkų silpnumo ženklą.

Panašiai nuolatos falsifikuoja imamas iš anglų spau
dos žinias ir mūsiškiai komunistai (tik, žinoma, jie tem
pia jas ant savo, “raudono“ kurpalio). Ir šito falsifikavi
mo tikslas tiek pas klerikalus, tiek pas komunistus vieno
das: apgauti savo skaitytojus.

Taigi,’ kuomet tų sroviu laikraščių ėmėjai moka už 
juos, tai jie moka už tai, kad yra apgaudinėjami.

/ vėl“Ol;alsis

kad Amerikos lietuviai socialistai paskelbę obalsį “Lietu
vai nė cento”. Pagaliau, jisai buvo priverstas viešai prisi
pažinti savo laikraštyje, kad tokio obalsio socialistai nėra 
skelbę; ir dabar tą begėdišką fabrikaciją tedrįsta jau tik
tai retkarčiais pakartoti neva satyros straipsniapalai- 
kiuose Sirvydo patvirkęs sūnelis.

Bet senis vilkas, matyt, vistiek neiškenčia ilgai ne
staugęs. Kai pasirodė, kad ppasimanymu apie “Lietuvai 
nū cento” toliaus nebegalima publiką baidyti, tai “Vieny
bės” redaktorius sugalvojo naują “obalsį“. Jisai rašo:

“Nuo seno laiko musų socialistai ir komunistai tu
rėjo savo lyg kaip ir obalsį: ‘juo blogiau, tuo ge
riau’.“

Tai'yra melasxSocialistai tokio “obalsio“ niekuomet 
• neturėjo, bet priešingai — labai daug kartų jį kritikavo.

Nuo to laiko, kai Amerikos lietuvių darbininkų ju
dėjime ėmė reikštis vadinamieji “kairiasparniai” (left 
wingers), iš kurių paskui, kaip žinoma, išsivystė Mask
vos “tezių“ pasekėjai, — nuo to laiko “Naujienos“ nesi
liovė aiškinusios, kad obalsis “juo blogiau, juo geriau“ tai 
didžiausia nesąmonė.

Reikalas šitą obalsį kritikuoti buvo iššauktas tuo, 
kad “kairiasparniai” (ir paskui, komunistai) stengėsi įti
kinti darbininkus, jogei kova už kasdieninio darbininkų 
būvio pagerinimą ir už įstatymiškas reformas tai esąs be
reikalingas ir net/7kenksmingas revoliucijos atžvilgiu da
lykas. šita “kairaisparnių“-komunistų nesąmonė kaip tik 
buvo tas punktas, iš kurio/ėjo svarbiausieji nuomonių 
skirtumai tarpe socialistų ir komunistų.

Kuomet tą nesąmonę F rainos vadovaujamieji “kai
riasparniai” įdėjo į savo programą, tai Socialistų Partija 
suspendavo juos, o paskui ir visai išmetė iš organizaci
jos. šita oavo nesąmone vadovaudamiesi, komunistai skel
bė boikotą parlamentiniam veikimui ir didžiomsioms dar-

So. Bostono “Darbininkas”* 
pastebėjęs atėjusią iš Rygos te
legramą apie Seimo atstovo Dr. 
Pajaujo suareštavimą, rašo, 
kad tai nebuvęs konstitucijos 
sulaužymas, nes Seimo atstovas 
galįs būti “didžiausias žulikas 
ir šalies išdavikas“ - tai kons
titucija tokiam atstovui nega- 
garantuojanti asmens neliečia
mybės.

'Pas klerikalų organas buvo 
pusėtinai nususęs, kuomet jį 
tedagavo “smnetodistčjęs’’ Gu
das, bet dabar jį redaguoja, 
matyt, visiškas tamsuolis. Nes 
jisai nesupranta net tokio pa
prasto daikto, kaip Seimo nario 
asmens neliečiamybė.

Asmens neliečiamybė visai ( 
nereiškia, kad nevalia areštuot 
žuliką arba išdavikų, bet tiktai 
reiškia, kad prieš areštuojant 
žmogų policija turi gauti teis- 
no įsakymą “svaiTantą“ (iš
skiriant tuos atsitikimus, kuo
met areštuojama nusidėjėlis, 
sugautas baudžiamo darbo mo
mente). Atėmimas žmogui lais
vės negali būt atliktas vien po- 
icijos nuožiūra.

Taip yra su paprastų piliečių 
įsmens neliečiamybe kultūrin
gose šalyse. Seimo atstovai te- 
čiaus privalo būt dar labiaus 
Apsaugoti nuo policijos sauva
liavimo, nes kitaip jie negalėtų 
tinkamai eiti savo pareigas, 
kaipo įstatymų leidėjai ir val
džios darbų prižiūrėtojai. At
stovo asmens neliečiamylnd už
tikrinti yra visam civilizuotam 
pasaulyj tokia tvarka, kad at
stovą negalima areštuot be sei
mo leidimo. Vadinasi, pats sei
mas privalo spręst ar jo narys 
vra “žulikas ir išdavikas”, ar 
ne. To reikalauja ir Lietuvos 
konstituciją.

Bet kuomet smetoninė valdžia 
suėmė Kauno stotyje atstovą 
Pajaujį, tai su šituo konstituci* 
tos reikalavimu buvo visai ap
silenkta. Seimas netik nebuvo 
davęs policijai leidimų areštuoti 
Dr. Pajaujį, bet net ir nežino
jo, kad policija rengiasi jį su
imti, kaip kokį “žuliką” ar “iš- 
laviką”. Tečiaus So. Bostono 
klerikalų laikraštis tauzija, kad 
konstitucija nesanti sulaužyta!

Vienam laikraštyje buvo 
nėta, kad Anglijos MacDonaldas 
pasakęs, jogei jisai, kai vėl pa
ims į savo rankas valdžią, tai 
netrukdys Wales’o princui (sos
to įpėdiniui) paveldėti savo tė
vo karūną. “Laisvė” dėl to 
parašė editorialą apie “kaizeri- 

jame 
piloso-

mi-•

esame

nj socialistą” ir išdėsto 
šitokią r-r-revoliucinę 
piją:

“Daug sykių mes
nurodę, kad socialistai labai 
gražiai sugyvena su kruvinais 
monarchistais. Taip pat Mac- 
Donaldas buvo Karaliaus 
premjeru ir uodeguotu kautu 
apsirengęs šliaužiojo po Jur
gio kojų ištisus kelius mėne
sius.“

Anglijoje gi karalius neturi 
galios- nė vienam žmogui atim
ti gyvybę. Visa valdžia tenai 
yra parlamento ir ministerių 
rankose. Karalius tik pasirašo 
po popieromis, kurilfe jam pa
kiša ministeris pirmininkas. Ki
tose šalyse respublikų preziden
tai yra daug galingesni, negu 
Anglijos .Jurgis. Ve dėl ko Ang
lijos žmonės ir negalvoja apie 
.Jurgio sosto panaikinimą.

Bet -.kai Anglijos darbininkai 
nutars tą senovės rakandą pa
dėti j muzejų, tai jie nei “bal- 
to”, nei “raudono“ caro sau 
daug-iau nebesodins ant spran
do. 'I ame yra skirtumas tarpe 
anglų ir rusų, kurių aziatišką 

musųbarbarizmą ideali 
Well — jeigu kalbėti apie Maskvos davatkos.

Brazilijos Dykumose
Lietuvio išeivio nuotykiai.

(Tęsinys)

TUR-BUT SUMAIŠĖ SU 
KINAIS

Breoklyno “Vienybė” praneša 
savo skaitytojams įdomią ži
nią, kad Latvijos seime, ren
kant naują prezidentą (vieton 
mirusiojo), demokratinio centro 
partijos 
laimėjęs 
guma”.

kandidatas Žemgala 
‘tik vieno Jjalso dau-

73 balsai, už jo priešą 72.”
Mūsiškis fašistuojančių tau

tininkų organas, matyt, nežino, 
kad Latvių seime iš viso tėra 
tik 1(M> narių. Taigi, jeigu už 
minėtąjį kandidatą paduota 73 
balsai, tai prieš jį galėjo būt 
paduotu 27 arba mažiau.

Akylai su parengtu šautuvu 
rankose žiūrėdamas aplink, Jo
nas mąstė apie tolimą Lietuvą. 
Ar galėjo jis tikėtis prieš porą 
metų, kad štai, kaip dabar, sto
vės milžiniškiausio, didesnio, 
kaip keliasdešimt'Lietuvos teri
torijų į krūvą suėmus, miško vi
dury ir klausysis, kaip šlama, 
kugžda jo gelmėse miliardai 
įvairiausių gyvių. Milžiniški 
medžiai, tik 20 30 metrų auk
štumoje išsišakoję, atrodė kaip 
bažnyčių bokštai, romią neper
žiūrimą žalią tankiai susipynu 
šių šaką ir lapų stogą. Apačio
je dideliais lapais klesti žemos 
painios ir dideli paparčiai.. Miš
ke be galo tvanku. Įvairiais 
kvapsniais persunktas, drėgnas 
slegiantis oras silpnesnį už Joną 
senai jau butų nuo kojų numu
šęs. Jis kentė ir rijo chini
ną (14), bijodamas susirgti dru
giu.

Liūdnas Jono mintis išblaškė 
netoliese pasigirdęs dualus nar- 
nėjimas, panašus į katės kniau- 
kimą, tik šimtą kartų garsesnis. 
Pažiūrėjęs i tą pušį, jis tamsu
moje pamatė du degančiu taš
kus. Tai buvo tigras, nustebin
tomis akimis žiūrįs į nepapras
tą dykumoje reginį — laužą. Jo
nas pakėlė šautuvą ir prisitaisė 
šauti. Bet nespėjus paspausti 
gaiduką, krūmuose sušlamėjo ir 
šviečianti taškeliai pranyko. 
Narnoj imas pasigirdo toliau.

— Matyt ne alkanas — pama
nė Jonas ir šautuvą vėl nulei
do.

Naktys pusiaujuje labai ilgos 
ir vėsios. Europiečiai vargais 
negalais prie jų pripranta. Tam
sumas viešpatauja tirščiausias. 
Nėra ten nei gražių rudens va
karų, nei žavėjančių pavasario 
rytų/ Pramigęs 7 — 8 valan
das europietis norėtų jau keltis,

tačiau priverstas gulėti, nes dar 
tamsu. Saulė teka ir užteka 
labai urnai.

Prabuvęs sargyboje pusę nak
ties, Jonas prikūlė doną Pedro,

Veidas 
didelė

(14) Vaistai nuo drugio

giai susirietęs gamake, užmigo 
saldžiausiu miegu.

Bylą išbudino Joną donas 
PedrO,

— Pas mus nelaimė, pasa
kė, kai Jonas, nusimetęs marški
nius, prausėsi.

— Kokia?
— Vienas negrų miršta.
Abu nuėjo pas^ ligonį. Negrų 

palapinėje kraujais paplūdęs 
gulėjo dar vakar linksmas, stip
rus ir rodos jokių jėgų nenuga
limas milžinas negras, 
iš juodo virto pilku, o
gauruotais plaukais galva buvo 
bejėgiai nusvirusi į šalį, šalia 
stovėjo nusiminę kiti irklinin- 
kai.

