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Maskva kursčius svetim- 
šalių skerdynes Kinuose
100 žm. žuvo Mississippi: 

klonio potvyny
Banditai Meksikoje sudegino 

vagonuose 130 pasažierių
Maskva kursčius baltyjy 

skerdynes Kinuose ■
Sovietų ambasadoj Pekine su

imti dokumentai rodą komin- 
terną darbavusis tikslu iš
provokuoti intervenciją Ki
nuose

Penkta, kol kas susilaikyti 
nuo komunizmo skleidimo Ki
nuose, nes tatai sustiprintų 
Čang Tsoliną. j

šeštas, kiek galint nekliudyti I 
japonų, jų tautiečių gyvybės 
ir turto nestatyti pavojuje, 
idant neprovokavus Japonijos 
dėtis su kitomis imperialistų 
valstybėmis bendrai akcijai Ki-

Enterad m aooond CImB Mattaf Mareh 7, IMI, at tha Port Offlca Df Chicagū, fll., 
under tha Art of March S, 1879.

Chicago, UI. Ketvirtadienis, Balandis-April 21 d., 1927

• > and Atlantic Photo J

Jungtinių Valstijų kareiviai paraduoja Shanchajaus miesto gatvėmis.

Meksikos banditai sunai- Surišę ir paskandinę Komunistai skelbia karą 
kino traukinį 9,000 Kiny kareiviu Cian Kaišekui

nuošė.

dokumentų 
kitas

Pekine

šių Maskvos
[tikri jie, ar ne, tai 
klnusimasj akivaizdoj 

ministeriai
su-[dabar turėjo pasitarimą dėl 
Do- {atsakymo j kanhųiiečių užsie- 

ministerio Ceno uotą Nan-

urio siekimas buvo,^^ Tsojinas skerdžia 
įtariamus savo priešus

Tuo tarpu maršalas čang 
Tsolinas nepaliauja keršijęs 
kruvinomis egzekucijomis vi
siems tiems, kuriuos tik jis į- 
taria kąipo sąmokslo prieš jį 
dalyvius. Tientsine vakar nu-, 
kirsta galvos šešiems 
Li Činlino leitenantams.
gen. Li pabėgo j Darieną. Nu-( 
kirsta galvos taipjau keturio-. 
likai Kuomintango narių, ku-j 
rie buvo suimti Britų ’ 
joj. Visoks studentų 
mas patremptas.

jų tad trečiojo 
internacionalo 
instrukcijos.
tokios:

re-
Pa-

PEKINAS, Kinai, bal. 20.— 
Pekino valdžią kontroliuojąs 
Mandžurijos karininkas,1 mar
šalą-*- Čang Tsolinas, paskelbė 
kai kuriuos dokumentus, kurie valstybių 
buvo jo kareivių nesenai 
imti sovietų ambasadoj,
kumentai, kaip jie paskelbti, ’ nio 
rodo, kad Maskva dirigavo są- kino incidentu, 
mokslui, 
skersti svetimšalius, idant tuo
budu J^provokavus svetimų 
valstybių intervenciją Kinuo
se. Tai butų priruošiamasai 
žingsnis į pasaulio revoliuciją.

Kai Čang Tsolino kareiviai 
ir ginkluota policija darė am
basadoj kratą, sovietų milita
rinis attache bandė dokumen
tus sudeginti. įmetęs juos kros
nim Jie tečiau buvo išgelbėt i, 
nors kai kurie gerokai apdegę. 
Svarbiausias 
(komunistų) 
zoliucijos ir 
starosios yra

Pirma, visomis pastangomis 
kiršdnti kiniečius prieš svetim
šalius, ypač prieš anglus, dėl 
Hankovo koncesijų incidento.

Antra, visose Kinų srityse, 
kurias kontroliuoja Čang T.>u-, 
linas, stengtis visais budais su 
kurstyti neramumus ir suiru
tę.

Trečia, stengtis visai sunai
kinti Čang Tsolino galią ir 
prestižą, parodant Kinų žmonių 
masėms, kad jis yra svetimų 
imperialistų ir kapitalistų pa
samdytas kovoti su tautiniu 
Kinų judėjimu.

Ketvirta, kurstyti kiniečius 
smurto žygiams prieš svetim
šalius, idant tuo budu išprovo
kavus svetimų valstybių gink
luotą įsimaišymą.

KONTESTAS 
“NAUJIENĮI”

“Naujienų” Kontestas 
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi 
cagoje, 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 i» 
pritarėjus, teikti visokeriopą pa
ramą veikiantiems “Naujienų” 
kontestantams, kad jiems sek
tųsi už jų įdėtą triūsą labui 
“Naujienų” laimėti kuodidžiau- 
sias dovanas.

eina

20.
šancha- 
praneša

650 komunistu išmesta iš 
partijos Leningrade

Pasižymėję nesąžininguniu, 
kyšiais, šmugeliu, žiaurumu 
ir kitomis nedorybėmis

BERLINAS, bal. 20.-Laik
raščiui Worwaerls praneša iš 
Leningrado žinią, kad pasta
ruoju laiku iš komunistų par
tijos Leningrade ir jo apygar
doj buvę išmesta 650 narių. To 
skaičiaus 287 komunistai buvę 
išmesti už nesąžiningumą pi
niginiais klausimais; 117 —už 
paprastus kriminalinius nusi
kaltimus, o likusieji — už ky
šius, šmugelį ir žiaurumus su 
žmonėmis.

130 pasažierių žuvb liepsnose 
vagonų, kuriuos banditai už
rakinę padegė
MEKSIKOS MIESTAS, bal.

20. — Geležinkelių valdyba 
gavo pranešimų, kad praeitą 
naktį bandytai puolė Guadala- 
jaros-Meksikos Miesto pasažie- 
rinį traukini, užmušė visą trau
kinį lydėjusią kareivių sargy
bą ir padegė vagonus, kuriuose 
dauguma antros klasės pasa-> 
žierių sudegė. cijos valstiečių parodę, kad

l/puolimus įvyko netoli nuo .kareiviai bėgę į Geltonąją upę, 
Limon stoties, Jalisco valstijoj. 0 negalėdami per ją persikelti.

Pranešimai sako, kad bandi- paskhdę būreliais po visas
«y-

LONDONAS, bal.
Keuterio agentūros 
jaus korespondentas 
šitokią istoriją.

Kovo 17 dieną Kaifenge, Ho- 
nąno provincijoj, maršalo čang 
Tšolino armija buvo sumušta 
ir priversta bėgti, pametus 
savo ginklus ir visa Litą. De
šimtos Mandžurijos divizijos 
10,000 kareivių kaž-kur toje 
provincijoj visai prapuolė.

Tirinėjimai tai-p tos provin-

Hankovo “valdžia” įsakė jį 
areštuoti, o vyriausiu karo 
vadu paskiria “krikščionių 
generolą“ Fengą

Maskvoj susektas carinin- 
ky sąmokslas

“Čeką” skelbiasi sugavus visus 
konspiratorius did. kniazio 
Nikalojaus sekėjus

Pranešimai sako, kad bandi- paskHdį būreliais 
tai, išlėkdinę traukinį iš bėgių, apielinkes ir ėmę

generolo tu°iau l)Uo16 kareivius, kuriuos (stojus.
Pats is*l<e,flv ik* užrakinę vagonus, j Ne’oepakęsdami žmonės, 

sulaistę juos gazolinu ir kero- nano partizanų padedami.
1 sinti i ’ v ’ ’
’sažierius, kurie bandę pro lan- 
•gus pabėgti iš ugnies. Trauki- 

beveik visai buvęs sunai- 
Kiek pasažierių žuvo, 

nėra žinių. Praneši- 
apie 130

ŠANCHAJUS, Kinai, bak 20. 
— Vyriausiam Kuomintango 
(kantonnečių) karo vadui, ge
nerolui čian Kaišekui, apva
lius Kantoniečių valdžią nuo 
komunistų ir perkėlus ją* iš 
Hankovo į Nankiną, likę Ilan- 
kove komunistai paskelbė gene
rolui Čian Kaišekui karą. Ko
munistinė Hankovo “valdžia” 
išleido manifestus, kuriais pa
šalina. gen. Čian Kaišeką 
riausiojo Kuomintango 
vado vietos, o jo vieton 
ria žinomą “krikščionių 
rolą” Feng Juhsianą

MASKVA, bal. 20. —G. P. 
U. arba slaptoji policija (“če
ką”) praneša, kad ji susekus 
carininkų, didžiojo kniazio 
hĮikalojaiis šalininkų, sąmokslą 
prieš sovietų valdžią. Sąmoks
lininkai buvę suimti ir jų są
mokslas likviduotas.

Amerikos laikraščiu ko- 
respondento užsieny gy

venimas ir mirtis

Balsys potvyniai Mississi- 
jjpi klonio srityse

iš vy- 
kiro 

paski- 
gene- 

su gen.

Kiniečiy neramumai 
Nankine nesiliauja

Britai skelbia, kad jų ir ame
rikiečių firmoms padaryta 
20 milionų nuostolių

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 20. 
— Nežiūrint, kad Nankine yra 
pats karo vadas, gen. čian 
Kaišekas, padėtis tame mieste 

|vis dar labai nerami. Britų lai
vyno pranešimai skelbia, kad 
kiniečių tuntai puolę ir išplėšę 
International Export and Pack- 
ing kompanijos įstaigas, pad v- 
rydami apie 10 milionų dolerių 
nuostolių, su kitais 10 milionų 
dolerių nuostoliais, padarytais 
kitoms britų ir (amerikiečių 
firmoms.

šiaurės ir pietų armijų ka
reiviai nepaliauja vieni antrus 
šaudę per Jangtse upę, bet su 
mažais nuostoliais.

Deguto mokolas Lietuvoje 
vėl dirba

Lietuvos laikraščių praneši
mais, fašistiški degutininkai 
Lietuvoje atnaujino savo 
darbuotę deguto mokolais. 
Taip, naktį iš kovo 30 į 31 
Panevėžy buvo degutu už- 
tėpliotos visos žydų kalba iš
kabos.

Juarezo karo komen
dantas nužudytas

EI. PASO, Tesąs, bal. 20. — 
Juarezo policijos pranešimu 
vakar buvęs užmuštas maj. 
Jose Florenzana, Meksikos ka
riuomenės štabo viršininkas ir 
einąs Juarezo karo komendan
to pareigas. Jo kūnas buvęs 
rastas automobily, žmogžudės 
kol kas nesusekti.

NEW YOHKAS, bal. 20. — 
Iš Bremeno, Vokietijoj, gauta 
žinia, kad Berlino-Bremeno 
ekspreso traukiny nusižudęs 
S. Dunbar Weycr, Internatio
nal Nevvs Service biuro Berli- 
ne vedėjas, palikęs šitokį raš
telį: “Oficialis \ paaškinimas — 
visiškas nervų suirimas — per 
septynerius metus be vakacijų 
— 5:20 ryto.”

Ho-
• '■ ncviiv, vraanu CMię jvkj * u oi* vu.

ir padegę, šaudydami pa- (as karejvių bandas medžioti ir Tang Sengči, Honano militari- 
žudyti. Daug jų buvę mušte niu gubernatorium, kaipo jo 
užmušti, bet daugiausiai buvę padėjėju. Generolą Čian Kaiše- 
kirbynėmis rišami ir metami į ką 
Geltonąją upę. Tuo bud u buvę ir 
paskandinta apie 9,000 karei
vių. *

Kadangi ta Honano provinci-! 
jos dalis dabar vėl pateko į 
mandžuriečių rankas, tai, sako( 
korespondentas, pastarieji vei-! 
kiaušiai pradėsią keršto žygius 
prieš savo draugų žudytojus. . 

per 
vakar siautė Illinois valstijoj, 
ypač centralinėse jos dalyse, 
dvidešimt du žmonės buvo už
mušti. Daug buvo sužeistų, 
jų tarpe daugiau kaip penkias
dešimt taip sunkiai sužeistų, 
kad reikėjo gabenti į ligonines. 
Materialinės žalos, kaip apskai
čiuoja, padaryta daugiau kaip 
1,000,000 dolerių.

koncesi-
vėiklu- nys 

Ikintas.
! tikrai dar nėra žinių.
•mai sako, kad žuvę

duotas įsakymas areštuoti 
atitinkamai nubausti.

Aukojo bažnyčiai visą 
$1,000,000

NEW YORKAS, bal. 20. -

Daugiau kaip 100 žmonių 
vo; 50,000 žmonių liko 
pastogės

žu-
be

j leksikos valstijos nutrau
kia tarpusavio santykius

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
,20. — Taumalipas valstijos 
! kongresas vakar priėmė rezo- 
Jiuciją nutraukti santykius suST. LOUIS, Mo., bal. 20.

Milžiniški potvyniai Mississi/p- Chihuahua valstija, kurios le
pi klonio valstijose del’atsikar- gislatura pašalino 
tojusių vėl smarkių lietų, 
liejo dar didesnius plotus, ver
sdami tų vietų gyventojus, vi
sa palikus, bėgti j saugesnes 
vietas.

gubernato- 
už» rių Jesusą Almeidą, apkaltinus 

jį dėl planavimo maišto prieš 
centrą tinę Meksikos valdžią. 
Taumaliipas kongresas kaltina 
Chihuahua valstijos legislaturą 
dėl parsidavimo militariniams 
elementams. Valstijos kongre
sas prašo Meksikos prezidentą 
Callesą ištirti dalyką ir kalti
ninkus nubausti.

Illinois atstovy butas at
metė darbininku pensijy 

. biliy

22 žmonės žuvo per 
audras Illinois

SPRINGFIELD, III., 
Gautomis iki šiol 
smarkias audras,

20.bal.
žiniomis

kurios

Praneša apie 
mus tarp rusų ir rumu

nu kareivių

Dr. Morris W. Ennes, užsienio 
misijų tarybos iždininkas, skel
bia, kad vienas asmuo, kuris 
nenorįs, kad jo vardas butų 

susikirti- paskelbtas, paaukojęs metodis
tų episkopalų bažnyčiai visą 

J milioną dolerių.

Raudono Kryžiaus apskaičia
vimais septyniose Mississippi 
klonio valstijose, kurias pot
vyniai palietė, yra tarp 40,000' 
ir 50,000 pabėgėlių, likusių be 
prieglaudos. Vienoj tik Arkan- Almeida keliauja į Meksikos 
sas valstijoj skaičius pabėgę-. Miestą matyt prezidentą 
lių siekiąs daugiau .kaip 20,- 
000 žmonių. Jų padėtis yra ap
gailėtina ir Raudonasis 
žius daro pastangų teikti nelai
mingiems pagalbos.

