
»

ūf m
I—■ . ............................................................................................................ ■■■!■■ ■ I ■■ I I I I

The First and GreateMLithuanįfjn Daily i n America

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily Niwi

PUBL1SHED BY LITHUANIAN NEWS PUBLISHING CO„ INC. 
1739 South Halated Street, Chicago, Illinois 

Telcphone Roos«v«lt 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XIV Kaina 3c

Latviai suardę Anglų
planus Pabaltijy

Šveicari j a pagaliau susi 
taikė su sovietų Rusija

Ragina valstybes pradėti karo 
žygius prieš Kinus

Latviai suardė Anglijos 
užmačias Pabaltijy

Projektuojama Rusijos-Vokie- 
tijos-Lietuvos-Latvijos san

tarvė

RYGA, I^atvija, bal. 17. [Chi
cago Tribūne Press Service]. 
— Pasak vieno aukšto Latvi
jos užsienio departamento val
dininko užsienio ministeris 
Cielens kovo pradžioj lankęsis

Sovietų Rusija ir Šveicari 
ja susitaikė
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Nanking, Kinijos miestas, kurį užėmė kantoniečiai.
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Oficialis Eltos pranešimas 
apie Seimo paleidimą

No. 91

Meksikos maištininkai 
skelbia savo programą

Konfliktas dėl Vorovskio nužu-i 
dymo baigtas; sovietai daly-l 
vaus tarptautinėse ekonomi- 

^endjosrigink,avimo kw” Ragina valstybes smurto
žygiams KinuoseBERLINAS, bal. 17. — So

vietų Rusijos užsienio reikalų 
ministeris čičerinas,

v/.v.v...-. ...... ...... v--imas pastaruoju laiku centrai!-,
inkognito Kaune ir ten turėjęs nėj Europoj,, praskynė kelią 
svarbių konferencijų su Lietu-: Rusijai grįžti vėl į tautų šei
vos vyriausybe. Grįžęs į Rygą myną.
p. Cielens netrukus pradėjęs, 
pertraktacijas dėl Latvijos ir 
soviet’ų Rusijos nepuolimo ir 
neitralumo pakto, kas atšaldęs 
santykius tarp Latvijos ir Es
tijos, tuo tarpu kai santykiai 
tarp I>atvijos ir Lietuvos pa
gerėję.

Tolinus tasai valdininkas nu- 
gynė pranešimus, kad konfe
rencijose dalyvavę diplomati
niai Rusijos ir Vokietijos at
stovai.

Stojusiam valdžion Latvių 
kairiųjų partijų koaliciniam 
kabinetui pavyko Pabaltijo 
valstybių užsienio politiką ap
versti aukštyn kojom. Ligi so
cialdemokratai nebuvo įėję 
valdžion, Latviai laikėsi neitra- 
lės pozicijos, stropiai sekdami 
Anglijos ir Rusijos santykius.

Dabartinė socialdemokratin I I 
valdžia staiga Latvijos valsty
bes vairą pasuko į Rusijos ir 
Vokietijos vandenis. Vietos di
plomatai dabar belaukia pa
skelbimo apie susidarymą Ru
si jos-Vokieti jos-Lietu vos - Lat
vijos antantės, kuri Vokietiją 
su Rusija padarys beveik visai 
artimais kaimynais, tuo tarpu 
kai Anglijos pastangos izoliuo
ti bolševikus nuo Europos bus 
niekais paverstos.

Pastaruoju _ _
ir Rusijos laikraščiai veikė- 
išvien, skleisdami gandus, buk 
Lenkija koncentruojanti ka
riuomenę Vilniaus koridoriuje 
ir buk Varšuva planuojanti, su 
Anglijos pritarimu, okupuoti 
Lietuvą. Telegramos skelbia
mos Maskvoj paprastai parei
na iš Vokietijos, o skelbiamos 
Beriino laiikraščiuone pareinu 
iš Maskvos. latvių socialistinė 
ir Lietuvos fašistinė i 
tuos iš abiejų kraštų praneši- j nusiginklavimo kor/jrencijose. 
mus atkartoja, tečiau Lietuva?Jos supranta, kad Rusijos dū
delei gresiančio jai didelio pa- lyvavimas Genevos konferenet- 
vojaus, laikosi šalčiau. i joj nuramins kitas valstybes,

Verta pastebėti, kad tie pra- kurios iki šiol visados bijojo 
nešimai kilo staiga tuo metu, misteringos, per ketverius pa
kai Lenkija pradėjo New Yor- storuosius metus nuo pasaulio 
ke derybas dėl 100 milionų do- izoliuotos, sovietų galybės. • 
lerių paskolos.

Jei projektuojama Pabaltijo 
antantė butų sudaryta, tai Vo
kietijai ir Rusijai bus pavykę 
šiaurėje apsiausti Lenkiją 
draugingų jai valstybių 
siauračiu.

buvoda- Ministeriai Pekine sako, kad 
su Kantono vyriausybe jie 
negalį susikalbėti

Jo pastangų dėka, sovietų 
rmtasadorii.’s Beriine, K ręsti n- 
skis, ir Šveicarijos minis
teris Berline, Ruefenacht, pa
sirašė sutartį, kuria atsteigia- 
mi draugiški santykiai tarp

i Rusijos ir Šveicarijos.
Rusijos atstovai dabar jau 

galės dalyvauti Tautų Sąjun
gos konferencijose Genevoj.

Vyriausias šiuo tarpu Rusi
jos siekimas yra dalyvauti 
tarptautinėj pasaulio ekonomi-1 
nėj konferencijoj, 
dės Genevoj 
žės mėnesio • 4

A įsteigdama 
ekonominėmis 
bėmis Rusija
gauti užsieniuose kapitalo, ku
rio jai taip reikia savo žemės 
ukiui ir pramonėms atsteigti.

Santykiai tarp Rusijos ir 
Šveicarijos buvo nutrukę nuo 
1923 metų, kai Lausannoj bu
vo užmuštas sovietų delegatas 
Vaslavas Vorovskis, 
mušėjas, inžinierius 
buvo vėliau šveicarų 
teisintas.

Vakar išleistame
te Šveicarija pareiškia apgai- ir griežtai reikalautų iš Kan- 
lavimo dėl papildytos prieš tono vyriausybės pilniausio at- 
Vorovskį piktadarybės ir pri- lyginimo už padarytas amen- \Vashingtono

kuri prasi-’ 
ateinančio gegu- 
dieną.

kontaktą su 
pasaulio valsty- 
tikis galėsianti

o jo itž- 
Conradi, 

teismo iš-

komunika-

J. V. dokumentŲ išvogi
mas Meksikoje

Amerikos militarinis attache 
paršauktas į Washingtoną 
raportą duoti

Kautynės tarp kiny nuo 
saikiyjy ir komunistu

šanchajuj daugiau kaip šim
tas asmenų buvę užmušta

KAUNAS. [Iš Lietuvos Pa
siuntinybės VVashingtone. Peš
tu]. — Elta praneša, kad ba
landžio mėn. 12 d., po debatų 
dėl liaudininkų interpeliacijoj 
Pajaujo byloje, Seime 45 bal
sais prieš 31 1 ui įsą pareikštas
nepasitikėjimas Vyriausybei ir 
priimta i 
Pajaujo.

Tautininkų 
sąmokslo 
priėmimą 
kas statė 
mo dirbti

i Respublikos Prezidentas pa
skelbė Seimo paleidimo aktą, 

į Nauji rinkmai bus paskelbti 
atskirai.

[Einant konstitucija vyriau
sybė, gavus parlamento arba 
seimo nepasitikėjimą, ne sei
mą paleidžia, bet pati ant tų 
pėdų rezignuoja. Lietuvos Ijet- 
gi smurtininkai, smurtu pasi
grobę valdžią, eina 
smurto keliu, trypdami 
jų pamatinius krašto 
mus.]

Nuvertę dabartinę valdžią ža
da atsteigti dvarininkų ir 
kapitalistų teises

GUADALAJARA, Meksika, 
bal. 17. — Meksikos neramieji 
elementaj, pasivadinę revoliu-

rezoliucija neišduoti cine 1>arlija' norčdami PriįYj
lioti sau visus prezidento Cal- 
leso priešus, prieš pat Velykas 

, kurį jie 
žada tuojau imti vykinti, k ii 
tik nuversią dabartinę socia
listinę Meksikos valdžią.
.Jie žada daryti visa, kad 

atsteigus stambųjį žemės ūkį, 
randus ir didžii dus 
kurie esą būti n 
krašto progresu 
onai ir ūkininką 
kilę, kad galėtų 
somi, ir visada 
didžiulių dvarii 
Jie pašalinsią ’ 
valdžios padarj 
aliejaus kompa 
kompanijoms, 
gyvenantiems 
Meksikoj apsij 
saliams, etc.

Programe betgi neužmiršta 
nė liaudis. Maištininkai žada 
rūpintis valstiečiais, dalindami 
jiems sklypus iš valstybės že
mės ir paragindami didžiulius 
dvarininkus duoti po sklypelį 
žemės bežemiams valstiečiams, 
dirbantiems dvarų laukus.

Laisvos savivaldybės ir pro
vincijų renkamos administra
cijos butų )>anaikintos. Meksi
kai butų grąžintas ‘ Porfirio 
Diazo laikų režimas, kol žmo
nės išmoksią vartoti balsavimo

rezoliucija apie! paskelbė programą,
pasmerkimą, kurios 
Ministeris 'Pirminiu* 
kaipo sąlygą galimu* 
su Seimu, * nepraėjo

ir toliau 
po ko- 
įstaty-

dvarus, 
reikalingi 

B.; kadangi pc- 
nesą tiek pa- 
>ut nepriklau- 
esą reikalingi 
akų pagalbos, 
jus dabartinės 
is suvaržymus 
joms, kasyklų 
kapitalistams, 

ir norintiems 
venti sveti m-

Baisus sprogimas anglies 
kasyklose Belgijoj

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 17.
— Nuosaikieji kantoniečių ka- 

—Valstybė* departamentas pa- riškiai elementai vakar pada- 
galiau oficialiai vakar pranešė, rė vėl daug kratų komunistų 
kad pulk. Edw. C. Davis, mili- centruose ir suėmė dideli kie- 
tarinis attache Meksikoj Mios-.kį šautuvų ir amunicijos. įvy
tę, buvęs parkviestas Wash- kusiose dėl to kautynėse šan- 
ingtonan raportuoti apie išvo- chajaus kiniečių mieste buvę, 
g.'mą svarbių oficialinių doku-j sako, daugiau kaip šimtas ko- 
męntų iš Jungtinių Valstijų munistų užmušta.
ambasados Meksikos Mieste.

[Prieš kiek laiko į Washing- 
toną staiga buvo parvykęs 
Jungt. Valstijų pasiuntinys 
Meksikai, Sheffie’d, ir Ameri
kos spauda buvo pradėjus spė
lioti, kad Jungt. Valstijos ren
giasi nutraukti santykius su 
Meksika. Netrukus betgi Shef- 
field grįžo į Meksikos Miestą 
su “misteringa nota” Meksi
kos prezidentui Callesui, ir dėl 
tos notos spaudoj vėl buvo 
įvairiausių spėliojimų. Paga
liau buvo pranešta, kad Meksi
kos prezidentas Calles turįs suotinis streikas, kurį komu- i p(>wer kompanijos 
svarbių Jungtinių Valstijų nistų vadovaujamos 
slaptų oficialinių dokumentų, kų unijos buvo i 
išvogtų iš Amerikos ambasados** C . U1JC4

ir nežinomu budu patekusių į kas, kurs buvo paskelbtas pro- ^lyginimo, 
jo rankas. Prezidentas .Calles testui prieš generolo Čian Kai- j _
pats pranešęs apie tai Wash- 1---- - i.—... - - -
ingtono valdžiai. Kadangi kai nistų centruose 
kurie dokumentai buvę labai nesėkmingas, kadangi 
nedraugingo Meksikai turinio, 
prez. Calles reikalavęs iš

i pasiaiškinimų.
kiečiams skriaudas Nankine. ^paį bUVUs priežastis, dėl kurios 

pasiuntinys Shcffield staigiai 
'buvo parvykęs į VVashingtoną 
ir čia jau įvykęs “misteringo- 

’ mis notomis” apsikeitimas su 
departa- 

tą iki šiol

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 17. 
— Pranešimai iš Pekino sako, 
kad penkių valstybių ministe
riai Kinams, apsvarstę Kanto
no valdžios, užsienio ministe- 
rio Eugene Ceno atsakymus į 
j u protesto notas dėl įvykių 
Nankine, davę žinot savo vy
riausybėms, kad vesti tolesnes 
pertraktacijas su kontaniočiais 
butų bergždžias darbas ir kad, 
todėl, reikią pavartoti akcija 
[ginklo pajėga.]

Amerikos ministeris 
kursto Washingtono 

vyriausybę prieš 
Kantoniečius

\VASI1INGTONAS, bal.
Valstybės departamentas 

gavo iš savo ministerio Peki
ne, p. MacMurray, pranešimą, 
kur jis sako, kad kantoniečių 
užsienio reikalų ministeris Eu
gene čen davęs nepatenkinamų 
atsakymų į valstybių reikala
vimus atsiteisti už 
Nankine [kiniečių 
prieš svetimšalius], 
ra y pataria, kad
Valstijos ir toliaus veiktų ben
drai su kitomis

WASHINGTONAS„ bal. 17.

10 angliakasių užmuštų, 13 su- 
| žeistų, dar dvylikos pasigen-

17:

įvykius 
riaušes

MacMur-
Jungtinės

valstybėmis

žada užmušto Rusų atstove 
laiku Vokietijos j dukteriai duoti materialinį at 

lyginimą.
Abidvi valstybės pareiškia 

kad konfliktas tarp jųdviejų 
dabar esąs likviduotas.