Atsiklaupęs Jonas atidžiai ap
žiūrėjo negrą* Nesimatė ma
žiausios žaizdelės.

— JĮ užmušė vampirąs, — pa
aiškino donas1 Pedro. — Tai tam 
tikros rųšies šikšnosparnis, min- 
tąs krauju.

Teisybė, ties kairiuoju mirš
tančio smilkinio, geriau įsižiūrė
jus, galima buvo pastebėti ma
žutę žaizdelę, iš kurios ir tryško 
kraujas. Naktį, tyliai nusilei
dęs ant miegančio negrtf galvos 
ir dar labiau jį užmigdęs savo 
minkštais sparnais mosuoda
mas, vampiras čiulpu be skaus
mo padarė mažutę žaizdą ir iš
čiulpė nelaimingam kraują. Ne
gras jau buvo taip nusilpęs, kad 
pajudinus j j, jis, be abejonės, 
tuoj mirtų. Palikti jį vieną dy
kumoje taip pat negalima buvo, 
todėl donas Pedro nutarė pasi
likti kuriam laikui vietoje. (

— Laikas vis tiek bus išnau
dotas — šypsodamasis pasako

A. Ii / ,.\'b »L/zaič ■ v d.

! ir musų nesumindžios.
Prč;° dar kiek pirmyn, pama

tė skruzdės. Jų buvo ištisi de
besiai. Slinkdai’.us į vakaru . 
jos pakeliui didžiausiu godum:. 
naikino visą augmeniją, palik
damos nuplikusius kaip r.uo gai
sro plotus.

— Tai kenksmingiausi pasau
ly vabzdžiai! Juos naikinti rei
kia! — sušuko Jonas.

Visų vis tiek nesunaikin
si... Be to, šitokie štai padarai 
jų begalybę išnaikina — atsakė 
ramiai donas Pedro ir parodė 
kažkokį tamsų nejudantį daiktą, 
prie pat slenkančio skruzdžių 
debesio gulintį.

Laikas nuo laiko vienoje daik- 
' to pusėje pakildavo ir vėl nusi- 

i leisdavo tamsus pailgas daiktas, 
auksą rasti ant medžių beau-'o kitoje pusSjo kai garvežy pir- 

nusijuokč ir Jonas. — 1 myn ii’ atgal judėjo ilgas rau- 
1 donas stumeklis.
| Tai skruzdėdys - tęsė to
liau donas Pedro. — Raudonas 

visur yra, tik reikia mokėti jį stumeklis — jo liežuvis, klijuo- 
paimti.

Pusryčiams valgė keptus vėž-1 Skruzdės prie liežuvio prilimpa 
liūs. Donas Pedro, pamatęs ne- b’ J’s Per dieną praryja dau- 
toliese augantį simarubo medį,1ffybę. 
kastuvu iškasė iš po jo keldtą 
vėžlių, kurie labai mėgsta to me
džio vaisius ir todėl po juo že
mėje gyvena.
pačių kiaute, ant nugaros už- Jau ėjo užvertęs galvą ir kiek- 
vertę ir j ugnį įmetę.

Po pusryčių donas Pedro, Jo- atidžiausia.
nas ir vienas negras pradėjo! — Žiūrėk, kabalero, antai ši- 
skverbtis giliau į dykumą. Nt- l ine medyje auga auksas — su-

Reikės pasižvalgytiJonui.
apylinkėje aukso.

— Nejaugi tamsta manai

gantj, 
Kiek žinau, auksas kasamas 
aukso kasyklose.

Klysti, kabalero, aukso čia (

Kančiom seilėm aptrauktas.

Didžiausiu sunkumu pnri- 
i skverbus dar apie du šimtu niet- 
’rų, lig tol tanki augmenija kiek 

Iškepė juos j u praretėjo. Donas Pedro dabar

vieną medžių grupę žiurėjo kuo

«

nas ir vienas negras

gras ir Jonas ėjo prieky ir ka riko Jonui patenkintas, pamatęs
pojo Įvairiais susipynusius, su- aukštų plačialapę palmę.
augusius augalus, pro kuriuos 
kitokiu bud u sunku butų prasi
skverbti, o donas Pedro, eida
mas paskui, su revolveriu lanko
je akylai žiurėjo aplink, kad 
koks plėšrusis dykumos gyven- • 
tojas neužpultų.

Paėjus gal kilometrą donas 
Pedro urnai mojo ranka Jonui ii 
negrui, kad nustotų kapoję au
galus. šie, nustebę ir kiek nusi
gandę, įsakymą išpildė.

Pasiklausęs įtempęs ausis, Jo 1 
'pas išgirdo silpną, bet nenusto
jantį šnerėjimą, lyg kas butų 
pirštu per drobulę vadžiojęs ar
ba nuo stogo vanduo lašėjęs.

— Skruzdės! kiek piktu 
balsu sušuko donas Pedro: — 
jos keliasi į kitą vieta.

— Juk skruzdės ne drambliai 
Jonas nusijuokė:

Jonas pažiurėjo į viršų. Me
dyje augo iš paviršiau*- rodos 
paprasti palmės riešutai.

(Bus daugiui.)

GYVENIMAS
Minėsime žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Chicago. III. 

l’fci. Boulevard

Už Balandžio mėnesį “Gy
venimas“ jau atspausdintas 

Rengiamas spaudai gražus 
GEGUŽINIS 

“Gyvenimo“ numeris
Prenumerata metams ....... $2
Pusei metų ..........................  $1
Kopija ............ —............. 20c

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Ros. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. VVallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Bepublic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

į

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

r/ 1 J j nuo 9 ikt II vai. ryte; 
y a and03 į nuo jįj g va|, vakare

A, MONTVID, M. D.
1579 Mi|waakee Are., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Te|. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultraviolitini šviesa ir diathermia

z
DR. I. E. MAKARAS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
10748 So. Michijan Are. 

Valandos: 2—4 dieną; 6:30—8:30 
vdktHirc

Ofiso Telefonai Pullman U 93 
Namų Telefonas Chesterfield 9578

DR. MARGERIS
3327 Se. Jlalsted Street 

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

Or. C. A. O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

7909 So. Halsted Street 
Nuo 3 iki 5 ir nuo 6 iki 8 vakare 
, Kės. 6000 So. Campbell Avė. 
Vincennes 6987 arba Heinlock 5524

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

Tel. Lafayette 4146

Valandos 1 f “ “ ’’ T ( nuo 6 iki 9 va), vak.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4611 Su. Ashland. Tel. Boelveard 
7820. Rrs^ 6641 So. Albany Are. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj lt iki 12 d.

Offyie Boulevard 7942

.. Dr. C. Z. Vezelis _
LIETUVIS DEN TĮSTAS

4645 Su. Abhlaud Avė.
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Caimi 0257

DR, P. Z. ZALATOBIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Holsted St.
Chicago. III.
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Zeigler, III.
čia noriu paduoti koktu li

nelių ir iš musų miestelio apie 
nuotykius tarp lietuvių kovo 
mėnesy.

Gal kas manytų, kad musų 
miestely lietuviai snaudžia. Bet 
ne.

štai kovo 8 d. buvo miestelio 
valdininkų nominacija, kurioje 
ir mes lietuviai, smarkiai dirl>- 
dami norėjom pastatyti lietuvį 
į miestelio majorus (gaspado- 
rių). l ai vietai užimti buvo pa
skirtas A. Miller (Melninkas). 
Čia visas pastangas dėjo vadi
namoji darbininkų partija (bol
ševikai). lik yra keistas da
lykas, kad darbieeiai bijo savo 
vardo ir išlindo ant Citizen ti- 
kieto. Viso trys kandidatai bu- 
vo pastatyti ir visi ėjo ant (’.i- 
tizen tikieto. Buvo varoma 
smarki agitacija už Miltenį. 
Buvo ruošiami mitingai, kur be 
šlapumo neapseita, iš ko rengė
jai turėjo nemažai pelno. Prieš 
rinkimus vaikščiojo po namus 
bolš sakuojantys ir kitokie ('le
mentai, prašydami balsuoti už 
Millerj. Buvo aiškinama, kad 
jau šeši šimtai amerikiečių pa
sižadėjo atiduoti balsus už Mil- 
lerį. 'lai šitaip musų bolšcvi- 
kuojantys gaivalai bandė įme
luoti ir daugiau balsų savie
siems privilioti. Prieš pat rin
kimus ant bendrovės svetainės 
sienos buvo iškelta paklodė su 
parašu “Miller Head(|uarters”. 
Jau sakom šiuo turėsime lie
tuviška miesto gaspadorių. Net 
kitus teko girdėti kalbant, kad 
lietuvis gaus išrinkti ir nu
šluostys amerikonų nosis. Bin-

I
kimų dienoje buvo pasamdyta 
apie aštuoniolika automobilių 
su Millerio parašais, kuriuose 
nedaug buvo matyti vežant bal
suotojų. Vakare, pasibaigus 
balsavimams, pasirodė, kad mu
sų bolševikuoj antys tavorščiai 
prakišo, laimėdama vos 145 
balsus, o Millerio -oponentai vie 
nas gavo 172, o kitas gavo 761 
balsus. Pralaimėję, nominaci
ją musų tavorščiai pyksta ant 
Ii. tuvių, kam jie nebalsavo už 
lietuvį kandidatą į miestelio 
majorus. Atsirado net tokių 
smarkuolių, kurie norėjo sumuš
ti tuos, kurie pasakė, kad jei 
ir balsuosime, tai vis vien Mil- 
leris nelaimės. Kam jus bol- 
ševikėliai da pykstat,— juk jus 
ir kitiems aiškinat, kad visoks 
balsavimas yra niekai, be nau
dos, tik buržujų išinislas, tai 
kam da keršyti sumušimu?

Kovo 1O d. vakari buvo čia 
prakalbos. Kalbėjo SLA. ge
neralinis organizatorius p. Vi- 
taitis. Kalbėtojas aiškino SLA. 
naudingumą kaipo pašelpinūs 
organizacijos. Daugiausiai aiš
kino apie organizaviihą jaunuo
lių skyriaus. Kalbėtojas sakė, 
kad dabar lietuviams mažai be- 
atvažiuojant į Ameriką turim 
nors savo jaunuolius išmokyti 
vadovystės, kad }X) musų mir
ties jie galėtų musų sudėtą tur
tą paveldėti, o ne kad liktų 
svetimiems. Kalbėtojas' aiškino, 
kad galima ir labai atitolusius 
nuo lietuvystės vaikučius su
grąžinti prie lietuvių veikimo, 
tik peikia tiųn pašvęsti suaugu
siųjų energiją. Naujų narių 
neprisirašė prie SLA., nes mu
sų miestely mažai ir yra, kurie 
neprigulėti prie SLA. Buvo lau
kiama triukšmo iš bolševikuo- 
ančiųjų abazo su kokiais tenai 

punktais, bet laimei, praėjo

viskas gražiai.