Gauti iš įvairių vietų prane
šimai rodo, kad per potvynius 
iki šiol žuvo daugiau kaip 100 
žmonių.
Illinois gubernatorius prašo 

žmones padėti nukentėju- 
siems >

SPRINGFIELD, III., bal. 20.
Valstijos legislaturos atsto

vų butas šiandie 64 balsais 
prieš 60 atmetė darbininkų se-iprieš oo atmetė aaruininKų se-i ,
natvės pensijų bilių, kurį buvo1 RllSlį koiOIUStai Uril-

gvajoj grįžta j Rusijąpasiūlęs atstovas Soderstrom 
ir kurį Illinois Darbo Federaci
ja uoliai rėmė.

Kry-
EL PASO, Texas, bal. 20.— 

Meksikos Chihuahua. valstijos 
pašalintas gubernatorius Alme- 
ida ir jo broliai, kurie buvo čia 
imigracijos vyriausybės sulai
kyti dėl neteisėto sienos perė
jimo, šiandie išvyko iš čia į 
Meksikos Miestą tikslu pasima
tyti su prezidentu Callesu ir 
parodyti jam neteisingumą j 

j kaltinimų, buk jis ir jo broliai 
•planavę sukilimą.

--------  Nugina žinias apie suki-
vienna, Austrija, bal. 20. limus Ukrainoj

— Pranešimas iš Bucharesto -----------
sako, kad praeitą naktį įvykę KONSTANTINOPOLIS, Tur- 
susikirtimų tarp Rumanijos ir kija, bal. 20. Sovietų amba- 
Rusijos sienos sargybos karei- sadorius Turkijai, Surič, ką tik 
vių ir kad abiejose pusėse bu- grįžęs iš Maskvos, griežtai nu- 
vę “daug užmuštų ir sužeistų.” gina pranešimus, kad Ukrainoj

Tos žinios patvirtinimo iš kilęs separatistų maištas. Uk- 
kitų šaltinių kol kas negauta. Į rainoj esą visai ramu.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMASM0NTEV1DE0, Urugvaja, 

bal. 20. Rusų kolonistai, il- 
Urugvajoj, dabar 

du as- urmu ėmė grįžti į senąją savo 
užmušti- tėvynę. Vien vakar išplaukė iš 
Cynars- čia trisdešimt jų šeimų; viso 

bendrai 160 asmenų.

VARŠUVA, bal. 20. — Vy- gai gyvenę 
riausybės buvo suimti 
menys, kaltinami dėl 
mo Lodzės burmistro 1 
kio balandžio 14 dieną.

Graikijos prezidentas 
Konduroitis rezig

nuoja

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra-

1 našauja:
• i • 1~ Bandė išsprogdinti J, V.' 

ambasadą Tokio
TOKIO, Japonija, bal. 20. — 

damas, kad jie savo dosnumu šiandie buvo suimtas vienas tarp 42° ir 44° F. 
padėtų Raudonajam 
teikti 
siems

ST. LOUIS, Mo., bal. 20.x 1 
Illinois valstijos gubernatorius 
Small išleido atsišaukimą į j 
savo valstijos žmones, pi;ašy-

ATĖNAI, Graikija, bal. 20. 
Respublikos prezidentas 

(Konduriotis rezignavo, tečiau 
premjero Zaimiso prašomas su- 

Debesiuota ir šalta; stipro- tiko dar laikinai pasilikti vie
kas, daugiausiai 
vėjas.

Vakar

Kryžiui japonietis, kuris, sako bandęs 
dėl potvynių nukentėju- išsprogdinti Jungtinių Valstijų džiasi 6:86 valandą, 
pagalbos. ambasadą. teka 11:17 valandą vakaro.

žiemių rytų toj.
| Pasklidę girdai, buk tapęs 

temperatūros buvo kariuomenėj ir laivyne susek
tas sąmokslas nuversti dabar- 

šiandie saulė teka 5:02, lei- tinę valdžią ir grąžinti galion 
Mėnuo buvusį diktatorių gen. Panga- 

I losą, oficialiai nuginami.

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijon Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas {eina 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 60 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

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

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



Sveikatos Dalykai
Kaso W Murgcris

(Tęsinys)

Menkesnės priežastys

šdno šiltinė daugiausiai gau
na pasirodyti jaunuose žmonėse. 
Žmogui senstant, šiaip ar taip, 
ir ji nyksta. Dažniausiai, rodos, 
ją gauna moterys.

Dusuli gali gauti ir jauni ir 
seni, bet, iš tikrųjų, tai daž
niausiai gauna jį žmones prieš 
dvidešimt penkius savo amžio 
metus, o paskui, tai beveik iš
imtinai . gauna tik tie, kurie 
chroninį bronchitį turi. Ir daž
niausiai dusulį gauna vyrai.

Paveldėjimas čia irgi reikia 
galvoj turėti. Tankiausiai, mat. 
tokios ligos, kaip dusulys ir šie
no šiltinė, per metus- eina ner- 
vuotosc, prie nuomario, hystcri-! 
jos, peri jodino galvos skaudėj i-1 
mo ir nervų suirimo linkusiose Į 
šeimose.

i
eilę jskmtyti ir visokius sugv- 

dimus. kokie gali pasidaryti 
ryklėje, ypačiai nosinėje, ir no- 
gyje. (2) Didelė ir vėlu vakarie
nė, ką dažnai paseka “gazai ir 
skausmai pilve” ir apskritai vi
durių sukietėjimas. (3) Brone 
lių įdegimas. (D Moteryse — 
kokia nors yda jų lyties orga
nuose. (5) Būva ir taip, kad
tūliems pav., yra kenksmingi tinę, rodos, kas butų kamuoto 
rožių proteinai, ir jie, žinoda- nukamavęs.
mi tatai, jeigu gauna susidurti j 
su dirbtines (artit’icial) rože, • 
ima ir dusuliu sirgti. Čia bene 
tik bus gyvai psycbinis dalykas. ‘

jokių perspėjimų. Tik vėliau 
prieš kiekvienų priepuolį eina 
tam tikri ženklai, kurie ir pa
sako ligoniui, kas teks jam per
gyventi. Ir toliau jis išmoksta 
juos kaip reikiant įvertinti. .Jis 
jaučia krutinėję lyg ir spaudi
mų, veržimą, čiaudi; pilvas, ro
dos, dujų pilnas; šlapumas pal
šas; nervų sistema, rodos, kad 
butų parmušta: jis jaučiasi nu
vargęs, be noro ką nors veikti.

Pačiame savo aštrume kiek
vienas dusulio priepuolis daž
niausiai pradeda ligonį smaug
ti anksti iš ryto, po vidurnak
čio, liet kartais ir dieną, po 
pietų. Ligonio įkvėpavimas bū
va labai trumpas, sunkus, gi iš- 
kvėpavimas ilgas, šniokščian
tis. Oro, tokiu bUdu, jis maža 
kiek dabar tegauna. Ligonis 
todėl atrodo išbalęs, nerimas- 
ties pilna.H. salto prakaito išpil
tas. Jis žiuri su įspirtomis, iš- 

\ristomis akimis. Kaklo rau
menys išsivertę, išsitempę. Li
gonio pulsas menkas, Ligonis 
sausai kosti, bet ne daug. Už 
kelių minučių, kartais valandų 
kvėpavimas palengvėja ir ligo
nis pradeda veikiai atsigauti. 
Jis dabar jaučiasi, kad jo jė
gos tarsi butų išsisėmę, o kru-

Liga, šiaip ar taip, nėra gy
vybei pavojinga. Tik jeigu 

I prie puoliai dažnai atsikartoja, Vin H » .41 Ui. 4 4. UUIIC 4444 1,44440. | . . , 1 »• , . v«*_____ j tai pasidaro plaučių arba ir šir
dies išsiskėtimas, o puskui, ži- 

KOKIE YRA ŠIENO ŠILTINĖS ' neina, ir kitokie negerumai.
IR DUSULIO SIMPTOMAI? 

GYDYMAS
šieno šiltinės simptomai

biau nosies, įdegimas pasidaro, 
tai ligonis jaučia nesmagumu 
akyse ir nosyje. Iš akių tukA 
ašaros, o iš nosies tyras, lyg ir 
vanduo skystimas. O kai jau 
gauna gerklės ir storieji bron-

pasidaro duslus, kartais ligonis 
kosti, ir kvėpuoti jam dabar 
nebelengva. Taip būva papras
tai per 
pereina, 
kartais 
pasirodo. Praėjus sezonui, 
noma, liga dinksta. Paprastai 
liga tęsiasi kokias šešias, astuo
nias arba ir dešimt savaičių. 
Kas metas ji darosi vis aštres
nė ir aštresnė.

kelias dienas, paskui 
o už kilių dienų ar 

ir savaičių ir vėl liga 
raėjus sezonui, ži-

Kaip reikia šieno šiltinę 
gydyti?

Jeigu nosyje yra kokių nors 
sugedimų, lai, žinoma, reikią 
juos prašalinti.

Turtingesni žmonės gali per
mainyti gyvenimo vietą, pav., 
išvažiuoti ten, kur tokių žolių, 
kurių 
jiems

Kai 
tinės 
bar'o 
nosies

Ketvirtadienis, Bal. 21, 1927• jraujiENos, CKicffgo, m
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amžius atskiria ŠĮ amžių yra sunkiausia užganė* 
dinti—jis labiausia atskiria negu 
kada nors buvo žinoma. Todėl no- 
rodamas ■ cigarotaio

Camels
kreipiusi prie Camels. Tik tikrus 
tabakus užganėdins moderninį ru- 

' Pa‘ rinkčiauaių labukų ką auga, stebč-

tabakus užganėdins moderninį 
kytoją, o Camels pagaminti iš
rinKciausių tabaku ką auga, sten 
tinai sumaišytų. Šių dienų rūkyto
jai turi tiesą reikalaudami Camels; 
geresnių ciguretų nėra daroma, 
nežiūrint kainas.

Paieškoti tikrų pasirukymą yra 
rasti Cainel—parinktą moderninio 
pasaulio. Camels yra atidengimas 
gerumo, visados malonaus, švel
naus ir minkšto. Šis amžius rodo 
kelių į pasidžiaugimų rukymu—

“Imkite CameL"

C. P. SUR0MSK1S & 00.
NEJUDINAMO TURTO 

IR AUTOMOBILIŲ 
FIRMA

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

PARDAVINĖJAM viso
kių išdirbysčių automobi
lius, priimam j 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 i namus.

Reikalinga agentų.

C. P. SUROMSKIS & CO. 
5833*3.5 So. V/estern Avė.

Tcl. Hemlock 6151

Dusulio simptomai

Pirmas priepuolis būva ne
paprastai staigus. Jis ateina 
tarsi iš niekur nieko, taigi be

šiek 
imti 
pu- 

gra- 
Yra

pav., Dun- 
Keikia juo 
išlaukines) 
ryto, kaip

vaisiadulkių proteinai 
kenkia, nėra.
kada pagelbsti šieno šil- 
antitoksinas,
polantinas. 
landas (tik

ištepti; geriausia iš 
tik atsikėlus.

Įšmirkštus i nosį kokaino ar
ba epinephrino (adrenalino), 
bent tam sykiui jkirųs simpto
mai veikiai dingsta. Bet tai pa
vojingi vaistai, ir pačiam su 
jais anaiptol nereikia gydytis. 
Be to, kokainas yra narkotiš- 
kas vaistas, lodei be registruo
to gydytojo recepto aptiekoje

betgi simptoma- 
gydymas, 
Šita labai

Sustabdykit tą kosulį
Pirma, negu jis pastos 

pavojingu!

ANCHOR BRAND 
COUGH SYRUP

Ypatingai jis 
rekomenduojamas

Z*\\, nuo kosulio, paeinančio 
vą nuo peršalimų!

' Mažai imant — malonus 
skonis—greita pagalba! Sau

gus ir patikėtinas! Buk tikras ir prašyk 
AN( 11OR Brand (Inkaro Rūšies). 
Kaina 60c. vaistinėse ar stačiai iš

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So 5th St«. Brooklyn, ^N. Y.

s
t
%

Iškirpk ir parodyk 
savo vaistininkui.
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PAVASARINIS ŠOKIS
Rengia Šv. Onos Draugystė

ŠV. JURGIO SVETAINĖJE 
Auburn Avė. ir 32nd Place

Sukatoje, Balandžio-April 23 d., 1927
Pradžia 7 valandą vakare

Kviečiame skaitlingai atsilankyti visus ant šių 
šokių, nes turėsite progų smagiai laiką praleisti.

— KOMITETAS

jo negausi.
Kartais sodii bicarbonas 

tiek gero padaro. Keikia 
didelėmis dozomis, beveik 
sę arbatinio šaukštuko (30 
nų), tris kartus per dieną,
gera pasidaryti ir skiedinio ši
tos druskos, o paskui į nosį 
įpurkšti arba, dar geriau, užsi- 
vynioti biskelį valos ant plono 
pagaliuko arba d rato, suvilgyti 
skiedinyj ir paskui nosies lan
das gražiai išvilgyti. Kada-ne- 
kada naudos duoda ir calcii lac- 
tas, kurio reikia imti kokią 
ketvirtį arbatinio šaukštuko 
(15 granų arba 1 gramas) tris 
sykius į dieną.

Geriausias
tinis šieno šiltines 
tai anesthone cream. 
naudinga gyduolė parsiduoda 
mažais .vamzdeliais, gana, pa
rankiais į nosį biskį įsileisti, o 
jau paskui galima kad ir pirš
tu (švariu) išvelti. Čiaudėjimas 
ir nosies bėgimas tuoj sustoja, 
o ligonis kaip bematant geriau 
jaučiasi, šitą gyduolę išdirba 
Parke, Davis ir Co. Galima 
gauti kiekvienoje geroje aptie
koje.