Kitos valstybės, kurios siū
lė ekonominę pasaulio konfe
renciją laikyti Holandijoj arba 
kurioj nors kitoj neitralėj vai-' 
stybėj, kad tik Rusija sutiktų * 
joje dalyvauti, 
si prikalbinti sovietus dalyvau- ' septintas jų 

spauda ti tiek ekonominėj, tiek tautų *naryS mirė.

, 5 prohibicijos šnipai už
i sinuodijo munšainu 

vienas mirė

SAN FRANCISCO, Gal., bal. 
17. -r- “Paragavę” užtikto 
munšaino, penki prohibicijoj 
departamento šnipai ir vienas 

, dabar stengia- gjajp pilietis pavojingai susir- 
kompanijos

CARBONDALE, III., bal. 17. 
i— Įkritęs. į kubilą, pilną lie- 
; taus vandens, prigėrė vietos 
gyventojo Stearno ketvertų 
metų vaikas.

WATERTOWN, N.
— Praneša,

ne- 
pu-

Vokietija už panaikinimą tari
fo barjerų

Vokietija stropiai 
tarptautinei ekonominei kon
ferencijai, nes, jos įsitikinimu, 
tik toji galėsianti Europą iš
gelbėti. Yra sutaisyti du pla
nai, vienas 
Centralinės Europos
jos, antras — Europos Muitų

buvo įs- 
6,000. kilometrų naujų 

kaip barjerų tarp senų- 
naujųjų Vokietijos, Aus- 

Lenkijos, Jugoslavijos 
Tie

Meksika. Valstybes 
mentas apie visa 
nięko neskelbė.]

bal.
17. — Praneša, kad Edvvards
miestely, St. Lavvrence kaun-
tėj, siaučia didelis gaisras, gre- Sąjungos. Svarbiausias disku-
siigs visiškai kaimą nušluoti, 'sijų objektas bus centralinės

Ekonominčs
Draugi-

Europos sienų klausimas. 
Versalės traktatu

teigta 
rengiasi 'sienų

jų ir 
trijos,
ir Rumunijos valstybių, 
barjerai paralizuoja visas jas, 
ir ekspertai sako, kad norint, 
idant Europa galėtų vėl ant 
kojų atsistoti, aukšti muitų 
tarifai, kurie kiekvieną tų val
stybių slėgia, turi būt pakeisti, teka 8:11 valandą vakaro.

j Praneša, kad aitrių susikir
timų tarp nuosaikiųjų ir ko
munistinių elementų įvykę 
taipjau Kantone, kame buv<J 
daug asmenų užmušta.

Komunistu paskelbtas 
visuotinas streiką 

Šanchajuj su
smuko

Nuosaikieji kantoniečių 
dai Šanchajuj mano, kad 
bininkų neramumai bent 
tarpu pasibaigę,

va-
dar-
tuo

MONS, Belgija, bal. 17. — 
Netoli nuo čia Levant de Motis 
kasyklose vakar įvyko baisus 
dujų sprogimas, kurio dešimt 
darbininkų užmušta, trylika 
sužeista, o dvylikos dar pasi
gendama. Tarp sužeistųjų du 
veikiausiai nebeišliks gyvi.

Montrealis paima mies
to nuosavybėn van

dens sistemą

TORNADAS LOUISIANOJ

MONTREAL, Que., Kanada. 
(„..l. 17. Montrealio miestas 

kadangi vi- viSil Montreal Water and 
* į i ivi/i i upei ui j vr j vandens

j darbinin- • Sekimo sistemą paėmė muni- 
paskelbusios, cj|)ajingn nuosavybėn. Kompa- 

vakar buvo atšauktas. Strei- nija gaus už tai $14,000,000

šėko kareivių padarytas komu- 
kratas, buvo 

daugu
ma darbininkų atsisakė strei
kuoti.

16 žmonių sužeista trau
kiniui susikūlus

NATCHITOCHES, La., bal.
Texas and Pacific pasa- 

žieriniam traukiniui No. 20 su
sikūlus, šešiolika žmonių buvo 

'sužeista, šeši jų pavojingai.
bal. | Nelaimė atsitiko dėl potvy- 

irii-". ’ • , ... ■ v. i

La

Motina ir du vaikai žu
vo geležinkely 

CLARKSBURG, W. Va.,
17. Viena moteriškė ir jos'njo vandens gadinto geležinke 
du maži vaikai buvo užmušti, p0 
Baltimore and Ohio traukiniuii 
sudaužius jų automobilį.

PRIGĖRĖ BANDYDAMAS 
PERSIKELT PER UPELĮ 
OKLAHOMA CITY, Okla., 

bal. 17. Bandydamas persi-i 
kelti per smarkiai patvinusį1 
Big Cabin upelį prigėrė Fran
cis Pearson, 14 metų viešos 
mokyklos mokinys.

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

Nenusistojęs oras ir vėsiau; 
pusėtinas mainąsis vejas.

Vakar temperatūros buvo 
minimam 58°, maksimom 79° 
Fahrenheito.

šiandie saulė teka 5:06, lei
džiasi 6:33 valandą. Mėnuo

KOMTESTAS 
“NAUJIENŲ”

“Naujienų” Kontestas eina. 
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi
cago j e, apielinkėse ir po visą 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba 

’ 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.

ALENXANDRIA, La* bal.
17. _ Užėjus ’ ’ * 
das) La Camp miestely, Vef- 
non parapijoj, sugriovė aštuo- 
nioliką namų ir kitokių trobe
sių. Vienas žmogus, negras, 
buvo užmuštas, keletas žmo
nių sužeista. Susisiekimas te
lefonu ir telegrafu nutrauk
tas.

vėsula (torn^-

TREJŲ
ŠOVĖ

METŲ VAIKAS NU- 
SAVO KAIMYNĄ

RICHMOND, Va., bal.
— Trejų metų vaikas, Billy 
Watkins, motinos atsivestas į 
kaimynų namus, besigriozda- 
mas stalčiuj rado revolverį. 
Atstatęs jį į namų šeiminin
ką, Jamesą Colginą, 47 metų, 
padirgino. Colgin krito, kulip-

17.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St



' NAUJIENOS, Cfilcago, UI Pirmadienis, Baland. 18, ’27

Namai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamu Turto Taryba 

Incorp. 11)25 m. buk 12 d.
L. N. T. Tarybos Valdyba:

K. J. MACK.E, Pirmininkas — 2186 W. 59th Street
J. YUAKEV1ČIUS, Sekretorius — 8647 Archer Avė., Jaifayette 4195
A. N. M ASU LIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Kepublic 5550

[prie didelių darbų, kurie bus 
pradėti greitu laiku, ries jau 
paskirta didelės sumos pini
gų. Chicagos miestas gal padi
dės dar antra tiek į plotį ir 
aukštį. Ežero pakrantė j ke
lius melus bus apstatyta debe
siniais namais iš daug vietų, 
kur žmonės pirks tapę milio- 
nieriais. Jau dabar turim ko
letų lietuvių miliono vertės.

Illinois valstija užkariavo 
antrą vietą

Pero ii o mėnesio statyba siekia 
$57,2^9.601.

Musų valstija, pasidėkavo- 
jant Chicagos miestui, staty
bos atžvilgiu atsistojo antron 
vieton. Pirmoji atiteko New 
Yorko valstijai.

Dvidešimts dviejuose Illi
nois miestuose namų pastatyta 
už $57.239,601.

Kitos valstijos seka šiaip: 

California, Pennsylvania, Mi- 
chigan, Ohio, Ncw Jersey, 
Massachusetts ir tt.

Kiekvienas savam name
10 nuoš. visos staybos tenka 

rezidencijom

Kaip jau buvo minėta, iš viso 
pereituose metuose trvsdešimts 
septyniose valstijose statybai 
išleista $6,319,914,01X1. Dalis 
šios sumos, būtent —$2,671,- 
120,000 skirta gyvenamiems 
namams—rezidencijoms.

Pažiūrėję į skaitlines, pama
tysim, jog atskiros šeimynos 
vis daugiau ir daugiau įsigyja 
nuosavių namų ir juose gyve
na arba vienos arba drauge su 

kitais.—A. B.

Real Estiite rodo 
gyvumą 

—I II I . .... .

Surinktos statistikos žinios 
rodo, jog nejudinamos nuosa
vybės pardavimas, pirkimas ir 
statymas labai gyvas, ne tik 
Chicagoj, bet ir visoj Ameri
koj.

Balandžio mėnesis bando pra
lenkti savo pirmtakuną.

Englewood statys 
$1,500,000 kliubą

Prie llalsted ir 70 gatvės iš
kils naujas, gražus Englewood 
Atletų kliubas, kainuojąs pus
antro miliono dolerių ir de
šimties aukštų

Į Stato jį žymesni vietos biz
nieriai.

Didžiausias pasauly 
viešbutis

Chicaga gali pasigirti dar 
vienu laimėjimu: baigiamas
statyti Stevens viešbutis, kurs 
pralenkia visus kitus savo di
dumu.

Naujas viešbutis turės 3,000 
kambarių ir kainuos 26 mil. 
dolerių. Viena žemė, ant ku
rios jis stovi verta $6,0(X).(XX); 
rakandai gi virti $2,000,000.

Sulipdymas tinko
Namuos labai dažnai pasi

taiko, jog tinkas Susprogsta ir 
žmogus laužo galvą kaip jj pa
taisyti.

Dalykas čia nėra komplikuo-. 
tas. Pats savininkas gali pasi
taisyti. Beikai nueiti i krau
tuvę ir nusipirkti vadinamą 
“patehing plaster”, kurs parsi
duoda penkių svarų maišiukuo
se. Sumaišius jį su vandeniu 
jau galima noudoti.

Statytojai apsaugo nuo 
ugnies

Paskutiniu laiku imama 
kreipt daugiau domės į apsau
gojimą namo nuo gaisro.

Kuomet seniau tik kai ku
riuose Suvienytų Valstijų mies
tuose buvo matyt “tire proof” 
triobesiai, dabar gi jų pilna vi
sur. Vartojant cementą ir 
^‘stucco’*, darant storesnes sie
nas ir paprastuose namuose su
mažėja ugnies pavojus.

Mūrininkai nereikalaus 
didesnių algų

Didesnieji kontraktoriai spė
ja, jog darbininkų algos pasi
liks toje pat aukštumoj, kaip 
pereituose metuose.

Todėl nėra pamato tikėtis 
sustabdymo statybos darbų Li
le kurioj srity j.

Reikalauja vienodumo 
taksų

Vienodas 5 nuoš. asesmen- 
tas už kubinį pėdą visų namų, 
neatsižvelgiant į jų ypatybę, 
I rststymą ar amžių yra vie
nintelis teisingas ir lygus ap- 
taksavimaj — F. W. Blankey, 
brokerio, nuomone.

Paliudymas, kiek triobesys 
turi kubinių pėdų, galutinai 
išspręstų taksų kiekybę. Viso
kie spėliojimai butų panaikinti 
ir namų rūšis paderėtų

Nauji bizniai 1926 m.
įvairių biznių pereituose me

tuose įsisteigė 16,459. Tai ga
na augštas skaičius sulyginus 
su pirmesniais metais.

Subanki utijo 1926 m. 781 
bizniai, o 1925 m.—880.

NAUJAS MIESTUKAS 
“THORBURY VILLAGE

Netoli nuo Libervylle stei
giamas miestukas iš 450 ake
lių žemės. Jis žadąs būti labai 
gyvas ir patogus susisiekimui.

Leidymų statyt namus
Pereitoj savaitėj išduota už 

$11.712.60.
Tuo pačiu laiku metai atgal 

$7,940.00.

PROGŲ IEŠKOTOJAI

Rasime daug tokių, kurie 
norėtų pelnyti. \ Bet kada reik 
kapitalą įdėt, lai jau labai sun
kiai gali persitikrint ar bus 
verta. Dauguma klajisiu kid'c 
pakils už vienų metų. Kuomet 
agentas suteikia savo pastabą, 
jog pakils 25 procentais, tai 
pirkėjas nenori tuom patikėti 
ir neperka.

—Tai nekokis bus uždarbis; 
paskaityk įdėtus pinigus už 
kuriuos gautų 6 nuoš., komisą 
ir kitus, tai kas belieka?

Atrodo, jog agentas privalo 
užtikrinti tiek uždarbio, kiek 
pageidauja pirkėjas. Tuomet 
pasida rytų nenuoši refc i mas.
Yra agentų, kurie kalba be jo
kio patirimo apie vietą ir jos 
ateitį; mėto prižadus j visus 
ir kaikuriems žmonėms įtinka.

Pirkėjus pirmiausia turi 
žinoti real estate agento adre- 
są, vardą kompanijos su kuria 
jis surištas arba jo paties raš
tinę. Svarbu taipgi agento nu
simanymas, nes pirkėjas pri
valo turėti žinių kaip nuosavy
bės vertė kyla, kokį pelną tie
sa namas, jo stiprumą ir tt. 
Gerą ir teisingą patarimą gali 
duoti tik Lietuvių nekilnojamo 
Turto Tarybos narys.

Kodėl L. N. T. Tarybos na
riai gali daugiau žinoti apie 
Chicagą ir jos apielinkes? Jau 
buvo manoma, jog kuomet iš
rinks miesto mayoru Thonip- 
soną tuojau prasidės milžiniški 
darbai, kurių nebuvo atlikęs nė 
vienas pirmesnis miesto galva. 
Laike rinkimų L. N. T. Taryba 
rėmė Thompsoną, veikė kad 
jis laimėtų rinkimus ir aiškino 
žmonėms jo tinkamumą. Da
bar Thompsonui užėmus vietą 
Chicagos žemė ir triobesiai 
pakils ant daug šimtų milionų 
dolerių. Darbininkai pelnys

Matyt, rasis ir daugiau, kurie1 
padarys pinigo pirkdami Chi
cagoj nuosavybes. Progų ne
truks, tik žinoma, už dviejų 
metų, tas pats daiktas kainuos 
desėtkus tūkstančių brangiau. 
Todėl laukt neapsimoka.