Kovo 17 d. vietos žmoneliai 
buvo labai išgąsdinti. Kažin 
kas paskelbė, kad First National 
bankas buk bankrutijąs. Žmo
neliai puolė išsiimti padėtus pi
nigus. Moterys pradėjo savo 
vyrus šaukti net iš kasyklų. 
Ėmė, iš minėtos ha likos ir dėjo 
j stati banką, o kiti nešė paš
iau ten esą saugiau. Bet pas
torius surinkęs kiek pinigų ne
ša atgal į First National ban
ką. Tada žmonės pamatė, kad 
turi klaidą ir daugelis atsisakė 
atsiimti pinigus.

loęaiion

KLEIN BROS
20 aut! Halsfec! Street

6 mėnesiai išmokėjimui už vyru ir 
ir moterų rubus pagal musy 

naują kreditų planų

Mieros 11 iki 50

Dresės
Turtingos šilkinės dresės, nau
jausių pavasarinių stylių, gra
žiai triniuotos, visokių spalvų.

Kautai
Pasiūtos iš brangio vilnonio ma
teriolo ir kailiukais trimuoti. 
Puikios vertės kurie jums pa
tiks.

Klein Bros. — 
Antrus Augštas

Mes jau esame rūbų biznyje per dau
gelį metų, bet mes negalime’atsi m i li
ti kuomet mes galėjome parduoti 
Hart Schaffner A: Marx Siutus prieš 
Velykas tokiomis pigiomis kainomis. 
O dabar mes pasiūlome — naujus 
Pavasarinius Siutus žymiausiu išdir- 
bi neto jų, puikiausios pasirinkimo, 
naujų stylių, materiolo ir spalvų 7? 
tokiomis kainomis kur jus mokate už 
paprasčiausius siutus nežinomų iš»m- 
bėjų.

Didžiausias I š p a r d a- 
• vimas Velykinių Kautų 

ir Drošiu Del Moterų 
ir Merginų

$23

Vyry 2 Kelniy Siutai 
$25 - $35

Lietuviai plėšikai kovo 18 d. 
naktį apiplėšė lietuvišką valgo
mų daiktų krautuvę našlės Bal
tokienės, kurios vyras metai at
gal taipjau plėšiko tapo nušau
tas. Du lietuviai liko areštuo
ti, o kiti du yra išbėgę.

Labai yra apgailėtina, kad ir 
musų miestelyje lietuviu vardas 

i ko suterštas vagyste. Lengva 
yra suprasti kas tuos vyrus pri
vertė daryti apiplėšimą nuo įlaš
ės, kuri darės sau pragyveni

mą ir auklėjo trejetą vaikučių. 
Tie vyrai jau neturėjo savo 
širdy meilės, nes jųjų meilė li
to pražudyta prie gemblerio 
stalo ir pas butlegerį nuskan
dinta munšaino stiklinėj. O 
gal jie bandė ir bolševizmą 
praktikuoti, .Ink šešetas metų 
atgal čia Frank Kuster svetai
nėj vienas atvykęs bolševikų 
apaštalas, žymus (’.hicagos ko
misaras pasakė, kad jei kurie 
neturit darbo, tai eikit j krau
tuves ir pasiimkit kas jums 
reikalinga. O kaip tik lie plė
šikai ir buvo prakazyravę ir 
pragėrę darbus ir pinigus. O 
kur čia tokie žmonės gali pasi
dėti. jog buržujų tarnai gau
do ir deda ant loskavos duonos?

Kovo 31 d., pasibaigus kon
traktui anglakasių su kasyklų 
savininkais, apie dvidešimts še
ši šimtai vietos angliakasių pa
dėjo įrankius, šiame miestelyj 
yra, dvi anglių kasyklos. .los 
iškaldavo anglis iš po žemės 
per astuonias valandas apie še
šiolika tūkstančio tonu, k v

—Angliakasis.

Sirvydo Provokacija
Sirvydas, dabartinis “Vieny

bės’’ redaktorius, kuris netikė
tai tapo “redaktorium”, nes aš 
išmokinau jį redaktoriauti (nuo 
rugsėjo 1 iki 15, 1903). I'ada 
jis buvo socialistas ir labai di
delis “revoliucionierius”, kaip 
bet kuris bolševikas ar katali- 
kas-fašistas-Glovackinis. Dabar 
nusiragožiavęs atgal į šulinį, 
per “Vienybę” jau pradėjo san- 
dariečius gązdinti (o Drauge
lis su Tūliu skaldyti), jog juos-, 
sandarieČius, ant savo meške
rės pasigavo Grigaitis (“Vieny
bė” num. 37); tik nepasakė, ką
Grigaitis su sandariečiais da
rys.

šitokis Sirvydo “virokas” yra 
lygus “Kunigų Valios” a la 
“tautos valios’’ provokacijoms, 
kurie absurdiškai garsino, kad 
“su konstitucija tauta jaučiasi 
pavergta”, kad “demokratija, 
parodžiusi Lietuvai vilko dan
tis, turi būti iš Lietuvos išgy
venta, kad visi trys Seimai 
įmurdę Lietuvą į demokraty- 
bės purvyną...”

Norint Sirvydo reliatyvius 
nuopelnus suskaityti, reiklų 
jaučio skilios.

Jei Sirvydui pasinorėjo pa
tapti Glovackio klapčiuku, tai 
lai sau braukia pas Glovackį j 
Kauną, bet mes, senosios “Vie
nybės” skaitytojai ir šėrinin- 
kai neleisime Sirvydui vesti sa
ve j Glovackio banditų gaują, 
kurie su revolveriu ir dinami
tu šiandien Lietuvą valdo, kaip 
bolševikai Bosiją, ir kurie bile 
valandą parduos Lietuvą Len
kijai.

Tokiems tikslams “Vienybe” 
tarnauti neturi, ir mes, visi 
skaitytojai ir šėrininkai, turime 
imtis visų galimų būdų k negrei
čiausiai Sirvydą išmest iš rc-

daktorių ir sugrąžinti senąją 
“Vienybę’’ ant vidurinio ‘kelio, 
kuriuomi ir pats Sirvydas vis 
gyrėsi ėjęs, o dabar nusira
gožiavęs į dešinįjį kelio griovį, 
kuriuom eina visi kunigai su 
“tautos valia“, Glovackio, Plec
havičium, Smetona, Voldema
ru.. . su revolveriais ir dina
mitu. Jei pasektumėm Sirvy
dą, tai sugriautuinėm patys sa
vo kultūriškąją darbuotę Lie
tuvos labui, pastotumėm Lietu
vos budeliais.

Laikraščių redaktoriai, kny
gų rašytojai ir leidėjai, bendra
darbiai, tai vis vieši žmonės, 
nes visi yra reiškėjai viešosios 
nuomonės, visi pažįstami pub
likai, tad atėjus eilei apie to
kius turime ir minėti ar kri
tiškai atsiliepti.

čia turiu mintyje Sirvydą, 
kuris ir yra nuomonių reiškė
jas, nes ir jis yra redaktorius, 
rašytojas ir bendradarbis, kuris 
daug kartų buvo išklydęs kai
po redaktorius, nubaidys “Vie
nybės” skaitytojus ir rėmėjus. 
Visą jo “istoriją“ parašyti, tai 
reikia keletos jaučių skurų, ką 
paliksime vėlesniam laikui, o 
dabar tik trumpai pažiūrėsime

pa k ratinėsi m* jo paskiausius 
nuopelnus.

šiivydąs yra autorius knyge
lės “Vienybės Lietuvninkų“ 25 
metų sukaktuvių Jubiliejaus”, 
kur ant lapo 216 redaktorių są
rašą padavė kokiu buvo; ta
riaus “Vienybės” Metraštyje 
1926 m., Sirvydas jau. vadavosi 
obskurantizmu-tamsumo proto, 
nes tyčiomis praleido vardą pir
mojo TMD. sekretoriaus. Bū
tent: “prez. J. Kazakevičius; 
ižd. V. Meškinis (sekretoriaus 
visai nebūta—lapas 40). Toliau 
pati “Vienybė’’ buvo “be re
daktoriaus” nuo 1896 metų iki 
sausio I, 1901, nuo kada pra
dėjo “Vienybę” rėdyti Jonas 
Mačys, kuliam pasimirus gruo
džio 15, 1902 m. “Vienybe” vėl 
liko be redaktoriaus iki rugsė
jo 15, 1903 m. nuo kada “stojo 
redaktorium J. Ot Sirvydas” (la
pas 17).

čionai Sirvydas turėtų pasi
sakyti, kas tada “Vienybę” rė
dė, ir kas jį patį išmokino re
daktoriauti, kad “Vienybės” 
skaitytojų ir TMD. narių akyse 
nelikti obskurantu ir Gorielovu.

Del Sirvydo obskurantizmo ir 
Paryžiaus Parodos Komitetas 
1899 m. neturėjo sekretoriaus, 
nes išrinkta liktai “pirmininku 
kun. Žilinskas; iždininku J. J. 
Paukštis (lapas 44).

Sirvydo ohskurantizmas dar 
sutamsėjo labinus, kada Bago- 
čilLs apskundė “Vienybę” 1913 
m., nuo ko J. J. Paukštis susir
go proto liga, kas tada vienų 
vienas atėjo “Vienybei” pagel
iam krizyje, kas vėl rėdė “Vie
nybę” iki arti pabaigos 1915 
metų ?

Kas buvo per vienas tas, kil
iam ant skolraščio $1,200 pa

sirašė J. J. Paukštis & Co., K. 
Brazys, Trcas., ir J. O. Sirvydas 
kaipo liudytojas?

Metraštyje* yra suminėta daug 
icnų-st niausiu “Vienybės” vei
kėjų ir net atvaziduota dauge
lis; ar nepasakytų Sirvydas, kas 
yra seninusiuoju “Vienybės” 
bendradarbiu? Juk yra dar ga
lia daug “Vienybės” skaitytojų 
gyvų ir tą žinančių, prieš ku
riuos Sirvydas turėtų pasitei
sinti, kad nelikti obseurorum 
virorufo, netinkančio k Fonologi
jų ar istorijų rašymui.

Ar atsimena Sirvydas, kaip 
jis keli metai atgal sukabino vi
sus Valstiečius Liaudininkus į 
Bortkevičienės andaroką ?

Ar atsimena Sirvydas vieną 
“labai svarbų-rimtą” raštą Per
žvalgoje talpintą, kur vyras 
beprotis motreims rodė spaudo
je nerašomą kūno dalį?

“Vienybės” num. 35 Sirvy
das rašo “Tarkoje”: “Mikolai- 
nis trokšta iškast $1,200 iš ten, 
kur jų nepakavojo”. Sirvydas 
savo parašu patvirtino matęs ir 
kai vienas mato, tai jau nepa- 
kavonė. Kas norėtų matyti 
Sirvydo lindynių parašą, kur tie

$1,200 kavoti, tai tegul tik 
atsišaukite, — gausite įrody
mą dovanai.

Beje, Sirvydas jau nesuskaito 
ir druko-spaudos. Jis jau nė 
mano leidinių neįžiūri, kadangi 
“Baudonosios Dainų Knygos” 
leidimą atėmė nuo manęs ir 
priskaitė Autoriui. Sirvydai! aš 
dar turiu 46 leidinius, apart 
Baudonosios Dainų Knygos!