Tikrasai ir geriausius 
tatus duodąs gydymas, 
tiesą sakyti, yra čiepai.

reikia įčiepyti li-

rezul- 
reikia 
O tai

reiškia, kad 
gonį tam tikros žolės (kartais 
ir kelių žolių) vaisiadulkių eks
traktais (proteinais), štai kaip 
šitas darbas atliekama: Visų 
pirmiausiai surandama, kokioms 
vaisiadulkėms ligonio kūnas 
priešinasi. Taigi, biskutėlj įd- 
reskiama odų (geriausiai čia 

(tinka ranka, tarp alkūnės ir 
,riešo), o paskum uždedama 
biskis vaisiadulkių ekstrakto. 
Tokių įdrėskimų galima pada
ryti kokių dvyliką ant vienos 
rankos r tiek pat ant kitos. To- 

į kiu va budu, antsyk galima net 
24 su įvairiais ekstraktais ban
dymus padaryti. Žinoma, tai 
biskj per daug. Kartais, mat, 
nekurie ligoniai nuo to smar
kiai suserga. Geriausiai todėl

------ -------------------------------------  
tik šešis bandymus padaryti, o 
palaukus apie 10 miliutų, jei
gu ligonis jokių simptomų ne
parodo, kitus šešis padaryti. 
Su vaikais reikia da atsargiau 
elgtis. O kai jau, /gauni teigia
mą reakciją (įdrėkstoj vietoj 
baltas plėtmas su raudonu žie
bi aplink), tai tada reikia to 
pačio ekstrakto, kuris šitų re
akcijų pažadino, skiedinio ligo
niui į paodės audinius jtrekšti. 
Paprastai trėškiama 15 kartų, 
tris kartus kas savaitė, per 
penkias savaites. Kiekvieną 
kartą duodasi vis didesnė doza. 
Kaip laipsniškai doza yra ke
liama, galima suprasti kad i r iš 
to, kad pirmutine doza papras

tai būva tik dvi ir pusė viene- 
Los', o paskutine net 1OOO vie
netų. Žinoma, jeigu didelei do- 
tai ligonio kūnas smarkiai pa
sipriešina, tada reikia mažes
nę duoti. Paskutinę dožą ge
niausia išpuola duoti kaip tik 
tą dieną, kurioj ‘numatoma Ii- 
jos pradžia, žinoma, tame se
zone.

Jeigu jau ima net , penkias 
savaites ligonį pilnai įčiepyti, 
tai, šiaip ar taip, reikia čiepi- 
jimo darbas pradėti net pen
kiomis savaitėmis prieš ligos 
pasirodymą. Todėl va ligoniai 
neturi laukti ligi paskutinės 
lienos, bet net penkiomis sa
vaitėmis ligai neprasidėjus pas 
gydytoją eiti ir atatinkamam 
gydymui (čiepijimui) pasiduoti.

Yra daug ligonių, kurie, ar 
tai dėl nežinojimo, ar tai dėl 
nenoro, neina pas gydytoją ta
da, kada reikia, bet kai jau 
jauna smarkiai susirgti. Gali
ma atatinkamų vaisiadulkių 
?kstrakto skiedinio ir dabar į 
pacdės audinius' trekšti. Tiesa, 
rezultatai gana dažnai 'bus pras
ti, bet kartais atsitinka, kad 
būva visai geri. Tai kodėl ne
bandyti ? 
tais nors 
sveiksta, 
jaučiasi,

(Bus daugiau)

.Juo labiau, kad kar- 
ligonis visai ir nepa- 
tai bent daug geriau

Peoples Furniture Co
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.
savoM
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šiuose didžiausiose
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio- 

Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei
namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai

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

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS ^YIENYBĖS” KNYGYNE

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

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

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
Šioje 735 puslapiu knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliui, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ....................... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................................................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .............. .^... 55c
Namų darbai, naminė sąskaityba ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$2.50

$1.50

$3.00

50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Garsinkite. NAUJIENOSE”

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugel) metų. 
D r. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos. Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pustės ir Visas Šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už mediko!j patarnavi
mu yru Per Pusę negu pai>raštui.

IN-MO-RAY
THERAPY 

apsaugoja nuo pinn- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą* Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy
riškumą silpniems
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visu ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St., 
Kampas Monroe S’treet, Chicago, 

Crilly Uuilding
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto Į 
iki 5 vakare. Nedaliomis nuo 10 I 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- I 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v. I

specialistas

wiWyES
Night and Moming to !<eep 
thcm Clean, Clear and Hcalthy 

Write for Free “Evc Care” 
or *‘Eyc Beauty” Book

Murinę Co^Pcpt. B. S., 9 B. OMoS<.,Chictp

3

r



Ketvirtadienis, Bal. 21, 1927 NAUJIENOS, Chicago, III. 3

VISI SUMUŠTI i
VIENĄ SUSIRĖMIMĄ!

Per eilę metų Puritan turi neginčijamą vardą

Čempionato!
Puritan yra sumaišytas iš rinktinių javų iškaitant pa
rinktus No. 1 miežius ir tikrus Imoprtuotus Bohemian 
Apynius. Tas reiškia jo

Stiprumą!
ir štai kodėl jis teikia geriausias pasekmes! Kodėl ne
pabandyti čempionato Puritan Malt? Bandykit kitos 
kokios rūšies jys norite —

Ir Sulyginkit Pasekmes!
Taip, jus tikrai galite pilnai eiti jj laižybas dėl Puritan 
Malt tikro Gerumo!

Parduodamas pas visus svarbesnius vertelgas 
Pastatomas per

PURITAN MALT EXTRACT CO.
29-31 No. Wacker Drive, Chicago, III.

Bohemian Hop-FIavored

PuriTan Malt
Patvirtina kad teikia gera s pasekmes. Bandykit jį!

Laivu “Lituania” iš Ncw Yorko Birželio 14

Head Tax AtskiramReventie Tax ir

Sekanti laivai plauks tiesiai į Klaipėdą:

901 West 33rd St., Chicago, III.
1112 West 35th St., Chicago, III.
811 West 33rd St., Chicago, III.
809 West 35th St., Chicago, III.
1723 West 47th St„ Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
726 West 18th St, Chicago, IT1.
3255 So. Halsted St, Chicago, III.
3252 So. Halated St, Chicago, III.
4559 So. Paulina St, Chicago, III.

IŠPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
MUS, PAMATYKIT SAVO TĖVYNĘ, BRO
LIUS, SESERIS IR GIMINES.
Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti

VAŽIUOKIT ši PAVASARI Į LIETU
VĄ SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, 
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN 
SMAGUMAS.

LITUANIA May 3-čią 1927
ESTONIA May 24-tą 1927

LITUANIA June 14-tą 1927
LITUANIA July 19-tą 1927

Kainos į Klaipėdą ir atgal: 
Trečia kliasa ..... $181

Turistine................ $196

Kainos stačiai į Klaipėdą: 
Trečia kliasa .... $107

Turistine trečia .... $117

Tiesiai į fllaipedsĮ
TIE KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Dist. Bank 
Jno P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Milaslewicz 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
Jno F. Zolp

BALTIC AMERICA LINE, 120 N. LaSalle St, Chicago, III.

LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS
PRANEŠA KAI) DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠI METĄ

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
vavo vietinį agentą:

Baltike Amerikos Linija
OFICIALĖ LINIJA

Laivu “LITUANIA" Gegužės 3 d.
VIENU LAIVU KLAIPĖDOiN

Garsinkities “Naujienose”

L.S. S. ŽINIOS
Oficialiais Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais
IL'L 1 _____ J____ I............. . ........ ~ J-------------------- LUĮgg—

Balandis 21, 1927 Eilinis No. 205
-----------------------------------  - ----------------- ------- :----------- r—— , ,

L.S.S. Pildomasis Komitetas:

• J. Čeponis, 4138 Archer Avė. į 
’. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė, 
k. Vilią, 2241 N. Westeri: Avė.
i. Vilią, 2185 N. Spaulding Avė.
4. Jurgelionienė, 1739 S. Halated St. j 
’. Grigaitis, 1739 S<». Halsted St.
<. (irebelis. 10225 Perrj Avė. l 

- vi«i Chicago. III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Phinlninkas — Franas Skamarakas, 
6829 Culumet Avė, Chicago, III.

Sekretorius — Anton dusus, 3959 Ar
cher Avė, Chicago, III.

Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi
cago, III.

Kantorius — A. Lekavičia, 2404 W.
Division St, Chicago, III.

Knygius — A. Vllis, 2241 N. Weat- 
ern Avė, Chicago, 1)1.

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
entro Sekretorius — K. Matuliauskas. 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

IS Viso PASAULIO
UKRAINIEČIŲ SOCIALISTŲ 

PERSEKIOJIMAI

Rumanijos valdžia, tur būt 
paskatinta Italijos diktatoriaus 
Mussolinio, pradėjo žiaurią per- 
.ekiojimo kampaniją prieš Uk
rainos socialistų partiją.

Keturi ukrainiečių socialistų 
vadai, kurių trys yra kandida
tai j parlamentą, įmesti į ka
lėjimą ir kaltinami, kaipo “są
mokslininkai” prieš Rumanijos 
valstybę. Visas jų nusidėjimas 
yra tame, kad jie leido socia
listinį laikraštį ukrainiečių kal
ba ir rinko parašus po petici
ja valdžiai, kurioje reikalauja
ma, kad viešose mokyklose uk
rainiečių vaikai butų mokina
mi prigimtai kalba.

Rumanijos valdžia, atsakyda
ma į tą peticiją, tvirtina, kad 
Rumunijoje nesą ukrainiečių, o 
tik romanai. Paraštį rinkimas 
po peticija yra lai komas atža
gareivio Averescu valdomoje 
Rumanijoje kriminaliu nusidė
jimu.

Protestuodami prieš suareš
tavimą minėtieji keturi socia
listai paskelbė kalėjime bado 
r lreiką. Tatai išjudino visuome
nę, ir valdžia turėjo suimtuo
sius tuo tarpu paleisti.

VOKIETIJOS SOCIALDEMOK
RATAI LAIKYS SUVAŽIA

VIMĄ

Berlino “Vorwaerts’e” Voki'e- 
tijos socialdepiokratų partijos 
centro komitetas paskelbė, kad 
partijos suvažiavimas šiemet 
j vyksiąs gegužės mėn. 22 d. 
Kiel mieste.

Kartu su partijos suvažiavi
mu toje pat vietoje įvyks ir 
socialdemokratinė moterų kon
ferencija.

MAŽUMŲ SOCIALISTŲ BLO
KAS LENKIJOJE

Kadangi įlenki jos Seimo ter
minas neužilgo turi pasibaigti, 
tai jvairios politinės partijos 
ėmė ruoštis prie naujų rinki
mų.

Tautinių mažumų socialistai 
— vokiečiai, žydai, baltgudžiai, 
ukrainiečiai — laikė bendrą 
konferenciją ir nutarė sudary
ti socialistini tautinių mažumų 
bloką rinkimams.

Bet maršalas Pilsudskis kas 
žin, ar leis piliečiams rinkti 
naują seimą. Gal būt jisai mė
gins, paleidęs seimą, valdyt 
kraštą diktatoriškai.

INTERNACIONALAS PROTES- 
TUOJA PRIEŠ TERORĄ .

Balandžio mėn. 3 d. Paryžiu
je susirinko socialistinio ir pro
fesinio Internacionalų valdybos 
ir laikė bendrą posėdį su pra
plėstuoju socialistinio Interna
cionalo biuru ir nutarė išleisti 
manifestą dėl Pirmosios Gegu
žės šventimo.

Savo manifeste Internaciona
lų centrai ragina viso pasaulio 
darbininkus šiemet, švenčiant 
gegužinę, kelti protestus prieš 
siaučiantį įvairiose šalyse te
rorą.

Socialistų Internacionalo biu- 
ias gavo iš Suomijos, Estijos ir 
Latvijos socialdemokratų par
tijų valdybų telegramą, kurio
je pranešama apie žiaurius so
cialistų |>ersekiojimus Lietuvo
je. Todėl aukščiaus minėtame 
manifeste kreipiama viso pa
raudo darbininkų dėmesis į te
rorą Lietuvoje ir jie kviečiama 
kelti prieš jį savo balsą.

Posėdyje dar buvo svarsto
ma tarptautinio nusiginklavi
mo klausimas. Nuodugniam jo 
ištyrimui paskirta komisija, 
kuri turės artimiausiu laiku su
sirinkti ir prirengti raportą.

LIETUVOS SEIMO ATSTOVAI 
TRAUKIAMI TEISMAN

Kauno fašistinių federantų 
“Darbininkas” rašo, kad social
demokratai Galinis, Kedys, 
Plečkaitis (Seimo atstovai) ir 
kiti traukiami teisman “už 
priešvalstybinių atsišaukimų 
platinimą’’.

“BENDRAS FRONTAS” .
FRANCIJOJE

Francijos komunistinių pro
fesinių sąjungų centras krei
pėsi į Darbo Konfederaciją, 
siūlydamas “bendrą frontą”. 
Konfederacijos pildomoji tary
ba, apsvarsčiusi komunistų pa
siūlymą, nutarė, kad vienybes 
atsteigimas Franci jos darbinin
kų judėjime yra labai pagei
daujamas dalykas, bet tiesiau
sias kelias to pasiekti tai kad 
komunistinės sąjungos užsida
rytų, patardamos savo nariams 
grįžti atgal į Darbo Konfede
raciją, iš kurios jie prieš kele
tą metų pabėgo, suvilioti ko
munistų.

B-ct labai abejotina, ar mask
viškiai tą patarimą priims. Apie 
“bendrą frontą” jie tilt plepa, 
l>et tikros vienybes darbininkų 
judėjime visai nenori.
...—i----------------------- i---------

^iertelak’s Pharmacy
Al bert P. Wiertelak, R. Ph.

4501 Archer Avė. 
Phone Virginia 0488 

Chicago
-............. - - - - ■ ._#■

Rengkimės Švęsti
1 Gegužės

Artinasi Pirmoji Gegužės, vi
so pasaulio darbininkų šventė. 
Lietuviai dailininkai apvaikš
čios ją, neatsilikdami nuo kitų1 
tautų darbininkų. Musų Sąjun
gos kuopos turėtų, kur tik yra 
galimumo, rengti prakalbas ir 
skelbti tam tiknis obalsius.

šiemet svarbiausias dalykas, 
į kurį gegužinėse, iškilmėse rei
kės atkreipti darbininkų masių 
dėmesį, tai — teroras Lietuvoje.

Ne tik mes, kuriems Lietu
vos reikalai yra arti prie šir
dies, esame dėl to pasibaisėti
no dalyko susirūpinę. Jį pažy
mėjo savo gegužiniame mani
feste ir Socialistų Darbininkų 
Internacionalas, ragindamas vi
so pasaulio darbininkus kelti 
savo balsą prieš Lietuvos des
potų kruvinus darbus.

Taigi privalome sukrusti ir 
uoliai rengtis prie tos šventės, 
kad išjudintume minias ir su
mobilizuotume jas Lietuvos 
darbininkų pagalbai.