Bankuose moka mažus nuo
šimčius; nekokie ir morgičiuo- 
se. Jvairių šėrų pirkėjai taip
gi nežino kada ką gaus. Dau
giausia prižadai. Kitiems pasi
tikėti nelabai patartina.

Apie Chicagos ateitį ir kur 
bus patogiau pirkti namą ar 
lotų, geriausia galės išaiškinti 
IJetuvių Real Estate Tarybos 
nariai. Juos gali pasiekti pir
mutinės žinios iš miesto politi
kierių. — G. Lucas.

Namai iš plieno
Škotijoj buvo pabudavota 

1,500 gyvenamųjų namų iš plie
no. Kadangi tokie namai pasi
rodė. gana patogus ir nuo ug
nies saugus, tai dabar pradėjo 
dar būdavot 1,000 tokių, plieno, 
namų.

Amerika yra plieno ir akmens 
kraštas, tai kur kas daugiau 
galimybės yra budavoti ir gy
venamuosius namus iš tvirtos t 
medžiagos, i

Laikui bėgant, galima tikėtis, 
kad bus, ir Amerikoj pritaikyta 
plienas gyvenamiems namams
budavoti.—Don Pilotas.

Klausimai
Ap’e grąžinimą komiso

su

pir-

at- 
su- 
ko-

L Klaus. Buvo padaryta 
tartis tarp agento ir savininko, 
jog komisą už nuosavybės par
davimą agentas pasiims iš 
mo jo įmokoj imo.

.Nuosavybė parduota ir 
liktas pirmas įmokėjiinas 
moję $300. Agentas savo
misą gavo. Bet po kiek laiko, 
pirkėjas atsisako daugiau mo
kėti, norėdamas sulaužyt kon
traktą. Deryboms neįvykus, ar 
agentas turi grąžint komisą, ar j 
ne? J. P.

Ats. Gautasai komisas pilnai 
priklauso agentui, nes tokia ' 
buvo sutartis.

L. N. T. TARYBA IR JOS 
SVARBA

Ne visi vienodai supranta or
ganizacijos svarbumą; ne vi
siems aišku, jog* beveik visas šių 
(•ienų gyvenimas tvarkomas 
organizacijų pamatais.

Lietuvių Nejudinamo 'Purto 
Taryba atlieka svarbią užduotį 
link visuomenės ir savo narių. 
Pirmame atsitikime Taryba to
bulina real estate profesiją ir 
skatina lietuvius būti savinin
kais tos nuosavybės, kurios ver
tė nuolatos kyla.

Bet kokią naudą turi iš to 
patys 'tarybos nariai? Ar ap
simoka visiems šios’ srities dar
buotojams jungtis i krūvą ir

drau- 
įsiti- 
vieno

Taip, apsimoka.
Organizacijoj meą turim pro

gos pasimokinti vienas iš kito. 
Veikdami atskirose srityse ir 
vietose, galimi sužinoti 
naudingų dalykų iš savo 
gų. Organizacijoj taipgi 
kinam, kad pasisekimas
asmens mažiau ar daugiau pri
klauso nuo pasisekimo arba ge
rovės likusių. Valstybės stip
rumas ii’ turtai tampriai suriš
ta su visų piliečių gerbūviu.

Būdama vienintelė real estate 
organizacija lietuvių tarpe, L. 
N. T. Taryba, be abejo, mielu
noru priims kiekvieną, pareiš- 
kusį norą darbuotis jos nu
brėžtoj linijoj. Pasinaudokim 
šia proga. —Narys.
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MARIO CHAMLEE, ŽYMUS TENORAS METROPOLITAN KOMPANIJOS
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“Mano balsas, suprantama, yra 
mano didžiauria brangenybė. Ap
saugojimas jo gerumo yra mano 
didžiausiu tikslu. Kas link cigare- 
tų, man labai patinka Lucky 
Strikes. Aš suradau, kad jie 
nieko nekenkia mno gerklei.”

“It’s toasted”
APSAUGOJIMUI JUSU BURNOS

Temykit Visi
PftlGE Automobilius

TIKTAI $1,265 SU VISAIS ĮTAISYMAIS
I
i
I 
f
♦
I

Nuo 11 dienos Balandžio iki 18 Balandžio bus didžiausia paroda po 
visa Chicagą ir apiclinkę PAIGE COMPANIJOS 50 automobilių. 
Važinės gatvėmis. Kas pirks automobilių nuo manęs per tas 8 die
nas, šis apgarsinimas bus vertas 50 dolerių. Iškirpkit ši skelbimą 
ir atsineškit pas mane.

C. P. SUROMSKIS
X

C. P. SUROMSKIS & 00.
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, patelefonuokit, 
mes atvažiuosim j namus.

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

Tel. Hemlock 6151

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

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

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, III.

'įonik
For Cuts and Woundi

Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrčžimą su &>uo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių netsma- 
CuniŲ iš priežasties dantų 
audinio, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laiative.

Mrs. Wi*<si.ow’s
Syrup

PAIGE & FRANKLIN MOTOR SALES
5833-35 So. Western Ava.

raaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN
Pitone Hemlock 6151

Garsinkite. NAUJIENOSE
Fi.IT 

•io.ua eAY.ova.

IŠNAIKINA
Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses ir kitus 

stubos vabalus.

%25e2%2580%25a2io.ua
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MUSŲ MOTERIMS
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KEPTAS KUMPIS SU OBUO
LIAIS ARBA “PENE- 

APPLE’.

SPAGHETTI. CHOP SUEY

1 riekė kumpio, apie 2 sva
rus

6 nedideli obuoliai, arba
1 puodukas tarkuoto “pir.e- 

apple”
1/3 puoduko rusvaus cuk

raus
1 šaukštukas gvazdiku
Nuplauk ir nuvalyk kumpį. 

Įtripk j kumpį tiek cukraus, 
kiek patinka. Sudėk ant skau- 
rados ir apiberk gvazdia s. 
Supiaustyk obuolius ir apdėk 
aplink kumpio. Apibarstyk 
obuolius likusiu cukrum ir už
dėk puoduką “pineapple”. Už
pilk Yi puoduko vandens. Ap- 
dengk. Kepk pečiuje va
landos iki kumpis nebus iške
pęs. Nuimk dangtį ir palik pe
čiuje dar 15 minutų.

KUMPIS IR SALDŽIOS BUL
VĖS

2 svarai spaghetti
Y* svaro sūdytų lašinių
4 nedideli svogūnai
Vį sv. jautienos
Yi sv. šviežios kiaulienos
1 blėkinė tomatų
1 grūdelis česnakų 
druskos ir cayenne pipirų.
Užvirk vandens, įdėk drus

kos, sudėk spaghetti, nelaužy
dama jų. Virk 25 minutes ar
ba pakol neišvirs. Perleisk mė
sų per mašinų, nelabai smul
kiai; lašinius irgi perleisk 
per mašina, tik sumalk mažes
niais šmotukais. Pakepink la
šinius su svogūnais paskui su
dėk mėsa ir kepk pakol bus 
gerai rusva. Perpjauk česna
kų, patrink juo puodų arba 
bliudą, kuriame dėsi spaghetti, 
jeigu nori gali ir truputį čes
nako pridėti prie mėsos. Su
pilk tomatos prie mėsos, tegul 
paverda 10 minutų, paskui 
užpilk ant išvirtų spaghetti 
Tegul pakaista ant ugnies ke
letą minutų. Paduok karšta 
stalam

kas laikytus kartu, įpilk sal
džios Smetonos arba tarpyto 
sviesto. Sudėk pripildytus svo
gūnus eilėmis, užpilk baltu da
žniu padarytu iš sviesto, pie
no, miltų, apibarstyk duonos 

t trupiniais, kapotu kiaušiniu ir 
petruškomis, ant galo uŽbars- 

ityk truputį miltų. Kepk ne
karštame pečiuje iki viršus ge
rai purus.

MEDAUS PYRAGAIČIAI

SUC< OTASH

1 puodukas virių komų
1 puodukas virtų didelių pu

pų (lime beans)
I sviesto

Druskos
Pipirų
l/į puoduko pieno
Sumaišyk viską kartu, te

gul paverda 5 minutes. Paduok 
stalan prie mėsos, arba taip be 
nieko galima valgyti.

VIRTOS MORKVOS

1 stora riekė kurppio
6 vidutinio didumo bulvės 
% puoduko rusvo cukraus 
sutarkuto “nutmeg”.
Pakepink kumpį ant karštos 

ska tirados iš abiejų pusių, ap- 
dengk ir tegul kepa ant ma
žos ugnies l'/j valandos. Išvilk

PRIKIMŠTI SVOGŪNAI

1 kvorta vidutinio didžio
svog/unų

2 virtos morkvos
Truputį žalių petruškų
1 kietai išvirtas kiaušinis
1 puodukas minkštų, nesau-

bulves; nulupk ir pakepink tiu sų baltos duonos trupinių 
kuose, kuriuose kumpis kepė, i Virtos, šaltos mėsos.
Apiberk bulves su nutmeg. J Nuvirk svogūnus, išimk vi- 
Padėk ant didelio torielio kum durį, palikdama šaknį. Pripil- 
pj, apdėk bulvėmis, apibarstyk dyk su mėsa, uskapotais svo- 
kapotomis žaliomis petruško- gunais išimtais iš vidurio, su
miš. kapotom morkvos. Idant vis-

MADOS.

CI.F.VER B F.LT A R RA N GE
NI F. N T

Populiu drcss oi punted crepe 
šilk for Henriai utilitv weai lt 
feaiures a clcver beit arrangc- 
nient and slnrring at cach side, 
placed well l»elow the hip», to 
give its wearer a slender line. 
Ornbre striprd cashmere, wool 
jersey or Hat šilk crene is also 
chic for Design No 3021. Pattern 
in sizes 16. 18 years. 36, 38, 40 and 
42 inches bust measure. The 36- 
inch size recjuires 3J4 yards of 
40-inch material with 4|X yards 
of I!4-inch ribbon, Price 15 cents 
in starnps or coin (coin preferred). 
Our patiems are made by the 
leading Fashion Designers of 
New York City and are guaran- 
teed to fit perfectly. You’ll be de- 
lighted with our Spring and Sum
intu Fashion Magazine. Send 10 
r-ents for your copy.

3021. 
suknelė.

Elegantiška ir labai šauni 
Pastebėkite kokiu įdomiu

Naujienų: Pattern Dept., 1739 
Halsted St., Chicago, III.

budu pritaikyta juostele. Graži bus 
iš lengvo šilko. Sukirptos mieros 16, 
18, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę. 
36 mieros reikia 3% yardų 40 colių 
materijos ir 4% yardų stugelių.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 16 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ...................
Norint gauti vieną ar daugiau virš 

nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą* Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Mieros ....................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

1 kvortą supiaustytų, žalių 
morkvų

3 šaukštai cukraus
1 šaukštas sūdyto sviesto
1 šaukštukas druskos.
Sudėk vieką puodan apart 

sviesto, užpilk tik truputį van
dens, apdengk tampriai, tegu) 
verda ant mažos ugnies pakol 
morkvos nebus minkštos. 
Prieš patiesiant stalan, įdėk 
sviestą, tegul pastovi kokias 
5 minutes.

’/2 sv. jK'rkošto medaus
V2 sv. labai smulkaus cuk

raus (kaip miltai) “povv- 
dered su gar.”
'2 sv. migdolų, nuplikytų ir 

perplautų išilgai.
2 puoduku miltų
1 unciją cukruotų citrinos 

luobų, sukapok smulkiai.
Yn šaukštuko “nutmeg”
Yn sumaltų gvazdikų (eloves) 
’/i puoduko citrinų sunkos.
Virk cukrų ir medų, pridėk 

migdolus ir gerai išmaišyk. 
Pridek likusią medžiagą ir jei
gu reikia, dauginus miltų. Iš
minkyk tešlą gerai. Padėk šal- 
ton iveton. apdengk, tegul sto
vi visą sąvaitę.

Iškočiok h šią Mj colio storu
mo. Sudėk išsviestuotan blė- 
tyn. Greit kepk karštame pe
čiuje. Supiaustyk 1 iki 2 colių 
didžio šmatukus atptepk seka
mai prirengtu cukrum 
(“seing”):

1 puodukas smulkaus cukraus
2 puodukai karšto vandens 

arba pieno.
Ttruputį vanillos esencijos.
Pridėk cukrų pirie karšto 

vandens arba pieno. Virk dvi
gubame* puode*, pakeil sutirštės, 
įpilk vanilių aptepk pyragai
čius.

25 METU PATYRIMO'
Priteikime akinių de! visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Tel. Lafayette 0094

E. V. K RŪKAS
Registruota Akušerė

ŽALI KOPŪSTAI AU GRA- 
TIN

Y'i galvos žalių virtų (nė
ra ugytų) kopūstų

1/2 kvortos baltojo dažalo, 
padaryto iš pieno, sviesto ir 
miltų.

3/4 puoduko sutarkuoto sū
rio, druskos ir paprikos pa
gal skonies

1/2 puoduko krekesų trupinių 
arba baltos duonos trupinių

3šaukštai tarpyto sviesto.
Sukapok, nepaersmukiai ko

pusius, sudėk eilėmis išsvies- 
tuotan puodan arba į molinį 
bliudą; kopūstus, apibarstyk 
druska, paprika ir suriu taipgi 
užpilk baltojo dažalo. Paskui 
vėl dėk eilę kopūstų, ir taip 
atkartok pakol puodas bus pil
nas arba pakol nesudėsi visus
kopūstus. Ant viršaus uždėk 
duonos trupinius ir užpilk 
sviestu. Kepk karštame pe
čiuje pakol duonos trupiniai 
gerai nepurus.