“Vienybės” num. 36 Sirvydas 
“Tarkoje” rašo: —“Mikolainis 
mėgsta skaityti “apie neužpel
nytą garbę”. Tiesa. Dr. J. šliu

pas jau “Vienybėje’’ num. 50, 
1905 m. J. O. Sirvydą pagarbi
no sekančiai:—“Užsiauginau gy
vatę savo antyje; pagelbėjau iš 
bėdos išsiristi....” (Sirvydui).

Sirvydas dabar viską provo
kuoja, atbulai aiškina. Sanda
rieČius vadina jau socialistais, 
kurie jau bolševikai ir taškas.

Senąja! “Vienybei” reikia ko- 
greičiausiai palydėti Sirvydus 
pas Glovackį su Smetona.

Apie K. Sirvydienę parašysiu 
sekantį kartą.

—P. Mikolainis.

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

THE ARGYLE FLORIST
Kvietkos pasipuošimams, Bankietanis 

ir Vazonuose Kvietkos

1116 Argyle Street
Phone Sunnyside 8795 

Prie “L” Stoties

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

SKONIS
kuris užtikrina g*e- | 
riausias pasekmes •

imniimi

Valdžios Certifikatas 
išduotas Czechoslova- 
kų Respublikos yra 
prišoktas prie kiekvie
no maišo Saazer Apy
nių pargabentų dėl 
Blatz Apynių Syrupo.

Reikalaukit Blatz
Nėra geresnio dėl Virimo, 
Kepimo, Saldainių Dirbimo

Vai Blatz Brevving Co.
Chicago Branch

1500 llolt St. Tel. Brunsvvick 3600-1-2
and Wholesale Dealers
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Ijohemian

Strictlj

Temykit Visi
PAIGE A utomobilius

TIKTAI $1,265 SU VISAIS ĮTAISYMAIS

i;;:;::;::::

Nuo 11 dienos Balandžio iki 18 Balandžio bus didžiausia paroda po 
visą Chicaffą ir apielinkę PAIGEJ COMPANIJOS 50 automobilių. 
Važinės gatvėmis. Kas pirks automobilių nuo manęs per tas 8 die
nas, šis apgarsinimas bus vertas 50 dolerių. Iškirpkit šį skelbimą 
ir atsineškit pas mane.

C. P. SUROMSKIS
I PAIGE & FRANKLIN MOTOR SALES |
I 5833-35 So. Westm Avė. Phone hemlock 6151 B=g I ===
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiib



NAUJIENOS, Chicago, III.
-.... ----------------------------------------1----------------

Penktadienis, Bal. 15, 1927

PRAIZAI “NAUJIENŲ” KONTESTANTAMS
j

<5ia esamas dovanas laimės musu veiklus kontestanlai, kurie darbuojasi šiame “NAUJIENŲ” konteste. Dovanas, kontestantai galės pasirinkti, nes dėl kožno 
laipsnio yra keleriopos dovanos pasirinkimui. Apart čia esamų dovanu dar duodamos ir kitos brangios dovanos: deimantiniais žiedais, bruceletais, špilkoms, laikro- 
(lėliais, gintaro karoliais, rankovių sagutėmis ir tt. Šitų deimantinių, auksinių bei kitų jvairių daiktų katalogų prisiusime kiekvienam kontestantui prieš baigsiantės 
kontestui pasirinkimui. Čia visų tų daiktų pavyzdžių nėra galima sutalpinti dėl vietos stokos.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 46,200 balsų gali gauti šitą puikų, naują ir pilnai įrengtą l’aige automobilių
G cilinderių, 5 pasažierių ir I diliu Sedaną. Modeio 6 65. Kama ............. $1,720.00

Paige automobiliai imami iš lietuvių firmos — C. P. Suromskis, 5833 S. VVestern Avė., Chicago, III.
Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 40,000 balsų gali gauti šitą puikų, naują ir pilnai įrengtą Paige automobilių, 6 

cilinderių, 5 pasažierų, 2-ją durų Sedaną, Modelio 6—45. Kaina ...........................................  $1,295.00
Paige automobiliai imami iš lietuvių firmos — C. P. Suromskis, 5833 So. Westem Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau
26,000 balsų gali gauti šitą Kimball Grojiklj
Pianą su vėliausiais ir geriausiais pagerini- 
mias. Kaina........................................$975.00.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 26,000 
balsų gali gauti šitą Brunsvvick Panatrope 8 tūbų, ku
riame yra sykiu brangus fonografas ir Radio — be 
baterijų, be vielų, varomas elektros spėka. Kaina $900 

šitie Panatrope Radiolai imami iš — Jos. F. 
Budrik, 3417-3421 So. Halsted St., Chicago, III.

Šitie Kimball Pianai imami iš — Peoples 
Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St. ir 4177- 
83 Archer Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti 
šitą Brunsvvick Panatrope 6 tūbų The Cordova stylius. Geras fono
grafas ir Radio. Kaina ................................................................. $150.00

Šie Panatrope Radiolos imami iš — Jos. F. Budrik, 3417-34^21 
So. Halsted St., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti 
šitą Gulbransen Registruojanti Pianą — geros išdirbystes.
Kaina ...............................................................................................  $450.50

Gulbransen Pianai imami iš — Jos. F. Budrik, 3417-3421 South 
Halsted St., Chicago, III.

gavęs nemažiau 6,450 balsų gali gauti 
šmotų su gražiai išdrožtais frėmais ir

Kaina ............................................. $200.00

Kiekvienas kontestantas
• šfetą Jacųuard parloi- setą 3 

apverčiamoms paduškaitėms.

Jacųuard parlor setai imami iš — Peoples Furniture Co., 1922-
32 South Halsted St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų 
gali gauti šitą Fordą touring automobilių, naujas pilnai 
įrengtas. Kaina .....................................................  $400.00

Fordo automobiliai imami iš lietuvių automobilių fir
mos — C. P. Suromskis, 5833 South Western Avenue, 
Chicago, Illinois.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti šitą Frizay 3-jų 
šmotų parlor setą. Seto tremai yra rankomis drožti, labai gražaus darbo. Kaina .... $450.00

Šie Frizay setai imami iš — Peoples Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-83 
Archer Avė., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs 
mažiau 6,450 balsų gali gauti 
Bernard up-right pianą, gero balso ir 
tvirtos konstrukcijos. Kaina ... $200.00

Bernard up-right Pianai imami iš 
J. F. Budrik, 3417-21 So. Halsted St., 
Chicago, UI.

ne- 
šitą

ne-Kiekvienas kontestantas gavęs 
mažiau 6,450 balsų gali gauti šitą 
Atwater Kent 6 tūbų Radio — pilnai 
jrengta. Kaina ................... $200.00

Radio imami iš J. F. Budrik, 3417- 
3421 So. Halsted St., Chicago, UI.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 5,190 balsų gali gauti šitą 
7 šmotų valgomojo kambario setą —- visi šmotai tvirtai padaryti iš 
riešučio medžio. Kaina ..................................................................... $150.00

Imami iš — Peoples Furniture Co., 1922-32 So. Halsted St., 4177-83 
Archer Avė., Chicago, 111.

Kiekvienas kontestantas ga
vęs nemažiau 3,880 balsų gali 
gauti Sitų Tudor komodę, gerai 
padaryta, su dideliu veidrodžiu, 
riešučio medžio. Kaiua $100.00

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nemažiau 2,580 balsų gali gauti 
Atwatęr-Kent Radio, Pooley mo
delio, ConSole Speaker, Kai
na

Tudor komodes imamos iš 
Peoples Furniture Co., 1922-32 
So. Halsted St., 4177-83 Archer

’•> ’-i Ji / >1 ••'.S 
t,

pil-

$100.00

cago, Illinois,

Freshmans Master:

Kiekvienas kontes- 
tanats gavęs nemažiau 
3,800 balsų gali gauti 
šitą Freshmans Mas- 
terpiece Radio 
nai įrengtą. 
Kaina .............

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau 3,880 basių gali gauti Šitą 
Brunsvvick Fonografą, Seville mode
lio, labai gražaus balso. Kaina .... $115

Fonografai. imami iš J. F. Budrik, 
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

$60.0° piece Radio imami iš 
Atwater-Kent Radiolai Pooley J. I1. Budrik, 3417-3421 

modelio imami iš Jos F. Budrik, g() Halsted Street, Chi.
3417-21 So. Halsted St., Chicago.

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau 2,580 balsų gali gauti šitą 
puikią ant grindų pastatomą Lempą. 
Kaina ..... ............   $60.00

Šitos Lempos imamos iš Peoples , 
Furniture Co., 1922-31 So. Halsted 
St., 4177-83 Archer Avė., Chicago, 
Illinois.

H
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Mergina plėšikė suimta Trys departamentų vir- 
po mūšio su policija šininkai jau paskirti

Vėl apkaltino senatorių buvusiųjų vaidininkų pra- 
Mason

Trys žmonės nusižudė 
šokdami pro langus 

l /.vakar vien šokdami pro 
langus nusižudė trys žmonės, 
neskaikint kitokiais budais nu
sižudžiusių.

Mis. Martha Simonsin Aue- 
rbach, 36 m., 512 Roscoe Str., 
turtinga ir graži gyvanašlė, 
motina dviejų vaikų, kuri nuo 
senai sirgo nervų 
nusižudė iššokdama 
augšto langą Webster 
Pa ii k lame savo 
Iv ji prašo pasakyti 
kams, kad ji netyčiomis 
to pro langą.

Turtingas fabrikantas 
nald .1. Morrell. 56 m., 
Morrell Radiator Cove 
nusižudė iššokdamas pro langą 
Commomvealth hotely. Prieš

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

'DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

sižengimai ir daugelis jų liko 
patraukti atsakomyibėn. Kleri- 
lirtlų abaze prasidėjo nerymas- 
tis ir sujudimai. Kariuomenėje 
tuo tarpu buyę aukštose vieto
se karininkai, 
vėliaus, po 
pų, rengėsi 
naktį, 17 d. 
mas įvyko.
veikimą valdžia neturėjo jokių 
žinių. Niekas negalėjęs dasi- 
leisti tos minties, kad karinin
kai, kurie yra prisiekę klausy
ti prezidento^ galėtų pildyt to
kį biaurų prasižengimo aktą; 
o klerikalų ryksmo ir 
tacijos prie perversmo, 
nepaisė, žinodama, kad 
lai neras nė krislelio 
mo liaudyje. Perversmo naktį 
kariuomenė liko išsiųsta su 
šautuvais ir kanuolėmis po 
apgavingu pretekstu. Karei
viams buvo pasakyta, kad eitų 
ginti valdžią nuo bolševikų! 
Visame mieste tapo paskelbtas 
karo stovis ir kam nors per
tikrinti kareivius, dabojančius 
gatves, nebuvo galima. Tada 
beliko vienas iš dviejų kelių: 
šaukti kariuomenės dalis esan
čias provincijoje arba pasiduo
ti. šaukiant kariuomenę pa
galbon butų pradėta lieti ne- 
lydtų žmonių kraujas, o ir 
lenkai galėjo užimti visą Lie
tuvą., Kaip paskui paaiškėjo 
lenkai su Lietuvos sukilėliais 
turėjo artimų ryšių ir veikė 
sutikinai. Apsvarsčius padė
tį liko mrtarta atiduoti valdžią 
saviems sukilėliams, o ne lie
ti žmonių kraują ir patekti }>o 
lenkų jungu. “Mes Jnivome tik
ri, kad bus sunku kovoti su 
klerikalais už atsteigimą Lie
tuvos laisvių piliečiams, bet 
visgi lengviau negu su lenkais, 
kurie butų atėmę netik musų 
laisvę, bet ir nepriklausomybę”, 
sakė kalbėtojas.