AGID VIDURIUOSE
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda
. ...... .....................—__________J

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

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

KORNAI

Greita, saugi pagelba
Labiausiai skaudami komai nustoja 
tuoj skaudėję uždėjus Dr. Scholl’s 
Žino-pads. jie pataiko į komų 
priežastį—spaudimą ir trinimą če- 
verykų. Štai kodėl jie išgydo ant 
visados. Jei nauji čeverykai daro 
nesmagumo, Zino-pad prašalins 
tuoj.

Dr. Scholl’s Zino-pad yra ploni, su 
Kduolčmis, antiseptiški, apsaugojanti. Nėra 

ystimo, nčra riziko, nčra baderio. Sau- 
Jio«z tikros, greitos pasekmes garantuotos, 

.pliekose ir ceverykų krautuvėse.

D£ Scholl’s 
'Ztino-pads
Uždekit viena ir skavsroas pranyks

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvė*

Tel. Yards 1119 •

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

W. F. SEVERĄ CO.
Cedar Rapids, Iowa

ESKO
Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-KaushiUas 

’ AKUŠERKA
3252 So. Halsted St.

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

117 N. Dearborn SL Room 1111 
Telefonas Central 4411. 

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

8323 South Halsted St. 
TeL Bouievąrd 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS*
ADVOKAlA* 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

TeL Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimal. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiėiams.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 580 
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681L____, __________ /

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357 

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

Namų Telefonas Republic 9601

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. MichVran Avė. 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visų teisią >» ........ ■■■■7................... 11^

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

Baigusi akuie- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika' 
▼usi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

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

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

L- ------ -------------------------------------------- - --------------------

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

' 3265 S. Halsted St.
Tel. Bouievard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621 

Ką tik grįžo iš Europos
Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedčlioj 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 sutartj

Telephone Yards 0904

DR. MADRIDE UHN
4631 So. Ashland Are.

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

Res. telephone Plaza 8200

«-DR. HERZMAN -«>
-IŠ RUSIJOS-

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

Gydo staigias ir chroniikas li
gas vyrų, moterų ir vaiką pagal 
naujausius metodui X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th S t., netoli Morgan St.
VALANDOS* Nuo 10—12 pietą 

ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
< Dienomis: Canal

TeLfomU. ) «110- vNak,t*..
j South *hore 2288 
' Bouievard 4186

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

DR. CHARLES SEGAl'
Praktikuota 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

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 8:81 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Bouievard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

Ofisas 3102 So. Halsted SL, Chicago 
arti Slst Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.
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drove, 1719 S. Kalstei St., Oicago, 
UI — Telefonas i Jtaemlt S5M

Vislmokljimo kainai 
|e — paltui

Metama — 
PbmI meti »—.................

------98J9
___ $4.99

Trims minaaiama_____
Dviem mluMiąmą 
▼ h- ! a

____ LM 
___ _ ,71

Chicagoj« p«r netirtojui
Viena kopija__________
Savaitei-----------------------
Mineaiui , .... .........

_____ 18c
_____ 71c

Suvienytose Valstijoj ne 
paltui

Metama_____________—
Pusei metą-------------------
Trims minesiame______
Dviem minėtiems______
Vienam mlaeaiul_______

Chicago je, 

___  17.99 
____  8.M 
____  1.75 
______1.21

« .71
Mrtavon ii kitai eisianieoeei 

^Atpiginta)
Metams------------------------------18.00
Pusei meta_______________ __ 4 JO
Trime mlnaalAina ____ 240
Pinigus reikia dąati palto Monay 1 

orderiu karta su Blaškyme.

nuolatos pasakoja, kad bažnyčios atskyrimo nuo valsty
bės galį reikalaut tiktai “bedieviai”. Bet p. Smith nėra 
bedievis, jisai tiktai supranta, kad Amerikoje viduramžių 
tvarkai nėra vietos.

NARUŠEVIČIUS J WASHING- 
TONĄ, GALVANAUSKAS 

J KLAIPĖDĄ

UKRAINIEČIŲ MAIŠTAS?

Pirmiausia iš Bucharesto, o paskui iš Paryžiaus pra
dėjo eiti žinios apie neramumus, kilusius Ukrainoje ir pie
tų Rusijoje. Ukrainiečiai esą ėmę kelti maištą prieš so
vietų valdžią, norėdami atskelti savo kraštą nuo Rusijos, 
ir bolševikai turėję pasiųsti stiprius kariuomenės burius 
tiems sukilėliams malšinti.

Kadangi tos žinios gema Rumanijos sostinėje, tai ne
labai galima jomis tikėti. Rumanija pykstasi su rusais dėl 
Besarabijos, todėl ji dažnai paskelbia apie sovietų kraš
tą visokių nebūtų dalykų.

Gal būt, kad pati Rumanijos valdžia stengiasi iššauk
ti kokių nors riaušių pietinėje Rusijoje su tikslu padary
ti nemalonumo bolševikams. Bolševikai varinėja intrigas 
kitose šalyse, tai kitų šalių valdžios atsimoka jiems tuo 
pačiu pinigu.

KAS YRA DEMOKRATIJA

Aleksandrui Kerenskiui kalbant milžiniškam mitin
ge New Yorke, vienas “susipratęs” leninizmo garbintojas 
užsimanė patirti, kas yra demokratija. Į jo klausimą bu- 
vusis Rusijos revoliucinės valdžios premjeras atsakė:

“Demokratija yra tokia valdžios forma, kur kiek
vienas ir komunistas gali statyti panašų klausimą, 
kaip jūsiškis, nebijodamas, kad jį kas už tai bau-

“Klaipėdos Garsas” rašo, kad 
Lietuvos pasiuntinys Anglijai, 
p. E. Galvanauskas,, esąs pa
skirtas Klaipėdos uosto direk
cijos pirmininku, p. Naruševi
čiaus vieton. O p. Naruševičius 
keliaująs Washingtonan, kaipo 
Lietuvos- pasiuntinys Amerikai. 
P. Bizauskas iš Washingtono 
esąs keliamas Londonan.

Klaipėdos laikraštyje prane
šama apie tai, balandžio 2 d., 
sekančioje žinioje:

“Iš patikimų šaltįnių suži
nota, kad ikišiolinis Lietuvos 
pasi u utinis Londone, p. E. 
Galvanauskas skiriamas nuo 
balandžio mėn. 1 d. Klaipė
dos Uosto direkcijos pirmi
ninku. Sąryšy su šiuo įvyk
sią bendri užsienio atstovy
bėse pasikeitimai, būtent p. 
Galvanausko vieton skiria
mas dabartinis Lietuvos at
stovas Suvien. Valstijoms p. 
Bizauskas, gi p. Bizausko 
vieton dabartinis Uosto di
rekcijos pirmininkas p. Na
ruševičius.

“Kai kurių laikraščių pa
skleisti gandai, buk p. Galva
nauskas busiąs paskirtas ’ bus žiūrima kitaip.

Klaipėdos Krašto Gubernato
riumi, neatat'inka tikrenybei. 

“Ponas Galvanauskas tup 
tarpu dar Klaipėdon neatvy
kęs, bet laukiama veikiai at
vykstant.

“Pasikalbėdamas su ‘Ryto’ 
korespondentu p. Galvanaus
kas pareiškęs, kad Londonu 
galutinai apleidęs. Su vyriau
sybės pasiulymu užimti Uos
to Direkcijos pirmininko vie
tą principe sutikęs, bet ga
lutiną atsakymą rezervavęs 
iki busią išaiškinti kai kurio 
svarbus klausimai, kurie lie
čia konvenciją, direktorijos 
santykius su centro vyriau
sybe ir bendrai darbų prog
ramą.”

Balandžio 5 d. tas pats laik
raštis, aprašydamas navigacijos 
sezono atidarymo iškilmes, mi
ni tarpę dalyvių ir p. Galva
nauską. J j tenai sveikinę, kai
po naują uosto' direkcijos pir
mininką, o p. Naruševičiui lin
kėję pasisekimo Washingtone.

Turime pasakyti, kad pažan
giajai Amerikos lietuvių visuo
menei bus šį kartą nemalonu 
susitikti su p. Naruševičium, 
kuris čia atvyks su įgaliojimais 
nuo Lietuvos smurtininkų. Aną
met jisai, gyvendamas Ameri
koje, buvo įsigijęs neblogą var
dą tarpe lietuvių. Bet jeigu ji
sai dabar apsiima tarnauti Sme- 
tonos-Voldemaro saikai, tai į jį

i” 
neužganėdina jūsų . . . atsi- 
grįžkite prie H e 1 m a r ų. 
Helmarai jau gyvuoja 20 me
tų ir jau turi milionus pasekė
jų. Kaip tik sykį dasilytėsite 
juos savo lupomis, jus dau
giau nenorėsite vartoti kitų 
cigaretų. Tūkstančiai vyrų 
grįžta prie Helmarų kasdien.

Kada 
nors jus irgi atsigrįšile prie 

H dinarų

Šianden 
turėtų būti tas laikas

’monės, jog tie spinduliai dali
niai pakeičia chemišką maisto 1 .sudėtį. Galima sudėti, kad 
ultrafioletinių dūlių įtakoj 
įvyksta chemiška reakcija, ku
rios pasėka yra vitaminas D. 
Kaip dalykai iš tiesų yra, 
šiandien dar tikrai negalima 
pasakyti.

Bet prie ko susiveda prof. 
Steenbo<k(> išradimas? | tą 
klausimą galima atsakyti ke
lias žodžias. Prof. Steenbock 

i iši ado praktišką būdą gaminti 
ultrafioletinių spindulių įkaitin
tą maistą (irradiatcd foods). 
Toks maistas apsaugoja vaikus 
nuo kaulų suminkštėjimo ligos 
ir iš viso priduoda / kdhui at
sparos kovoti su džiova ir kito
mis pavojingomis ligomis. Da
bar nesunku bus suprasti, kodėl 
profesoriui Steenbock buvo siū
loma $2,000,(MM) už jo išradimą. 
Jei kompanijai Lutų pasisekę nu
pirkti išradimo patentą, tai ji, 
nėra abejonės, butų įsteigusi to 
maisto pardavinėjimo monopo
lį ir tuo budu surinkusi iš žmo
nių milionus dolerių. —K. A.

GYVENIMAS
Minėsima žurnalai

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidi j

900 VV. 52nd Street
Chicago, Iii.

Tek Boulevard 3669

Bengiamas spaudai gražus
GEGUŽINIS

“Gyveninio” numeris

' Prenumerata metams ........ $2
Putei metu ...........................  $1
Kopija .................................. 20c ,

Šitaip yra argumentuojama su mažais vaikais. Kad 
vaikas suprastų kokį nors neaiškų jam daiktą, reikia pa
rodyti jam, kaip tas daiktas veikia į jį patį.

Demokratija yra toks daiktas, kuris naudingas ir pa
tiems komunistams, todėl komunistai neprivalo ją niekin
ti. Šitokia buvo Kerenskio atsakymo prasmė.

Nors tai yra vienintelis būdas įtikinti žmogų, kuris 
turi mažo vaiko protą, bet mes vistiek abejojame, ar klau
sėjas po to atsakymo pasidarė demokratijos šalininkas.

Dalykas tame, kad suaugęs žmogus, kuris turi vaiko 
išmanymą, yra prastesnis mokinys, negu mažas vaikas. 
Vaikas auga ir mokinasi, o toks “beibės” išmanymą tu
rintis vyras arba moteris jau nebeauga nei fiziškai, nei 
protiškai.

Kad komunistai suprastų demokratiją, nepakanka 
tiktai nurodyti jos naudingumą jiems patiems; reikia 
dar, kad jie tatai pajustų savo patyrimu — visais pen
kiais savo kūno pajautimais.

Štai, daugelis Amerikos lietuvių komunistų, kai nu
vyko j sovietų Rusiją ir paragavo diktatūros “saldybių”, 
tai leninizmas jiems kaip bematant išgaravo iš galvos.

Panašią lekciją gavo ir Lietuvos komunistai, kurie 
iki gruodžio 17 d. keikė demokratiją susiriesdami: smeto- 
niniems demokratiją nuvertus ir ėmus šaudyti komunis
tus, pastarieji susyk pajuto, kad demokratija buvo geras 
daiktas. Net Lietuvos komunistų draugai Amerikoje — 
ir tie viešuose susirinkimuose balsuodavo už rezoliuci
jas, išreiškiančias reikalavimą, kad demokratinė tvarka 
Lietuvoje butų atsteigta!

Kad demokratija yra tokia tvarka, kuri remiasi 
teisingumu ir teikia laisvę visiems piliečiams, tokiais iš
vadžiojimais komunistų neintikinsi. Šitokia “filosofija” 
yra per aukšta ne tik Bimboms su Pruseikoms, bet ir Sir
vydams.

Išradimas, už kurį siū
loma du milionai 

dolerių
Kodėl prof. Steenbock atsisakė 

savo išradimą parduoti už 
$2,000,000.— Priežastys, ku
rios pagimdo kaulų suminkš
tėjimo ligą. — Prof. Steen- 
bocko ir Dr. Hess’o darbai ir 
jų reikšmė.

Prieš keletą savaičių buvo 
paskelbta žinia, jog Dr. Henry 
Steenbock, VVisconsino universi
teto chemijos profesorius, atsi
sakė nuo $2,000,(MM), kuriuos 
jam siūlė viena kompanija už 
jo išradimą. Prof. Steenbock sa
vo išradimą pavedė visų žmo-

KATALIKAS Už ATSKYRIMĄ BAŽNYČIOS

Atsakydamas vienam protestonui advokatui, New 
Yorko valstijos gubernatorius, Al Smith, kuris tikisi gau
ti nominaciją Į Jungtinių Valstijų prezidentus, pareiškė, 
kad jo religiniai įsitikinimai visai nesipriešiną šio krašto 
pamatiniems įstatymams. '

Prieš gubernatorių Smith’ą protestonai yra nusista
tę dėl to, kad jisai katalikas. Jie kaltina jį, kad Romos pa- 
pos įsakymai jam esą svarbesnis dalykas, negu Amerikos 
konstitucija.

Smith’as gi savo atsakyme pareiškė, kad jisai stojąs 
už “visišką atskyrimą bažnyčios nuo valstybės”.

Lietuviams katalikams gali išrodyti keista, kad toks 
stambus katalikų šulas, kaip New Yorko gubernatorius, 
skelbia šitokią “hereziją”. Musų kunigėliai jiems, mat,

vo išradimą pavedė 
nių naudojimui.