PUPOS PRIRENGTOS MEK-
SIKONISKU BUDU

2/3 puoduko sausų nevirtų 
pušų, didelių arba mažų (Įima 
beans or kidney benas) 

1/2 žaliojo pipiro sukapok 
’/o svogūno supiaustyk smul

kiai
1 šaukštas taukų
Y2 šaukštuko druskos
1 puodukas virtų, perkoštų 

tomatų.
Ištarpyk taukus ant skaura

dos, sudėk svogūnus ir pipi
rus ir pakepink, paskui supilk 
tomatus ant galo sudėk išvir
tas pupas ir tegul paverda ant 
mažos ugnies 15 iki 30 minutų. 
Prieš paduosiant stalan įdėk 
truputį sukapotų, žalių petruš
kų.

“NUT PATTIES”

1 išplaktas kiaušinis
1 puodukas cukraus
1 puodukas sukapotų vala

kiškų riešutų
5 šaukštai miltų
Gerai ištrink kiaušinį su cuk

rum,* pridėk riešutus ir miltus. 
Dėk ant blėtos su šaukštu, ne
didelius, apvalus. Kepk ne la
bai karštame pečiuje 10 minu
tų.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Tiktai 3’4% nuošimčiu
Be Komiso.........

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

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

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

Lietuvis Kontraktorius
Suvedanti šviesas ir 
elektros jiegų j nau 
jus ir senus namus ir 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric
Shop-

2215 W. 22nd Street 
Phone ( anai 2591

V , ...... ....... M-.......... z

“NAUJIENĮJ” KNYGŲ 
KATALOGAS

Pranešam visiems “Nau
jienų” skaitytojams, kad 
“Naujienos” įsteigė didelį 
knygyną, kuriame randasi 
visos reikalingiausios kny
gos lietuviams. Neturinti 
“Naujienų” knygų katalo
go — malonėkite pranešti, 
prisiusime. Šiame kataloge 
rasite visas sau reikalin
gas knygas.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, IU.

Nauja Mady Knyga

Nauja rudeninių madų knyga. Kiek 
viena moteris ir panelė, kuri nori 
gerai apsirengti ir eiti su Šios dienos 
mada, turėtų šią knygų įsigyti. Jos 
kaina tik 10c.

Užsakiniams.
Rašykit į

NAUJIENOS PATTERN DEPT.,
1739 So. Halsted St.

Chicago, BĮ.

Jei skaitant raidės susilieja į daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.

Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių. •

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., karnp. 18 St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėkit mano iškabos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dienų |

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

4120 So. Richmond Street >»— .., —.......... i—.......
Yards 4951

Mrs. Anielia Jarusz-KaushiUas
AKUŠERKA

3252 So. Halsted SI.
Viršuje L’nivi rsnl

Stato Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

/-■■■------------------- ----------------~ \
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. Yuska,

.1228 W. 38tb Street, Chieaco, IU.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nan lipinu kahlepTnmų

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm
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Grojikliai Pianai 
PEOPLES’ KRAUTUVĖSE

4177-83 Archer Avė
M. KEZES, Vedėjas

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards H19
Baigusi akuše
rijoj, kolegiją; 
ilgai praktika* 
▼usi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitajso regėjimų, 
akių įtempimų, ir gaivos 

skaudėjimų

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

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

3265 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 7679

(vairus Gydytojai
Yra kelrodis Lietuviams, 
gytį gerinusį pianų už 
kalnų.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašome atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais. 
Labai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinam kiekvienam.

t

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

Lietuviai Advokatai

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS’ 

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

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį 

k , , ■■ i,

Telephone Yards 0994

DR. MIURIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8210

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom Stn Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
8323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKAZA®

Miesto Ofisas
190 No. State S t., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

TeL Yards D141 
Byla* visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

I

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 SL

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

\
Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

V Į ..... .. II !—■/

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 538 
Tel. Central 6390

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

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji
/ Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395 
.. ............ ............................ ■ n—»

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 i
Telephone Rooseveit 9090

Namų Telefonas Republic 9600 |

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausiai metodui X-Ray Ir Ki
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS* Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

. Dienomis i Canal 
Telefonaii J

| South "hore 2288 
( Boulevard 4186

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

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
* Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SL Room 2M1
Te. Randolph 1984—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St Tel. Yards 0062

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai I 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 laboe 

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 8:39 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 SU Chicago 
arti 31st Street

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

7—9 v. v. apart Panedilio ir 
Pėtnyčios.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfaz 6858

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

Optemestrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.
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Eatered aa Second Claaa Matter 
March 7th, 1914, at tha Port Office 
Df Chicago, UI, sndar tha art of 
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SKILIMAS KINŲ NACIONALISTUOSE

Tautinėje kinų partijoje, Kuomintang, kaip praneša 
paskutinių dienų telegramos, įvyko skilimas.

Ta partija, kaip žinia, kontroliuoja pietinę Kiniją, 
kurios sostinė randasi Kantono mieste. Šios partijos su
darytą valdžią, todėl, paprastai vadina “kantoniečiais”.

Vyriausias kantoniečių armijos vadas Čian Kaišek 
susikirto su radikaliu, komunistų vadovaujamu, sparnu 
Kuomintang partijoje. Komunistai apšaukė Čian Kaiše- 
ką “išdaviku” ir išleido specialį manifestą prieš jį.

Po to kova tarpe Kuomintango frakcijų dar paaštrė
jo. Vėliausios žinios sako, kad vyriausias Kinijos nacio
nalistų partijos kontrolės komitetas, susirinkęs po gen. 
Čian Kaišeko vadovybe, nutarė pasmerkti ir apkaltinti vi
są eilę komunistų vadų Rankove, kur dabar kantoniečiai 
turi savo rankose valdžią. Einant tuo partijos komiteto 
nutarimu busią suareštuoti Hsu Čien, justicijos ministe- 
ris; Čen Tuhsiu, kinų komunistų partijos vadas; Tu n Pin- 
šan, žemės ūkio ministeris; Michailas Borodin, maskviš
kis Hankovo valdžios patarėjas, ir dar apie penkioliką ko
munistų agitatorių. Jie kaltinami, kaipo “tvarkos ardy
tojai” ir partijos priešai.

Komunistai, savo pusėje, irgi nesnaudžia. Rankove 
jie sušaukė masinį mitingą, kuris pasmerkė Čian Kaiše- 
ką, kaipo “kontr-revoliucionierių”. Maskvoje kinų komu
nistai taip pat padare viešą mitingų ir paskelbė kovų kan- 

toniečių armijos vadui. Tarpe oratorių, prakeikusių gen.
Čian Kaišeką, sako, buvęs ir jo sūnūs, kuris mokinasi 
Maskvoje.

Iš šitų įvykių išrodo, kad Kinų revoliucijoje eina per
silaužimas, rezultate kurio visuomeninių jėgų susigrupa- 
vimai tenai bus kitokie, negu buvo iki šiol. Iki šio laiko 
karo frontas tenai skyrė pietinę krašto dalį nuo šiauri
nės. Pietuose buvo įsigalėję griežti Kinų nepriklausomy- 

nacionalistų partiją. Šiau-bes gynėjai, susiorganizavę į 
rėje gi viešpatavo generolai, 
listų.

Pietinės Kinijos vadai kariavo su šiaurinės Kinijos 
generolais, ir pirmieji ėmė viršų," taip kad svetimos val
stybės, turinčios koncesijų Kinuose, gavo didelį kinkų dre
bėjimą ir pasiuntė i Kinų vandenis savo karinius laivy
nus. Išrodė, kad neužilgo kantoniečiai užkariaus visą kra
štą, ir tuomet anglams, japonams ir kitoms šalims reikės 
arba kraustyt savo biznius ir misionierius iš kinų žemės, 
arba stoti į karą su visa kinų tauta, suvienyta po kanto
niečių valdžia.

Bet dabar padėtis staigiai pasikeitė. Kantoniečiai jau 
ėmė kovoti tarp savęs, ir šiaurės generolams bei svetimų 
šalių imperialistams dabar atsidaro proga ne tik atsilai
kyti prieš nacionalistus, bet ir atgauti pralairnėtasias po
zicijas. Jeigu tarpusavinė kova Kuomintango partijoje 
atves prie pilietinio kaf*o pietinėje Kinijoje, tai užsienių 
imperialistai su šiaurės generolų pagalba gali ir visiškai 
nugalėti nepriklausomybės šalininkų jėgas.

Šioje valandoje imperialistai ir reakcininkai veikiau
sia stengiasi užmegsti ryšius su dešiniąja Kuomintango 
frakcija, kad įvykusį nacionalistų partijoje skilimą dar la
binus padidinus.

Tuo budu Kinų revoliucijos pasisekimui grasina rim
tas pavojus.

Bet tą pavojų numatyti buvo galima. Mums teko jau 
pirmiaus nurodyti, kad Maskvos diriguojamieji komuni
stai Kinijoje gali padaryti daug žalos to krašto reika
lams, kadangi jie vadovaujasi ne Kinijos darbo žmonių 
reikalais, bet Rusijos valdžios interesais. Rusams gi kas 
rupi Kinijoje? Niekas kita, kaip tik panaudoti to krašto 
žmones savo kovai prieš Angliją. Sukurstę kinus prieš an
glus, Maskvos bolševikai anaiptol nebūtų palikę tą milži
nišką kraštą ramybėje, bet butų stengęsi paimti jį į sa
vo nagus.

Šitie bolševikų tikslai ėmė reikštis jau dabar, kuo
met kantoniečiams pavyko užkariauti didesnę dalį krašto. 
Komunistai jau pradėjo atvirai kalbėti, kad Kinijoje tu
rinti būt įsteigta tokia pat sovietų tvarka, kokia gyvuo
ja Rusijoje, o karštesnieji agitatoriai jau reikalavo, kad 
“tikrieji revoliucionieriai” arba priverstų nacionalistų 
partiją priimti “gryną” komunistų programą, arba kad 
jie ją suskaldytų.

Aiškus dalykas, kad šitokioms bolševikų agentų už-

mačioms rimtesnieji kinų vadai negalėjo nepasipriešinti. 
Kodėl gi jie turėtų atiduoti savo kraštą Rusijos komisa
rams, kurie yra ne mažiaus godus, kaip Anglijos impe
rialistai, tik mažiaus kultūringi už juos?.... Na, ir prasi
dėjo vidujinė kova.

Brazilijos Dykumose
Lietuvio išeivio nuotykiai.

(Tęsinys)

Apžvalga
RAUDONASIS CARBERNIS

“Laisvėje” V. Paukštys su
manė pasigirti, kad jisai asme
niškai pažinojęs prof. čepinską, 
kuomet pastarasis buvo Liepo- 
juje komercines mokyklos di
rektorium ir nešiojo titulų “Je- 
vo Prevoschoditelstvo”. šituo 
tikslu Brooklyno bolševikų ko- 
misarėlis parašė “atvirų laiškų 
ponui P. Grigaičiui.”

Žinomas dalykas, turėti pa
žintį su ‘‘.levo Prevoschoditelst
vo” galėjo būt nemaža garbės, 
l ot kodėl Paukštys sugalvojo 
tuo girtis “ponui P. (irijęaičiui’,> 
lai mums neaišku. “Naujienų” 
redaktorius, deja, neturėjo pro
gos- su prof. čepinsku niekuo
met sueiti, ir todėl jam sunku 
yra pasakyti, ar tas didelis as
muo yra toks, kokiu jį piešia 
“Laisvės” peckelis, ar ne.

Kad ir asmeniškai nepažino
dami buv. Lietuvos švietimo 
ministerio, mes betgi esame 
linky manyti, kad ponas Paukš
tys nežino, apie kų jisai pasa
koja. Tatai matyt jau vien iš 
o, kad jisai nemoka teisingai 
inrašyt Čepinsko pavardę. Ji

sai rašo “V. čipinskas”, ir aiš- 
<u, kad tai nėra zecerio klai
da, nes savo “atviram laiške”
jisai tų “Čipinskų” yra įdėjęs 
i e mažiau, kaip 17 kartų.

Aišku, kad tai ne pripuola- 
i uis dalykas. Paukštys apie tų 
" I’revoschodi telstvą.” veikiausia 
yra girdėjęs tiktai nuo kitų 
žmonių, ir tik norėdamas pasi
girti, jisai apie jį švokščia. Ar
ia gal būt jisai pažinojo kokį 
l itų asnjenj su panašia pavar
de, ir dabar jam tas jo pažįs
tamas “Čipinskas’’ susimaišė 

remiami užsienio imperia-

galvoje su prpf. Čepinskį!.
Bet, sakysime, kad Čepinskas 

i. buvo toks, kokiu jį stengia
si nupiešti tas “literatas”. Tai 
kas tuo butų įrodyta?

Savo plepalais apie Lietuvos 
Universiteto profesorių Paukš
tys mat nori atremti tų “Nau
jienų” pastebėjimų, kad Kusi-* 
j->s komunistų valdžia, kaip ar
šiausi barbarai, persekioja so- 
< ’ald'cmokratus ir socialistus 
i ?voliucionierius. Bet ar pasa
kojimas apie “čipinskų” paro
do, kad tai netiesa?

Ar ne tiesa, kad daugybė ru- 
s i socialdemokratų ir socialis- 

’tų revoliucionierių sėdi Rusi- 
j >s kalėjimuose arba yra iš
tremti j Sibiru, j Turkestaną ir 
Soloveckas salas? Ar ne tiesa, 
I ad tos partijos yra uždraus
tos Busi joje, kad jų nariams ne- 
\alia nei viešai susirinkimus 
laikyti, nei laikraščius leisti, 
nei vesti agitacijų miniose?

Jeigu Čepinskas ir butų Lie
tuvoje “prisiplakęs” prie social
demokratų, kaip tvirtina Paukš
tys, tai ar iš to išeina, kad ji
sai turi būt už tai kalėjime? 
h* kų jo “prisiplakimas” turi 
bendro su Busijos socialistinė
mis partijomis?