'Toksai tai buvo turinys p. 
Radžio kalbos, kuri buvo gyva, 
nors ir nelabai oratoriška. Jis 
taipgi pareiškė mintį, kad 
greitu laiku Lietuvoje

LIE S AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Boaudotlo
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedi- 
lio< nuo 2:80 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marahall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Valstijos senatorius Mason, 
buvęs prohibicijos direktorius 
Owen ir šeši kiti, kurie jau 
kartą buvo Išteisinti dėl suo
kalbio sulaužyti prohibicijos įs
tatymus, dabar federalinio 
grand jury tapo apkaltinti dėl

Keliems demokratams rezig
navus, mayoras ThonipsonaS 
laikinai paskirė tris naujus 
departamentų viršininkus. Jie 
skaitysis laikinai paskirti iki 
jų paskirimą patvirtins ‘mies
to taryba ateinantį pirmadie-

Reikėjo pašaukti 50 policis
tų, paleisti daug šūvių ir mes
ti kelias gasines bombas, kad 
suėmus merginą plėšikę, kuri 
su savo draugais buvo užsida
riusi vienuose namuose ir ilgą 
laiką šaudėsi su policija.

Suimtoji mergina išppiadžių 
atsisakė pasisakyti kas ji yra 
ir tik kada priminta apie jos 

*2 metų kūdikį, kurį rasta na
muose, ji pasisakė esanti Mrs. 

__  , pasimetusi su savo 
policija ją pažino 
Konkol, kuri buvo 
mėnesiai atgal už 
Rogers Park kai- 

apiplėšime. Jos 
Girard ir 

\Vabansia gt. Būdama 17 m. 
ji pabėgusi su George Bush, I 
vėliau apsivedusi su šokių mo
kytoju Sanchez, kurį betgi jau kol-kaš

senai yra pametusi. (kontrolėje.

nį. Miesto advokatu (('orpora- suokalbio imti kyšius ir dary-

kaip pasirodė 
įtekme lenkų šni- 
prie' perversmo, ir 
gruodžio, pervers- 
Apie kariuomenės

x \Valters,
paįrimu. 
pro 1 . 
hotely. 

seserei laiške- 
jos vai-

vyru. Betgi
I į kaipo Helen 

areštuota 9 
dalyvavimą 
lių sankrovos 

iškrl- t$vai Pi’le

Regi
nai va

tion Counsel) tapo paskirtas 
Samuel Ettelson, kuris Ir pir
miau ėjo miesto advokato pa
reigas prie Thompsono. Viešų
jų darbų komisionierium tapo 
paskirtas Richard W. Wolfe« 
Miesto kontrolierium tapo pa
skirtas buvęs prie Thompsono 
policijos viršininku Charles (L 
Fitžmorris. Thompsonas taip
jau paskirė ir vieną eivilės 
tarnybos komisijos narį—neg
rų metodistų bažnyčios vysku
pą A. J. Carey.

Jau įvyko susikirtimas tarp 
mayoro ir mokyklų tarybos, 

i yra demokratų

t i papirkimus. Laukiama smar
kios kovos prieš tą apkaltini
mą, kaipo prieš antrą teisimą 
tų pačių žmonių ir už tą patį 
nusižengimą. lai vis pasek
mės garsaus • bažnytinio vyno 
skandalo.

Suėmė tris moteris
Trys jaunos moterys tapo 

suimtos kaipo narkotikų parda
vinėtojos ir daugiau kaip $10,- 
000 vertės narkotikų tapo kon
fiskuota policijai padarius kra
tą Mrs. Hekeb Howe namuose 
4363 Kenmore Avė.

jų a«i- 
valdžia 

klerika- 
pritarl-

gyveno su (.ari;
, , , kurio namuose

tu vjru ir nuo to laiko jis 12532 N. Sacramento Blvd. ir 
pradėjo gerti. 1 aliktame rašte- įvyko susirėmimas su policija. *
lyje jis sako: “Munšainas ma
ni* sunaikino. Sunaikino jis 
mane tiek, kad aš nuspren
džiau viską užbaigti. Aš pave
du savo kūną Rush Medical 
(’olloge — galbūt bus įdomu 
sužinoti ką nuodingas alkoho
lis padaro žmogaus smege
nims." Jis paliko tris dukteris, h-

■ I 1I

visas vedusias. Gal Trl 
na kur-nors ir jo pilti.

Senas Berną rd Reilly

Ten suimta ir kitus du plėši
kus, Joseph Mashinski, 37 m. 
iš lx)s Angeles ir Clarence 
Svvahson, 18 m. šie visi keturi 
jau prisipažino prie plėšimo. 
Be to dar tapo suimti ir tuose 
namuose rasti
Ness, motina Carl Ness, jo bro- 
...; John, pastarojo pati, jų 

; kūdikis ir Elmer Ssvanson, bro
lis Clarence, kurie nors Ir ne- 

alt>l° dalyvavo plėšime, bet gelbėjo

Mrs. Anna

prigrumojo, 
išrinks pirmi- 
.1. Raymer ir 

McAndrew, tai 
iš federali-

Atminkit, atminkit
Gegužio aštuntą
Babravičiaus Koncertas 

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

mus. ' LEOPOLDAS SMOLELLS

zaininuotų. Daktarai jį išegza-j 
minavo ir rado nepagydomą Ii-j 
gą. Jis atsiprašė, išėjo į kitą 
kambarį ir ten šoko pro langą, 
užsiniušdamas ant vietos.

Berkshire hotely rasta negy
vą gražiai pasirėdžiusią mote
rį. manoma, gana turtingą, 
apsigyveno tame hotely 
nridieny, pasiduodama 
Mrs. Danforth. Nuo pat 
gyvenimi ji neišėjo iš
kambario ir tas privertė hote-i 
fio darbininkus įsilaužti į jos pasitiko šūviais

Susirėmimas ištiko policijai 
atėjus areštuoti Carl Ness Ir 
merginos už apiplėšimą Jo- 
.eph Robinson brangmenų 
sankrovos 1383 Milwaukee Av. 
lame plėšime Helen Konkol 
padarė fa ta lingu. klaidą.: ji pa-Ji 

pil
ka i po , 
apsi-' davusi tokią pradžią, 

namus, 
ir Helen

kad jei taryba 
ninku Waltėr 
nepaliaus remti 
jis pareikalausiąs
nės valdžios ištirti kaltinimus 
nelojalumo mokyklose. Bet ne
žiūrint to grūmojimo, mokyk
lų taryba vi stiek pirmininku 
išrinko Raymer, kuris remia 
McAndrew. Tečiaus Raymer 
išreiškė pasitikėjimą, kad gali
ma bus susitaikinti su mayo- 
ru ir palikti McAndrew.

Mokyklų viršininkas McA'n- 
drew savo raporte tari) kitko 
rekomendavo pastatyti naujų 
ir padidinti esamas viso 20 mo
kyklų. Tas darbas kainuotų 
$15.000,000. Biznio rnanažeris 
gi pasiūlė sumanymą pastaty
ti didelį mokyklų 
riame tilptų visos 
tarybos ir kitos su
mis surištos raštinės.
statyti 16 augštų namą prie 
Michigan ir Illinois gt., kuris 
kainuotų $3,500,000; jame be 
kitko tilptų ir augštesnioji ko- 
mercijds mokykla, kiirią galėtų 
lankyti 3,000 mokinių.

Sudegė žmogus
Casimerz Tomczak, 5626 S. 

Marshfield Avė., per klaidą 
ieton kerosino bandė pilti į 

krosnį gasoliną. Pasidarė eks- 
pliozija, užsidegė jo drabužiai 
ir vakar Tomczak pasimirė li
goninėj nuo apdegimo.

DZŪKAS LAIMĖJO

kliube 
Vlr- 

pasi- 
nėjo 
vle- 
sva-

turėjo
ristynės

Pirmoj
apie 30

Mercereau

£

v

miršo 
kurioj buvo ir Ness

sankrovoj savo
adresas, 
policija 
kur ją 
Konkol 

Tuoj pašaukta 
kambarį, kur ir rado ją aie- 50 policistų ir prasidėjo namo 
gyvą. Paliktame raštelyje ji apgulimas. Po ilgo persišaudi- 
sako, kad jai viskas nusibodę mo policija metė į namą ke- 
ir kad tai lengviausia išeitis.. liūs gasines bombas, kurios 
Kambary be nuodų dar rasta' pagelbėjo policijai įsiveržti į 
ir telegrama iš Spokane,! namą. Ten kiti pasidavė, bet 
Wash., pasirašyta “Tom”, k u- Carl Ness su savo Helena dar 
ri sako: “Aš myliu tave tiek-bandė šaudytis su policija, bet 
pat. kaip ir pirma, bet negaliu, prisvaigę nuo gasų jie pasislė- 

pakeisti Aplinkybių.” pė rūsy ir tapo suimti.

$50.00 Dovanų ir 
Automobilius

tam, kas pirks iš musų naują Chrysler Automobilių 
prieš Velykų šventes už reguliarią kainą, duosime 
dovanų $50.

CHRYSLER automobiliai savo gerumu nesiski
ria nuo brangesniųjų, bet jų kainos yra visiems pri
einamos.

$830
Model 60 Sedan, 5 pasažierių — $1,245
Model 70 Sedan, 5 pasažierių — $1,595 
Model 80 Sedan, 5 pasažierių — $2,675

Visos kainos F. O. B. Detroit
Jus niekur nerasit tokio gero pasirinkimo gra

žumo, tvirtumo ir kainų pritaikintų Jūsų kišenei, 
kaip pas mus pirkdami Chrysler automobilių. Chrys
ler yra pigus ir brangus, Chrysler yra geri, 
Chrysler yra tvirti ir puikus, Chrysler bėga kai lėk
ti lekia. '

Nusipirkit sau vieną Velykoms
i z

Archer Motor Sales
4642 So. Western Avė., Chicago
/ Tel. Lafayette 9030

CARL WAIN0RIS JOSEPH BAGDONAS 
Savininkai

narna, ku-C r

mdkyiklų
mokyklo-

Siuloma

Nuteisė už pagelbą'pa
bėgti iš kalėjimo

Salvatore Rizzo, 18 m., South 
Chicago meksikietis liko Jo- 
liet teisme rastas kaltas už pri
statymą į kalėjimą piuklų ir 
revolverių, kad pagelbėjus pa
bėgti iš .kalėjimo savo broliui 
ir kitiems dviem nuteistiems 
mirčiai meksikiečiams. Visi 
trys pabėgo, bet du tapo su
gauti ir sugrąžinti kalėjiman, 
o trečias tebesislapsto.