“Buvo momentų”, 
profesorius, “kada 
pagunda parduoti savo išradi
mo patentą. Tačiau aš pradė
jau suprasti, jog aš, kaip ir 
kiekvienas žmogus, turiu palin
kimą tinginiauti. Jei aš nebū
čiau verčiamas dirbti, tai ir ne
dirbčiau. O tuo tarpu aš noriu 
būti didžiausiu maisto chemiku 
pasaulyj. Be darbo to negali
ma pasiekti. Jeigu aš bučiau 
priėmęs tuos pinigus, tai nie
kuomet nebūčiau realizavęs sa
vo troškimų. Aš jaučiuosi lai
mingas, kuomet prisidedu prie 
žmonijos gerbūvio pagerinimo’’.

Kokį nepaprastą išradimą 
prof. Steenbock padarė, jeigu 
jau už jį buvo siūloma $2,000,- 
000? Apie tai dabar ir pakal
bėsime.

Kaulų suminkštėjimo liga 
(riekets) nuo senai žmonėms 
yra žinoma. Vyriausiai tai yra 
vaikų liga. Vaikų kaulai tarsi 
nebegali kūno sunkumą atlai
kyti, ir kojos iškrypsta tai į vie 
ną, tai į kitą pusę. Laikui bC- 
gant buvo pastebėta, jog toji 
liga yra labiausiai prasiplatinu
si tose vietose, kur žmonės blo
gai maitinasi arba nevartoja 
tam tikros rųšies maisto, ypač 
daržovių.

Vėliau žmonės pastebėjo, kad 
treskos jaknų taukai (cod liver 
oil) yra geriausias vaistas nuo

pareiškė 
mane ėmė

irgi kaulų 
beevik ne- 
Dr. Bollier 
įsteigė net

kurie augmenys turi ypatingą 
aliejų, kuris yra žinomas kaipo 
phytosterolas. Tas phytosterolas 
saulės—geriau sakant, ultrafio- 
letinių spindulių—įtakoj įgauna 
nepaprastą ypatybę gydyti kau
lų suminkštėjimą. Tropiškose 
jurose, kaip žinia, yra miriar- 
dai mažyčių augmenų, kurie su
daro maistą juros gyventojams. 
Tie augmenys nuolat randasi 
kaitrios pusiaujo saulės įtakoj.

kaulų suminkštėjimo. Vienok, 
nežiūrint į tai, žiurkės nesirgo. 
Nesirgo dėl to, kad tas mais
tas buvo ultrafioletiniais spin
duliais kaitinamas. Tolimesni 
tyrinėjimai parodė, jog mais
tas (mažomis išimtimis) ultra
fioletinių spindulių įtakoj įgau
na tokias pat ypatybes, kaip ir 
treskos taukai. Prof. Steen
bock ‘ir Dr. Hess vra tos nūo- *

SIUSKIT FEK 
NAUJIENAS) 
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvos žmonės e 
taip pataria Lietuvos bankai

kaulų suminkštėjimo. Tikrų 
vaistų kuriai nors ligai gydyti 
nedaug tesiranda. Bet treskos 
jaknų taukai kaip tik priklau
so tikriemsiems (specifiniams) 
vaistams. Be to, pasirodė dar, 
jog vaikai, kuriems tenka daug 
laiko praleisti ore, 
suminkštėjimo liga 
serga. Paskilbęs 
Šveicarijos kalnuose
ligoninę, kur sergantys vaikai 
gydoma vyriausiai saulės šviesa.

Susidomėjo mokslininkai. Kad 
saulės spinduliai prisideda prie 
sveikatos palaikymo, tai buvo 
žinoma nuo senai. Bet kodėl 
treskos taukai yra vaistas? Juk 
tie taukai savo chemiška su
dėtimi nesiskiria nuo kitų gy
vūnų riebalų.

Prie tos mis-terijos išaiškini
mo daug prisidėjo Dr. Casimir 
Funk, .lenkų chemikas. Jis su
rado taip vadinamus vitaminus, 
kurie randasi maiste. Chemiš
ka vitaminų sudėtis tikrai dar 
nėra žinoma. Be to, vitaminų 
yra kelių rųšių: vitaminas A, 
vitaminas B, • vitaminas C, vi
taminas B. ir t.t. Viename mais- 
ste yra vienos rųšies vitamino, 
kitame kitos. Pasitaiko taip, 
jog žmogus negauna tinkamo 
maisto, t. y. tokio, kuris turi 
reikiamo sveikatai vitamino. 
Pavyzdžiui, senovėj jūreiviai 
tankiai sirgdavo liga, kuri yra 
žinoma kaipo beri-beri. Tyrinė
jimai parodė, jog tąja liga ser
ga tik tie žmones, kurie negau
na vaisių ir daržovių. Dabar 
yra žinoma, jog daržovės ir vai
siai turi vitamino C. Vadinasi, 
ligą beri-beri pagimdo truku
mas tam tikro vitamino.

Maisto chemikai (Dr. Hop- 
kins, Dr. McCollum, Dr. Hess 
ir kt. ) surado, jog ir treskos 
jaknų taukai turi tam tikrą 
vitaminą, kuris priduoda kau
lams stiprumą, neleidžia jiems 
Suminkštėti. Juo į V mišką to
liau, tuo medžių daugiau. Dr. 
Alfred F. Hess įrodė, jog tres
kos taukai įgauna nepaprastą 
gydymo ypatybę nuo ultrafiole
tinių spindulių. Mat, dalykas 
toks: tapo pastebėta, jog kai

Kadangi jie turi phytosterolo,' 
tai ir įgyja nuo kaulų suminkš
tėjimo vaistų ypatybę. Tais 
augmenimis minta maži juros 
gyviai, kurie, iš savo pusės, 
tarnauja maistu didesniems. 
Tokiu budu augmenų phytoste
rolas pakliūva ir į treskos ku
lią, kur jis kiek pakitėjęs stfei- 
meta jaknose.

Prie progos reikia pažymėti, 
jog ir gyvūnuose randasi rie
balų, kurie yra labai savo su
dėtim panašus į phytoste- 
lą. Jie vadinasi cholesteroli!. 
Ultrafioletinių spindulių įtakoj 
cholesterolas tapgi įgauna vais
tų ypatybę.

Ultrafioletinių spindulių šalti
nis yra saulė. Bet jie galima 
taipgi pasidaryti laboratorijoj 
pagalba tam tikro prietaiso. 
Dr. Hess ir Dr. Steenbock pa
tyrė, jog visoks maistas, kuris 
turi phytosterolo arba cholestc- 
rolo gali įgyti tokią pat ypaty
bę, kaip ir treskos taukai. Tą 
maistą reikia tik įkaitinti ul- 
trafiole.tinias spinduliais. Jiedu 
nepriklausomai darė tam tikrus 
eksperimentus. Žiurkės buvo su
skirstytos į keturias grupes. 
Pirmoji grupė/ buvo maitinama 
šviežiu maistu. Žiurkės nerodė 
jokių ligos žymių. Antra grupė 
buvo blogiau maitinama, bet 
užtat ji kasdieną buvo kaitina
ma ultrafioletiniais spinduliais. 
Tos grupfs nariai irgi nesirgo. 
Trečibji grupe turėjo blogą 
maistą ir nebuvo ultrafioletinių 
spindulių šildoma. Nepraėjo 
ir kelios savaitės, kaip tos gru
pės žiurkės pradėjo sirgti kau
lų suminkštėjimo liga. Ketvir
toji žiurkių grupė buvo maiti
nama prastu ihaistu, t. y. to
kiu, kuris paprastai veda prie

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir lies. Tel. Bpulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

X

Telefonas BoulevartT 1939
DR. S. A. BRENZA I , 

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

t/ 1 J J nuo 9 ikt II vai. ryte} Ka/andoaį ŪUO 6 ik5 8 va!< vukare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvankee Avė., Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St. t
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8638

Ultravioletini Šviesa ir diuthermia '

DR 1. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Avė. 
Valančios 1 2—4 dieną; 6:30—8:80 

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0678 
v '

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

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

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

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

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

Tel. Lafayette 4146
,, . . ( nuo 9 iki 11 v. rytoVaidos ( nuo 6 lki 9 v#|_ vak.

DR. M. T. STRIKOL ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 So. Ashland. Tel. Boilveard 
7820. Kes„ 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospecl 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

/ "1 1
Office Boulevard 1042

. Dr. U. Z. Ve/A'lis .. 
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. A^iiland Art.
zMil Zaleskio Aptiektu 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Ari esian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canul 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIIitiliGAS 

1821 So. Uulsted St. 
Chicago, III.

A
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Įdomiausia Knyg'a / •
“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”

—■———————x—■—■ ■— „

Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Federantų lyderis suva
žinėjo moteriškę.

VILKAVIŠKIS. — šio kovo 
mėn. 19 d. Vilkaviškyje buvo 
šv. Juozapo atlaidai ir keletas 
krikš$on|išikųj ų organizacijų 
susirinkimų. Skubinęsis susi- 
rinkiman iš Kauno darbo fede
racijos lyderis p. Ambrozaitis 
automobiliu N r. 19 įvažiuoda
mas į miestą suvažinėjo pil. 
Polyvninkionę, kuriai nulaužta 
kojos; nukentėjusi nugabenta 
ligoninėn.

Bėgimas iš Lietuvos 
į Argentiną

TELŠIAI. — Jauniuo Są- • 
jungos nariai Stasė Songailai-, 
tė iš Jurgaičių, Magdė Vyš
niauskaitė iš Pelenų, vaisi, 
liaud. veikėjas ir smarkus ko
votojas su jėzuitų neteisybė
mis felšeris Pušneris iš Alsė
džių, VJladas Barauskas Ka
bulių kaimo, I ntulis Paišiotų 
k., Brasas Paišiotų k., Alek
sandras Danilevičius Gegrėnų 
kaimo, kovo 11 d. išvyko iš 
Lietuvos Argentinon.

SLAPTI EMIGRACIJOS 
AGENTAI

Nepaprastai padidėjus šiais 
metais emigracijai iš Lietuvos, 
paskutiniu laiku pastebėta, 
kad pas mus laikas nuo laiko 
pradėjo » vėl rodytis slapti a- 
gentai, kurie įvairiais budais 
įkalbinėja piliečius emigruoti 
į užjūrį: (Kanadon, Argenti- 
nėn, Brazilijon ir tt.).

šiomis dienomis Kauno po
licija sulaikė vieną tokį poną, 
provincijos agentą Chainą Bo- 
rilkiną, gy.v. Obeliuose; pro
vincijoje jis vadinosi Barilka. 
Tardant paaiškėjo, kad ponas 
agentas B. registravo norinčius 
emigruoti užjūri n ir turėjo 
santykius su švedų-Amerikos 
linija. Be to buvo įrodyta, kad 
Barilkinas, skatindamas pilie
čius važiuoti užsienin, tuo pa
čiu drumstė visuomenės ramy
bę ir arde viešąją tvarką. Da
bar šis ponas agentas patalpin
tas Kauno kalėjimai!, o jo by
la perduota karo komendantui.

—A. Stanionis.

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE
-J

Perversmo suplenuotojai ir vadai
f x

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

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

Įsigytai Sau Vieną!
Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir Įsivaizduoti

to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17
dienos! Tai yra rinkinys faktų sdgrupuotų atatinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo* tuoj po perversversmo ir upui atslūgus.

Parsiduoda po vienų ir olsėliu

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

ant veido.

TNGERSOLL laikrodėliai 
R megiaiausi ir * žinomiausi 
pasauly.

Ingersoll vardas reiškia pasi
tikėjimą \ ir vertę. Jis reiškia 
užtikrinimą kad laikas bus laiko
mas.

Apsimokės jums visados paie- » 
fkoti to vardo ant veido. Tai 
jūsų apsauga prieš menkesnį 
kikrodėlį. Pirkliai visur.

vNG'RSOLL WATCH CO.Inc.
W York * Chicago • San Frandsco

•* re

Garsinkites Naujienose

Norėdami
Aplankyt Ievyne

Ir turėt smagią kelioną ten ir atgal keliaukit su

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 

Gegužio 21 d., 1927

Wn- -

United State Lines Laivu Leviathan

Oficialis Naujienų pa
lydovas patarnaus ke
liauninkams visuose jų 
reikaluose lyaes ir pri
žiuręs keliauninkus iki 
Klaipėdai
Jonas Jankus

Laivakortės kaina i abi puses............................................ $186.00
Arba j vienų pusę................................................................. $107.00

Taksai $5 ir pagalvės gryžtantiems $8 ekstra.

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

ERIE R. R.
Veš Naujienų Ekskursantus iš Chicagos N^ew Yorkan 
liuose vagonuose, pro puikius vaizdus ir gražias vietas.

.. Kviečiame visus, kurie tik manote keliauti Lietuvon šį pava
sarį — keliauti su Naujienų Ekskursija ir tuojaus pradėti rengtis 

’ kelionėn! Nedaro skirtumo kokiame mieste gyvenat, mes aprū
pinsime ir sutvarkysime visus Jūsų kelionės reikalus kaip ir Jūsų 
vietinis agentas.

/

Kreipkitės tuojau asmeniškai ar laišku dėl platesnių ir ga- 
tinų informacijų.

VEIKITE TUOJAU. Del patogumo vartokit šį kuponą:

naujienos
1739 S. Halsted St.

Be jokių man privalumų, prašau 
man prisiųsti pilnas informacijas 
kas link keliavimo Lietuvon su

♦ Naujienų Ekskursija.
Vardas ...........v.......... -......................
Adresas ................................ ...........
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KONTESTANTAMS

$100.00

...  $900 
Jos. F.

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

Frizay 3-jų
$450.00

Kai na ...................... ........................................................
P. Suromskis, 58.33 So. \Vestern Avė., Chicago, III

Peoples Fumiture Co 
Chicago, III.

Freshmans Mastei*-

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

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

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

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

Kiekvienas kontes- 
tanats gavęs nemažiau 

‘3,800 balsų .gali gauti 
ęitą Freshmans Mas- 
terpiece Radio 
nai įrengtą. 
Kaina

Šie Frizay setai imami iš 
Archer Avė., Chicago, III.

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

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti 
šitą Brdnswiek Panatrope 6 tūbų The Cordova stylius. Geras fono
grafas ir Radio. Kaina ................................................................. $450.00

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

[piece Radio imami iš 
J. F. Budrik, 3417-3421 
So. Halsted Street, Chi
cago, Illinois.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 40,000 balsų gali gauti šitą puikų, naują ir pilnai jrengtą Paige automobilių, G 
cilinderių, 5 pasažierų, 2-jų durų Sedaną, Modelio 6—45. Kaina ................................................................................... ...... $1,295.00

Paige automobiliai imami iš lietuvių firmos —

kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 6,450 balsų gali gauti 
šitą Jacųuard parlor setą 3 šmotų su gražiai išdroštais frėmais ir 
apverčiamoms paduškaitčms. Kaina ...................................... $200.00

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

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

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

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

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

mos
Chicago, Illinois

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

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

Kiekvienas kontestantas gavęs ne
mažiau 6,450 balsų gali gauti šitą 
Atwater Kent 6 tūbų Radio — pilna 
įrengta. Kaina ................... $200.0 1

Radio imami iš J. F. Budrik, 3417* 
3421 So. Halsted St., Chicago, III.