Paukštys mėgina įtikinti sa
vo skaitytojus, kad dabar Rusi
joje pakliūva į kalėjimų tik 
‘ kai kurie” tokie socialdemok- 
latai, kurie buvę “prisiplakę’, 
prk partijos, kaip Čepinskas. 
Bet tai yra niekšo melas. Paukš
tys žino gerai, kad bolševikų 
valdžia yra visai uždraudusi so- 
cialistinėms. partijoms gyvuoti 
Rusijoje.

Sovietų valdžia buvo suareš
tavusi Plechanovą ir laikė jį po 
naminiu areštu (kadangi jisai 
sirgo ir gulėjo lovoje) iki pat 
jo mirties. Ji išvijo j užsienį 
Martovų (kurs užsienyje ir mi
rė), Danų, č/ heidze (pernai nu
sižudė Paryžiuje), Geretelli, 
Abramovičių; ji išžudė šimtus 
gabiausiųjų Gruzijos socialde

mokratų veikėjų ir tūkstančius 
jų dar tebelaiko kalėjimuose 
arba ištrėmime. Ar tai vis “pri
siplakusieji”, o ne tikri sočiai-
demokratai?

Ar “prisiplakusieji” yra ir 
tie 12 socialistų revoliucionie
rių vadų, kuriuos anąmet bol
ševikų tribunolas pasmerkė 
mirčiai, o paskui per keletu me
tų laikė kalėjime (dauguma jų 
dabar ištrėmime) ?

Girdamasis savo neva revo
liuciniu veikimu carizmo lai
kais,- Paukštys parodo, kad da 
ir šiandie jame gyva šlykščiau- 
sio carbernio dvasia. Nes kaip 
gi kitaip jisai galėtų teisinti tų 
kruvina bolševikų despotizmų, 
kuris tikrenybėje yra niekas 
kita, kaip tik senosios carizmo 
politikos tąsa?

Įvairenybės
Ar galima popieriuje išvirti 

kiaušinį? Taip, galima! Paim
kime lapų popieriaus ir sulen
kime jį taip, kad vidury pasi
darytų įdubimas, įpilkim ten 
vandens, įdėkim kiaušinį ir 
uždėkime ant liepsnos. Vanduo 
užvirs ir kiaušinį galėsime val
gyti. Bet kodėl, paklausit, po- 
piera nedega? — Gi dėl to, 
kad vanduo persisunkia per 
popierų, susisiekia su liepsna, 
kuri jį įkaitina taip, kad tas 
virsta garais, bet į jo vietų 
ateina kitos vandens dalelės 
(molekulos), kurios šyla ir 
tt. Taigi tani visam reikia be 
galo daug šilumos, kuri čia 
kaip tiktai ir aikvojasi — ne- 
Ičisdama popierai užsidegti. 
Iš čia kyla klausimas: delko 
vanduo gesina ugnį? Nežinan
čiam sunku į tokį klausimų 
atsakyti; kartų vienas profeso
rius ir studentų per egzami
nus tokiuo klausimu sukirto,
Tačiau dalykas labai papras
tas: vandeniui išgaruoti reikia 
labai daug šilumos, o vanduo 

1 ir atima nuo liepsnos tų šilu- 
’mų, kurios pritrukusi pati lie
psna gęsta.

Romėnų skaitmenų 
atsiradiihas

1, 2, 3, 4 ir t.t.—yra arabų 
išrasti skaičiam žymėti ženklai. 
Skaičius dar žymi I, II, III,.. 
X,... M... C... ir t.t. — tai 
romėnų išrasti ženklai. Loty
niškai “mille” yra 1000, o “cen- 
tum”—100. Buvo manyta, kad 
lipniosios tų žodžių raidės M. 
G, reiškia atatinkamas skai
čius. Bet kiti ženklai visai ne- 
< tatinka. Todėl pradėta ieškoti 
kitų priežasčių. Yra įvairiausių 
spėliojimų, bet teisingiausias 
bene bus tas, kad senovėje vie
toje popieriaus vartojant ak
menį, moli, arba medj, tose ra
šymo dalykuose ženklus dary
davo kokiu aštriu sunkiu įran
kiu, pav., kirviu. Vienas įkir
timas kirviu reiškė I, »du II, 
du kryžmini X/1O trys įkirti
mai tokiu bildu—[ šimtų, pen
ki taip IX] tūkstantį ir t.t. 
Laikui bėgant iš tų įkirtimų 
pasidarė skaitmens. Iš [ — C 
lygus 100, iš IXL^M=l,000. 
Padalinus pusiau, gauname: iš 
X—V==T), iš [ —L=50, iš M— 
|. arba D = 500.

Šviesiaplaukiu ateitis
Amerikos Jungtinių Valsty

bių Vašingtono universiteto 
profesorius Trevor Kiu<aid, pa
stebėjęs, kad iš tėvo tamsia
plaukio ir šviesiaplaukės moti
nos dažniausiai gimsta tamsia
plaukiai vaikai padarė išvadų, 
kad greitu laiku šviesiaplaukiai 
žmonės išnyks. Del Q), kad vy
rai šviesiaplaukes moteris veda 
noriau, negu tamsiaplaukes, o 
iš šviesiaplaukio vyro ir tam
siaplaukės moteries irgi daž
niausiai gimsta tamsiaplaukiai 
vaikai.

Jonas susirūpino.
Beveik ištisą naktį nemiegojo 

laukdamas šeimininko, o vos tik 
prašvito, apsiginklavo ir pasiryžo 
eiti šeimininko pėdomis. Bet tarp 
durų pajuto, 4<ad nepaprastai 
pradėjo nežėti dešinės kojos pa
das. Nusiavęs tą koją, pamatė 
toje vietoje mažutį patinimą ir 
spuogelį. Pakasęs vėl norėjo 
autis koją, bet stovėjęs šalia 
Ochamija sustabdė.

— Tai mėsinė blusa. Ji gyve
na po oda. Aš padėsiu — paaiš
kino Jonui.

Paėmęs iš Jono sagutę, aštriu 
galu apvedė aplink spuogelį, kur 
nėžėjo. Oda toje vietoje atkrito 
ir iš po jos Ochamija ištraukė 
mažutį baltą vabzdį.

— Baigta. Jei laiku nebūtu
mėm ištraukę jos, per porą va
landų gal visą koją reikėtų 
piauti: šita blusa po oda greitai 
auga ir nuodija kūną.

Jonas atsidėkojo indėnui už 
pagalbą padovanojęs jam sagtį.

Paskui visi išėjo dono Pedro 
pėdomis. Eiti buvo kiek leng
viau, nes kelias kurį padarė do
nas Pedro, dar nevisiškai buvo 
ataugęs. Be to ir šuniukas 
Akamba neklysdamas linksmai 
ėjo pėdomis.

Buvo be galo tvanku. Aštrus 
dygliai drasko Jonui veidą, ran
kas ir nuogas ligi keliu kojas, 
bet jis įtempęs visas jėgas, kaip 
galėdamas skubėjo paskui grei
tai einančius Ochamijty ir negrą, 
tyčia liepęs jiems eiti kaip gali 
greičiau. Jis jautė, kad su donų 
Pedro kas nors negera atsitiko. 
Gaila jam buvo gero, malonaus 
dono Pedro, taip nuoširdžiai su 
juo susigyvenusio, be to kanki
no mintis, ką jis darytų vienui 
vienas dykumoje, jei donas Ped
ro žūtų. Neprityręs, aklas, ne
apsakomų pusiaujo gamtos ste
buklų priešakyje stovėdamas, 
jis be abejonės, bematant žūtų.

Todėl pirmyn ir pirmyn. Gal 
dar spės laiku ateiti donui Ped- 
10 j pagelhą.

Pusiaudienį pasilsėję ant ma
žučio upelio kranto gal dešimt 
minučių, vėl nužygiavo toliau. 
Kad tikru keliu eina, rodė dau
gybė ženklų, nulaužti, nukapoti 
augalai, gilios dono Pedro batų 
pėdos drėgnoje žemėje, negrų 
balti prijuosčių siūlai, užsikabi
nę už aštrių spyglių ir kitos žy
mės.

Jonas minutė iš minutės lau
kė, kad štai išeis jie į kokią pie
velę ir pamatys ramiausiai sė
dintį doną Pedro. Todėl ragino 
Ochamiją ir negrą dar greičiau 
eiti, žadėdamas brangiausių do
vanų.

Bet pirmas ir labai reikšmių- Į 
gas artimo dono Pedro buvimo 
žymes pamatė apie vakarą. Ma
žutėje pievelėje gulėjo trys 
griaučiai — du žmonių ir vienas 
tigro.

— Tai musų irklininkų griau
čiai — šaltu balsu, į juos pa
žvelgęs, pasakė Ochamija.

— Kaip musų irklininkų?... 
Juk negalėjo gi per vieną parą 
jie suputi, kad ir butų numirę...
- nustebo Jonas.

— Taip iikilninkų... — tęsė 
toliau Ochamija — štai įrody
mas. j

Priėjęs prie tigro griaučių ir 
kiek pagraibęs rankomis apie jį, 
ištraukė iš žolės kulipką ir pa
davė ją Jonui.

Tai buvo kulipka dono Pedro 
šautuvo. Jonas iš karto ją pa
žino.

— Kas gi čia?.. Nejaugi do
nas Pedro?...

— Taip, tai musų negrų irkli
ninkų skeletai. Juos, matyt, už
mušė tigras, o tigrą nušovė do
nas Pedro 
Ochamija.
zdės ir per kelias valandas apėdė 
lavonų mėsą...

— aiškino toliau 
Paskui atėjo t»kru-

donas

dingęs
Pribė-

tarpu kažkur
atsirado.
jis stvėrė jį už

Pasiutai, 
susikeikė

— Gal vienas šitų griaučių 
yra dono Pedro ... — virpančiu 
balsu vos ištarė Jonas.

— Ne. Tai negrų griaučiai... 
štai ir kardas jųjų, kuriuo kir
to sau kelią per dykumą... Ki
tą kardą, matyt, paėmė 
Pedro...

Tuo
Akambaka vėl 
gęs prie Jono, 
skverno ir pradėjo tempti į krū
mus.

— Ko tu dabar? 
ar kuris velnias!... 
nusiminę Jonas

— Greičiausiai jis surado do
ną Pedro ir dabar kviečia eiti 
pas jį.

— Doną Pedro! Einam — 
suriko Jonas.

Visi trys bėgte nusekė paskui 
šunį. Ėjo neilgai. Gal trijų 
šimtų metrų atstume, nuo vietos 
gur gulėjo vargšų negrų* griau
čiai, jie pamate baisų reginį. Po 
dideliu kaučuko medžiu gulėjo 
žmogus, suplyšusiuose rūbuose, 
kraujo putomis apšlakstyta 
barda, jis silpnai rangėsi ir krio
kė. Vienos jo alties nebuvo — 
ji buvo išėsta ir matėsi baisia 
juoda žaizda; kita akis dar bu
vo nepaliesta, bet jau beveik 
užgesusi. Ausys atrodė krau
juotais skarbuolais, lupos mėly
nos ir baisiai ištinusios. Apie 
žmogų skleidėsi nemalonus, ėd
rus kvapas.

Jonas iš karto pažino žmogų. 
Tai buvo donas Pedro. Jis dar 
labiau pabalo ir norėjo pulti 
prie savo nelaimingo šeimininko, 
bet Ochamija griebe už rankos 
ir sulaikė.

— Vis tiek nepadėsi jam.
Mirštančio kriokimas vis re

čiau girdėjosi. Paskutines j'ė- 
gas sukaupęs, gal pamatęs svei
ka akim Joną ir norėdamas su 
juo atsisveikinti, donas Pedro 
pasikėlė ant rankų ir baisiu bal
su kažką nesuprantamo suriko. 
Veido, rankų ir kojų oda nuo 
įtempimo sprogo, raumenys at
siskyrė nuo kaulų ir kaip nudė-
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vėti rūbai, tarp debesio baltų va
balėlių, nukrito žemėn. Gyvi 

griaučiai, kiek laiko dar pasvy
ravę, irgi nukrito žemėn... Ir 
donas Pedro mirė.

ir 
iš

Jonas, Ochamija ir negras 
klininkas stovėjo kaip stabo 
tikti, Jonas apmirė iš gailesčio, 
Ochamija kaip visada nesulau
žomu ramumu ir šaltumu dvel
kė, o negras lyg priaugo prie že
mės iš baimės.

— Tai kas gi čia? Kas su juo 
atsitiko? — Po kiek laiko vos 
įstengė paklausti Jonas.

— Jį gyvą suėdė vabzdis, bai- 
: csnis visų pasaulio žvyrių ir gy
vačių — šaltai pradėjo aiškinti 
Ochamija. — Tai musės — žmo
gėdros darbas. Iš paviršiaus tai 
paprasta musė, net jokių nuodų 
neturinti... Tur būt donas Ped- 
>•0 pavargęs užmigo miške, o to
ji muselė atlėkė ir padėjo jam 
į ausisj arba nosį kiaušiniukų... 
Paskiau ramiausiai vėl sau nu
skrido... Iš kiaušiniukų greit 
išsirutulojo, iškrito, šimtai tūk
stančių labai ėdrių vabalėlių... 
Jie veisiasi labai greitai ir su
ėdė doną Pedro.

— Juk jis galėjo pajusti, kad 
tų vabalėlių apsėstas ir jų kaip 
nors atsikratyti?... O tai da
bar... ■ . į Į j

— Nieks neišgelbės žmogaus, 
jei į jo kūną mus'ė — žmogėdra 
padėjo kiaušinių; net jųsų bal
tieji piu... — kaip kirviu nukir- 
o Ochamija.