Salvatore Rizzo bausme dar 
! nepaskirta, bet 
'metai kalėjimo 
bauda.

Del to paties kaltinimo bus 
teisiamos ir trys meksikietės 
merginos, kurių dvi prispažino 
kaltos ir liudijo prieš Rizzo.

jam gręsia
ir $1,000 pa-

Sudegė operos 
kostiumai

Chicagos operos 
ir kostiumai, 
sudegė gaisre sandėly. prie 
W. 25 St., kuris priklauso 
so kompanijai. Nuostoliai 
mui siekia $75,000.

scem* rijos 
vertės $200,000, 

500 
ga- 
na-

VAIKAI REIKALAUJA
“CASTDRIA”

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus
Motinos! Fletchers Castoria 

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

G E R B. Naujienų ikai I 
tytojos ir skaitytojai ; 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienos e«

PADĖKAVONĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Antradieny, Balandžio 12 dieną, 
1:80 valandą ryto, 1927 m., su
laukęs 4 metų amžiaus, gimęs 
Chicagoje, III., paliko dideliame 
nubudime motiną, tėvą, brolį 
Albiną. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 2047 N. Oakley Avė. 

f

Laidotuvės įvyks Penktadie- 
nyj, Balandžio 15 dieną, 1:80 
valandą po pietų iš namų į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Leopoldo Smolelio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, Tėvas ir Broliukas

Laidotuvėse patarnaujaf gra- 
borius J. F. Radžius, Telefonas 
Canal 6174.

Užvakar Univctsal 
dzūkas laimėjo rjstynes; 
ginia Mercereau 
duoti. Tiesa, tos 
pagal taisykles, 
toj, dzuikhs svėrė 
rų daugiau, negu
Bet nežiūrint to, ji pasirodė 
labai gerai,. Jos svorio ristikas 
vargu galėtų * prieš ją atsilai
kyti. Su dzuku -šS pradžių ne
norėjo net ristis, sakydama, 
jog jis yra sunkesnės klasės 
ristikas. Bet vėliau visgi suti
ko parodyti, ką gali. Mercereau

širdingai dėkavojame gimi
nėms, kaimynams, ir drau
gams šv. Onos Draugystes, 
ypatingai kun. klebonui Paš- 
kauskui, West Pulhnan para
pijos, kad taip gražiai patar
navo musų brangios moteries 
ir motinėlės Onos Simanaus- 
kienės laidotuvėse.

Liekainc nu lindę
Vyras Juozapas 
nauskas, sunai 
nas ir Antanas
cick ir Jonas Kalnakis

k

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Lietuvos Seimo atstovas 
smerkia klerikalus

vėl

Zi-Ritosi taipgi Srerry,, kuris 
savo priešą sulamdė į 30 min.

Siina-
Justi-

Woi-Be jo kalbėjo 
montas ir buvo 
dainų. — Reporteris Pupa.

sako, jog savo svorio ristikus iv>’ks l!ernlainos ir.žmonės vėl 
galinti į ožio ragą suvaryti. laisvę.

dar Dr.
muzikos ir

Sako: “l^iužo konstituciją, žu
do—kankina nekaltus pilie
čius 
dą.”

ir tuština valstybes iž-

d. vakare, Lietuvių 
prakalbos 
,, kuriose 

iš Lietuvos
narys, pri- 

Liaudininkų 
Rudys ir fak- 

Lietuvos

Bal.
Auditorijoj įvyko 
surengtos A. L. T. S 
kalbėjo nesenai 
atvykęs Seimo 
klausąs Valst. 
frakcijai, p. N.
tais įrodinėjo kaip 
klerikalai per šešius savo vieš
patavimo metus varė pragaiš
tingą Lietuvai darbą: laužy
dami konstituciją, sutrempda
mi konstitucijos garantuotas 
laisves, kankindami nekaltus 
piliečius, tuštindami valstybės 
iždą ir dalindamiesi valstybės 
turtais.

Krikščionys demokratai tu
rėdami dauigįuriią Liejtuvos 
Steigiamąjame Seime, sako 
kalbėtojas, priėmė šalies kon
stituciją prasidedančią “Viso-- 
galinčiojo Dievo 
tuoj aus ėmė 
mindžioti, 
konstitucijos 
metus, kolei
piliečiams, kad jie nors būda
mi kunigų įtakoje ir grąžina
mi pragaru ir velniais, balsa
vo už vai. liaudininkus ir so
čiai demokratus ir pastarieji 
paėmė valdžią į savo rankas.

Patekus valdžios aparatams 
į demokratiškai nusistačiusių 
žmonių atstovų rankas., sako 
kalbėtojas, prasidėjo išeiti į ai-

vardu” ir 
ją laužyti ir 

Lauže atskiras 
dalis per šešis 

ant tiek įkyrėjo

brolj ir

kaip tu 
nepra-

Liudvikas Gregorovicz.
Mirė Balandžio 13, 1927, 7:55 valandą vakare, 70 me

tų amžiaus. Paėjo iš Lietuvos, Vėjų kaimo, Kaltinėnų para
pija.-, Tauragės apskričio. Paliko dideliame nubudime mo
terį Olimpiją, 2 sūnus, 3 dukteris ir 2 žentus: Uksą ir Har-' 
monavičių, 2 seseris Amerikoj ir 1 Lietuvoj. Kūnas pašar
votas 1901 W. 47th St.

Laidotuves įvyks Panedėlyje, Balandžio 18, 8:30 vai. 
ryto, bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos Už velionio sielą, po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažy
stamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nulųidę liekame,
Moteris, Sunai ir Dukterys

ž švogeriai ir Sesuo

Mykolas Franka
/

Persiskyrė su šiuo pasauliu Kovo 20 dienų, 5:30 valandų vakare, 
1927 m., sulaukęsi 70 metų amžiaus, gimęs Budrionių kaime, Puša
loto parapijos, Panevėžio apnkričio^ A. A. Franka tik šeši menesiai 
atgal grįžo Lietuvon apsigyventi su savo vaikais, bet ne ilgar tesi
džiaugė senąją tėvyne. Amerikoj išgyveno 13 mėty, paliko didelia
me nubudime moterį Barborą, dukterį Ks. Žilinskienę ir šunų Jonų 
LietuVųj, o Amerikoj dukterę Qnų Jasaitienę.

Laidotuvės įvyko'Hovoy22 dienų, Šeduvos kapuose.
Lieka nubudus,

Duktė
Jeigu kas norėtų platesnių žinių, prašau kreipties, 710 E. 93rd 

St., Chicago, UI.

PAMINĖJIMAS
Elizabietos časicnčs-4)argai- 

tės. Mirė balandžio 11 d. 1926 
metais, palaidota bal. 19, 1926 
Tautiškose kapinėse. Buvo 29 
metų amžiaus, paėjo iš Ak
menės parapijos, Pragalvojų 
kaimo. Paliko nuliūdime duk
relę Butą 2*2 m., vyra Kazi
mierą, 4 seserys ir brolį Ame
rikoje, senus tėvelius, 
2 seseris Lietuvoje.

Jau praslinko metai 
mumis apleidai, bet 
ėjo nė vienos minutės, kad 
mes aglėtumėm tave užmiršti. 
Ak, kaip liūdnos mums šįmet 
Velykos be tavęs. Sesutė mie
loji, ilsėkis rainiui.

.Ačiū visiems draugams ir 
pažįstamiems, kurie taip skait
lingai dalyvavot jos laidotu
vėse ir suteikėt gėles. Mel
džiame atjausti musų nuliū
dimą.

Nuliūdę
Seserys ir brolis.

Tel Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse Ir kokia- 

. <ne reikale, visuomet 
kesti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

Auhurn Avė.
IICAGO, ILL.

3307 .
CHICAGO, ILI

J.FiRADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graboriua Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
rmu nogu kiti, to- 
<H. kad priklausau 
pr'e grabų išdirby-

OFISAS:
8RK W. 18th St. 
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
8238 S. Halsted St.

Td Rlvl. 1068 I

Ar jus žinote, kad
Kompasas buvo nežinomas civi- 

lizu itiun pasauliui iki pabaigai dvy
likio amžiaus, bet Chlnijoj jau jis 
buvo vartojamas amžiai* atgal, kol 
Europos tautoj apie tai dasižinojo. 
Kompasas yra padarytas iš plieni
nės adatos su niagneliznolais ga
lais. Ar jus žinote, kad nei laikas, 
nei papročiai ne :?i sunaikinti llel- 
marų gerumo. Kaip lik syki .i'isą



Penktąflienis, Bal. 15, 1927NAUJIENOS, Chicago, UI

—

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Financial
Finanaai-Paakoloa

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

ofisui, (» ypač la- 
išrodo žiūrint iš 
Priekiniai langai 
ant kurių vienos 

Mi<l-West
XVe

pusės “Augusi Saldokas,

Susivienijimas Lietuvių 
Draugijų ir Kliubų Bridgepor- 
te rengia laliai puikią ir links- 
mią pramogą — bunco party, 
gegužės 18 d., Lietuvių Audito
rijoj. ant pirmų lubų.

Komisija deda pastangas, 
kad lai butų viena iš links
miausių pramogų, nes tai bus 
užbaigimas žiemos sezono, o 
antra — bus smagu .pažaisti 
prie naujai įtaisytų svetainėje 
tam tikslui staliukų, 
komisija pranešė, kad turi 
ir gerų dovanų surinkusi 
to vakaro. Tikintai irgi .yra 
gaminti ir skleidžiami 
draugijas. Patartina yra 
siems įsigyti tikietus iš ; 
to, tad nepamirškite tą dieną! liznj, 
atsilankyti į Liet. Auditoriją, pimčius 
Dar turiu keletą žodžių pri- moka, 
minti draugijoms ir kliubams, | taip kalba, 
yp:»č kad pasistengtų pasiimti 
tikiotų nuo komisijos ir pai- 

duoti kuodaugitiusia savo na
riams, tuo užkviečiant atsilan
kyti į minėtą vakarą. Kiekvie
nam gi yra suprantama kokiuo 
tikslu Susivienijimas rengk 
šią pramogą dėl sumažini
mo ir atmokėjimo skolos Lietu
vių Auditorijos. Todėl yra pa
reiga kiekvieno Lietuvio neat
sisakyti, o paremti šį užmany
mą. Komisijon, kuri darbuoja
si, Įeina Ur. Badzevičienė, E. 
Runiola. B. Bytautienė, T. Ja
nulis ir J. Antanaitis.