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti šitą 
šmotų parlor setą. Seto frėmai yra rankomis drožti, labai gražaus darbo. Kaina

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau • 26,0110 
balsų gali gauti šitą Brunswick Panatrope 8 tūbų, ku
riame yra sykiu brangus fonografas ir Radio be 
baterijų, be vielų, varomas elektros spėka. Kaina 

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

Kiekvienas kontestantas gavęs 
nemažiau 2,580 balsų gali gauti 
Atwater-Kent Radio, Pooley mo
delio, Console Speaker, Kai
na ............    $60.00

Atwater-Kent Radiolai Pooley 
modelio imami iš Jos. F. Budrik, 
8417-21 So. Halsted St., Chicago.

Šie Panatrope Radiolos imami 
So. Halsted St., Chicago, UI.

Jos. F. Budrik, 3417-3421

Kiekvienas kontestantas gavęs nemažiau 14,000 balsų gali gauti 
šitą Gulbransen Registruojant) Pianą — gema išdirbystės.
Kaina ............. .'....... :..............  $450.50

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

Fordo automobiliai imami iš lietuvių automobilių fir- 
P. Suromskis, 5833 South Western Avenue,

PRAIZAI “NAUJIENŲ
Čia esamas dovanas laimės musų veikiąs kontestantai, kurie darbuojasi šiame “NAUJIENŲ” konteste. Dovanas, kontestantai galės pasirinkti, nes dėl kožno 

laipsnio yra keleriopos dovanos pasirinkimui. Apart čia esamų dovaną1 dar duodamos ir kitos brangios dovanos: deimantiniais žiedais, bruceletais, špilkoms, laikro
dėliais gintaro karoliais, rankovių sagutėmis ir tt. Šitų deimantinių, auksinių bei kitų Įvairių daiktų katalogą prisiusime kiekvienam kontestantui prieš baigsiantės 
kontestui pasirinkimui. Čia visų tų daiktų pavyzdžių nėra galima sutalpinti dėl vietos stokos._______________ __________________________ ■_______
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COLISEUM DABAR I 
SELLS-FLOTO 

CIRKUS 
, 2:15 po piet 

8:15 vakare

CHICAGOS 
ŽINIOS•

Atminkit, atminkit
Gegužio aštuntų
Babravičiaus Koncertas 

bus!
Niekur neprisižadekit, 
niekur neišvažinėkit — 
dainuos Babr a v i č i u s pi i7 bakiey 

mus

Gal trys žmonės žuvo 
eksplozijoj

Manoma, kad trys 
__  žuvo ckspliozijoį. kuri 

dviejų augštų medinį

BIRUTES JUBILEJUS
SEKMADIENY

žmonės 
sugriovė 

narna 
ir Grand gatvių. 

Ekspliozija buvo tiek smarki,
Jvid liko apardyti namai visoje 
apielinkėje, o pats namas, ku
riame kilo ck •pi’ozija, pavers
tas 1 krūvą į. nuvesiu. Apačioj 

; buvo grosernė, kurios savinin
kas Josep'i Caitucęi, jo žmona 
ir jų 5 m. duktė Ona gyveno 
užpakaliniuose kambariubse. 
Manoma, kad jie ir žuvo eks- 
pliozijoj. Todėl dabar ugniage-

n i jv* a na šiai kasinėja griuvėsius, ieško-BSlaildZiO’April 24j 1927 darni lavonų. Priežasties eks
pliozijos nežinoma, bet ji yra 
labai panaši į tą eksplioziją, 
kuri pereito šeštadienio rytą 
sugriovė keletą sankrovų prie 
llarrison ir Trumbull gatvių ir 
kurioj žuvo astuoni žmonės, 
los ekspliozijos priežasties irgi 
nenustatyta.

Lietuviu Auditorijoj
3133 So. Halsted St.

NAUJIENOS, UKIcagO, UI

? į.

». . - »
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[Pacific and Atlantic Photo]
Anna Spetzko ir jos vyras paraduoja New Yorko gatvėmis. Ant 
lentos padėta parašas, kur aprašoma kaip jųdviejų sūnūs buvo su
važinėtas ir prašoma padėti surasti kaltininką.

ką literatūroje, gynėją mokslo 
ir didelį humanitaristą.

Prieš teisėją Brothers, kri
minaliniame teisme, 
nagrinėjimas bylos 
Stokes, 23 m., kuri 
už nušovimą savo 
James S. Glennon. Ji
už tai, kad jis rengėsi ją pa
mesti ir apsivesta su kita mer
gina. Teisme ji laikosi nepap
rastai šaltai.

prasidėjo 
Florence 

kaltinama 
meilužio 

nušovė jį

Frank Novak, 22 m., 3300 
Fisk St., Central Manufactu- 
ring I)i»trict Bank’pasiuntinis, 
kuris nesenai liko plėšikų pa
šautas Armour klijų dirbtu
vėj, kur jis nešė pinigus dar
bininkų algoms išmokėti, pasi
mirė St. Luke’s ligoninėj.

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudetle
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė-
1101

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH
OPTOMETRI8TA8

LIE VIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių įtehipimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, 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

Įžanga $1.50 ir $1.00
Pradžia 7:30 vakare

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

12,000 gyvasčių ar 20 Ltl.-_______* -•>bilionų dolerių?
Pahner IIousc dabar laiko 

500 
saugumo ekspertų, kurie at
stovauja visus Jungt. Valsti
jų ir Kanados geležinkelius. 
Konvencijos salėj ]

’ didelės svarstyklės, ant kurių’vo tiek karštos, 
Solistai ir kiti vienoj pusėj uždėta 12,000 gy- turėjo pasiųsti

V isi atsilankiusieji gaus gavo metinę konvenciją 
gražią knygutę. Birutė dai

nuos naujas dainas, šiai 
švenčiai paruoštas Komp. A 
Vanagaičio.
pamarginimai. Birutė kvie
čia į savo iškilmes skaitlin
gai atsilankyti Lietuvių 
Publiką.

Rinkimai Chicagos 
priemiesčiuose

Užvakar daugely Ghicagos 
priemiesčių buvo rinkimai mie 
stelių viršininkų. Priešrinki

pakabintos minės kampanijos vietomis bu- _ . 1.... J.. I . . , . * , . ,

Po programai šokiai

kad šerifas 
į veik visus 

vasčių, kurios žuvo geležinke- miestelius savo policistus pri- 
lių kryžkelėse per pastaruosius daboti tvarką laike rinkimų, 
šešis metus, o kitoj pusėj — Bet visur patys rinkimai praė- 
20 bilionų dolerių, kurie kai- jo ramiai, 
nuotų panaikinti kryžkeles, | Mt. Greenwood 
kaipo tikriausį būdą išvengti tarybos prezidentu tapo išrink- 
kryžkelių nelaimių. Kas turi, tas mokytojas Ira C. Hamil- 
persverti auksas ar žmonių (ton, prie kurio namo nesenai 
gyvastis? Geležinkelių kryžke-'buvo padėta l^omba, Jis priža- 
lėse kasdie žųsta septyni žmo-'dėjo tuojaus ‘apvalyti miestelį 

į nes ir 19 žmonių lieka sužeis- nuo tvirkavimo urvų.

priemiesčio

Smulkios Žinios
William Hauph, 3 m., persi- 

skėle galvą krisdamas pro lan
gą iš antro augšto savo namų 
5937 S. Ada St. Vaikas 
kiaušiai mirs.

vei-

uzPirmadieny automobiliai 
mušė tris vaikus.. Šiemet auto
mobiliai Chicagojo* užmušė jau 
virš 250 žmonių.

Gaisras ir ekspliozijos sunai
kino Robert M. 
tuvę, 1955 W.
dirbo apie 60 darbininkų. Be
važiuojant gesiriti gaisro, vie
nas ugniagesių trokas susidūrė 

vienas 
sužeis-

Lucas Co. dirb-
31 St., kurioj

BIRUTE )tŲ 22,000,000 
kasmet bilionus 
žiuoja skersai 

[ixxxxxxxxxxxx 1 Visi ekspertai

Auroroj mayoru išnaujo iš- su 22 gt. 
ugniagesis

Garsusis

gatvekaniu; 
liko sunkiai

IGNACIUS SODINTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 19 dieną, 1:05 valan
dų po pietų, 1927 m., sulaukęs 
38 metų amžiaus, gimęs Telšių 
apskričio, paliko dideliame nu- 
liudime moterį Paulinų, po tė
vais šilaitė, sūnų Ignacių, (luk
teri Bronislavą, o Lietuvoj mo
tinėlę, 2 brolius: Juozas ir Se
verinus. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4025 So. Talman Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Ba- ' 
landžio 23 dienų, 8 valandų ry
te iš namų į Nekalto Prasidė
jimo Panelės Švenčiausios pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Ignacius Sudintas 
gimines, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moterių, Vežikai ir Gimjnės
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, 'Jei. Yds 1741

nuo 2:30 iki 4:80 po pietų
REZIDENCIJA: 

2226 Marahall Blvd.
TELEFONAS CRAWF0RD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

K? reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

žmones sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki-

Kitų miestelių, kuriuose 
daugiau lietuvių gyvena, mayo- 
rais išrinkti: Argo—S.ummi.t

R. P. Lambert; Blue Island 
— Paul T. Klenk; Burnham— 
John Patton; Calumet 
John A. Jaranow.ski; 
Meights — Daniel P. 
Ilarvey, — Frank W.
mann; La Grange — T 
Sayer; Maywood — Robert A. 
Lees; Melrose Park — G. ii. 
Bohmander; Phoenix — Jo- 
seph Smuczunski; Riverdale - 
John C. Zornow, Steger —' 
John J. Loudin; Waukegan 
Louis J. Yager.

City — 
Chicago 
Berger; 
Brugge- 

M.

ir kaip sukelti tuos pinigus, o 
tuo tarpu jie nieko negalį da-

automobiliu
kartų perva- rinktas Charles H. Green, ku- 

geležinkelius. ris sumušė reformininkų kan- 
sutinka, kad didatą Malcor, kurį rėmė visi 

saugiausias būdas butų panai- j kunigai. Balsavime dalyvavo
Į kinti kryžkeles,* iškeliant tose nepaprastai daug žmonių.
I vietose kelius. Bet tas darbas 
kainuotų $20,000,000,000 ir už
truktų keliasdešimt metų, nes 
sukelti tiek daug pinigų imtų 
labai daug laiko. Nelaimės ant 
geležinkelių kryžkelių dau-] 
giausia būna su automobilis

tam ir pasakos ir; pagalios, ar tais, kurie neatsargiai važiuoja 
mes tikiame į sapnus ar neti-1 skersai geležinkelius. Geležin- 
kiame, bet mums visiems yra keliai pritartų kryžkelių panai- 
malonu, kada sapnuojasi geri kinimui, bet bijosi milžiniškų 
sapnai ir, kad jie reiškia mums išlaidų, todėl jie esą norį ge- 
gerą. Mes visi vengiame nepri- riau visą tą planą apsvarstyti 
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai;
bet mums miela sapnuoti apie ryti kito, kaip raginti pačius 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap-'n*a*s. Konvencijoje buvo skai- 
nuojame, mes jaučiamės gerai. į tylas laiškas ir nuo prezidento 
Mokinkimės gyventi tokiu gy-, Coolidge, raginantis kaip pub- 
venimu, kuriame sapnuotuose taip ir geležinkelius būti 
tiktai geri sapnai; o išaiškini- (atsargesniais, 
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame rau
dasi išguldymai keliolikos tuk-, 
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su 
►aantim u 75 centai.

automobilistus būti atsarges-

advokatas ir dar
buotojas CiarenŽe Daxrow pe
reitą pirmadienį šventė 70 me 
tų gimimo dienos sukaktuves. 
Jį pagerbti buvo surengtas di
delis bankietas Palmer House, 
kuriame dalyvavo 1,200 jo 
draugų, — kiek tik galėjo til
pti erdvioj bankieto salėj. Bu
vo dar šimtai norėjusių daly
vauti tame bankiete, bet jie 
nebegalėjo į tilpti. Visi susirin
kusieji Dyrovvą pagerbė kaipo 
advokatą, savo rūšies religi- 
ninką, negrų draugą, žmonių 
teisių gynėją, optimistinį cini-

pri-

Paliuosavo išvogtuo
sius kabareto • 

savininkus

1739 »•. Halated St
Jakie Adler Frank 

savininkai Midnight 
j 18 E. 22 St., kuriuos

Apdegė berūkydamas 
pypkę

LISTERINE 
. TNROAT 
įTABLETS

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
les Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

■■DB

tftfade by

Lawro, 
Frolics, 
išvogta 

'prieš keletą dienų, tapo paliuo- 
suoti ir sugryžo namo. Belais
vėj jie išbuvo šešias dienas. 
Jie sako, kad juos išvogė ko
kie 8 žmonės, kurie juos puolė 

' prie Adler namų 4900 Drexel 
Blvd. Visi puolikai buvę mas
kuoti; jiems taipjau užrišo 

'akis ir nenurišo visą jų belais
vėj buvimo laiką, taip kad jie 

■nematę kas juos išvogė. Kartu 
su jais buvęs šoferis taipjau 
visą laiką išbuvo belaisvėj ir 
tik kartu su jais tapo paliuo- 
suotas. Jie sakosi nemokėję 
išpirkimo, bet policija mano, 
kad be išpirkimo neapseita ir 

’ kad už jų paliuosavimą buvo 
' užmokėta mažiausia $100,000.

Ferdinand Paplowski, 57 m., 
1913 So. Morgan St., atsigulė 
rūkydamas pypkę. Kada jis nu
budo, kambaris buvo pilnas 
durnų, o jo lova liepsnojo, jį 
patį gi išnešė ugniagesiai, kad 
išgelbėti jo gyvastį. Bet jis 
buvo jau tiek apdegęs, kad vei
kiai neteko sąmonės ir vargiai 
bepasveiks.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Nauji einu kablegramų

'jįonik
Cuts and Wound«

Apsisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

JONAS USTA1T1S

Mirė Balandžio 20 <1., 1927 
m., 1:30 valandą ryte, sulaukęs 
48 metų amžiaus. Kilo iš Kau
no rėdybos, Tauragės apskričio, 
Gaurės parapijoj, Dargaičių kai
mo. Išgyveno Amerikoj 30 me
tų.

