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SSSR nori draugigumo 
sutarties su Lietuva

Prohibicijos direktorius 
imamas nagan

Peri’y kaltinamas dėl pavogimo 
$100,000 vertės degtinės iš 
Plynioutho sandėlių

Amerikos senatorius le 
mia Latvijos likimą

Prohibicijos direktorius kalti
namas dėl $100,000 vagystės

daly\ 
dole-
Ply-

Wis-

SSSR pertrakcijos su Pa- Rusija prarysianti Latviją, I, k**,
baltijo kraštais jai reikią jūrių

Nori daryti su Lietuva ir kito
mis kaimynėmis draugingu
mo ir neiti'alumo paktus

Taip pranašauja * senatorius, 
kalbėdamas dėl padarytos su 
Latvija skolų sutarties

MASKVA, bal. 27. — Sovie
tų rateliuose manoma, kad 
SSSR pasirašymas draugingu
mo sutarties su Vokietija leis 
greičiau padaryti panašias 
draugingumo ir neitralumo su
tartis su visoms kitoms Rusijos 
kaimynėmis, išskiriant nebent 
Rumaniją.

Francuos planai Pabaltijy
Tokios sutartys gali rimtai 

pakliudyti sudarymui projek
tuojamos Pabaltijo sąjungos, į 
kurią Maskvoj žiūrima kaip į 
dalį Francijos proMTanio, kuij 
ji ruošia sekamam Tautų Są
jungos susirinkimui,’ kuris į- 
vyks ateinantį rudenį. Franci- 
ja mat norinti sudaryti Pabal
tijo sąjungą iš Lenkijos, l^atvi- 
jos, Estijos ir Suomijos, -- Lie
tuva veikiausiai į ją neįeitų, — 
ir ta sąjunga butų bufferas 
tarp Rusijos ir vakarų Europos, 
lyginai kaip kad mažoji an- 
tanta pietuose.

SSSR planai Pabaltijy
Prieš šitokį Francijos planą 

Maskva siekias Įvykinti sąvąjį, 
būtent, pritraukti prie Rusijos 
kiekvieną tų Pabaltijo valsty
bių atskiromis sutartimis, ir 
tuo budu nusverti Tautų Są
jungos įtaką.

Sovietai veda dabar pert Lak
tacijas su įvairiomis valstybė
mis, ir tikis gerų vaisių,. ypač 
su Lietuva ir Lenkija, nors abi
dvi pastarosios valstybės 
savęs plaunasi.

Lietuvos pozicija
Rusijos programas turi

lės pirmenybės prieš Francijos 
programą. Lietuva mielai su
tinka pasirašyti sutartis su 
valstybėmis, kurios yra drau
gingos Lenkijai, bet pareiškia, 
kad ji nesidėsianti į jokią są
jungą, kurion įeis ir Lenkija, 
— nesidėsianti tol, kol Lenkija 
laikysis užgrobtą Vilnių.

Per trak tacijos su Lietuva
Pasak užsienio reikalų de

partamento, su Lietuva veda
ma pertraktacijos dėl sutarties, 
panašios j Rusijos su Turkija 
padarytą sutartį, kur abidvi 
valstybės pasižada susilaikyti 
nuo agresingų žygių prieš viena 
antrą ir laikytis neitraliai atsi
tikime, jei katra jųdviejų įsi
veltu į karą su bet kuria trečia 
valstybe.

Užsienio departamentas sako, v, 
kad proponuojamoji sutartis ministeriu busiąs 
nepareinanti į konfliktą su Tau- vienas finansų reikalų žinovas - 
tų Sąjunga, nė su projektuoja-j žydas.

tarp

dide-

27.WASHINGTONAS, bal.
Senatas šiandie patvirtino 

Amerikos skolų komisijos pada
rytas sutartis su Latvija, Esti
ja ir Belgija dėl jų skolų fun- 
davimo Jungtinėms Valstijoms.

Per debatus dėl sutarties su 
l^atvija, kuri savo 6 milionus 
dolerių skolos Jungtinėms Vals
tijoms turės tam tikromis dali
mis atmokėti per šešiasdešimt 
dvejus metus, Missouri senato
rius Reed (dem.) pareiškė, kad 
iki to laiko I>atvijos tikriausiai 
jau senai nebebusią. Latvija, 
girdi, buvus Rusijos provincija, 
ir ji vėl busianti Rusijos dalis.

“Rusija”, sakė senatorius 
Reed. “eis į Baltijos jūres ly
giai taip, kaip mes kad eitume 
į Meksikos įlanką, jeigu bet ku
ri bejėgė valstybė laikytų Įlan
kos vandenų pakraštį. 180 mi- 
lionų nacijos negalima sulaikyti 
nuo jūrių. Rusija eis į jūres, 
ir Latviia išnyks.”

MILVVAUKEE, VVis., bal. 27. 
— Jungtinių Valstijų grand ju- 
ry vakar inkriminavo Clarką 
M. Perry, federalį prohibicijos 
direktorių \Visconsino valstijoj, 
kaltinamą dėl sąmokslo ir 
vavimo išvogime 10,00(1 
rių vertės degtinės iš 
moutho, \Vis., sandėlių.

Peiry yra jau ketvirtas
consinb prohibicijos direkto- 

'rius, inkriminuotas dėl panašių 
nusikaltimų.

i su Perry kaltinami 
dar: Jack Lawrence, prohibici
jos vykdymo viršininkas; Jack 
Anton, Plymouth Wholesale 
Dnig kompanijos pirmininkas, 
ir Cashier VVelling, vieno pake
lės viešbučio laikytojas. Skun
de parodoma, kad visi jie, su- 
simokinę, iš minėtų sandėlių 
pavogę tūkstančius galonų deg
ti hės.

Padėtis Kinuose
Redaktorius, kuominčunų rėmė- į 

jas, sušaudytas; sovietų am-i 
hasadoriaus atšaukimo byla

PEKINAS. Kinai, bal. 27. — 
Nežiūrint visų kiniečių laikraš
tininkų protesto, gen. Gango į- 
sakymu buvo areštuotas ir su
šaudytas vieno Pekino laikraš
čio redaktorius, šao Piaopin- 
gas, kaltinamas, kad jis rėmęs 
kuominčunus ir rusų bolševi
kus. įsakyta suimti ir keli kiti 
laikraštininkai, bet jie pasislė-

Nepripažįsta Amerikos 
ieškiniu Meksikai

Komisija išsprendė, kad Meksi
ka neprivalanti mokėt atlygi
nimo už Vilios aukas

[Pacific and Atlantic Photo]

Prohibicijos liudininkai: senatorius W. E. Edge (stovi po kai
rei), gen. Lincoln C. Andrews, iždo sekretoriaus padėjėjas (vidų- 

;ryj) ir J. P. Hill, kongresmanas. Visi jie pripažino, jog iki šiol 
prohibicijos nebuvo galma įvykdyti.

Serebriakova gavo 7 me 
tus vienišo kalėjimo

Sovietų revoliucinio tribunolo 
buvo pasmerkta sušaudyti, 
bet bausmė suminkštinta

Tsolino 
sovietų 1.7’ 
išlygin

MASKVA, bal. 27. Anna 
’Jehorovna Serebriakova, 70 me
ilų moteriškė, .caro laikais bu- 
jvus “och rankos’’ šnipas provo- 

“ katerius, kuri dabar buvo revo- 
1 bucinio tribunolo teisiama, bu-

Nors generolo čang 
ginčas su sovietais dėl 
konsulo Mukdene buvo 
tas, susisiekimo viceministeriui 
Serebriafkovui f 
pastarasis dabar atvyko į Peki- , 
ną pasitarti su sovietų amba-'t 
sadorium Karachanu dėl jo at
šaukimo. Mat gen. čangas pa
statė griežtą reikalavimą, kad 
Karachanas butų iš Kinų atšau
ktas.

Kuominčunai, arba nacionalė 
liaudies armija, pasitrauks vi
sai į Nankovo apygardą. Val
džiai organizuoti Pekine kol kas 
jokių žingsnių nedaroma. 'davinėdavo “ochrankai”.

kitų jos auka buvo ir Lunačar 
skis, dabartinis sovietų 
mo komisaras.

taipininkaujant, vo pasmerkta sušaudyti, bet
atsižvelgiant į jos visišką sena
tvę, mirties bausmė pakeista 
septyneriais metais vienišo ka
lėjimo.

Serebniakova nėr keletą de
šimčių metų tarnavo slaptajai 
caro policijai, ir kaitų ji dėjosi 
uoli revoliucininkė. Dalyvau
dama revoliucininkų rateliuose 
ir darydama pažinčių su žy
miausiais jų vadais, ji juos iš- 
__ ,______  _______  . Tarp

švieti-

Ateiviy deportavimo bilius 
kongrese

Naujas imigracijos aktas padė
siąs prohibicijai; svetimša
liai esą jos laužytojai

27. 
ko-

kurie 
už 

taip,

Įspėja angliakasius ša 
lintis komunistu

Ind., bal.
Kasyklų 

prezidentas

INDIANAPOLIS, 
27. — Tarptautinis 
Darbininkų unijos 
John L. Lewis išsiuntinėjo laiš
kus visiems unijos distriktų 
prezidentams, pranešdamas 
jiems, kad, einant tarptautinės 
tarybos priimtu nutarimu, Uni
ted Mine Workers of America 
unijos nariai, kurie stos į ko
munistų partiją arba į šiaip tu
rinčias su ji rysii organizar 
jas, bus iš angliakasių unijos 
suspenduojami.