Dar sykį kviečiu visus, var
dan komiteto ir viso Susivieni
jimo. —P. K. Sekretorius.

karna riznio 
bai gražiai 
lauko pusės, 
labai dideli,
pusės užrašyta: 
Home l.oan Assoeiation. 
M ako, Buy and Sėli Ist, 2iid, 
and 3rd Mortgages’’, o ant ant
ies
IR ai Estate’*. Kiekvienas pra
eivis novoms ar nenoroms pa
sižiūri, nęs artistišku žvilgsniu 
tikrai puikiai užrašų darbas at
liktas. Reikia pažymėti, kad šį 
darbų atliko prieinama kaina p. 
Kačerauskas, kuris savo pieši
mo įvairių paveikslų studiją tu
ri Lietuvių Auditorijos name. 
Aš nuo savęs linkiu kuogeriau- 
>io pasisekimo Mid-West ir p. 
August Saldukui naujojoj vie-

Taipgi 
net 
dėl 
pa
po 
vi-

anks-J West

toj.
N. žiūrini kad musų Mid-\Vcst 

yra teisėta įstaiga, turi korpo
racijos čarterį ir yra valdžios 
orižiorima, bet visgi atsiran- 
la vietos lietuvių tarpe tokių 
“vyrų", kurie kalba, kad Mid- 

esanti panaši j Bisbopo 
nes,' girdi, didelius nuo

savo dalininkams iš- 
Man rodos, tai tik tie 

kuriuos Bishopas 
kaip reikia savo

linti, Pasak to priežodžio; “Na
glis nudegęs kitų kartų ir saitų 
pučia”. Taip ir čia. Karta ap-

Help VVanted—Male-Female
________ I)arbininkj|Reikia_______

ATYDAI 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 prie 
spcciallo darlm musų biznyj, tiktai 
2 valandas į vakarą. Gera mokes- 

Atsiųskile arba priduokile sa- 
adresą:vo

1739 S.’ Halsted si.
Bos 911

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA jaunos merginos darbui 
į saldainių krautuve, duosime val
gi, kambarį ir damokėsime. 2911 \V. 
38 St.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGI agentai pardavinė
jimui naujai išrastų gyduolių. Agen
tams didelis pelnas. I'latesnių 
formacijų klauskite laiškais.

DEKSNIS OINTMENT CO. 
518 Main Street, 

HARTFORD, CONN.

in-

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale 
N a m ai-žęmė Pardavimui 

$5.00 ĮMOKĖTI
PARMOS, FAHMOS

Kas norite pirkti gerą ūkį lie
tuvių kolonijoj, atsišaukit: .1. A. Ze- 
lųailis, R. į, Bos 17, 
Mich.

Fountain,

Aš TURIU 3 vaisių farmas parda
vimui, nuo 5 iki 40 akrų, p’giai ir 
lengvais išmekėjimais, jei imsite 
jau.

SYLVANUS VVILE 
R. 2, Box 6(1 

St. Joe, Michigan

tuo-

PARDAVIMUI N. W. kam
pas‘Archer ir Harlem Avė., 
prie dviejų gatvekarių lini
jų. Krautuvė, f Ur šokių 

era vteta bile 
ninkas

200 AKRŲ geros žemės, 48 Išdirb
tos, prie gero kelio, namas, arti mo
kyklos, kainu $2500, pusę įmokėti, o 
kitus p<» $50 j metus.

M. W. CHINNERY
• Scottville, Mieli.

204 akrai mieste prie, elcžinke- 
lio, didelė šluba, graži bamė, daug 
gyvulių, mašinerija, geri marketai, 
geri javai, prie valstijos kelio, 
na $ 16,500.

Rašykit

kokiam bizniui. S 
atiduos greitam pirkėjui už 
$40,000, cash $9,000, kitus 
pagal sutartį. Šis namas tu
ri labai didelę ateitį, ir yra 
vertas daug daugiau negu 
savininkas reikalauja. Del 
tolimesnių smulkmenų pasi- 
matykit su J. Ponelis. J. N. 
ZEWERT & CO., 4377 Ar
cher Avė., Phone Lafavette 
5313-9244.

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

COMPANY
6347 So. Western Avenuo 

Phone Hemlock 2636

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Miscellaneous

kai-

$150 JMOKfiT, $7 | MENESI 
NEPIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įžengimai, g-ažųs namai 

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

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. J vedam 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

PAUL LYCH, 
Camey, Mich. '

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Pereitą sekmadienį sudegė 
Prospect Millinery Shcp skry
bėlių sankrova, 3327 So. Hals
ted St., kurios savininkėmis 
yra p-ios Ugianskienė ir Ba
ranauskienė. Po sunkaus sa
vaitės darbo abi su savo vai- ■
kučiais buvo išvažiavusios pa
silsėti teatre, bet kada sugry- 
žo namo, tai rado sankrovą 
netik sudegusią, bet ir apiplėš
tą: iš buto užpakaly sankro
vos*., kuriame gyveno |>-ia U- 
gianskienė su savo vaikučiais 
išnešti visi pinigai ir vertesni 
daiktai. Apiplėštas buvo ir 
virš sankrovos esantis 
Margerio butas, į kurį 
ugniagesiai buvo įsilaužę.

Dar nenustatyta gaisro
žastis ir kas papildė plėšimus.

Nuoštoliai dideli; netik kad 
viskas sudegė ir suruko,1 bet ir 
pats biznis susitrukdys ilgo
kam laikui. Blogiausia, kad 
sankrova nebuvo apdrausta ir 
abi moterys, kurios tik savo 
darbu pelnėsi sau ir savo vai- 
Hučiams pragyvenimą, turPs 
panešti visus nuostolius. —D.

irgi

prie-

Brighton Park
Lietuvių finansinė įslaiga 

naujoj vietoj •

iingo biznio bijosi ir apie jį 
Jogai kalba. Bet nieko nepada
rysi, teisingas vis pasiliks tei- 

| ingu, o tokios kalbos tai irgi 
,au netaip blogas dalykas, nes 
išgarsinama daugiau biznį. Ne 
’/e reikalo Mid-\Vest taip pui
kiai gyvuoja ir kas kartas ka- 
>ita)as ne šimtais, bet tūkstan

čiais auga ir auga, ir jau neto
li tas laikas, kuomet bus pa
keista apyvarton apie 50 t ūki
ančių dolerių, o tuomet bus 

galima dar didesnius nuošim
čius dalininkams išmokėti.

Mid-West direktorių susirin
kimai, kaip pirma, taip ir da
bar bus laikomi kas kiekvienas 
IHnktadienis, 8 vai. vakaro.

Ne reporteris.

fCLftSSIFIEŪ APS

Announcements
Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip ir kada 
rengia, veikia ar kviečia

Assn. of 
susirinki- 
balandžio 

1034

Xlid-XVesl Home Loan 
America, Ine. generulis 
mas įvyks |>enktadicny, 
15 dw po nauju antrašu: 
Archer avė., lygiai 8 vai. vak. Vi
si nariai malonėkite būti laiku.'*

S. Doiubrou, nut. rašt.

L. G. D. L. K. Vytauto ant Brid- 
geporto laikys savo mėnesini susi
rinkimą balandžio 17 d„ 12 vai. die
ną. Taigi nariai kvečiaini laiku pri
būti skaitlingai į Ch. L. Auditori
ją. 3131 S. Halsted si.

N. R. XT. Kacevičia, rašt.
Susirinkimas Draugystes šv. I*)<>- 

ininiko įvyks nedėlioj, balandžio 17 
dieną, t. y. Velykų dienoj, 1 vai. po 
pietų. .Malonėkit visi nariai susi
rinkti. —J. V. Dimša, pirm.

Persona!
Asmeny Ieško

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

Lietuvių finansinė įstaiga 
vardu Mid-AVest Home Loan 
Assoeiation of America, o taip
gi kartu ir vietos lietuviams ge
rai žinomas realestatininkas p. 
Augusi Saldukas persikėlė į 
naują vietą, po num. 1034 Ar
cher avė. Kaip senoj vietoj, taip 
ir čia abi įstaigos turės bend
rą ofisą. Persikėlimas padary
tas dėlto, kad buvo stoka vie
tos, o kuomet maža vietos, tai 
kad ir prie geriausių norų 
sunku kostumerius patenkinti, |į apie jį. Taipogi kartu paieškai! 
- net kartais atsisėsti nebūna Viktorijos * ulono min

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

J. A. DOUGLAS
2742 Hampden Avė. 

Chicago, III.

PAIEŠKAU savo brolio Mikolo 
Mieluno; paeina Kauno rėd., Pane
vėžio apskr., miestelio Ramigalos. 
Pirmiau gyveno Chicago, III. Turiu 
svarbų reikalą iš Lietuvos pranešti. 
Savo brolio meldžiu atsišaukt į 
mano paieškojimą, jei gyvas. Arba 
kas apie ji žinot, meldžiu praneš-

s JakaičitUės. Abudu iš 
vieno miestelio Ramigalos. Juozas 
Meilūnas, 612 Croker St., Los An- 

kurie iš dalies pakenkė Kėlės, Calif.
kur. Dabar tie visi nepatogu
mai, 
pačiam bizniui, liko pašalinti.' 
Ši nauja vieta yra kur kas di-1 
desnė ir visais atžvilgiais tin- 1 RENDAI garažas, arba renairing 

šapai ar kokiai kitai šapai. 3200 S. 
............ .... .   1 " Halsted st.

For Rent

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

Furnished Rootns

/

MAN KEIKIA PENKIŲ VYKŲ
Kurie yra susipažinę 

tnvėmis, mašinšapiais arba 
ehanikų darbu dėl atlikimo 
cialio darbo didelėj įstaigoj 
tai tris vakarus į savaitę,
ta mokestis. Tiktai atsiųskite 
savo vardą ir adresų.

1739 S. Halsted st.

spė
ti k-
(1 c-

Automobiles
PABDAVIMU! Fordas, tour- 

ing, 5 
pigiai 
proga, 
toj po
Lo\ve avė.

tajerai, mažai vartotas, 
nupirksit. Pasinaudokit 
Matyk it vakarais suba- 
pietų, 1 lubos. 3126 So.

TnINK IT 
OVER

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaiaai

BARGENAS .
Sulankstomi kortoms lošimui sta

liukai $1.55, su šituo skelbimu.
CALIFORNIA FURNITURE 

COMPANY 
4041 Archer Avė. 
Kampas California

PABDAVIMUI rakandai, 
rame padėjime.

3416 S. Auburii avė.
1 lubos.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

ge-

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

1 lubos.

KIMBALL ir \Vurlitzer pianai, 
tiktai užmokėkite už dastatymą į 
justi namus, mums reikia daugiau 
vietos. Genas bargenas dėl prade
dančių. 1538 XV. Chicago avė., 1 fl.

$750 vertės grojiklis pianas už 
$95, benčius ir voleliai pridedami. 
6136 S. Halsted st.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai
EXTRA1 EXTRA!

Pardavimui bučernė ir grosernė, 
5 ruimai gyvenimui, nupirksi! už 
tikrą pasiūlymą. Savininkas eina į 
kitą biznį.

3o38 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 3951.

PARDAVIMUI saldainių ir deli- 
cattessen krautuve. Parduosiu pi
giai. 2979 Rrcher avė.

PARDAVIMUI Lunch Rooin už 
labai pigią kainą, prie didelių dirb
tuvių Crane Co. 3953’4 S. Kedzie 
avė.

;_ PARDAVIMUI grosernė labai pi-
niJgiai. Priežastis svarbi. Gera vieta 

" tam bizniui. Viską j»tirslt ant vie- 
tos 
riai sunku užlaikyti. Kreipkitės:

Tdriu du bizniu, vienai mote-

1707 XXr. 45 St.

RENDAI ruimas vaikinam arba 
merginoms, su vhlgiti arba be val
gio., 1 lubų užp. 827 W. 34 PI.