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienom 
vra naudintroR
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Pinigai Išmokėti Lietuvojej[«~ūoš]
KOPERACIJOS BANKO

Pinigus gavo:

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

K167—Liudvikai Jonušienei 
8197 Teofiliui Badzišauskui 
8512—Mykolui Liepai 
8522 Onai Motiejaitei 
8516 Marcijonai Lcitienei 
8517—l rsulei Leitytei 
8518 Mar. Kar. Leitienei 
8.533 Konst. Zinkevičienei 
8550 Agnieškai Každailienci 

23357 Jurgiui Gutauskui 
857!) Vladui Bekstis

12821 Paul. Auk.št.-Julijonaitei 
8581 Juozapui Būdui 
8595 Juzefai Petkaitei 
8591 Povilui Norbutui 
858.5—Sofijai Mikotaitci 
8582—Emilijai Neverienei t-- Andriui lirazauskns

Onai Kutkauskaitei 

8612—Elenai Vištartas
12823- Jon. Muraskauskienei 
23362—Prane. Ant. Petrauskui
23364 Vaciui Jociui
23365 Jurgiui Kuzmai 
23367—Alojso Grinius 
23368 Kazimierai Gičienei 
23371—Vincentui Lambertui

8(>32 Juozapatai Briedienei 
8629 O. Jur. Stankauskienei 
862(> Marcijonai Biliotienci 
8638 l’ršulei Tumienei 
8611 Tomui Pečeliūnui 
8621 - Kaziui 1 rbeliui

12825- Pranei Batkelienei 
12826—Petronėlei Buslovienei 
8651—Adt lei Bačkauskienei 
8618—Bronisl. Lal>anauskui 
8616 Veron. Zdanavičienei 

12830—Salemonai Gikniutei 
8615 Jonui JBapšiui 
8653 Vincentai Dantienei

1282!)—Vincentui Trijoniui 
8647 Veronikai Juodelienei 

12833 Petronėlei Drrmantienei 
1283 1—Kk mensui 1 Janiūnui 
8663 Mikalinai Žėkaitei 
8659- Antaninai Jonaitei 

12836 Mar. Kabi joną vičienei 
8664) Sarapinui Šukiui

1283!) Justinui Stankevičiui 
23381 Dom. Mečiuliui
23385 Jonui Mikulskiui
23386 75!) Kaz. Sim. Aleksai 
<55982 Elenai Pikilienei 
55983—Antanui Norvilui 
55986—Julijonai Kaulakienei 
55987—Pranui Geruliui 
55988 Barborai Bimkunienci 
55989—Anelei 1 Jirdienei

972 —Juozui Janušaičiui 
12813—Petrui Barzdaičių i
8681 Kazimierui širmai 

21852 -Juozui Karaliui
21853—Konstanc. Andriuškienei 

8680 Kostui Jankauskui 
867!) Kazim. Gosickicnei 

12841 Mykolui Tumynui
8682 Jonui Anilioniui 
8696 Onai Končienei 
8703 Jonui Stankui 
8710 Marij. Lazauskiutei

12816 Juozui Ledui 
21861 — Pranciškai Butkienei 

8693—Kaziui Kuzminskui 
218.59—Petrui Zeronui

870!)—Vincentui Pukeniui 
869!) Prtron. Astrauskienei 
8705—I Jomic. S k i i iderienei

12815 Kristoforui Zubriui 
>1860—Onai Buzienei 
2260!) Antanui Eidintui 
21166 Adomui Grigaravičiui 
8701—Alenai Šidlauskienei 
8711 Barborai Gropštienei 
8691 Alvinai Mikšienei 
8708 Mar. Jankevičienei 
8702 Marij. Žukauskienei 

21856 Juozui Maskoliūnui 
21863 Urs. Abromavičienei 
8704 Kazimierui Bračiui 

23391 Anelei Alešiunienei 
23391 Stan. Antanaičiui 
23395—Vladislovui Žukui

Į 233!>6—Zuz. Malcevičienei 
123398—Adoniui Savickui 
I Jonui l*otiM»i«5iui
j —Justinai Vaitkienei 

156000 Justinai Bačkienei 
; 56001—Liudvikai Pušinskienei 
5600.3 Onai Buzienei

;56005 Marijonai Urbonienei 
56006—Agnieškai Budauskienci 
56007 Barborai Rainienei 
95948 Juozapui L. AJmonui

J 976 Onai Stasiulaitienei 
8713 Magdalenai Navickienei 

12851 Vincui Leščinskui 
8718 .levai Laskauskienei 
8727 Kazimierui Zeronui 

1285!) Mykolui Parenkai 
12858 Antaninai Ivonaitienei 
12862—.Jonui Petraičiui 
8711—Vincui Kiškiui 
858!) Jonui Čepuliai 
8587 Vincui Pranckevičiai 
8609 Onai Monšauskienei 
8610—Onai Grigaliunaitei 
8603 Uršulei Kupstienei 

22607 Alenai Tautkaitei 
8611 Petrui Vitarlui 

12824---Autai Graičiunienci 
22605 Juozui Rutkauskui 
23373—Feliksui Basiuliui 
23371—Cic i Ii j ai N a v ick ie nei 
21850 l’ršulei Inčiu raitei 
*8635—Juozapui Breivei 
2181!)—Petrui Kmeliauskui 
55987 Povilui Brūzguliui 
23268—Petrui Sliekai 
21782—Petrui Bandžiui 

8352—Onai Gailiūtei 
8100—Juzefai Navickienei 

21817 Ipolitui Lakošaičiui 
84 16—l’ršulei Tereikaitei 
8142—Onai Zautrienei 
8444 Marijonai Pranienei 
8457—Pranciškui Turai 

12782—Povilui Zakriui 
23335—J u rgi u i I )o v idaiči u i
8178—Anastazijai KevišieneL 

21759—Veronikai Katelienei 
8494 Onai Šeputaitei 
8493--Jonui Jonušiui 
8498—Onai Gulbiny.tei 
8495—Barborai ščiukienei 
8486 Bogumilai Skreunienei 
8488—Barborai Mikutaitfieneti
8501— Julijonai šniukienei 
8492—Valerijai Jasinskaitel
8502— Domicėlei Andrišiunie- 

nei
8511—Pranui Mankunui 

12796—Liudvikui Gruzdis
8504 Juozui Gudui 
8524—Stefanijai PįbtkeviČai-’ 

tei
8508 Marijonai Daunaitei

Hari, Mieli.
Balandžio 5 d. nelaimėj žuvo 

vietos lietuvis ūkininkas Anta
nas Barenoski. Jis prie kito se
no arklio prikabino jauną, dar 
nevažinėtą arklį, kad pripratin
ti prie vežimo ir su lentų ve
žimu išvažiavo į Hart. Kartu su 
su juo buvo ir jo žmona.

Netoli namų, važiuojant pa
kalnėn, arkliai pasibaidė ir A. 
Barenoskį išmetė iš vežimo. 
Krisdamas jis pakliuvo po ra
tais, kurie sutriuškino jo gal
vą ir jis ant vietos pasimirė. 
Jo žmona iššoko iš vežimo ir 
tik lengvai susižeidė.

Velionis buvo geros širdies ir 
teisingas žmogus ir daugelis jo 
apgailestauja. Bet yra ir ke
letas karštų katalikų, kurie net 
džiaugiasi iš jo nelaimingos 
mirties: girdi, gerai tokiam be
dieviui. Bet tie patys katalikai 
užmiršta, kad nelaimė gali Bile 
kam pasitaikinti, o nuo mirties 
nieks mus neiAprelbes. ne baž
nyčią, ne maldos, nors ir kas- 

die po kelis kartus eisime j 
bažnyčią, o mirti vistiek turė
sime vis, kas mes ne būtumėm, 
štai dar tik keturios savaitės 
atgal savo namuose pasikorė 
viena moteris; pasikorė,/nors ji 
kasdie bėgdavo bažnyčion ir 
valgydavo dievo kūną.

' Velionis priklausė raudoną
ja! gvardijai ir dirbo jai iš vi
sų pajėgų, o už bolševikų laik
raščius buvo gatavas net ir 
gyvastį padėti; kitų gi laikraš
čių neapkentė, bet visigi jis 
nekeikdavo, kaip daro kiti bol- 
ševikėliai, kurių čia mes turi
me keletą. Tad velionis ir lai
dojamas buvo su visomis bolše
vikiškomis ceremonijomis; jo 
karstą taip apkarstė raudonais 
kaspinais, kad net ir fotografas 
atsisakė tuos kaspinus fotogra
fuoti. Norėjo apkarstyti ir ka
ravaną, bet pasibijojo, kad į 
kapines neįsileis. Viskam yra 
saikas ir to saiko nesilaikymas 
tik pati velionį pažemino ir pa
statė jį pajuokai. Kapinėse kal
bėjo net trys kalbėtojai; liet jie 
ne apie velionį kalbėjo, o tik 
šaukė ir verkė apie Vilnį, sovie
tų Busiją, kapitalizmo nuverti
mą ir t. p. Vienas jų net ir 
juokų prikrėtę savo nelemtu 
šauksmu.

Butų labai gerai, kad daugiau 
tokių juokingų laidotuvių nebū
tų. O butų dar geriau, kad 
ir visa musų raudonoji gvardi
ja savo akis pakrapštytų ir pa
sirinktų sau geresnį kelią, nes 
jie tik visus lietuvius žemina. 
Darbininkų gi judėjimą galima 
remti ir be sovietų Busi jos, į 
kurią mes vistiek negryšųne tų 
medaus šaltinių gerti, negryš į 
ją ir pati raudonoji gvardija, 
tad kam ja tiek daug rūpintis?

—Viską Žinąs.

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

CHICAGOS 
ŽINIOS

Devyni žmonės žuvo 
eksplozijoj

Ekspliozija ir gaisras sunaiki
no kelias sankrovas West 
Sidej; ieškoma daugiau la
vonų.

šeštadienio ryte, 2:45 vai., 
dėl nežinomos priežasties kilo 
ekspliozija dideliame vieno 
aukšto name prie 3416—26 W. 
Ilarrison st., paversdama į krū
vą griuvėsių keturias sankro
vas, o penktąją sankrovą ap
griaudama. Ekspliozijoj ir po 
to kilusiame gaisre žuvo dvi 
šeimynos iš devynių žmonių. 
Galėjo žūti ir daugiau, nes nie- 
kurių žmonių pasigendama, tad 
ugniagesiai stropiai kasinėja 
griuvėsius.

Žuvusieji yra Abe Levin, jo 
žmona, ir du jų vaikai, Albert 
20 m. ir Lee, 14 m., Albert So- 

kolski, jo žmona, dvi dukterys, 
Bose, 16 m. ir Auna, 14 m. ir 
sūnūs Sam, 15 m. Abi šelmy- 
nos gyvino užpakaly savo san
krovų.

Priežasties ekspliozijos neži
noma; numatoma tik šias prie
žastis: gaso, munšaino apara
tų, stiprios dinamito bombos, 
ar garo. Policija lig užsekė pėd
sakus munšaino katilėlių už
pakaly grosernes, kur pirmiau
sia gaisras kilo. Ieškoma tos 
grosernes savininko Andrevv 
Cardanali. Gal kartais ir jis yra 
žuvęs.

Ekspliozija buvo tiek smar
ki, kad išgriuvo viso didelio na
mo priekis, o visoj apielinkėj, 
per kelis blokus, išbyrėjo lan
gų stiklai. Kada atbėgo kitų na
mų gyventojai, apgriuvęs na
mas jau liepsnojo. Ugnis pra
sidėjo grosernėj. Dar girdėjosi 
šauksmai ir dejavimai sužeis
tųjų. Bet tuoj sugriuvo užpa
kalinė siena, įgriuvo lubos, ug
nis išsiplėtė ir dejavimai nuti
lo. Kada ugniagesiai užgesino 
gaisrą, tai buvo tik krūvos ply
tų. Pradėjus kasinėti griuvė
sius, atkasta devynis lavonus, 
kurie buvo tiek apdegę, kad 
sunku buvo juos identifikuoti.

Policistas policistą 
nušovė

Ikering stoties policistas 
Wetter nušovė tos pačios sto
ties deteklivą James Kakacek, 
31 m., paskaitęs jį už plėšiką, 
šaudymas įvyko Joseph Napi- 
nella grosernėj ir biliardinėj, 
500 W. 25 PI. Policijai gavus 
žinią, kad du meksikiečiai ban
do tą grosernę apiplėšti, sku
biai atvyko detektivai Kaka
cek ir Allen, Jiems bekratant 
du meksikiečius, kurie stovėjo 
iškėlę rankas, įėjo ir atvykę du 
policistai, Wetter ir Mullen. 
Mullcn pamatęs detektivus ran
kose revolverius ir detektivų 
iš karto nepažinęs, paleido šū
vį į Kakacek. Kakacek sukniu
bo, kulkai perėjus jie r kaklą; 
bevežant į ligoninę jis ir mirė.

Kakacek ištarnavo policijoj 
šešis,metus, buvo nevedęs. Jo 
du broliai taipjau tarnavo po
licijoj.

Pasimirė miesto 
inžinierius

John E. .Ericson, 69 m., mies
to inžinierius, pasimirė šešta
dieny po sunkios operacijos. 
Gimęs Švedijoj ir atvykęs Ame
rikon būdamas 20 m., išdirbęs 
prie sunkiųjų darbų, pagalios, 
gavo miesto darbą ir čia pra
silavino inžinierystės. Po to jis 
greitai kilo, nes pasižymėjo sa
vo darbais, ir jau nuo senai jis 
yra miesto inžinierium, kuriuo 
jį pirmą sykį paskyrė mayo- 
ras Harrison. Jo dėka tapo su
modernizuotas miesto aprūpini
mas vandeniu ir taipjau įvesta 
daug kitų pagerinimų mieste.

Trys prapuolė
1 T..................