Dinamito sprogimo 4 dar 
bininkai užmušti

MEKSIKOS MIESTAS. bal. 
27. Jungtinių Valstijų ieško
jimas atlyginimo dėl užmušimo 
šešiolikos amerikiečių kasyklų 
inžinierių, kurie buvo paskubu
sio Francisco Vilios banditų nu
kauti Santa Ysabeloj sausio 
mėnesį 1916 metų, vakar buvo 
išspręstas neigiamai.

Specialės Meksikos-Amerikos 
ieškinių komisijos
pirmininkas, brazi lietis Dr. Ro
drigas Octavio, ir meksikietis 
komisijos narys Fernandas Roa 
išsprendė, kad šiuo atveju Mek
sikos Valdžia negali būt kaltina
ma ir ji neprivalanti* mokėti 
atlyginimo. j

Amerikiečiai komisijos na
riai, nepatenkinti išsprendimu, į 
pareikalavo, kad byla iš naujo Į 
butų svarstoma, ir pirmininkas' 
Dr. Octavio paskyrė kaip 'rug
sėjo 2 dieną vėl susirinkti 
Tampico mieste.

OAKLAND, Cal., bal. 27.
neitralus 'Stege, apie keturias mylias nuo 

Oaklando, Giant, Povvder kom-

Lenkų finansų ministe- 
riu busiąs žydas

Dar 10 žmonių užmušta 
tikybinėse riaušėse

KALKUTA, Indija, bal. 27. 
Atsinaujinusiose Šiandie in- 

panijos fabrike šiandie eksplio- dusų ir musulmonų tikybinėse 
davo 1,500 svarų dinamito. Ek- riaušėse vėl dešimt žmonių bu- 
spliozijos buvo keturi darbinin- vo užmušta ir penkiolika 
kai užmušti. žeista.

su-

VARŠUVA, bal. 27. (F). - 
Girdėt, kad I^enkijos finansų i 

i pakviestas'

Daug graikų moterų 
laikoma vergėmis 

Turkijoj
ATĖNAI, Graikija, bal.

— Parvykusieji graikų pabėgė
liai sako, kad daug graikų mo
terų, kurioms nepavyko pabėg
ti iš Mažosios Azijos 1922 me
tais, dabar esą laikomos turkų 
vergėmis. Graikijos valdžia 
da reikalauti, kad jos butų 
leistos.

27.

ALENAI, Graikija, bal. 26.
Graikija vakar šventė šimtame- 

, tinęs sukaktuves graikų didvy
riškos kovos ties Misolongu, kai 

■per Graikijos nepriklausomybės 
karą tą miestą buvo užpuolę 
turkai.

ža-
i *ORAS;

----------------- Chicagai ir apielinkei olicia-
GENEVA, Šveicarija, bal. 26., lis oro biuras šiai dienai prana- 

___ v ____ , ___ Tautų Sąjungos sušaukta Sauja:
.v. [žydas. Premjeras Skrzynskis, preliminarė ekonominė komiai-1 Aplamai gražu ir šalčiau; vi-

ma Pabaltijo sąjunga. Rusija,'sako, tikįsis pakvietimu žydo ja šiandie pradėjo savo posė- dutinis mainąsis vėjas.
departamentas, I finansų ministeriu laimėti žydų džius. Jos uždavinys bus pa- 

.. . t i a------Ai.-. u..j.. ruoštj programą busimai tarp
tautinei ekonominei konferenci
jai.

sako užsienio <
sutiktų dagi dalyvauti kolekty- Simpatiją ir tuo budu sulaikyti 
vioj sutarty su Pabaltijo kraŠ- zloto kritimą 
tais.

ir greičiau su
tvarkyti krašto finansus.

Vakar temperatūra siekė mi- 
nimum $8°, maksimum 57° F.

Šiandie saulė teka 5:51, lei
džiasi 7:44 valandą.

Meksikos valdžia įspėja 
priešginas kunigus

Jei uždarytos bažnyčios nebus 
urnai atidarytos, jos bus pa
imtos švietimo tikslams

WASIIINGTONAS, bal.
Atstovų buto imigracijos 

misija vakar referavo kongres- 
mano Holaday (rep., III.) pa
teiktą Dilių, kuriuo einant bus 
deportuojami visi toki krimina
listai ateiviai, kurie už piktada
rybes bus nuteisti vieniems ar 
daugiau metų kalėti, arba 
bus kelis karius nuteisti 
mažesnius nusikaltimus 
kad bendrai jie hiis sėdėję
limo pusantrų er daugiau metų. 
Toki negeidžiamieji ateiviai ga
lės būt deportuojami per septy
nerius metus nuo jų atvykimo 
į Jungtines Valstijas.

Holaday bilius be to paplati- 
na imigracijos vyriausybės tei
ses deportuoti svetimšalius silp
napročius, narkotikų pardavinė
tojus ir visus tokius, kurie nuo 
atvykimo į Ameriką buvo “pub- 
lic charge”, tai yra visuomenės 
šelpiami.

Iš naujojo imigracijos akto 
pašalinama, “moral turpitude” 
—moralinis palaidumas - kai
po nusikaltimas, nusipelnąs de
portavimo. Į

Prohibicininkai sako. kad. 
naujuoju imigracijos aktu va- 
duojanties palengvėsianti kova 
su prohibicijos įstatymo laužy
tojais, kadangi, girdi, svetim
šaliai esą svarbiausi prohibici 
jos įstatymo laužytojai.

Vengrų milicija sulaikė 
) 3,000 angliakasių

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
27. — Meksikos valdžia oficia
liai paskelbė, kad toms katali
kų bažnyčioms Michoacano val
stijoj, kurios uždarė savo duris 
protestui prieš krašto įstaty
mus, liečiančius tikybines įstai- “peštą, 
gas, ji duosianti dešimtį dienų 
laiko atsidaryti. Jei tos bažny
čios nebus atidarytos 
šimtį dienų, jos bus 
paimtos ir pavartotos 
švietimo tikslams.

27.

Morokkos taikos konfe
rencija prasidėjo

UDŽDA, Francuzų Morokka, 
bal. 27. — šį rytą čia visu rim
tumu prasidėjo konferencija 
dėl padarymo taikos Momkkoj

Pasigenda laivo su 29 
jgulos žmonėmis

NEWARK, N. J., bal. 27. — 
Transmarine Corporation of 
Port Nevvark labai susini pinus 
dėl likimo savo prekybinio lai- 

|Vo Suduffco. Laivas turėjo pa
niekti Panamos kanalą kaip 
kovo 22 dieną, bet iki šiol jokių 
žinių apie jį nėra. Bijoma, kad 
laivas nebūtų žlugęs. Laivo 
įguloj buvo dvidešimt devyni 
žmonės.

; Belgų komunistai kau- 
jasi su fašistais

VIENNA, Austrija, bal.
- Vengrijos milicija sulaikė 
tris tūkstančius Salgo-Tarjano 
kasyklų darbininkų, žygiavusių 
šiandie į krašto sostinę Buda- 

. Po konferencijos, paga
liau buvo leista tam tikrai ang
liakasių delegacijai vykti į Bu- *JOS narys- 
dapeštą prašyti valdžios pagal- 

valdžios j bos.
žmonių

LIEGE, Belgija, bal. 27. 
šiandie čia įvyko komunistų 
su fašistais kautynės, per ku
rias buvo skaudžiai sužeistas ir 
vienas senas generolas, Graf- 
fas. Kaipo neramumų kursty
tojas buvo areštuotas komunis
tas Lahaut, provincijos tary-

per de-

Statybos darbininkų lo
kautas Gary, Ind.

GARY, Ind., oal. 27. As
sociated Building Contractors 
of Lake County išmetė iš dar
bo daugiau kaip tūkstantį sta
tybos darbininkų. Stiklių unija, 
remiama kitų darbininkų, rei
kalavo didesnės algos, bet kon- 
traktoriai atsisakė jos reikala
vimus išpildyti ir paskelbė lo
kautą.

AR NORI KA PARDUOTI, 
PIRKT! AR ‘PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau 
jienose ir skaito klasifikuotų 
jų skelbimų puslapius kasdie 
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau 
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centy už colį 
į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

skelbimų kai- 
Mažiausia kai- 
colis (apie 30

Angliakasiai reikalingi pagal
bos dėl to, kad vos dvi dienas 
savaitėj tedirba, ir savo men
kučiu uždarbiu visai negali pra
gyventi.

4 kaliniai nusinuodijo 
medžio alkoholiu

COLUMBUS, Ohio,
Keturi valstijos 

kaliniai, dirbusieji

bal. 27. 
kalėjimo 
kalėjimo 

NEW YORKAS, bal. 27. skalbykloj, pasivogę išgėrė me- 
Brooklyno gimdyvių ligoninėj džio alkoholio. Vienas kalinių 
musė numarino du kūdikiu, per mirė; trys kiti nugabenti ligo- 
klaidą davus jiems nuodų, vic- ninėn, bet irgi tur būt nebepa- 
toj “stiprinamojo sirapo”. sveiks.