BUCERNfi ir grosernė, 
lik už $1200, verta $3000. 
2865 XV. 22nd st. Tel. 
9036.

parduodu 
Klausk 
Rocksvcll

TAM, KAS JIEŠKO GERO invest- 
mento persiduos didelis apartmenti- 
nis namas su bizniu: 11 flatų ir dvi 
krautuvės, ant bizniavos gatvės, nau
joj ir smarkiai kylančioj apielinkėje. 
Namas tik dviejų ir puses metų ser 
nas. Apartmentai įrengti sulyg vė
liausios mados: “indoor beds”, vanos 
ir “shovver bath” ir viskas, kas rei
kalinga moderniškam gyvenimui. 
Ren<lo.q neša dabar $10,060 į motus; 
Icuirtn Jj?f)3,O()O. Savi r*i rilcns* nori jmo- 
kėjirno apie $20,000. Kreipkite.s j 
“Naujienas”, J, ŠMOTELIS.

LOTAI $750 — 36X123
Ant lengvų išmokėjimų, tre

čių dalį įmokėti, likusius mė
nesiniais išmokėjimais, greitai 
augančioj apiclinkėj, prie Hen
ry Fordo naujos orlaivių sto
ties, kur stato dirbtuves. Va
žiuok kaip greit gali. Del dau
ginus informacijų šauk telefo
nu

namas su grosernej 
mainyti ant private
noriu mainyti j koki

BIZNIAVAS 
liga priverčia 
namo.

TURIU lotą, 
nors biznį.

DELKO moki rendą, jei turi lotą, 
mainykim ant Bungaiovv, cash nerei
kalinga.

NEDIRBU; turiu mažą namą, mai
nysiu ant biznio.

Apetitams komifiinas.
Kreipkitč.s

STANKO-NESTOB
5(197 Archer Avenue
Tel. Lafayette 6036

PARDAVIMUI 6 kambarių na
mas ir 2 akrai žemės, taipgi 2 ka
rų garažas; pigiai už cash. Labai 
graži vieta rezidencini distrikte.
' Del platesnių žinių atsišaukit 

1845 W. 47 SI.
CHAS. COSSMAN, 

Box 44 
Round Lake, III.

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

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

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

loto. Mes pastatysim modernišką 
murinę bungalosv, su knygynu, ug- 
naviete, bufetu, įmūryta, phimbin- 
ųu, vandeniu šildoma, vėliausios 
mados fikčeriai už $5,500. Nereikia 
oinigų. 15 metų išmokėjimui, mes 
rfin<inHiiO2ftiinc, i.4mokfj i imi i lengves
ni kaip renčia. Apžiūrėki! pastaty- 
Uis namu.5. Atdara vakarais ir ne- 
lėlioj. Cook County Bldg. & Impvt. 
Co.. 1358 XV. 79 St. Triangle 6090.

.VASARĮ
Kada kvietkos pradės žydėt, 

gamtos grožybės rodos traukte 
traukia j parkus naudotis gam
tos grožybėmis ir kitais gyve
nimo patogumais! šioj minu
tėj jus*turite progą jūsų ran
kose, kuri tikrai gali pądaryti 
jumis turtingais*. Tai yra vie
nas ir paslaptingas sekretas, 
kurį jus turėtumėt išsimokinti 
ir kurį kiekvienas turtingas ge
rai žino. žem& tai yra didžiau
sia kiekvieno žmogaus laimė, 
kuri msudeg^K nesušąlą, nepa
bėga ir niekas nepavagia. *$10 
į mėnesį užmokant, i trumpą 
laiką liksite ant ncpriklauso- 

.myb'cs kelio. Per daugelį metij 
musų biznio istorijoj tūkstan
čiai žmonių pakilo gyvenime ir 
džiaugiasi sukrovę turtus, šian
die tų progą teikiame jums. 
Puiki kaip sodnas Manjuctte 
Park Iligland jus laukia — to
dėl pasiskubinkit, .kad vėliaus 
nereikėtų bėdavoti, kaip daugu
mas šiandie 
dę auksines

tuojąus.
ADAM

General Manager 
Room 874',

First National Bank Bldg.
58 W. Monroe St., Chicago 

Tel. Bandolph 7400

labai gailisi prara- 
progas. Atsišauki-

te
MARKŪNAS

ĮMOKĖK $500

Nupirksi 4 kambarių namą h* 
garažą. Kas turi biznį arba lotus, 
savininkas priims į maiąus. Kaina 
$4,500. Randasi Brighton Parke ant 
16 ir California avė.

C. P. SUROMSK1S & CO 
Real Estate z

5833—35 S. XXrestern avė.
Phone Hemlock 6151

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

PARDAVIMUI lotas 30x125 ant 
Fairfield Avė., netoli Marųuette Par
ko. Geras dėl Bungalovv arba 2 fla- 
tu. Kaina $1,500.

E. RŪBAS
6806 So. Rockwell St. 
Phone Republic 0545 
šaukite tiktai vakarais

fla-

TIKRAS PIRKINYS
Moderniškas 6 kambarių mūrinis 

bungalow, karštu vandeniu Šildomas, 
aržuolo trimas, grįstas augštas, 30 
pėdų lotas, garažai, ėlė cementuota, 
kaina tik $9800, išmokėjimais $3500 
cash. 6336 So. Mozart St., arba John 
Bain & Co., 1610 W. 68rd St., Tel. 
Republic 6000.

arba matyk ypatiškai
Z. S. Mickeviče 

2505 W. 63 St.
Hemlock 0800. i

2 FljATŲ mūrinis ir medinis, 4-4 
kambarių, elektra ir vana, gatvė ce
mentuota ir apmokėta, cash reikia 
$2000, greitam pirkėjui už $5300.

Savininkas
4956 So. Artesian Avė.

2nd fl.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

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 ()el (|arbo žmonių. Kai
na $5,500, įmokėti $500 ar daugiau, 
o likusia kaip renda — mokėk saul

W. HAYDEN BELL 
Klausk Ed. Bakševičiaus

N. XV. kampas Archer ir Kedzie 
Tel. Lafayette 8600.

ŠEŠI DIDELI KAMBARIAI 
MIEGOJIMUI PORčIA'l 

-------- 1---
Turi būt parduotas šią savaitę nau

jas mūrinis bungaiovv, aržuolo grin
dys ir užbaigimas, kiekvienas kam
barys šviesus, karštu vandeniu šildo
ma, vėliausios mados plumbingas, 
grįstas augštas, 30 pėdų lotas, savi
ninkas bus ant vietos Subatoj ir Ne
dėlioj. Nepraleiskite progos nepama
tę šio gerai pastatyto ir gražaus na
mo.

7141 So. Campbell Avė.

IR ,

6 KAMBARIŲ moderniškas mū
rinis btingalow, su sieteliais ir stik
liniai porčiai, netoli 2 karų linijos, 
kaina greitam pardavimui $8500.

7036 So. Maplewood Avė.
Prospect 3397

BARGENAS. Pardavimui 6 kam
barių mūrinė cottage. Elektra, gft- 
zhs. inandynC, 2 karų garažus, 3031 
b'ilmore avė.

PARDAVIMUI 5 flatų na
mas ir krautuvė, lotas 50X125, 
2 garažai, garu šildoma, aržuo
lo irimas. S. E. kampas 51 St. 
ir Carpenter St. Bargenas, šau
kit savininkų Tel. Crawford 
4451.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalow, naujas, visai moder
niškas, jotas 32x125, garažas. Pama- 
tykit šį namą Nedėlioj, bargenas 
$7600, cash $1000, kitus lengvais iš
mokėjimais.

Savinftikas ant vietos.
7134 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, du po 5 kambarius flatai, ga
ru šildomas, 2 karų medinis garažas, 
lotas ,45x125, Washtenaw Avė., neto
li 67th St., tiktai $17,500.

IGNATIUS CHAP & COMPANY 
31st prie XVallace Street

PA&DAVIMOl medinis namas, 
Storas su 4 kambariais ir viršuje 
4 kambariai, ant W<*st Side. Rėir- 
dos $45, kaina $3,500, arba mainy
siu ant gero namo Marųuette Park 
kolonijoj.

Atsįšaukit:
7011 S. Artesian avė.

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

907 W. CullertoiT St.

DIDELIS bargenas, 3 aukštų mū
rinis namas, 2932 XV. Pcrshing Rd., 
2-ros lubos.

PARDAVIMUI 4 fialų namas, ga
ru šildomas, Marųuette Parke, ne
toli katalikų mokyklos ir bažny
čios, įplaukų $3,300, didelis bar
genas. Turiu parduoti prieš gegu
žio 1. Atsišaukite XV. Van Oeyen, 
2416 Smalley Ct., Chicago. Tel. 
Beimont 1716.

MURO namas. 2 flatų po 5 kam
barius, garu šildomas, stikliniai por
čiai, lietaus lašų vana, clothes 
shutes, metaliniai prie langų strip- 
sai 2 karų 1 garažas, . cementuota

6010 S. Francisco avė.
Republic 7334

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas po 4 kambarius, pečium ap
šildomi, 8 mėnesių senumo, Brigh
ton Park kolonijoj, arba mainysiu 
ant gero namo Ciceroj.

Atsišaukite
1446 So. 50th Ct., Cicero.

PARDAVIMUI namas ir groser
nė. Parduosiu arba mainysiu ant 
fanuos. Turi būtį parduota į trum
pa laiką. Savininkas randasi ant 
vietos. 4523 S. Honore st.

2 FLATŲ mūrinis namas, 906 XV.
19 St.

PARDAVIMUI naujas 4 flatų ir 
4 kambarių, 2451 XV. Marųuette 
Road, pusė bloko nuo XVestern avė. 
Kaina $26,250, tile sienos prausiny- 
čioj. Savininkas ir budavotojas 

(>OO4 S. Artesian avė.
Phone Republic 1145

VAHOAVIMUI 2 fintų, 6—6 kam- 
barių namas, garu šildomas, 2 boi
leriai,* aržuolo trinias, skiepas 7 
pėdų 6 colių aukščio, 2 karų gara
žas, dvi informacijų šaukit Cicero 
2133 R., arba matykit savininką, 
1811 — 51 Avė., Cicero. Agentų ne
reikia.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galovv, aržuolo trinias ir grindys, 
viškai ir skiepas, 2 karų garažas, 
elė ir gatvė cementuota ir apmo
kėtos, kaina $6200, lengvais išmo
kėjimais, $55 į mėnesį.

6340 S. Claremont avė.

Financial
Finansni-Paskoios

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai 

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

STOGDENGYSTĖ
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 Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOF1NG CO. 
3411-13 Ogden Are.,

Phone Lawndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribitdavojimus 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 St 

Tel. Roosevelt 8500

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In 

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

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

Tel. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette'*”05—8700

Chicago
BUK LINKSMAS 

Nemikčiok, nesustok
Aš galiu išgydyti jumis nuo mik

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

CHAS. PFERDMENGES
Tol. State 8123 Suite 914.

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois

Educational
_ _ _. _ _ _ Mpk.ykiy_____________

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

International Barbcr College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

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

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Naujieinų kablegrųmų