Policija ieško Jackie Adler 
ir Frank Lawro, savininkų Mid- 
night Frolics, 18 E. 22 st., ku
rie kartu su šoferiu prapuolė 
keletą dienų atgal. Jie pasiėmę 
dienos pajamas, su šoferiu iš- 
va/.iavo namo. liet ne vienas 
neparvažiavo ir per keletą die
nų nedavė apie save jokios ži- 
nios. Spėjama, kad gal kili 
piktadariai juos išvogė.

J.F.RADZIUS
Pigiaatdae Lieta*!* 

Graboriua Chicapoje 
leidot u patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to- 
uel, kad priklausau 
prin grubų iidirby- 
•tia.

OFISAS: 
668 W. 18th St. 
Tel. Cana) 6174 

SKYRIUS:
32S8 S. Halsted St.

Tel. Dlvd. 4063V. y

□□□□□□□□□□□□o
Coliseum — Dabar 
Sells-Floto Ciruus 

2:15 po piet 
- 8:15 vakare

Juliana Žilvitaitė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 16 dieną, 9:30 valandą va

kare, 1927 m., sulaukusi 8 metų, 2 mėnesių amžiaus; gimusi Vasa
rio 27 d., 1919, Cicero, III., palikdama dideliame nuliudimę savo my
limuosius ir mylinčius motiną Veroniką, tėvą Joną, seserį Emiliją, 
brolį Bronislovą ir gimines, kūnas pašarvotas, randasi 1310 South 
49th Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks Ketverge, Balandžio 21 dieną, 8 valandą iš ry
to iš namų į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos užl velionės sielą, o iš ten bus nulydėta j šv. Kazimie
ro kapines.

Visi A. A. Juliana Žilvitaitės giminės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamo,

Tėvai, Sesutė, Brolis ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yards 1741.

8514-16 Roosevelt Rd, 
Arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzle 89W

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rečiai, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudotte
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:3U ir nuo 7 iki 10. Nedfi 
lio« nuo 2:30 iki 4:80 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Atminkit, atminkit
Gegužio aštuntų
Babravičiaus Koncertas 

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

mus.

A +• A
JUOZAPAS r'VSIiCA. į!

Persiskyrė su šiuo pasauliu ! 
Balandžio 17 dieną, 9 valandą 
Iš ryto, 1927 m., sulaukęs 50 
metų amžiaus, gimęs Kauno re- I 
dyboj, Raseinių apskričio, Erž- I 
vilkių parapijoj, Puziškių kai
mo. Amerikoj išgyveno 18 me
tų, palikdamas dideliame nuliū
dime savo mylimuosius ir my
linčius moterį Emiliją, po tėvais 
čepauskaitė, Amerikoj 3 dukte
ris: Adeline, Zofiją ir Heleną;
3 sūnūs: Stanislovas, Bronislo
vas ir Juozapas ir giminės, o 
Lietuvoj, motinėlę 'ir seserį. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4617 
So. California Avė.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Balandžio 19 dieną, 7:30 valan
dą iš lyto, iš namų j Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenčiau-. 
sios parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Feiza gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai tkviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti B 
jam paskutinį patarnavimą ir H 
atsisveikinimą. H

Nuliūdę liekame, 9
Moteris, Dukterys, Sunii 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 3 boiius Eudeikis, Tel. Yds 1741. ■ v w ■ ■ i ii ■ ii mn wi T

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

OPTOMETRISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, 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 j mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Kg reiškia tavo vakaryk- 
! B sapnas? •

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

NAUJIENOS 
1739 »•. Halsted SL 

CblcaM. ui,

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. Eremino
Sios dainos tinka chorams ir 

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SK

Chicago, DL

BILLYfS['VNCLE
• . • N. Pasalink Kosulį, Šalti,TGal- 

vagele, Ramatizma ir Visas 
Gyląs ir Skausmus

VIsom aptiekoM—JSc ir *Sc puodukas Ir 
dudoli. Children’s Musterole (lenfvaa- 

nd forma) 35c. <

Geresnis nei Mustard Plaster.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

! prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi N a u j i e n o i
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tęsis iki balandžio 2i d. Paro
dos laiku gėlynas bus atdaras 
kasdie iki 10 vai. vak.

Pagerbė chicagietj

Jauna motelis nužudyta
Jauna, 22 m., dar neidentifi

kuota moteris liko nužudyta 
nežinomų žmonių, kurie ją prie 
XVood ir Montroe gatvių išstū
mė iš einančio automobilio. Ją 
rado gulinčią be sąmonės gat
vėj, su perskelia galva, kiti du 
vyrai, kurie nuvežė ją ligoni
nėn, bet ji pasimirė neatgavusi 
sąmones. Spėjama, kad ji va
žiavo su kokiais nors vyrais, 
kurie jaja liko nepatenkinti ir 
išmetė iš greitai einančio auto
mobilio.

Francija, per ministerį Her- 
riot, suteikė titulą “visuome
nės švietėjo”, aukščiausį gar- 
liės ženklą Franci jos Akademi
jos, chicagiečiui Mauricc H. 
Goklbhitt už jo pasižymėjimą 
kaipo dailės žinovo ir kritiko.

Announcemcnts
Pranešimai

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

f............................................... ■■■■■■■...........

Rcal Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

$1.000 DOVANA

mum-

North Sidc. — A. L. T. Sanda
ros 23-čin kp. rengia dideles pra
kalbas p. N. Radžiui. Lietuvos Sei
mo narini, balandžio 18 <1., 7:30 
vai. vakaro, Llllherun Church, 1633 
N. \Vnshtenaw avė. Dalyvaus musų 
Pirmyn Mišrus Choras ir kiti mu
zikos talentai, kurie sudėtinai visi 
sudarys gražų programą. Nuošir
džiai visus kviečia, senus ir jau
nus, skaitlingai atsilankyti.

Valdyba.

REIKALINGI agentai pardavinė
jimui naujai išrastų gyduolių. Agen
tams didelis pelnus. Platesnių in
formacijų klauskite laiškais.

DEKSNIS OINTMENT CO. 
518 Main Street, 

HARTFORD, CONN.

Automobile^

Plėšimai

Vitnas žmogus įteikė 
ipalti džiovininkų sanitoriįai 

kaipo dovaną tam daktarui, la- 
Miralorijos darbininkui ar 
nokslininkui, kuris šiemet su- 
as geriausius budus apsisau
gojimui ar išgydymui džiovos, 
l’ą dovaną gali gauti Lile vie
nas daktaras ar mokslininkas.

Birutės Choro dainų pamoka atsi
bus Balandžio-April 19 d 
kare, 
nos.

8 vai. va- 
Lietuvių Auditorijoj, ant sce- 

— Valdyba

PARDAVIMUI 1 tono Ford 
trokas, tinkąs dėl bučernės ar 
kitokio biznio.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted st.

Rcal Estate For Sale 
Nainai-Žemė Pardavimui

Miscellancous
(vairus

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
tu.s, motorus, taiso m elektros reik

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

Phone Victory 7452

šeštadieny plėšikai padarė 
tris didelius plėšimus, atimda
mi skiriamus algas darbinin
kams išmokėti pinigus, viso 
apie $16,000.

Keturi plėšikai puolė Ruben

TIKI ETAI KERENSKIO 
PRAKALBOMS

Balandžio 24 d., Ashland Auditori
joj, 2 vai. po pietų, kalbės Aleksan
dras Kerenskis. Kadangi manoma, 
jog bus daug žmonių, tai pasirupin- 

I kitę tikietus gauti iš kalno. Tikietai 
pardavinėjama “Naujienose” ir “Auš
ros” knygyne.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

1 lubos. v

kur jie pas-
tvėrė $8,000.

Plėšikai prie Carrol ir Pau
lina gatvių privertė sustoti au
tomobilių, kuriuo važiavo Otto 
Taylor ir R. Shelleger, virši
ninkai Argus Ticket Co., 348 
N. Ashland avė. ir atėmė iš jų 
$3,(MI0.

Du plėšikai gatvėje užpuolė 
Albert Coget, iždininką Skod 
spulkos, 2158 Cullerton avė. ir 
atėmė iš jo $1,088 pinigais jr 
$1,000 čekiais*.

Paaiškinimas
Ži- 

eže-

Personai
Asmenų Ieško

MERI’EREAU IŠŠAUKĖ
BAGDONĄ PAJ1FŠKAU savo žmonos Onos 

Rušinskienės, po tėvais Delkaitė. Pa
liko mane. Parėjęs iš darbo radau 
tuščią namą, nei pačios, nei rakandų. 
Pirmiau buvo ženota du kartu, aš esu 
trečias. Po pirmu vyru vadinosi Ga- 
------ antru Matelienė; ir tuos

žinote kur

Virginia Mercereau, kuri 
.veria apie 150 svarų, iššaukė 
•ištiš Bagdonų, Univeisal Kliu-' enas> antni Matell( 
X) savininką. Ji sako, jog savo abu paliko ji, kaip mane. 
;vorio ristikų įi nebijanti. —N.' Pr?ne5ti ykasJ randasi, siuomi antrašu:
  A RUSINSKAS 

I- ................ ..... n--------------- 725 w. 34th Street
Chicago, 111.

__ N j Meldžiu

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Olšausko Kanklės

For Rent
RENDAl pigiai flatai, po 3 ir 4 

kambarius, šviesus kambariai, ant pir
mo flioro ir 

i si, kur gali 
nos.

i Atsišaukit
4958

trečio. Garadžius randa- 
tilpti dvi ar trys maši-

j Storą.
Wentworth Avė.

Furnished Rooms

KIMBALL ir VVurlitzer pianai, 
liklai užmokėkite už dastatymą į 
jūsų namus, mums reikia daugiau 
vielos. Geras bargenas dėl prade
dančių. 1538 \V. Chicago avė., 1 fl.

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

GROJIKUS pianas tiktai bis- 
kį vartotas, kainavo $709, par
duosiu už $90. Benčius, cabi- 
net ir vokeliai. Išmokėjimais pa
gal sptartj. MR. RUDAITIS, 
6512 So. Halsted st., 1 fl.

Keletą dienų atgal tilpo 
nutė “Nusipirko lotus — 
re”, kad tūlas George Jochuui 
parodęs George Molicke du lo
tus Niles Centcr, bst iš popie- 
rų pasirodė, kad parduotieji lo
tai yni už pusantros mylios 
ežere.

Niles Ccnter lotus daugiau
sia pardavinėja Metropolitan 
Realty Co., ir nors nėra ma
žiausios abejonės apie jos tei
singumą, o daug lietuvių, kurie 
pirko iš tos kompanijos lotus 
Niles Center, yra pilnai paten
kinti, tečiaus kad nebūtų nė 
mažiausio Įtarimo bet kuriam 
realestatininkui, kuris tik par
davinėja ten lotus, Metropoli
tan Realty Co. nori paaiškinti, 
kad prigavikas George Jacbim 
neturėjo jokių ryšių nė su Met
ropolitan Realty Co., nė su ki
ta kuria žinoma real estate fir
ma, Lvt veikė savarankiai. Met
ropolitan Realty Co. pardavėjai 
yra užregistruoti 111. švietimo 
departamente ir yra nariai ke
lių didžiausių real estate tary
bų. Ir todėl kas iš jų perka, tai 
gauna tą, kas žadėta ir marke- 
to kaina.

Prisiniinus Dzimdzi Drimdzi,1
zisados ausyse skamba art. J. j ANT rendos geras kambarys ge- 
(Išausko kanklės. Lietuviai tur r»!" „vaikinui arba <į»l dvięjij, ge- ..... , , nu įtaisyta, privali!:“ .....ižburtą instrumentą — kauk- galima gyventi laisvai, 
cs, kurios klausytoją tiesiog 
ižkerėja. Daina su kanklių pri- 
arimu teikia neapsakomą gro- 

>.į. Rodos klausytum ir kiaušy- Į

ra i įtaisyta, privatiškas įėjimas, 
Kambarys 

šildomas.
MBS. RATKEVICH, 

1820 Evergreen Avė.
2 lubos, arti Mihvaukee avo.

RUIMAS vendai vienam vaikinui.
I -Um. Maudynė, elektra. 6551 S. Talman

Mes turėsime progos išgirsti l,vc- Hemlock 3740.
lainą su kanklių pritarimu per ------- ..-sas
Birutės jubiliejų. Art. J. Olšaus-.Help VVanted Male-Lemale 
kas pakankliuos mums apie Pa- t,arWn,n ką Reikia----------
langos ir Chicagos Birutę.

“Toli, toli nuo Palangos,
Chicagos mieste kitados 
Būręs lietuvių jaunimo, 
Be dainelių nenurimo...” 
Ti;sa, prieš dvidešimt metų 

jau susitvėrė Lietuvių Giedorių 
Draugija, iš kurios gimė Biru- J 
tė ir po šiai dienai gyvuoja. Lie
tuvis negal be dainos nurimti, 
■ju daina jis išaugo, vargelius 
išvargo ir Amerikon atkeliavęs 
negali be jos gyventi. Birutė 
per dvidešimt 
tuvišką dainą 
tik dainoje 
paguodą.

Kas myli 
tas neapleis 
ir ateis pasiklausyti kanklinin
ko J. Olšausko. —N.

VYRŲ. — Dabar turime daug ge
rų darbų, inalevotojų ir popiero- 

1 tojų $1 į vai. mašinistų, 75c. į vai. 
karpenterių į dirbtuves 65c. į vai. 
velderių 75c. į vai. janitorių $5 į 
dieną, automobilių mechanikų 80c. 
į vai., automobilių plovėjų $35 į 
sav., porterių ir indų plovėjų $20 
į sav., grinderių 60c. į vai.

MOTERŲ- — Merginų į jstaigas, 
$40 į mėnesį, kafnbarys ir valgis, 
indų plovėjų $15 iki $17 į sav., vir
tuvės iftigelbininkių $18, virėjų $20 
iki $25 į sav. prie namų darbo $15 
iki $18 į sav. lovų taisytojų $65 j 
mėn., į dirbtuves $18 iki $22, na
mų prižiūrėtojų $15 į sav., kamba-

Dar turime ir dau-vkuvL Birute ,.yS jr valgis. Dar lunnie ir 
etų saugojo lie- I S*»m gerų darbų dėl moterų.