šeimininkėms kelrodis 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliui kurie bus indomųs kožnai Lietuvei Seimininkei

šian-

RODYKLfi
Virimo Receptai

Grybai auga beveik visose šiltes
nėse srityse, miškuose, sodnuose, vy- 
ninyčiose ir pievose; auga labiausia 
ir daugiausia pavasarį ir rudenį. Gry
bai, kad butų maistingos vertės, turi 
būti atsargiai sugaminti. Reikia irgi 
žiūrėt kokius grybus perki — verčiau 
kelis centus daugiau ir imt geresnius. 
Skaniausia ir sveikiausia zupė pada
roma iš grybų. Pasigaminkit 
dien vakarienei sekančią.

GRYBŲ BUZA
2 puodukai evaporated pieno
1 svaras grybų
2 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų
1 riekė svoguso
1 šaukštas lernono skystimo 
H šaukštuko druskos 
% šaukštuko pipirų
1 puodukas baltimo ar karšto 

vandens
1 puodukas vandens.
Žiupsnis numetgo ar kito prieskonio 
Nulupk ir sulaužyk grybus į šmo

tus, Sudėk į poncelinį bliudą. Dadėk 
lernono skystimą ir l’altymą. Maišyk 
ir virk per penkias minutas. Atvė
sink, nukošlc, palaikyk skystimą ir 
sutrink grybus į košę. Dadėk skys
timą ir perspausk per sietuką. Su- 
tarpink sviestą aukštutinėj dalyj du- 
beltavo virdulio. Supjaustyk svogū
ną į sviestą ir šutink iki pageltonuos. 
Dadėk miltus, maišyk iki bus vieno
da. Atmiešk pieną su puodeliu van
denio ir pilk palengva į sviestą ir 
miltus, nuolat maišant iki sutirŠtės. 
Sudėk grybus ir uždarą. Ūžt vi rink
ir tada gali duot į stalą.

Virtuvėm Reikaluost
Jeigu liko pusė bonkos alyvų, įpilk 

ant jo biskį alyvų aliejaus ir su visu 
skystimu palikus uždaryk banką lan
džiai. Alyvos palaikys savo skonį il
gai ir nesuges.

Leisk virtiems valgiams pirmiausia 
atšalti, paskui tik dėk į ledų šėpą.

Kad mėsa neapsviltų uždėk šmotą 
taukuotos popieros ant viršaus kada 
dideli kepti ir tas neduos viršui ap
degti.

Kepant sudėtinį pyragą įdėk jį j 
saitą pečių ir lai paskui pradeda šil
ti ir kepti. Neatidaryk pečiaus durų 
nors penkias minutas po įdėjimo py
rago ir netraukyk durų kad pyragas 
nesukristų.

MES REKOMENDUOJAME
Kellogg’s Bryan yra labai geras 

nuo užkietėjimo vidurių, kuomet nie
kas kitas nepagelbsti. Tai yra to
dėl, kad Kellogg’s ; 
Jums patiks jų riešutinis skonis.

SEKANČIUS PRODUKTUS:
Vartokit Borden’s Evaporated pieną 

dėl jūsų visų valgių receptų, nes Bor
den’s yra grynas farmų pienas su pa-

yra 100% Bran. likta jame smetona. Jis atstoves visus 
tinis skonis. * pieno reiKalavimus virtuvėje.

“Ozimdzi - Drimdzi”

Vodevilis

Šiandien, Balandžio 28 dieną
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE BRIDGEPORTE

Stato:

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

“DURKLAS”
DRAMA

“NUSIŽUDĖLIS”
KOMEDIJA

Deklamacijos, monologai, dainos 
Pradžia 8 vai. vak.

rias Dedasi 
Lietuvoj

Kaunas

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514*16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Mi

DR. J. F. KONOPA SDK™AAas IRA Y Gyd° moterų ir vaikų li^as. Taipgi ausis, akis, nosj
-ivri t jr gCrj(|ę naujausiu budu, Gydo visas ligas greitai.

Ofisas: 1520 W. Divisiun St., kampas Milwaukee Avė, ir Dtckson St. 
VuIudumo: 10-12 dieną, 2-4 po pietų, 6-9 vakare. Nedalioj 10-12

TEL. AKMITAGE 6145

Garsinkities “Naujienose
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Sis Bei Tas Kaunas
Musų demoralizacija

Gy-

I No. 29
Naminiai Pasigelbėjimai•

Sunkiausias darbus prie nudažymo 
grindų yra nuėmimas senų dažų. Rei
kia dirbt lėtai ir nuimt visą seną ma
liavą ir užpildyk plyšius jeigu yra. 
Tą padarius sutaupysi pusę laiko ant 
naujo maliavojimo.'

Kuomet mazgoji vilnonius juos ne
reikia trinti. Reikia tik išspausti iš 
ių muilo putas ir paskui pamerkti J 
Šaltą vandenį.

Išdžiovinimui šilkinių apatinių, su
vyniok juos į minkšti! abrusą kuris 
sugers Šlapumą. Išimk kada gatava 
prosyt. L

Žibėjimas kartais paeina nuo tau
kų, nuo nusinešiojimo arba nuo prosi- 
jimo materijos kada visai sausa. Tą 
prašalint geriausia apdrėginant ma
teriją su ammonijos vandeniu. Jei
gu nuo nusitrynimo, pabružyk mate
riją minkštu šepečiu.

Grožės Patarimai
Nereikalingų plaukų ant veido ne

reikia sarmatytis. Geriausia palikt 
juos ramybėj jeigu nėra perdaug. 
Geriausias būdas pašalint tuos plau
kus yra naudojant pumiką. Naudo
jant pumiką reikia būt atsargiai. 
Witch hazel negeras naudoti, nes jis 
augina plaukus. Po pumikos naudo
jimo nuprausk veidą šiltu vandeniu 
ir uždėk cold creani. Jeigu oda bus 
jkaitus nuo naudojimo pumikos, ne
naudu k per keletą dienų. Vienok, ge- I 
riansis būdas pašalinimui tokių plau
kų yra elektriška adata. Tą turi at- I 
likti specialistas.

Ypatiška Sveikata
Kokie maistai kurie duoda mums Į 

svarbius mineralus reikalingus musų 
egzistavimui. Kalkium yra piene ir 
kvorta ant dienos užtikrins vaikams 
tvirtus kaulus ir dantis. Turtingas 
geleže maistas — kuris, duoda rau- 1 
doną kraują — yra kiaušinio trinys. | 
Kitas turtingas geleže maistas yra 
kviečių sėlenos. Visos sėlenos yra 
tikrai sveikas maistas dėl dviejų prie
žasčių: Pirmiausia dėlto kad jose yra 
daug geležies ir fosforo. Tie mine
ralai, šalip budavojimo kaulų ir krau
jo, stimuliuoja vidurių veikimą. An
tra, kadangi sėlenose yra didelis nuo
šimtis virškinamų dalių, šioje šaly
je mums reikia daugiau kiekio vai- J 
gyme, mes valgom perdaug nudai
lintų valgių. Palaikymui žmogiškos 
mašinerijos gerai reguliuojamos ir 
verkiančios, reikia tinkamo maisto.

Taonia echinococcus yra nedi
delis, 5—G mm. ilgumo, kas- 
pinudtis, susidedąs 
progiottidų (narslių).
vena echmokokus šuns, vil
ko ir sakalo mitybos ka
nale, o jo vyriai pasitaiko jak
uose, plaučiuose ir įvairiuose 
kituose organuose pas jautį, avį, 
kiaulę ir kitus žinduolius, o ly
giai ir pas žmogų.

Nors echinokoko kaspinuotis 
I ir labai mažas, bet jo pūslės for
ma (Echinococcus polymorp- 
hus) siekia kartais didelio obuo
lio arba net kūdikio galvos di
dumo. Echinokoko pūslių yra į- 
vairių: Echinococcus veterino- 
rum, Echinococcus granulosus, 
Echinococcus hydatidosus ir 
ypač pavojingas Echinococcus 
multitoculavis (paskutines dvi 
formos pasitaiko dažniausiai pas 
žmones).

Užsik/cčiama echinokoko 
(pūslėmis) nuo šunų, prarijus 
netyčiomis smulkiausius kiauši
nėlius ar net ištisas proglotti- 
das, kurie išeina su šunies iš
matomis ir prikimba prie jo 
plaukų arba šiaip daiktų. Ypač 
dažnai serga echinokoku žmo
nės, turį nuolatinį susidūrimų 
su šunimis, pav. Islandijos gy
ventojai, medžiotojai— bendrai, 
galima pasakyti, echninokokus 
prasiplatinęs draug su šunimis. 
Be to, moterų tarpe echi
nokokus pasitaiko dažniau, 
negu pas vyrus. Suprantama, 
kad, jeigu žmogus glosto už
krėstų echinokoko kaspiniuo- 
čiais šunį, o po tani, rankų ne
numazgojus, pradeda valgyti, 
tai jis lengvai gali draug su 
maistu prisivalgyti ir echinoko
ko onkosferų. Gyvuliai užsi
krečia nuo žolės, užterštos ser
gančių šunų išmatomis, o šunys 

1 užsikrečia, suėsdami echinokoku 
užkrėsta mėsų, pav. įvairias 
skerdyklų atmatas. Iš to seka, 
kad radus pas paskerstų gyvulį 
echinokoko pūslės, reikia tokią 
ligotų mėsų tuojau panaikinti,— 
geriausiai sudeginti, kad jokiu 
budu nepatektų šunims, tos li
gos platintojams.