Paliko dideliame nubudimo 
moterj Agniešką, po tėvais At- 
araitę iš Šilalės parapijos, Bal
sių miesto, dukterį Bronislavą 
Amerikoj, gi Lietuvoje motinė
lę ir seserį.

Kūnas pašarvotas 1609 South 
Halsted St. Laidotuvės įvyks 
Subatoj, Balandžio 23 d. iš na
mų 8:30 vai. ryte bus atlydė
tas j Dievo Apvaizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą.

Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse.

x v ; ‘

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Duktė

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Koosevelt 7532. v

Ar jus žinote, kad
Taip vadinamas turbinas padary

tas -dėl sukimo vandens, nes yra 
tirštesnis, pagamina daugiau ener
gijos ir turi daugiau jėgos. Tech
niškai kalbant yra bakselis, kuria
me yra sudėtos blčkutės trikampiai, 
kuomet atsimuša vanduo arba ga
ras, jas priverčia suktis. Ar jus ži
note, kad retas skonis Ilehnar ci- 
garetų užkariavo daug savo gar
bintojų per paskutinius 20 metų. 
Kaip tik sykį dasilylčsile savo lu
pomis llelmarų, jus laimėtojas.

FRANCIŠKUS STALNIONLS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 18 dienų, 11:00 va
landą vakare, 1927 m., sulau
kęs 38 metų amžiaus, gimęs 
Sciurės kaime, Vabalninku pa
rapijos, Ukmergės apskričio pa
liko dideliame nuliūdime Lietu
voj motinų Ir 2 seseris Onų ir 
Kotrinų, Amerikoj 2 pusbrolius 
Serafinų ir Stanislovų Stalnio- 
nius. Kūnas pašarvotas, randa
si 1515 Grant St., Gary, Ind.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Balandžio 22 dieną, 10:00 valan
dų ryto iš namų bus nulydėtas 
j Kalvarijos kapines.

Visi A. A. F. Stalnionio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietu via 

Graboriua Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
stėa.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St. 

TeL BĮ v 1. 4063
/

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai

Metinė Atmintis 
ELZBIETAI CHASIENEI

Mirė Balandžio 14, 1926, pa]aidota Balandžio 19, 1926, Tautiš
kose kapinėse, kuriai dabar yra pastatytas akmeninis paminklas/ 
Vyras Kazimieras ir duktė Rūta negali užmiršti Elzbietos niekados 
ir dienos yra juodos be jos. Elzbieta paliko Chicagoj keturias sese
ris ir brolį. Jos duktė ir vyras yra labai nulhidę. Ačiū visiems drau
gams ir pažystamiems, kurie dalyvavo laidotuvėse ir Kurie mus 
aplanko.

Nuliūdę liekame,
VYRAS ir DUKTĖ

Esame Labai Dėkingi
Mes, Skolas ir Ona Kalafutai, 

5345 S. Winehester avė., labai šir
dingai dėkavojaine už išgydymų 
musų dukrelės. Ji turėjo supara- 
ličiuotų rankų. Jokie vaistai ir dak
tarai negalėjo jai pagelbėti, betgi 
Dr. J. M. Finslow, ('.hiroprakto- 
rius, jų į septynius mėnesius pil
nai išgydė. Todėl mes kiekvienam 
rekomenduojame Dr. .1. M. Finslow, 
kurio ofisas yra 1645 W. 17th St.

DRAUGAI! DAINOS
Užsakykite savo giminėms Lietuvoje šiuos 

socialistinius laikraščius:

“SOCIALDEMOKRATAS”
Savaitinis Lietuvos darbininkų laikraštis. Lietuvos v
Socialdemokratų Partijos organas.

Kaina metams
Pusei metų

Užsieny — dvigubai

$1.20
0.60

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-ve 40

“NAUJOJI GADYNE”

Del keturių balsų 
Surinktos L. EreirJno

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

įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos su rami n to j a 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- 
<iuntimu $1.50. f\

Socialdemokratu mėnesinis mokslo žurnalas.

Kaina metams su priedais $1.60
Pusei metų 0.60

Užsieny — dvigubai

Adresas: Lietuva, Kaunas, Kęstučio g-vė 40

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chieago. PI.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
NedėldienTais nuo 10 v. i 

! ryto iki 2 po piet.

i
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CHICAGOS 
ŽINIOS

RISTYNĖS ATIDĖTOS

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

REIKALINGI AGENTAI

Real Estate For Sale 
Namal-Žemė Pardavimui

$5.00 ĮMOKĖTI
- /

Thompsonas išplaukė i 
New Orleans

miesto 
jos 

vakaru

Chica-,

Mayoras Thompsonas su di-' 
dėlėmis iškilmėmis formaliai 
užėmęs mayoro vietą pereitą 
pinnadienį, prisistatęs
tarybai ir pirmininkavęs 
susirinkimą, tą patį 
Thompsonas su keliais šimtais 
“boosterių** 
gos į New Orleans, kad tuo pa- j
varyti agitaciją už vandens ke
lią tarp tų dviejų miestų. Par
tija plauks Illinois. paskui 
^lississįppį upėmis. Tlhompso- 
nas mano, ka< pravedima.- a 
ba teisingiau, pagilinimas ir 
pagerinimas to vandens kelio, 
labai daug prisidėtų prie Chi- 
cagos kilimo, nes sujungtų 
Chicago su jura.

Miesto tarybos susirinkime 
pats mayoras įnešė, kad butų 
atšauktas pirmesnis miesto ta
rybos nutarimas, įvedantis vi
soje Chicagoje vandens mite- 
rius. Įnešimas tapo atiduotas 
komitetui apsvarstyti.

Kadangi Mer<ereau netikėtai 
turėjo išvažiuoti iš Ghicagos, 
tai jos ristynės su Norkum pčt- 
nyčioj neįvyks. Tos ristynės 
įvyks taip greit 
reau sugriž į Ghicagą. A| 
tai Lūs paskelbta vėliau. —

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Announcements
Praneiimai

Humboldt Park Lietuvių P. Kllu- 
bo mėnesinis susirinkimas atsibus 

I ketvirtadieny, balandžio 21 d., 1927 
buin VL»rro- >n., Humboldt Maccebo svet., 1621 Kaip ivitive (N Cn|if()rnia aV(1| 2 hlb()S ^;30 v 

vakare. Visus narius meldžiu 
lyvautl. —A. VValskis, sekr.

TIK!ETAI KERENSKIO 
PRAKALBOMS

Balandžio 24 d., Ashland Auditori
joj, 2 vai. po pietų, kalbės Aleksan-

Vanagaičio Misterija

da-

į <lras Kerenskis. Kadangi manoma, 
| jog bus duug žmonių, tai pasirūpin
kite tikietus gauti iš kalno. Tikintai 
pardavinėjama “Naujienose” ir “Auš
ros” knygyne.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų 
savininkų ir draugijų atstovų vi
suotinas susirinkimas įvyks neda
lioj. balandžio 24 d., 1927 m., Mil
dos svetainėj, 3112 S. Halsted St., 
1 vai. po pietų, ant 3 lubų. Jūsų 
atsilankymas butinai reikalingas, 
nes randasi daug svarbių reikalų 
<lel apsvarstymo kas link 30 d. ge
gužės apvaikščiojimo.

Kapinių Valdyba.

Birutės vedėjas, komp. A. 
Vanagaitis visados mums ką 
nors naujo suteikia, šią praė
jusią žiemą jis mums davė ke
turias naujas programas. Bi
rutė gali didžiuotis savo vedė-! 
iu, kuris tiek kūrybinės galios j 
turi. Ir štai, Birutės Jubiliejui, 
Vanagaitis vėl sugalvojo ko
kią tai misteriją. Birutės cho
ras puikiai susirepetavo gra
žias dainas, kurios bus išpildy
tos 24 balandžio.

Komp. /». 
damas musų muzikales jėgas, riams, kad nuo 
ruošiasi perstatyti 
su pagalba trijų pianistų: B 
ansko, Yozavito ir Olio. Biru
tės programa bus labai įdomi 
tuom, kad vaidinimas apseis be 
orkestro. Trys pianui bus cho
rui palidovais. Prie tam tikrų 
dekoracijų, choras suteiks 
mums gražų jubiliejinį vaizdą. 
Tai bus antra dalis programos.

: Birutietės siuvasi tautiškus
1-ubus tai iškilmei. | BEIKALAUJU i-_........... , —

Lauksime tų naujanybių pa- černės ir grosernės biznį, turiu du 
šitie laiškai yra atėję į Naujie- lodant. Is Birutės vedėjo su- 
nu ofisą, prašom atsiimti, nes jauksime ko nors originalaus, 
busim priversti siųsti krason. d,,r mums nematyto. - Rep.
Aleksus J. 
Antanaitis J.

Birutės choro dainų pamokos at- 
sibunn šį vakarą Lietuvių Audito
rijoj. Ant scenos visi bukit. , 

Valdyba.

Reikalinga keletas gabių vy
rų virš 25 tn. senumo, kurie 
turi liuosų valandų laiko vaka
rais ir nedaliomis, būtinai at- 
silankykit ateinanti ketverge 
vakarų nuo 6 iki 9-tos vai. ant 
žeminus nurodyto antrašo. O 
mes parodysim kaip galit už
dirbti $35 iki $50 j savaitę jū
sų liuosoms valandoms, visiš
kai nekliudant jūsų dabartinio 
užsiėmimo. Patyrimas ne bū
tinai reikalingas, mes išmokin
sime. Gera proga išsidirbti pa
stovus darbas ant visados iki 
$100 ir daugiau j savaitę, kurie 
noriai pildys musų pamokini
mus. Klauskit J. Zacker, Ma- 
nager.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su namu ar be namo, labai geroj, 
maišytų tautų apgyventoj vietoj. At
sišaukite Naujienos, Box 917 arba 
Tel. Palisade 4633.

PARDAVIMUI arba rendon lunch 
room, pilnai įrengiąs, nauji fikče- 
riai, garu šildomas, naujas namas,* 
ilgas lysas, pradžiai reikia biskį 
pinigų, biznis dabar eina.

Atsišaukit:
Hernnann’s Lunch, 
3107 VVallace SI.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Biznis išdirbtas per 10 metų. 
Parduosiu vieną biznį arba ir su 
namu. Priimsiu namą kaipo pirmą 
{mokėjimą. Pereitų metų įplaukų 
buvo $95,150. Kas turite vertės 
apie $60,000, atsišaukite per laiš
kus. .John Dan.nel, 7643 S. Honorc 
str.

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

COMPANY
6347 So. Western Avcnue 

Phone Hemlock 2636

PRANEŠIMAS

Pranešu visiems savo pažįs-

P. S. KAZWELL & CO.
6312 S. Westem avė., Chicago

Financial
• Finansai-PaskoloK

Tiktai 3!4% nuošimčių 
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.

dvi
857

Keturi plėšikai apiplėšė 
šeimynas namuose prie 
Margate Terrace, paimdami i 
jų už apie $l(M>(>0 vertės bran 
g menų.

Laiškai Atėję Naujienų 
Ofisan

Baltas Chas. 
Beleskafe J. 
Chevinskas S.
Greitjurgis V. 2
Gutauskas P. 3 

Jonelis A.
Josulienas A.
Katkauskis 
Kazlauskas I 
Kasulis A. ! 
Lipauskienė 
Lechavičius 
Orvidas A. 
Pienis M. 
Petronis A. 
Martinas M. 
Stoškus J. 
Wasil A. 2
VVood and Co.
žalis J.

K.

A. Vanagaitis gerb-1 tumiems ir buvusiems kostunie- 
13 balandžio 

va i d i n i mą mes vėl atperkant NATIONAL 
3y- BESTAUBANT, 1841 S. Halsted 

st. ir dėsim visas pastangas 
mandagiai patarnaudami už 
prieinamą kainą duoti geriau
sius kaip galima valgius.

Broliai Aleksandrai

SALESMENŲ
Man reikia 3 vyrų, kurie yra 

susipažinę su South Sides žmonė
mis ir taipgi vieno, kuris gyvena 
Roselande arba West Ptilmane, Pa
tyrimas nereikalingas; nepatyru
sius mes išmokinsime. Galima už
dirbti nuo $50 ir daugiau į savai
tę. Del tolesniu informacijų kreip
kitės puo 11 iki 3 po pietų. V. .L 
Lėkis, Div. Mgr., 6243 S. Western 
avė.

PARDAVIMUI “Dry (loods” krau
tuvė. Krautuvė vyriškų viršutinių 
ir apatinių aprčdalų, kaip tai marš
kinių, skribelių, pančiakų kakla
raiščių ir kitų smulkių daiktų vy
rams prie apsirėdymo. Parduosiu 
apie už $2000, nors vertė yra vėik 
du sykiu didesnė. Parduosiu tik
tai už cash. Krautuvė randasi 
Brigbton Parko apielinkėje. Del 
informacijų kreipkitės į “Naujie
nas”. Klauskite Mickevičių. 1739 S. 
Halsted st. Tel. Roosevelt 8500.

BUCERNC,. grosernė, parduodu 
arba mainysiu ant loto ar nedide
lio namo. 2018 W. 21 Place,

PARDAVIMUI aiskriminės ra
kandai, labai pigiai. 2244 W. 23i;d 
Place.

ž
Personai

Aamenu Ieško_________
partnerio į bu-

bizniu. Negaliu vienas apsidirbti. 
.Arba parduosiu visą biznį. Patyri
mas nereikalingas, aš išmokinsiu.

Atsišaukit:
5706 S. Morgan St.

“Chocolate Soldier”

Lindblom High School teat-, 
re šią savaitę 
mokiniai stato operetę 
colate Soldier.” Paskutinis vai-( 
dinimas bus šeštadienio vaka-' 
re. Veik visose vyriausiose ro
lėse dainuoja lietuviai—lietu
vaitės.

For Rent
BENDAI 6 ruimų flatas, ren

tos mokyklos dos į mėnesį $25, gera vieta 
Cho- gyvenimui, 2 lulibs. ‘

3703 S. Halsted st. 
Savininkas

Tel. Republie 10565

IŠSIRĖKDAVO,! A flatas, 6 kamb., 
šiltu vandeniu šildomas; kamba
riai dideli ir šviesus, gražioj vie
toj prie pat parko. Transportacija 
gera, remta pigi. V. Sakalas, 5533 
S. (’laremont avė., 1 blokas į ry
tus nuo Westem ąve. Tel. Republie 
9059.

me-

MAN REIKIA PENKIŲ VYRŲ
Kurie yra susipažinę su dirb

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

1739 S. Halsted st.
Box 913.

PARDAVIMUI arba mainymui 
ničernė ir grosernė su namu arba 
vieną biznį smarkiai augančioje 
apielinkėje. Storai ir 2 po 6 kam- 
)arius, karštu vandeniu apšildomi. 
Priimsiu lotus, privatinį *namą.