South Park Einpl. Agencjir saugos ją, nes 
mes randam sau

lietuvišką dainą, 
Birutės jubiliejaus

Kodėl laiškai žūsta
Vėl atėjo kėlimosi į naujus 

hutus sezonas. Pasak pašto vir
šininko Arthur C. Lueder, Chi- 
cagos paštui pernai buvo pri
duota apie pusė miliono per
mainymų adresų. Bet visgi bu
vo daug tūkstančių ir tokių, 
kurie išsikeldami į naujas vie
tas nepermainė pašte savo ad
resų, taip kad labai daug laiš
kų ir kitokių siuntinių liko 
nepristatyta, o daug spausdinių 
ir laikraščių liko sunaikinta.

Kelianties į naują butą, rei
kia priduoti paštui senąjį ir 
naująjį adresą, tada jūsų laiš
kai ir laikraščiai nežus, bet pa
sieks jus naujame bute. Tam 
tikras blankas adreso permai
nymui galite gauti pas 
laišknešį.

Aukos palaidojimui ne- 
. turtingo žmogaus

Kazi-

savo

Gėlių paroda
Garfield parko didžiausiam 

Amerikos gėlyne prasidėjo pa
vasarinių gėlių paroda, kuri

Palaidoj impi mirusio
I miero Drąsučio aukojo:

K. Jurevičia $5; po $1 
jo: J. Petkevičia, V. Ruzas, S. 
Giza, A. Vanagas, R. Budria, 
St. Viinbutis, J. Pocevičia, J. 
Žasulis, J. Kela, M. Virbalas, 
V. Mikelis, J. Kaunietis, M. Pak- 
nis, Ona Vertelka, S. Baranaus- 
kis, V. Batavičia, K. Ramanau- 
skis, J. Taraškevičių, V. Talač- 
ka, N. Gestaris, T. Vėžys, T. 
Dauka, G. Sendins, K. Purlis, 
T. Taranda, A. Morkūnas, J. 
Braunis, P. Sablauskas, J. Ko- 
nasinskus, K. Kudelis, J. Vai
čiūnas, M. Paliulis, T. Venskus, 
A. Balavičia, Pakeltiene, J. 
Siaureckis, J. Juknevičia.

J. Juška $1.50: P. Peleckas 
$1.75; M. Grinavičia 75c; Vo- 
silius 25c.

Po 50c. S. Motejunas, N. 
Paukštis, K. Paknis, Salome 
Tarandienė, N. Eudupė, J. Bal
kis, V. Petkus, Hali Co., N. Ila-

auko-

South Park Empl. Agency, 
4191 S. Halsted st.

Kampas 42 St. 2 fl.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

BEI KALINGA mergina dirbti pe- 
karnėj, 850 W. 18 St.

BEIKIA įaunos merginos nuola
tiniam namų darbui, gera alga. 
3625 Lexington St. Netoli Central 
Park avė. Van Buren 2589.

REIKALINGA našlė moteris prie 
namų darbo. Gaus kambarį gerą ir 
gerą mokesti. Atsišaukit i Storą.

4958 Wentworth Avė.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

MAN REIKIA PENKIŲ VYRŲ
Kurie yra susipažinę su dirb

tuvėmis, mašinšapiais arba me
chanikų darbu dėl atlikimo spe- 
cialto darbo didelėj įstaigoj tik
tai tris vakarus į savaitę. Ge
ra mokestis. Tiktai atsiųskite 
savo vardą ir adresą.

1769 S. Halsted st.
Box 913.

viče, J. Kursok.
Aukas rinko Benediktas Bud

ria, P, Peleckas ir Jonas Juš
ka.

Visiems aukautojams taria
me nuoširdų ačiū. —B. Bud ris.

Business Chances
PardavimuiI Bizniai

PARDAVIMU! delikatesen, gro- 
serio, mokyklos reikmenų, kamba
riui, ilgas lySks. 6556 So. Aber- 
deen St.

THINKIT 
: OVER

ŠĮ PAVASABĮ
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 padaryti 
jumis turtingais. Tai yra vie
nas ir paslaptingas sekretas, 
kurį jus turėtumėt išsimokinti 
ir kurį kiekvienas turtingas ge
rai žino. Žemė tai yra didžiau
sia kiekvieno žmogaus laimė, 
kuri m sudega, nesušąlu, nepa
bėga ir niekas nepavagia. $10 
į menesį užmokant, j trumpą 
laiką liksite ant nepriklauso
mybės kelio. Per daugėlį metų 
musų biznio istorijoj tūkstan
čiai žmonių pakilo gyvenime ir 
džiaugiasi sukrovę turtus. Šian
die tą progą teikiame jums. 
Puiki kaip sodnas Manjuette 
Park Higland jus laukia — to
dėl pasiskubinkit, kad vėliaus- 
nereikėtų bėdavoti, kaip daugu
mas šiandie
dę auksines progas. Atsišauki
te

labai gailisi prara-

PARDAVIMUI grosernė labai pi
giai. Priežastis' svarbi, gera vieta 
tam bizniui. Viską patirsit ant vie
tos. Turiu du bizniu; vienai moteriai 
sunku užlaikyti.

Kreipkitės;
1707 W. 45th Street

PARDAVIMUI saldainių ir deli- 
cattessen krautuvė. Parduosiu pi
giai. 2979 Archer avė.

Exchangc----Mainai
MAINAU 2 Hatų po 6 kambarius 

prie 61 ir Albany. Maino ant ma
žesnio namo ar bile kokioj apielin
kėj, arba 4 ar 6 fintų geroj 
linkėj. Matykit

L. JARUSZ, 
3252 So. Halsted st.

Yards 4951

apie

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui_______

FARMOS, FARMOS
Kas norite pirkti gerą ūkį lie

tuvių kolonijoj, atsišaukit: J. A. Že
maitis, R. 1, Box 17, Fountain 
Mich.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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 S. W. kampas 59 
St. ir Campbell avė., 58X125, gat
vė ir el6 cementuota ir apmokėta, 
šaukit Englewood 1614.

LOTAI $750 — 36X123
Ant lengvų išmokėjimų, tre

čią dalį įmokėti, likusius mė
nesiniais išmokėjimais, greitai 
augančioj apielinkėj, prie Hen
ry Fordo naujos orlaivių sto
ties, kur stato dirbtuves. Va
žiuok kaip greit gali. Del dau- 
giaus informacijų šauk telefo
nu arba matyk ypatiškai

Z. S. Mįckeviče 
2505 W. 63 St.

Hemlock 0800.

BARGENAS. Pardavimui G kam
barių murinG cottage. Elektra, gu
zas, maudyne, 2 karų garažas. 3931 
Eihnore avė.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, du po 5 kambarius flatai, ga
ru Šildomas, 2 karų medinis garažas, 
lotas 45x125, Washtęnaw Avė., neto
li 67th St., tiktai $17.500.

IGNATIUS CHAP & COMPANY 
Slst prie Wallace Street

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

907 W. Cullerton St.

tuojaus.
ADAM

General Manager 
Room 874, 

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

Tel. Randolph 7400

MARKUNAS

VELYKŲ BARGENAI 
6-6 kambarių namas su cementiniu 
skiepu, 2karų garadžius. Gera vieta 
—Brighton Park. Kaina tiktai $8,760. 
Imokėt $3,000.
6 kambarių Cottage su muro beismon- 
tu ir antra 4 kambarių ant užpakalio 
loto—Brighton Parke. Įmokėt $2,000. 
5-5 kambarių naujas muro namas 
prie Archer ant Brighton Place. įmo
kėt tik $3,000.

Visi viršminėti namai yra tik bar- 
genai ir parsiduoda tūkstančiu dole
rių pigiau, negu verti. Taipgi mes 
budavojam visokius namus pagal su
tartis ir lengvais išmokėjimais.

Atsišaukit pas:

JUOZAS VILIMAS
4405 So. Fairfield Avė.
Phone—Laf. 5948.

$5.00 ĮMOKĖTI

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

COMPANY
6347 So. Western Avenue 

Phone Hemlock 2636

$150 JMOKĖT, $7 1 MBNESI 
NUPIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, gražus 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- 
geną. Atsiųsk savo vardą ir adre
są. Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 905.

2 FLATŲ 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.

PARDAVIMUI bungalow, nau
jausios mados, su visais įtaisy
mais, mainysiu ant loto, maši
nos arba nedidelio biznio.

PARDUOSIU antrus morgi- 
čius, $3640, mokestis po $60 j 
menesį arba mainysiu ant lo
to, mašinos

Atsišaukit
arba mažo biznio.

0605 S. Richmond St.

Čia Rasi Tik Bargemis 
Bridgeporte dar nebuvo 
tokios progos ir nebus 

$1000 įmokėti
2 fl. po6 kamb. mūrinis namas, 2 ka
rų garadžius. Visi parankumai. Namo 
kaina $7,500, arba mainysiu į Bunga- 
low.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAJ
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
^eHfauran^M» Ken- 
džių, Bekernių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

Sutaupyk $$$, budavok ant savo 
loto. Mes pastatysim modernišką 
murinę bungaiow, su knygynu, ug- 
naviete, bufetu, įmūrytu plumbin- 
4U, vandeniu šildoma, vėliausios 
mados fikčeriai už $5.500. Nereikia 
pinigų, 15 metų išmokėjimui, mes 
finansuosime, išmokėjimai lengves
ni kaip renda. Apžiurėkit pastaty
tus namus. Atdara vakarais ir ne- 
lėlioj. Cook Countv Rldg. & Impvt. 
Co., 1358 \V. 79 St. Triftngle 6090.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

$2000 įmokėti
ir 5 kamb. biznio mūrinis nu
kąru mūrinis garadžius. Sa-

3 fl., 
mas, 
vininkas mainys į farmą, arba j ma
žą namuką, kuris butų ant laukų dėl 
senatvės. Randasi ant 33 So. Mos- 
spratt St.

$2000 įmokėti
3 fl. 4-5 kamb. biznio namas. 
$7,500.

$1000 įmokėti
2 fl. 6 kamb. ir prie Storo 4 
bizniavas namas ant cemento 
mento. Medinisgeras namas—barge
nas. Randasi ant 33 St. ir Halsted 
St.

4
2

Kaina

kamb. 
puda-

ant

ant

Išsimaino bizniavas namas: 2 fl. 6-4 
kamb. j lotą, ant autobomiliaus, ant 
bučernės ar grosemes. Atsišaukit.

$8000 įmokėti •
Pardavimui arba mainymui 5 fl., po
4 kamb. bizniavas mūrinis namar. 
tarp 31 ir 32 St. So. Halsted St. Mai
nysiu ant 4 fl., 2 fl. namo ant 
Bungalovv. Atsišaukit.

$1500 įmokėti
2 fl. 5-6 kamb. medinis namas
akmenų pudamento, visi parankumai. 
Mainysiu namą į biznį. Randasi 59 
Lowe Avė.

$1000 įmokėti
5 kambarių muro Cottage, 2 karų ga
radžius. Mainysiu ant didesnio namo 
ar su cash.

$6000 įmokėti
2 fl. po 6-6 kamb. muro namas, 1 
karui garadžius, lotas 50x125. Kaina 
$12,500—bargmas. Randasi 53 Arte
sian Avė.

Jei tamista nori pirkti ar parduoti 
ar mainyti naujus namus ant senų 
namų, o senus ant naujų, ar kokio 
nors biznio-^-bučernės, grosernės, au- 
tomobiliaus, loto—daryk tatai per

G. K. Valaitis & Go.
3404 So. Morgan St.

Yards 1571 «

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nis namas, furnasu šildomas, visi 
įtaisymai paskutinės mados. Tinka 
žmogui dirbančiam prie rakandų 
pataisymo. 2641 \V. 37th PI.

PARDAVIMUI namai pigiai. 3222 
So. Auburn Avė., muro, 1 Storas, ant 
2 aukšto 5 kambariai, remtos per mėn. 
$55.00. 3828 So. Emerald Avė., 3 pa
gyvenimų medžio, rendos per mėn. 
$55.00. 550 ir 552 W. 42nd PI., 2 na
mai medžio, 2 lotų užstatyta, rendos 
per mėnesj $80.00, tuos namus mai
nysiu ant vieno didelio, arba mainy
siu ant farmos, tik kad butų arti Chi- 
eagos.

Meldžiu atsišaukit:
M. RUDIS 

3225 So. Auburn Avė.
2-ros lubos

LAIMĖ neišpasakyta tam, 
kas myli summer resorto biz
nį. Atiduosiu už pusdykį sum
mer resortą ir farmą ant eže
ro kranto, netoli Mihvaukee, 
Wis. F. J. Szcmet, 3114 South 
Halsted st.

Financial
Finansai-Paskoios

2- RI MORGIČIAI
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

$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

STOGDENGYSTĖ
f ūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
r garantuojamas už $4. Automobi

lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
įpielinkėj. įsteigta 34 metų senu- 

Didžiausia ir geriausia stogų 
Tik paty- 

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

3411-13 Ogden Avė.,
Phone Lawndale 0114

mo.
dengimo įstaiga Chicagoj. 
rę

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtu>es ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį , 
karpenterystės darbą, 'l'aipgi įvedu 
apšildymų 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 Tn

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 r05—8700

Chicago
BUK LINKSMAS 

Nemikčiok, nesustok
Aš galiu išgydyti jumis nuo mik

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

CHAS. PFERDiMENGES
Te). State 8123 Suite 914.

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois

Educational
------- f- Mokyklos__________

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

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

AR JUS NORITE
didesnj užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
idaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOCL 
15i7 W. Madiaoa Strut
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