Išsigelbėti nuo begalo pavojin
go susirgimo echinokoku gali
ma tik užlaikant didžiausią šva
rų valgant ir geriami t — ypač | 
jeigu prieš tai žmogus 
ypač kokius santykius 
mis, ypač medžioklės 
Susirgus echinokokus 
lė išeitis sunki ir labai pavo
jinga gyvasčiai operacija, kuri 
be to, nevisados yra galima, ka
dangi echinokokus (pūslės) ap
sigyvena ant sunkiai prieinamų 
organų.

turėjo 
su šuni- 
šunimis. 
vienintė-

Pastatyti diagnozę, pažinti 
echinokokų taip pat sunku: pri
sieina pradurti pilvo sienų ir iš
tirti po mikroskopu išeinantį 
vandeniuotą skystimų.

— Venatas Morkūnas.

Sukčius. Nesenai Kaune vie
nas knygų “pirklys” iš Rygos 
pardavė “Literatūros” knygy
nui (Laisvės Alėjoj) vokiškų 
knygų, paėmė kaip reikiant už 
jas vekselius ir knygynas tas 
pirktąsias prekes nusigabenęs į 
savo sandėlį užsirakino. Bet po 
dienos-kitos žiuri—knygų san
dėly nebėra. Pasirodo, kad tas 
pats “pirklys”, pasirinkęs rak
tą, iš “Literatūros” sandėlio 
knygyno vėl “išpirko” ir parda
vė jas antru kart Švento Kazi- 

miero Draugijos knygynui, pa
ėmęs už jas dalį pinigų ir dalį 
vekseliais. Apie šį įvykį pra
nešta kriminalei policijai.

Visgi reikia būti atsargiems 
ir su tokiais knygų “pirkliais”!

---Apivaras.

Ypatingai po karu mes visai 
nebetekome menkiausio žmoniš
kumo ir visai nebegerbiame nė 
savęs, nė kitų. Liūdnas tai reiš
kinys musų tarps!

Štai Žaliajame Kalne, už ka
reivinių, Kraševskio gatvėj, prie 
dabartinio tako, statosi sau 
žmogelis namukus. Bet tik bu
vo spėjęs uždėti jiems vienų 
vainikų rąstų, kaip tuoj prisėjo 
kas naktį eiti prie statomųjų na
mų sargybų, nes iš pat pirmos 
nakties neberasta vieno rusto. 
Sako, kad tai vėl tosios Miesto 
Valdybos Butų Kolonijos gyven
tojai čia kalti! Ir dabar kas
nakt) prisieina vienam žmogui 
tam tyčia vargti, prie tų kelių 
rųstų bebudint be miego. Iš tie
sų, rodos kad ir tie medžiai, kiek 
jų ten yra, negali tiek vertes 
turėti, kiek žmbgui tenka dėl jų 
nuolat vargti. O vis tai dėl tie
siog pašėlusio kitų žmonių ne- 
kulturįngumo ir žiaurumo;; nė 
kito asmens, nė jo menkiausio 
daiktelio negerbimas. Skaįdu 
begalo darosi kiekvienų kartų 
vakare, kai niekas ten nebedir
ba praeinant—turi vaikščioti, 
budėti ir nuolat jsispitrėjęs da
boti žmogus! Prie ko mes pri
eisime, taip beeidami?

Dabar tas žmogus turi pasi
statęs mažytį budėjimo name'ų 
ant pašliužių ir su stogu, nes 
naktimis šalta. Turi mat ir to
kias bereikalingas išlaidas dary
ti, nes reikalas prie to verčia.

Kuomet gi mes galų gale tap
sime žmoRėms? Juk skurdu 
ar kuo kitu, bent tokių kaip šis 
(statybos medžiagos dalelė ir— 
ugnim, vienai valandėlei!) įvy
kių pateisinti jokiu budu negali
ma !—Apivaras.

Ar Jibsū . 
Oda Niežti 
Arba Dega
Daug kentėjimų nuo 

ligų galima prašalinti 
jaut Čadu m Ointmeht. 
niežėjimą ir degimą 
labai minkštinantis 
tik yra oda sužeista 
si. Cadum Ointment 
išbėrimų, spuogų, šlakų, slogų Išbė
rimų, karščio, pilės, pučkų, šašų, de
dervinių. niežėjimų, išbėrimų, žaizdų, 
jsidrėskimų, užgavimų, skaudulių, nu 
degimų, vabalų {kandimų ir t. t 
Jei jus negalite gauti Caduin Oint
ment savo aptiokoje, tai siųskite 85c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

visokių odos 
laiku varto- 

Jis prašalina 
sykio ir yra 
gydantis kur 
paraudonavu- 

yra geras nuo

iš
ir

new yor- /II 1KO IKI KAU’ L VU no IR ATGAL

Plūs 7. S. Revcnuo taksai

Vaidas

Adresas

Miestas State . .........
Išpildyk ir siųsk Naujienoms

0h 
lennr!
America s

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
Resolute, Reliance, Albert

Ballin, Deutschland 
Hamburg

ir populiarinki vieno kabin 
laivai,

Cleveland, Westphalia, 
Thuringia

Europinės kelionės asmeni- 
, niai vadovaujamos

Savaitiniai išplaukimai 
Del p«-rmito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Urtės 
(Harriman Line) Joiot Service with 

HamburgAmerican une 
177 N. Michigan Avenue 

Chicago, III.
fOKUMt’’

i
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DUONINIS
PUDINGAS

1 dėžė Borden’s Evaporated 
Piano

puodukas vandens
puodukai duonos trupinių 

(minkitų)
puoduko cukraus

Naujos&Rųšies 
Duoninis Pudingas

Duoninis pudingas yra visos šalies prieskonis, ir toks 
kurį visi mčguta valgyt. Vienok yni daug skirtin
gų budy kaip jį pagaminti. Kiekviena šeimininkė 
turi savo receptų. Sekantį sykį kai darysit duoninį 
pudingų, bandykit daryti jį su Borden’s Evaporated 
Pienu.
Jus nepažinsi! savo pudingo, nes Borden’s Evaporat
ed Pienas priduos jam skonį riebumo kuris padarys 
jį naujos rųšies pudingu. Jeigu norėtumėt pasida
ryti jį Borden budu, tuo budu kaip daro tūkstančiai 
šeimininkių, pabandykit šį receptų, kuris čia pa
duodama.
Ne tik vienų duoninį pudingų Borden’s Evaporated 
Pienas padalys naujos rųšies,bet jis taipgi padarys 
naujos rūšies smetonines zupes, smetonuotas daržo
ves, sosus, kiaušinienes, pyragus, pudingus, etč. 
Bandykit jį savo kavoje. Ji jums patiks labiau ne
gu kada nors pirmiau.

H
2 ktauAiniai 

% puoduko cukraus 
Lernono skystimo ir tar

kuoto* žievės 
Jam arba jelly

Suplak kiaušinių tryniu* Ke
rai. dndėk pieną Ir vandeni, 
duonos trupinius, pusę puodu
ko cukraus ir sutarkuotą žievę 
lernono, ir kepk nekarštame 
pečiuje ik? nusistos. Uždengk 
viršų su vaisių košele (Jelly 
arba jatn). paskui su putomia 
išplaktomis jį kiaušinių bal
tinių Kerai išplaktų su ket
virtadaliu puoduko) cukraus ir 
ėnukštuku lernono skystimo. 
|dėk | peč)ų parudinimui pu
tų. Duok j stalą šaltą arba 
šiltą.

ATMINKIT
Borden’s Evaporated Pie
nas yra dusyk riebesnis 
negu paprastas pienas. 
Jus turite naudot pusę 
vandens ir pusę Borden’s 
Evaporated Pieno jeigu 
norit naudoti jį kaip pa
prastą pieną. Jeigu turit 
savo receptą, kuris reika
lauja Smetonos, naudokit 
tiek Borden’s Evaporated 
Pieno kiek reikalauja 
Smetonos.

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus jfdovanas.

UWWt«T«N<0 _ 

EVAPORATED 
M ILK.

KUPONAS
Duona Mena Pudingai
Saldainiai Koielėa Bosai
Žuvis Pajai Sriubos

6

Adresas Lithuanian

Borden Building, New York

THE BORDEN COMPANY

Borden’* da
rom a« dviejų 
dydžių— au- 
K»ta» (16 un
cijų) Ir ma- 
žan (6 un
cijų).

' UMSWEETENEO 

evaporated
DYKAI

100,000 motery nuolatos pri
siunčia mums naujus receptus 
su Borden’s Evaporated Pienu. 
Jeigu Jum norit žinoti kaip 
pasidaryt tuos. Įvairius recep
tus su Borden’s iipildykit ku
poną pažymėdamoa kokių re
ceptų ' jums reikia, ir prisiys- 
kit mums.

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK S AU DOVANAS 
DYKAI DEL JŪSŲ —

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems.

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

CAT NO.alftJ

fthiM ruvon

įĮ/O
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I KORESPONDENCIJOS
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Brooklyn, N. Y.
Komunistu manevrai.

BROLIAI ir SESERYS, S. L. 
A. 83-čios kuopos NARIAI ir 
NARĖS, — APSIŽIŪRĖKITE!

8-tą dieną balandžio musu 
kuopa išrinko 8 delegatus į S. L. 
A. Seimą. Kadangi komunistu 
tame skaičiuje išrinkta tik 3, tai 
jie pasitarę tarp savęs, nutarė 
dar kartą rinkti delegatus ket
verto vakare, 6 dieną gegužio. 
Jie tikisi, kad ateinančiame su 
sirinkime nepartyviškų kuopos 
narių bus mažai, o jie, komuni
stai, susirinks visi. Jie tikisi 
turėti didžiumą ir išrinkti visus 
komunistus į Seimą.