Savininkas bučernėje.
2553 W. 69 St.

PARDAVIMUI kriaučių šapa, 
valymo ir dažymo. 3310 S. Halsted 
Street.

Automobiles

EKSTRA AUTOMOBILIU 
PIRKĖJAMS

PARDAVIMUI pigini grosernė su 
namu. 2955 S. Einerald avė.

$150 JMOKfiT, $7 | MfiNESI 
NUPIHKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi {rengimui, g"ažųs namai 

aplink šį narni), tiktai 1 blokai nuo 
stoties ir 35 mlnrttčs važiavimo iš 
vidurmiesčio. Nereikia mokėti nuo
šimčių už. finansavimą. Pirkit tie
siai nuo manęs, gausite tiki<| bar- 
geną. Atsiųsk savo vardą ir adre
są. Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 905.

PARDAVIMUI namas su bizniu— 
cigarų storas. Parduosiu arba mai
nysiu ant cigarų ir cigaretų krau
tuvės. Namas randasi "gerame pa
dėjime. Nupliksite nebrangiai nuo 
paties shvininko. Taipgi ir agentai 
galite atsišaukti. 1707 S. Halsted st. 
Tel. Ganai 0684.

LOTAI $750 — 36X123
Ant lengvų išmokėjimų, tre

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

Z. S. Mickeviče 
2505 W. 63 St.

Hemlock 0800.

Miscellaneous
. {vairus

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. {vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

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

ras patarnavimas, žemos 
kainos. « 

SOSTHEIMS, 1912
Sutaupyk $$$, budavok ant savo 

loto. Mes pastatysim moderniškų 
murinę bungalow, su knygynu, ug- 
naviete, bufetu, įmūrytu plumbin- 
gu, vandeniu šildoma, vėliausios 
mados fikčeriai už $5,500. Nereikia 
pinigų, 15 metų išmokėjimui, mes 
finansuosime, išmokėjimai lengves
ni kaip renda. Apžiūrėki! pastaty
tus namus. Atdara vakarais ir ne- 
dėlioj. Cook County Bldg. & Impvt. 
Co., 1358 W. 79 St. Triangle 6090.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

So. State St.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

* 5927 SO. ALBANY AVĖ.
Didžiausis ir geriausis 2 flatų 

, mūrinis namas į Marųuette Manor, 
5 ir 6 kambarių, sun parlor, stik
liniai porčiai, tile vanu ir sienos, 
geras plumbingas, aržuolo grindys 
ir Irimai, ugnavietės, vaisių skie
pas, garu šildoma, namas 2 metų 
senas, dideli kambariai, pigi kaina 
greitam pirkėjui, dalį cash, mainy
siu arba priimsiu antrus inorgičius 
kaipo dalį {mokėjimo.

Matykit savininką po 3 po pietų.
M.,

• 2 fl.

PARDAVIMUI grosernė, geroj 
vietoj Brighton Parke, arti geležin
kelio šapų. Biznis geras, ilgas ly- 
sas, ruimai gyvenimui. Turi būti 
greitai parduotas.

Atsišaukit:
2862 W. 38 St.

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

J. J DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Ave^

Phone Lawndale 0114

čia turite greit pamatyt šiuos 
automobilių bargenus. Kurie ma
not šįmet pirkti automobilių, jums 
nereikalinga nrokėt tūkstantį do
lerių arba daugiau už karą, kadan
gi čia gausit:
Hupmobile, 5 pasažierių, už $350 
Essex, 5 pasažierių, sodan .. $275 
Jevvett, 5 pašaZ. (’alif. viršum $350 
Buick, 5 pasažierių ............. $200
Ford, 5 pasažierių sodan .. $185 
Coupe Ford už ..,............... $85

čia dėl to taip pigiai parsiduo
da, kad cash, o ne išmokėjimais, 
o pinigai reikalingi investuot į ki
tą staką. Atminkit, kad nusipirkęs 
tą karą važinėsi! taip, kaip ir tie, 
kurie užmoka $1000 ir daugiau. Jie 
yra visi pertaisyti; eina kaip nau
ji. Tiems bus parduoti, kurie pa
matę r paliks depozitą. Kreipkitės:

ROYAL MOTOR CO.
4406—08 S. Western avė.

Tel. Virginia 0818

lotas arba niainy- 
štorelį 
PI. ir

PARDAVIMUI 
siu i grosernę arba mažą 
pietuose. Lotas randasi 39 
Archer avė.

Kreipkitės 
CHAS. ŠILK, 

3435 S. Wallace st.

Farms For Sale
; Ūkiai Pardavimui_________

FARMOS, FARMOS
Kas norite pirkti gerų ūkį lie

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

CONSTRUCTORMyriai Automobiliy 
Biznieriams

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

C. P. Suromskis and Co,
REAL ESTATE

5833 So. Westem Avė.
Tel. Hemlock 6151

$100 įmokėjus galėsite 
: pradėti veikti kas link pir
kimo 1 augšto murinės 
cottage, akmeniniu pamatu, 
randasi South Side. Reika-, RENDAI garažas, arba repairing 
lauja biski pataisymo. Ver- «»* jokiai kitai šapai. 3200 s. 
ta apie $4,500 kuomet bus u s e( ,s'

; pataisyta, kaina $3,000, iš-( Help Wanted—Female
Į mokėjimais po $40 j mene- ______ Darbininkių Reikia________
i sj. Matykit A. H. Patek. Sa- , REIKALINGA senyva moteris pa- 
vininkas, 19 So. La Šalie St. gelbėti šeimininkei prie namų. Ge- 

! Tel. Central 0737 arba S. E. 1,1 vlala- store- 921 w- 14 st ■
/rusių moterų dėl 

skudurų. Atsišaukit į 
Peoples Iron and Metai Co., Rag 
Div., 5835 S. Iromis Blvd. W«nt. 
6754.

j REIKALINGA moteris prie na
mų darbo, yra ruimas gyvenimui.

i Pastovi vieta. 3800 S. Emerald avė. 
Tel. Boulevard 7635.

FARMA iš 110 su viršum akerių, 
gera žemė, VVisconsin valstijoj, mai
nysiu ant 2 fintų arba mažesnio 
namo. 6417 S. Sacramento nve. Tel. 
Republie 4803.

Atsiimkit Laiškus Iš Pašto LAVEIER:Nauti“’0,»■ »
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi j j paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei- 1 
kia klausti prie langelio,' kur ( 
padėta iškaba “Advertised Win-' 
dow” lobėj nuo Adams gal-1 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 1 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką cl enų nuo pa
skelbimo.

CLASSIFIED APS. Įi

Announcemcnts
Pranešimai 

PABDAVIMUI 1 tono Ford 
trokas, tinkąs dėl bučernės 
kitokio biznio.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted st.

KAS turite vištų farmą, arba ki
tokią farmą, kad butų su gyvuliais. 
Aš turiu gerą namą, bizniavą, Chi
cagoj ant Bridgeporto. Meldžiu at
sišaukti.

Wm. Gritenas,
3241 So. Halsted st.

Tel. Boulevard 5066
ar

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

1739 South Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500
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Andrijanoski Frencis 
Balta ragienei Mortai 
Birbalaitė Petronėlė 
Chidas Piatras 

Demoilas Mary G 
Masiulis Alfons 
Janules Henry 
Juokis Monika 
Laukaitis Antanas 
Milleri Mrs Adele 
Namajuskai Baleslavui 
Norvainis Levonas 
Pavlas Mary 
Pocius Beniuj 
B inkus Andrew 
Bubis Julijonas 3 
Rumbinas F. 
Sazauckienė Elzbietai 
Šeduikis Jon
Sebelskis Jonas 
Sidlouskas James 

Tulys Antano 
Vodeckeni Josi 
Viršilas Jorgis

DEL KELIAVIMO LIETUVON
Jau artinasi “Naujienų” ekskur

sija Lietuvon ir laikas visiems pra
dėti rengtis.

Atsiminkit, kurie nesat Ameri
kos piliečiai, yra labai geras da
lykas apsirūpinti iš anksto su lei
dimu sugrįžti, Lietuvos pasportu 
ir kitais reikalingais dokumentais, 
kurių gavimas užima pusėtinai lai
ko.

Kas tik rengiatės keliauti Lietu
von ateinančią vasarą, kreipkitės į 

i “Naujienas”, o čia jūsų reikalai 
bus aprūpinti ir geriausiai sutvar
kyti nuo pradžios iki galo. Kitų 
miestų lietuviai taipjau gerai ap
rūpinami ir prirengiami gelionei, 
kaip ir vietiniai.

Pradėkit rengtis tuojau.
NAUJIENOS.

JAUNA moteris be vaikų ieško 
darbą į namus ant trumpų, valan
dų arba sykį į savaitę apklynyti 

i ruimus. Antrame name, frontas, 2 
flatas.

Mrs. Paukštis
4938 S. Lincoln st.

REIKALINGA pusamžė moteris 
už gaspadinę į lunch ir rooming 
houpe. Atsišaukit 5708 W. 65 st.

Pranešimas
Pranešu visiems savo pa

žįstamiems ir buvusiems 
kostumeriams, kad nuo 13 
balandžio mes vėl atperkom 
NATIONAL RESTAU- 
RANT, 1841 So. Halsted St. 
ir dėsim visas pastangas

Help Wanted—Malc
Darbininkų Reikia

REIKALINGI AGENTAI
“Iš darbo — kuprotas, iš biznio — 

bagotas”, yra sakoma nuo senų lai
kų. Taigi kodėl Tamsta negali pamė
ginti biznio, kur nėra reikalo inves
tuoti pinigų ir jei neturite patyrimo, 
tai gausite suvis uždyką.

Susikonektavęs su mumis, Tamsta 
niekados nesigailėsi, nes mes turime 
grąžų ofisą, gerą sistema, daug kos- 
tumerių ir tik mažai darbininkų.

(Salite dirbti pilnas valandas 
vakarais.

Ateikite pasikalbėti.
STANKO-NESTOR

Real Estate — Brokors 
5097 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6036

arba

' mandagiai patarnaudami už• • « • « a •

REIKIA jauno vyro pagelbėjimui 
turi mokėti važinėti su 

karu. 6540 S. Ashland avė.
prieinamą kainą duoti ge----------------------------
riausius kaip galima valgius reikalingas bučeris 

I Broliai ALEKSANDRAI, FssrdVt.'......  '
4GAS bučerls, patyręs 
darbe, negirtuoklis. 858

Furniture & Fixtures
Rakan dai-Įtaigai

PARDAVIMUI 5 kambarių rakan
dai, visi kartu ar pavieniui. Galima 
rakandus ir flatas randuoti.

4550 So. Tumer Avė.

Real Estate For Sale
Nainai-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.

Jobbers In 
Plumbing ir namų šildymo reikmenų.

2118 So. Stato St., Chicago, UI. 
Telefonai: Victory 2454 

Ciceros Krautuvė, 4600 W. 22 St. 
Tol. Cicero 130.

Musical Instruments
________MuzikozInatrameBtzi______

GROJIKUS pianas tiktai bis
kį vartotas, kainavo $70*0, par
duosiu už $9Q. Benčius, cabi- 
net ir rokeliai. Išmokėjimais pa
gal sutartį. MB. BUDAITIS, 
6512 So. Halsted st., 1 fl.

PARDUODU 2 II. po 5—5 kam
barius prie Marųuette parko, ar- 
žuolo trinias, 30 pėdų lotas, 2 metų 
senumo namas, kaina <$11,500.

2 NAMAS ant Bridgeporto, nau
jas, 2 fl., 5—5 kambarius, viskas 
naujos mados, kaina $12,500.
• Kreipkitės pas

Wm. Gritenas, 
3241 So. Halsted st.

Tel. Boulevard 5066

PARDAVIMUI medinis namas, yra 
krautuvė ir 4 kambariai iš užpa
kalio ir lotas prie šalies. Parduo
siu arba mainysiu į buėernę. Sa
vininkas, 2743 W. 47 st.

Financial
Finanaai-Paakoios

2- RI
3- TI

MORGIČIAI
MORGIČIAI
Nuošimčiai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir grosernė, 
priežastį pati r šit ant vietos. Naujie
nos, 1739 So. Halsted St., Box 914.

2 FLATŲ medinis namas, 4—5 
kambarių, apleidžiu valstijų, barge- 
nas $7,000, landrė ir geras skie
pas. 6223 S. Carpcnter st.

PARDAVIMUI pigiai restauran- 
tas greį,tu liuku. Pardavimo prie
žastis ~ turiu du restaurantu, to
dėl turiu vieną parduoti. 1238 W. 
59 St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Geras cash biznis, lietuvių ko
lonijoj. Pigiai, nes išvažiuoju kiton 
valstijon. 2837 W. 39tb*St.

TURIU 2 bungalowus, parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant morgičio 
popierių arba ant medinio namo, 
nepaisant apielinkės. Tas bungalovv 
randasi Marąuette parko apielinkėj.

Kreipkitės pas
Wm. Gritenas,

3241 So. Halsted st.
Tel. Boulevard 5066

PARDAVIMUI ar mainymui gro- 
semė ir bučernė. Biznio daroma 
apie $3,000 { mėnesį. s Kreipkitės į 
Naujienas, box 918.

DELIKATESEN, saldainių, cigarų 
ir tabako krautuvė, 4 kambariai, 
rendos $40. 1010 W. 69 St.

LOTAS 30 pėdų pločio ir 
inaža cottage ant užpakalio 
loto, prie Talman Avė. ir 67- 
to Bulvaro. Kaina $3,200 — 
greitam pardavimui.

KRUKONIS 
3251 So. Halsted St.

Chicago, III.

6% 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

$250,000
I

Paskolinsiu dėl antrų morgičių 
mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette ^OS—8700

Chicago
BUK LINKSMAS 

Nemikčiok, nesustok
Aš galiu išgydyti jumis nuo mik

čiojimo. Aš galiu suteikti iums 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 dcl 
tolimesnių informacijų.

CHAS. PFERDMENGES
Tel. State 8123 Suite 914.

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois

Educational

MOTERYS1 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 LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 S. Halsted St., Chicago, 111.