Gerb. kuopos Nariai ir Narės! 
Mes nenorime kištis j Maskvos 
reikalus. Mums nereikia nei 
Maskvos žemių, nei Maskvos 
turtų . Bet mes NENORIME 
ATIDUOTI SUSIVIENIJIMĄ 
LIETUVIU AMERIKOJ MAS
KVOS AGENTAMS KOMUNI
STAMS. Susivienijimas yra 
lietuvių organizacija. Jis turi 
lietuviams ir prigulėti-

Bet jeigu mes miegosime, Sei
man 83-čios kuopos delegatais 
taps išrinkti komunistai. Jie 
sudrutins Seime Maskvos agen
tų eiles. Komunistai, sudraskę 
visas organizacijas, prie kurių 
tik galėjo prisiplakti; išsunkę, 
iščiulpę \Ssus fondus, prie kurių 
tik galėjo prisisiurbti, dabar iš
skėtė savo purvinus nagus pa
griebti Susivienijimą.
^Gerb. kuopos Nariai ir Narės! 
JEIGU MES NEATEISIME Į 
ŠĮ SUSIRINKIMĄ, ŽINOKITE, 
KAD TIESIOG PADĖSITE KO
MUNISTAMS UŽVIEŠPATAU
TI SUSIVIENIJIME.

Musų pareiga yra būti 83-čios | 
kuopos susirinkime ketverge, 
gegužės 6-tą dieną, “Laisvės” 
svetainėje, 64 Ten Eyck st., ku
riame dar kartą bus renkami I 
delegatai S. L. A. Seiman. Bal-I

suokite už,šiuos senus, sąžinin
gus ir ištikimus Susivienijimui 
83-čios kuopos narius ir darbuo
tojus: Marė Baltuškienė, Juo
zas Ginkus ,Pranas Narvydas, 
Tamošius Petrauskas, Pranas 
Raškinis.

J. Sagevičius,
J. Marcinkevičius, 
J. Kazlauskas.

Sveikatos Dalykai
NERVAI

New York’o sveikatos komi- 
sionierius l)r. Maitinas Nicoll, 
.Ir., žmones dalina į tris sky
rius: sveikus, ligonius ir tuos, 
kurie lyg “pasitenkina bloga 
sveikata“. Jisai siako, kad pir
mųjų skaičių reikia didinti 
antriesiems duoti sveikatos pa

tarimų, o trečiuosius įtikrinti, 
kad jie kreiptų domės j save.

Nekreipimas domės j save, 
blogan nukreiptos mintys ir 
taip vadinamoji neurastenijų 
vis daugiau įmonių pavergia. 
To priežasčių yra daug. Viena 
iš daugelio, tai moderninis gy
veninis ir stoka protinio ramu
mo.

Patirta, kjad karo metu tose 
šalyse, kurios dalyvavo kare, 
gyventojuose neurastenikų skai
čius sumažėjo vien dėlto, kad 
žmones buvo užimti darbais ir 
neturėjo laiko mąstyti apie sa
ve. Visiems, kurie esate au
kokis nervų ligų, patartina 
dirbti ir dirbti nuoširdžiai ir 
prie to auklėti savy prisirišimą 
prie gerų knySų ir muzikos, ne
pasitenkinti skaitymu laikraš
čiuose kasdieninių sensacijų ir 
prisirišti prie taip vadinamojo 
‘jazz“ muzikos. Jei negali pa-

sirinkti atatinkamo sau sporto, 
priprask daug vaikščioti. Kuo
met vaikščioji, giliai kvėpuok, 
laikyk galvą aukštai, įžiūrėk ir 
klausyk. Taip daug gražių da
lykų gamtoje ir stebėtina, kad 
tiek daug žmonių pasiduoda 
šlykštiems ir bjauriems daly
kams. Kiekviename metų se
zone žmogus gali gėrėtis gam
tos grožybėmis. Pavasaris, va
sara, ruduo ir žiema daug in
spiracijos žmonėms duoda.

Nervingi žmonės yra ligo
niui veri i protingos (bot ne 
perdati.tr) simpati jos.

[FLIS].
______ z ■ - _ ___________________

STANLEY MANKOS
SIUVĖJAS

Ofiso vai. 9 A. M. iki 5:30 P. M.
Siutai $85 ir aukščiaus

Goddard Bldg., Tel. Central 4615 
v i

ARMONIKOSITALU

Išdirbinėjame ir importuojame 
visokios rųšies armonikas, visos 
armonikos yra pirmos rųšies. Ita- 
lijoniŠkos armonikos yra geriau
sios visame pasaulyje.

Dešimčiai/ metų garantuotos. 
Musų kainos yra pigiausios negu 
kitų fabrikantų. Dykai grojimo 
instrukcijos armonikų pirkėjams. 
Katalogas dykai.

K IT ATT A 8KKKNELI4 & CO.
817 Blue Island Avė., C-360 

Chicago, III.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegrainų

Lietuviai Advokatai

HEMORAIDAI
(pilės)

Gydome Be
Operacijos

Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, plo
vimo, ar išlikimo iš darbo.

Daugel) išgydėme vienu sykiu
Neišgydom - Nemokat 

lšegzaminaviinaH ir patuiryinai 
dykai

CHICAGO MEDICAL
INSTITUTE 
505 Su. Stale SI. 

Kampas C’ongrcss St., 2 Ii. 
Valandos: Paircdėly, Soredoj ir

Subntoj nuo 9 iki 6 vakare. Ne
dėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

Tel. Blvd. 3188 
M. Woitkievic»" 

BANIS

Pr
aniauja motą- 
dms prie gim- 
lymo, patarimai 
lykai moterimi 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

» DR. HERZMAN < »-

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos

i DR. G. SERNER
B

1 Lietuvis Optometnst
B 3265 So. Halsted St. j

Tel. Boulevard 7679 1
Vai.: nuo 1 iki 8 vakare 1 

Nedėlioj 10 iki
12 ryte

"INTO” the Telephone
Grynumas balso kalbant per telefoną užtikrina, 
kad asmuo būnantis prie tolimesnio telefono gir
dės ir supras jūsų pranešimą.
'telefonų patarnavimas kartais neteisėtai kaltina
mas dėl negero sujungimo, kuomet tikroji kaltė yi I 
vartotojo.
Kad gavus geriausias pasekmes kalbėkit tiesiai j 
telefoną, arti prikibus lupas, bet nedasilytint tro
belės. Kalbėkit vidutiniu balso augštumu ir neper- 
greitai.I f

Prisilaikant šių nurodymų pagerins patarnavimą 
visiems vartotojams.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM

One System • Universul ServiceOne Policy

DA3AR JUS GALITE GAUTI 
GERĄ ALŲ VĖL a ~
Gerkit Šį Naują

Mes žinome, kad jus mėgstate alų, ir 
mes žinome kokios rųšies nesvaigina
mus gėrimus jus geriate, be alkoho- 
liaus juose, ir tie gėrimai jūsų neuž-, 
ganedina.
Dabiir mes žinome, kad mes turime alų, 
taip gerų kaip buvęs Senas Alus, bet jis 
yra išdirbtas prisilaikant šalies įsta
tymų.

• Jis yra padarytas pagal visai naujų 
procesų per Master Bravarninkų iš 
Vokietijos, kuris padarė galimu dėl 
musų pardavinėti gerų alų su visu 
skoniu Seno Alaus, kurį jus taip labai 
mėgstate.
šis alus kurį mes dabar turime turi tų 
patį skonį- kurį Senas Alus turėjo ir 
jausitės, kad tai yra toks gėrimas kurio 
jus jau senai laukėt.

SCHOENHOFEN COMPANY
Jus galite greitai pažinti 
Naują EDELWEISS’ su 
Raudona Kepuraite ant 
butelio. Pirkite nuo savo 
groserninko arba delika- 
teaaen, arba pašaukite 
tanai 2000. —■ Dėžė Nau
jo EDELVVEISS yra vi
suomet gatava dėl jūsų.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

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

Gyvenimo Kieta 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State Žt., Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.

- Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

• -

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

ANTHONY L. THOMAS 
(Tomasauskas) 
ADVOKATAS 

Ofisas: 4600 So. Wood St.
Telephone Lafayette 7617 

Res.: 12046 So. La Šalie St. 
Telephone Pullman 8868

Tel.

3241

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

Vakarais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. Pullman 5950
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. DeaYbonr St.
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096

Valandos: Mieste iki pietų;
Roselande po pietų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6390

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto

ti, arba savo išnešiotojui syk) j mėnesj ir bus apmainyta i tikrus 
United Prųfit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoj;^ r* skaitytoja turi teisę gautbtik vieną kuponą 
kas dieną ir ne dauper mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepn- 
iraami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

................................................. Atkirp čia ........... ...,..........................
Data: Balandis 28, 1926

C°RPORAT,°*PRESE NTFOR ^TOfĄTlpil 
p®/ UNITED PRO F IT-:

PttEPAID TO

RING CORPORATION_ Y"Nt-.vy vortK.N.v. . .
0144 Z(..x

OOi.lfeL >WW »<H*H jĮJEį

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų paųal 
naujausius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal

3110. Nakų 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai: 
•

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St., Chicago 
Phone Canal 2591

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:80 iki 9:30 vakare 

4608 S. Ashland Avė., 
Netoli 46th St. Chicago, III.
_______<i ii ■

A. i. Davidonis, M. D
4643 So. Michigan Avė.

rz J J J nuo 9 ikt II vai. ryte;V alandOS į nuo g va), vakare

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos; 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

V ' ", ....... —J
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

L Dr. Lawrence P. Slakis į
DENTISTAS

4454 So. Western Ave< "
VALANDOS: J

►4 nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare h xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

................ - ----------------------------- -...

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Važelis

LIETUVIS DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect G659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago^ UI.

&

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.
h .............■■■■■ ■

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų, 

tisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

ir švenadieniais 10—12 dien.
■ | n........ ........ ..
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Rr.A.R. BLUMENTHAL
Optametrist

Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ar 

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Phone Canal 1713-0941
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. puo 2 iki 4 kasdieną.
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

Gydytojų Kabinetas 
DR. S. LINECKI,

DR. W.
YUSZKIEWICZ, 

D. C. D. O.
Musų gydymo buliau tiktai na

tūralia (be įfyduolių ir oe operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmų, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Humboldt 3878
Valandos nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtiną būdą dėl užaugina
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinki!.
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus, sustiprina 
plaukų šaknis, prašalina iš pfaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz,

1407 Mihvaukee Avė., 2 fl.

NAUJIENŲ 
Pinigą Siuntinio Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Norield lenini s nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet. |

:----- ---------------i-------- '

perdati.tr


Editor P. GRIGAITIS

Apžvalg
12,532,939 PARAŠŲ varnos

lizdus

ATEISTAI IR AGNOSTIKAI

UPTON SINCLAIR’O “DIEVAS

Kauno PinikaiAPŠVIESTŲ ŽMONIŲ TIKĖJIMAS gimna

va

SUSITRAUKS, KAIP PŪSLĖ
nes

ros

nereikia

J. Vibts

PIRM NEGU PIRKSI

$450
nustebusi

savo žmoną 
Kaunan.

EUROPOS RYTAI IR VII 
NIAUS KLAUSIMAS.

Upton Sinclair, vadinasi, kaip ir daugelis kitų laisva
manių, reikalauja, kad žmogaus protas nebūtų pavergtas 
prietarais

Kiek užmokėjai už šį arklį? 
Sulig Jablonskio sakoma: 
Kiek moki šiam arkliui?
Sulig naujausių musų filolo 

gų sakosi:
Kiek moka šis arklys?

tiek in 
nedalei

gai, 
rios

tikėjimu į nebūtus arba neįrodytus dalykus. 
Bet jisai nemato nieko blogo tame, kad žmogus tikėtų į 
“kuriančių pajėgą, kuri gaivina ir valdo visatą’’. Į tokią

ispanų 
upskel- 
už ge-

kios
čius

Pavasaris viską staiga sugadi

ji butų vadinama “Dievu”.
Kas ta pajėga, kaip ji veikia, kokie jos tikslai — gar

susis rašytojas atsako:' “Nežinau — mano protas neišne
ša ją suprasti”.

Su šitokiu Dievo supratimu sutiks ir daugelis protau
jančiųjų krikščionių. Apšviesti žmonės juk nemano, kad 
Dievas turi išvaizdą senio 
lazda rankoje; jie įsivaizduoja Dievą, kaipo kokią tai 
paslaptingą “spėką”, kuri duoda gyvybę gamtai ir doros 
įstatymus žmonėms. Tarp jų tikėjimo ir agnostiko 
Sinclair’© skirtumas yra nedidejis.

Pavasaris rodo savo galią: 
Marijona Rakauskaitė ir Faus
tas Kirša galima pasveikinti 
kaipo ideale pora.

Jos lupos dar šnabžda apie 
abliubnyčią,

širdy gi stipri “agitacija” 
veikia.

Per žiemą mylėjo vaikinas mer
giną

Dūsavo: “acb, kaip aš myliu

goms “subedievinti” ją; o Lietuvoje visi apšviesti ir lais
vę mylintys žmonės priešinasi “krikščioniškos” valdžios 
žygiams prieš “bedievybę”. Bet ankščiaus ar vėliaus visa
me pasaulyje turės laimėti pergalę tie, kurie stoja už 
sąžinės laisvę.

Antrasai dramos
Dauguvietis gauna

vietos, 
pasidru- 
<T s i ego 

l’leitistas. 
periąs y t as,

ŠIANDIE KOVA EINA NE DEL RELIGIJOS 
BET DEL SĄŽINĖS LAISVĖS.

(Jauna apie 20 litų 
Kas netinka “L.

perdirba para4- 
brangiau parduo-

Aviatorius, kapitonas ir in
žinierius Vytautas Graičiunas 
iš Chicagos 21-IV-26 atvyko pas 

Babickaitę

Kapitonas Matulionis, prof, 
Matulionio sūnūs, puikias ka
rikatūras piešia “Lietuvos Ži
bioms 
nuo štukos. 
žinioms”, jis 
šus... ir daug 
da< “Rytui”.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadeinius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1739 9o. Halsted SL, Chicago, 
III. — Telefonas j Roosevelt 8500.

Kaune ties 
ros gimnazija 
nes” lange yra tokia iškaba 

“Manicure pedicure- 
zistėms 50% nuolaidos

Kuom gi musų jaunimas ne 
“modern”?!

Įdomu kuomet “moderniškų” 
filologų įtakąi pasidavę musų 
studentai kalba.

ll-IV-26 Lietuvių Kliube gir
dėjau tokį vieno jauno vyruko 
1’ašakoj imą:

Šiandien Glinskio benepisas. 
Stato japonišką pjesę “Taipu- 
nas”. Veikalas vyksta Prancū
zų sostinėj Paryžiuje. Būtinai 
tamsta pamatyk įdomias japo
nų pizionomijas.

—L. Merikontas.

MAUONOS
The L3hu*'uian Daily Neirs

Publishcd Daiiy Except Sunday 
by the Li t h uanian Daily News Pub.
I Ll.l

nu savo geriausio draugo. Pa
siaiškinimas buvo bereikalin
gas: kunigas gana gerai žino
jo politinius jaunikaičio įsiti
kinimus, ir iškarto suprato kas 
nutiko. Netardamas nė žodžio 
greitai nusitempė 
savo namus.

Praleidęs naktį 
stogėje, Galvecas

šitam referendumo klausime, 
beje, pasirodė, kad Vokietijos 
komunistams tenka principialiai 
atsižadėti savo pozicijos ir pri
imti socialdemokratų poziciją 
Ktgnunistai ilgą laiką nenorėjo 
pripažinti respublikos ir visuo
tino balsavimo. Kai Vokietijo
je buvo renkamas Steigiamasis 
Seimas, kuris turėjo parašyti 
respublikai konstitur'ią. tai jie 
boikotavo rinkimus. Paskui jie 
visaip niekino konstituciją ir 
skelbė, kad darbininkų klasė ga
linti iškovoti sau geresnę ateitį 
tiktai ginkluotais sukilimais ir 
generaliais streikais. O dabar 
komunistai buvo priversti stoti 
už respubliką prieš buvusius 
monarchiškos Vokietijos ponus 
ir tuo tikslu pavartoti demokra
tiškiausią dalykų, įdėtą į respu
blikos konstituciją, referendu-

Kauno gatvėse jau 
purvinais vežikais trankytis ir 
derėtis: nuo velykų pastatė 
“Ta*i”. Pastatė Grabliauskas 
h Norkus, partraukdami iš 
Amerikos kelioliką vėliausio, 
modelio fordukų. Džiaugiasi 
kauniečiai, kad pagalinus susi
laukė pigaus ir patogaus susi
siekimo.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Rooaevelt 8500

Sena davatkėlė kalniuoju I 
nyčion,

.Kabančius niekaip nebifte 
kaip reikia.

Po sumanymu, kad referen- 
Idumo keliu butų nutarta buvu- 
I šiųjų Vokietijos kunigaikščių 
I turtus paimti valstybės nuosa- 
I vybėn be atlyginimo, pasirašė, 
I kaip oficialiai paskelbta, 12,523,- 
[939 Vokietijos piliečiai. Sumany- 
| mą rėmė socialdemokratai, ne- 
Į priklausomieji socialistai ir ko- 
| munistai. Šitos trys partijos 
| per paskutinius visuotinus rin- 
| kimus buvo gavusios 10,688,969 
balsus. Taigi referendumo su
manymui pritarė beveik du mi- 
lionai žmonių dauginus, nėgu 
yra socialistų ir komunistų bal
suotojų.

Visų balsavimo teisę turinčių 
piliečių Vokietijoje per prezi
dento rinkimus (pavasaryje 
1925 m.) buvo užregistruotai 

139,421,617. Pasirašiusieji už 
referendumo sumanymą, tuo 
budu, sudaro 31,8 nuoš. visų 
balsuotojų; o tuo tarpu reikėjo 
tiktai 10%, kad referendumas 
įvyktų.

Galutinam referendumo bal
savime piliečiai balsuos, slaptai 
(kaip per rinkimus), už ir prieš. 
Sumanymas skaitysis priimtu, 
jeigu už jį bus paduota daugu
ma balsų. Bet jeigu valdžia nu
tars (ką ji veikiausia ir pada
rys), kad tas sumanymas reiš
kia konstitucijos pakeitimą, tai 
paprastas daugumos nepakaks 
— turės būt dauguma ne tiktai 
visų, dalyvaujančių balsavime, 
bet ir visų turinčių balsavimo 
teisę. Vadinasi, kad sumany
mas butų priimtas, reikės už jį 
paduot beveik 20,000,000 balsų. 
Referendumo šalininkams rei
kės daug pasidarbuoti, kad ga
vus tokį milžinišką skaičių bal-

Tel. I/afayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams risaios 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
<228 W. SHtb Cbieaio, UI.

Iš Fedro Liuro-de 
Galveco biogra

fus. f: budriu
3343 Šo. Halsted Street

;-++■<'■ -H--; -r r-;- r-;-;-h:-

gavo pirmą premiją. Ir tokia 
buvo nuostaba komisijos narių, 
kai atplėšę voką su autoriaus 
vardu sužinojo, kad tai yra kar 
linys nuteistas 14 metų. šis 
atidengimas sukėlė tikrą skan
dalą visoj Ispanijoj. Karalius 
Alfonsas tuoj dovanojo laisvę. 
I^aisvasai kalinys tuoj buvo ko- 
mandirilbta “EI iLiberal” redak
cijos karo korespondentu į Mel- 
lile, ir čia gavo už karinį pa- 
sjtarnavimą 1-mo laipsnio or- 
deną.

Dabar Pedro Luis-do Galveco 
—garbe ir pasididžiavimas is
panų literatūros ;gabus belet
ristas, dramaturgas ir poetas. 
Jo vardas labai populiarus Is
panijoj, o jo vardas žinomas 
visam pasauly, bet ncsupuvo 
kalėjime dėka tik—gero sargo 
ir aklos žiurkės.

Laisvamaniai nelabai mėgsta, kada juos kunigai 
dina “bedieviais”, ir tai ne tiktai dėl to, kad tas žodis turi 
koliojimo prasmę, bet ir dėl to, kad jisai neatatinka tiesai. 
Žodis “bedievis” yra vertimas žodžio “ateistas”. Bet tar
pe laisvamanių toli-gražu ne visi yra ateistai. Žymi dalis 
laisvamanių, gal net dauguma, nesako, kad Dievo nėra; 
jie sako, kad jie nežino, ar Dievas yra, ar ne. Tie, kurie 
taip sako, yra ne ateistai, bet “agnostikai”.

Iš garsiausiųjų Amerikos laisvamanių-agnostikų ga
lima paminėti nabašninką Robertą G. Ingersol’į. Prie 
agnostikų taip pat linko nesenai miręs “augmenų stebuk
ladaris” Luther Burbank. Agnostiku save vadina ir pa
garsėjęs “Raisto” autorius, Upton Sinclair.

Ųrvilizuotame pasaulyje šiandie dėl religijos žmonės 
nedaug tesiginčija. Jame vis labinus ima viršų ta mintis, 
kad kiekvienas privalo tikėti taip, kaip jam diktuoja jo 
protas ir sąžinė. ‘ \

Smarkus ginčai ir kova dėl religijos dabar kyla tarp 
civilizuotų žmonių tiktai tuomet, kuomet vieni žmonės 
mėgina savo įsitikinimus prievarta įbrukti kitiems — 
visviena, ar ta prievarta eina iš religijos šalininkų prieš 
netikinčius (arba kitaip tikinčius) žmonės, ar iš netikin
čių žmonių prieš tikinčuoaius-. Tiek tikintis žmogus, tiek 
netikintis nepakenčia, kad jo sąžinę kas nors varžytų. 
Rusijos liaudis, pav. priešinasi bolševikų valdžios pastan-

rezisięnus 
kontraktą 

tiktai kaipo artistas. Jis su sa
vo šalininkais: Kubertavičium, 
Orlauskaite, Vosyliūte, Fedotu- 
Sipavičium ir dar trimis grą- 
sina išstoti iš dramos.

Welf, padidės “dzimdzių” 
skaičius Amerikoj...

jimu. Man rodosi, kad ateistas yra toks pat dogma
tikas (kuris tiki neįrodytiems dalykams. Red.), kaip 
ir krikščionis. Man rodosi, kad eš esmi tas, kas vadi
nama agnostiku, kadangi aš nežinau.

“žinoma, jeigu Jus suprantate Dievą, kaipo se
novės žydų genčių dievybę, tai aš esu gana tikras, 
kad tokio Dievo nėra, ir galiu tą pat pasakyt apie 
krikščionišką Trejybę, ir jeigu Jus šitą prasme varto
jate žodį ‘ateistas’, tai aš esu ateistas. Bet aš juntu, 
kad turi būt kokia nors kuriančioji pajėga, kuri gai
vina ir valdo visatą, ir spėju, kad ji žino dauginus už 
mane ir turi tikslų, kuriuos aš nelabai galiu suimti į 
galvą. Man rodosi, kad galima šitaip protauti, ne
duodant savo protą pavergti jokiems prietarams, te
ologiškiems ar morališkiems, kuriuos aš randu seno
siose genčių religijose. Aš esu labai priešingas tam, 
kad tie prietarai butų dėstomi mokyklose, ypatingai 
vaikams, nes aš laikau juos didele kliūtim žmonijos 
pažangai ir gerovei.”

Apie politinį Lietuvos pavasa
rį Ab’del Krimas “Spaktyroje” 
rašo:
Pavasaris daro nepaprastą įtaką 
Į viską kas jam po ranka tik 

pasisuka.
Ar ką nors pajusi, ar nors pa

sakysi ką, —
Žiūrėk,—jau pavasario kvepia

valstybine “Auš- 
vienos “barbcr-

Galedamas netekti 
sargas atnešė, ir Pedr 
tinęs parašė novelę 
dela liauta“- Aklas

Veikalas, sargo 
buvo nusiųstas i i

Amerikoj auto laisnis į metą 
su No. kainuoja rodos apie $20.

O Kaune:
Fordukui muitas .... Lt. 750
Miesto valdyba už No. Lt. 400
Plentų valdyba .... Lt. 300 
Jeigu Ta*i, tat už stovėjimą 

gatvėse .......................  Lt. 100
Dar laimė, kad jeigu aptaš

kai ai* pervažiuoji žmogų, tat 
nereikia nė atsiprašyti, už ką 
Amerikoj brangiausia moka
ma.

Santai Midy 
SUSTABDO 
SKAUSMĄ

Saugokis pamėgdžio
jimų. Pastebėk- žodį 
“Midy“. Parsiduoda 
visose vaistinyčiose.

Per žiemą ramiai sau ilsėjos 
pusnynuose

Lietuviškas užmirštas sodžius. 
Dabar gi politika atsidanginusi 
Rodo, ko niekad nebuvo dar 

rodžius.

Francuzų parlamento užsie
nio reikalų komisijos vicc-pirm. 
Rayiipldą taip “gerbė” musų 
spaudos atstovai ir cilinderiuo- 
ti a la “Tuščios Pastangos“ 
daktarai, kad net tarptautinis 
traukinys tapo sulaikytas dvy
likai minučių.

Tuomi menkas pasirodymas!
Amerikoj nė prezįdentui trau

kinį nesulaiko, nes jis 
teJigentingas, kad to 
džia.

Subscription Kates: 
$8.00 por year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.09 per year in Chicago. • 

3c. per copy.
Entered as Second Claas Matter 

M a re h 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, UI., under the act of 
March 8rd 1879.

Pamatyk ir išgirsk Gul- 
bransen Regfetering Fialą, 
pas BUDRIKĄ.
Vienatinis Pianas katras 
groja Rolles teisingai, be jo
kio mechaniškumo; kainos: 
o $290

atvę iš atviro au- 
respublikonas vos 

praeina!) senei j 
išgąsčio pa- 
Galvece, su-

Vaikinas išdūmė stačiai 
ziliją.

Pempės pelkynuose, 
pušynuose,

Rėkdamos klykdamos 
sau gaminasi.

Nebėr sutikimo nei paukščių 
šeimynose.

Mat, viską politika bus paga
dinusi...

Didelė bolševizmo pūslė, išsi
pūtusi Vokietijoje valiutos in
fliacijos ir pramonės suirimo 
metu, jau šaindie yra žymiai su- 
bliuškusi. Patys Vokietijos bol
ševikai tatai viešai praneša.

Mat, tarp jų eina aštri frak
cijų kova. Viena frakcija meta 
lauk kitą, ir išmestoji frakcija 
paskui išduoda publikai visas 
komunistų partijas paslaptis.

Kairiojo sparno vadas, Iwan 
Katz, kurį nesenai atskyrė nuo 
“tikinčiųjų bažnyčios” Komuni
stų Partijos centro komitetas, 
leidžia savo laikraštį, kuriame 
nesenai buvo paduota žinių apie 
Vokietijos komunistų partijos 
stovį. Tenai tarp ko kita sako
ma, kad “kitąsyk buvusi galin
ga partija turi dar kokius 80,- 
OOO narių“, o Centralinis partl- 
jos organas turįs užsimokėjusių 
prenumeratorių tiktai 10,000.

Kai Vokietijos komunistų 
partija šeši metai atgal susida
rė iš Spartako sąjungos ir Ne- 
priklausomųj ų socialdemokratų 
patrijos atskalos, ji turėjo tarp 
500,000 ir 600,000 narių. Jeigu 
joje dabar beliko tik apie 80,00Q 
narių, tai reiškia ji pražudė še
šis septintadalius savo narių. 
Ve delko Vokietijos komunistai 
šiandie jau nebesitiki nieko at
siekti ginkluotais “putčais” ir 
siūlosi j “bendrą fęontą” social
demokratams.

Tai atsitiko 1904 m. Kadik- 
se per vieną politinį mitingą. 
Kokis tai jaunikaitis baigė sa
kyti karštą prakalbą, kurioje 
aiškiai buvo pabrėžiamu res
publikoniška ięlėja. Policija 
pasižyžo jį čia pat suimti. Bet 
Ispanų revoliucionieriai netaip 
lenvai pasiduoda jai. Policijai 
besispraudžiant per minią ap
imtą entuziazmu, {karščiuotą 
atsišaukimų prie sukilimo, jau* 
nikaitis griebia iš kišeniaus 
brauningą ir taikindamas į 
valdžios atstovus, prhdėjo atbu
las trauktis prie atviro lango. 
Šuolis -ir policija 
sustojo prie netikėtos klinties 
O su jaunikaičiu ve kas nutiko

Iššokęs j 
kšto drąsus 
nraumunkS 
kuni 
žino, iškri tusiame

Rašytojas Upton Sinclair trumpai išdėsto savo tikė- 
jimines pažvalgas laiške į vieną new-yorkietj, Woosley 
Teller, kuris jos klausė, ar galima jo, vardą įtraukti į “be
dievių” sąrašą. Tas įdomus laiškas skamba sekančiai:

“Jūsų laišką, kuriame klausiate, ar galite skai
tyti mane tarpe ateistų, gavau. Aš suprantu, kad 
ateistas tai žmogus, kuris sako, nėra Dievo. Man

prie Vilniaus ir jo teritorijos, 
kurią neteisėtai okupavo ge-» 
nerolas Želigovskis 1920 m. 
spalių mėnesyje. Paprastai 
manoma, kad Lietuvai buvo 
išplėšta Vilnius ir daugiaus 
nieko, nors tai, žinoma, butų 
pilnai pakankama; bet iš tie
sų ta ginčijamoji teritorija 
sudaro apie trečdalį visos Lie
tuvos. Ta sritis dar vis te
bėra prievarta ‘lenkinama’. 
Želigovskio avantiūra tyri pa
sekmių, kurias jisai vargiai 
galėjo numatyti. Tai yra 
stambiausia kliūtis ‘rytų su
tarties’ padarymui.”
Tas pats “M. G.” korespon

dentas sako, kad ir Vokietija 
jaučiasi esanti nuskriausta bū
tent, Klaipėdos krašto neteki
mu. Bet prie šito krašto Vo
kietija neturinti jokių teisių, 
nes Versalės sutarties 99 straip
sniu ji tos teritorijos atsižadė
jusi. Vokietija tečiaus neno
rinti pripažinti Klaipėdą Lietu
vai, ir todėl ji vargiai dėtųsi 
prie “rytų Locarno”. Už tą su
tartį daugiausia agituojanti 
Maskva.

Chlcagoje — paštu:
Metams ..........   $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų .............. .....
Trims mėnesiams ........
Dviem mėnesiams ___
Vienam minėsiu! ____

Chicagoje per neiiotojusi 
Viena kopija .. ~.......

Savaitei ..............-.........
Mėnesiui ..............~... ....

Suveinytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paštu:

Metams ......................... .........„ $7.00
Pusei metų ..............................   8.50

z Trims mėnesiams ..... ... ......... .. 1.75
Dviem mėnesiam....................... 1.25
Vienam mėnesiui ............ 76

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..............    $8.00
Pusei metų ......................  4.00
Trims mėnesiams .................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Kaimynas kaimyną vadindavo 
kurnu,

Dabar gi, matyt, nuo politikos 
durnų—

Vaikšto visi susiraukę.

Studentai po Kauną ramiai sau 
flirtavo

Su damomis taip pat ir su dide
liais ponais.

Bet vos tik pavasario
pagavo—

S6džiun išsieksportavo
nais.

$530
$700

Ant lengvų išmokėjimų

Pastaruoju laiku Europos 
spaudoje svarstoma kilęs kai 
kurių valdžių sferose sumany
mas, kad butų padaryta tarpe 
Rusijos, Lenkijos ir Pabaltės 
valstybių panaši saugumo su
tartis, kaip buvo padaryta tar
pe keleto Vakarų Europos šalių 
Locarno konferencijoje. “Man- 
chester Guardian” rašo iš Ber- 
lino, kad “rytų Locarno” mintis 
stiprėjanti, bet kolkas dar nie
ko apčiuopiamo šitoje pakrai
poje nesą pradėta. Tečiaus, pir
ma negu tokia sutartis galėtų 
būt imta svarstyti, turėtų, pa
sak “M. G.” korespondento, būt 

»
pašalinta visa eilė kliūčių.

“Svarbiausia jų yra Lenki
jos-Lietuvos siena, arba tik- 
riaus sakant demarkacijos li
nija, nes sienos tikslia to žo
džio prasme tenai nfira. Lie- 
tuviai nepripažįsta ir negali 
pripažinti lenkų pretenzijų

globėjo pa- 
persi rėdęs 

vienuoliu iškeliauja į Kordovą. 
Bet čia nepasisekė: buvo areš
tuotas ir nuteistas 14-kai metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Tą 
bausmę turėjo atlikti Okano 
kalėjime, pragarsėjusiame blo 
ga savo reputacija.

Kalėjimo administracija ne
paikino kalinių, užtat supran
tama, kad ir Galvecas negalė
jo Būti patenkintas visu kalė
jimo sutvarkymu, dėlto per pir
mutinius du metus ruošė kali
nių sukilimą. Sukilimas buvo 
nuramintas, kaliniai gavo ata
tinkamas bausmes, o organiza
torius tapo prirakintas prie sie
nos retežiais 50 cm. ilgumo. 
Tokiu budu negalėjo net vaikš
čioti po kamerą, ir du sekan
čius metus praleido sėdėdamas 
arba gulėdamas. Vieninteliu 
darbu ir nusiraminimu buvo 
dresiravitnas žiurkių, kurių bu
vo begalybė kalėjime*

Jo kamera buvo prieš kitą 
kamerą langais į gatvę. Joje 
sėdėjo vienuolis iš Sevilijos. 
Tarp žiurkių, Galveco mokinių, 
buvo viena, kuriai buvo išdu- 
ręs akis, labiausia jo mylima, 
jinai miegodavo ant jo kruti-

Pedro pririšęs prie uode- 
šniurelį paleido po kame- 
durimis. Aklas gyvulėlis 
tiesiai, palindo po durų 

apačia į vienuolio kamerą, ku
ris turėjo užtektinai popieros, 
paišelį, cigaretų ir kitokių 
daiktų, kuriuos jam metė pro 
langą mielaširdingi praeiviai. 
Visu tuo mielaširdingas vienuo
lis dalijosi su Pedro, siųsdamas 
po truputį su tuo akluoju kali
nio draugu.

Maistas buvo labai blogas, ir 
to nedaug; vietoj mėsos tebuvo 
mažyčiai gabalėliai lašinių, ku
riuos nespirgindavo iš baimės, 
kad visai nepranyktų. Pedro 
tuos gabalėlius dėdavo atsar- 

iš kurių darėsi žvakę, ku- 
dagčiiEbuvo siūlai iš jo pa- 
marškinių. Naktį prie to- 
šviesos rašinėdavo eilėraš- 
poemas, apysakas.

Suimant Galvecą jo vardas 
buvo visiškai nežymus nei tat- 
pe rasėjų, nei revoliuciniame 
pasaulyje. Skaudi bausmė ir 
mažai teišgarsino. Taigi jauni
kaitis butų taip ir supuvęs ka
lėjime, jei nebufh io pamėgęs 
kalėjimo sargas.

Nelaimingasai kalinys, kurio 
vienintėlė paguoda buvo žiur
kės, sužadino pasigailėjimą sar
go, kuris kiek galėdamas sten
gėsi suminkštinti skaudžią 
tvarką. O kai globėjas sužino
jo, kad jisai rašo eilėraščius, kai 
susipažino su jo lyrika, tai ir 
tikrai nudžiugo.

Kaip tik tuo laiku 
laikraštis “EI Liberdl” 
be premijuotą konkursą 
liausią apysaką.

Vieną gražią dieną 
pasiūlė Pedrui dalyvauti kon
kurse, pasižadėdamas perrašyti 
paišeliu parašytą apysakos ori
ginalą ir nusiųsti jo kopiją į 
redakciją. Kalinys net neatsa
kė į tą pasiūlymą.

Bet sargas neatsitraukė nuo 
savo tikslo ir kas dien panau
jindavo prašymą, bet veltui. 
Galveco jėgos pradėjo mažėti, 
kairėje kojoje atsirado žaizda 
nuo retėžio; pasidavė visiškai 
apatija ir visi sargo prikalbi
nėjimai liko be vaisių.

Paskutinę dieną priėmimo 
rankraščių konkursui, sargas 
atėjo pas Galvecką ir su aša
romis prašė jo neatsisakyti nuo 
vieninteles progos duoti žmo
nėms- žinią apie save. Kalinys 
pasidavė!

Atnešk man butelį vyno,— 
atsake sargui, parašysiu apy-
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Chicagos žinios
Suėmė daug munšaino 

ir alaus
Policija vakar padarė dvi 

kratas, kuriose pasisekė suimti 
daug munšaino ir alaus, taipjau 
areštuoti keletą žmonių.

Ant Sterling Lumber & Sup- 
ply Co., 1331 \V. 104 St., šoni
nių bėgių tapo atvežtas vago
nas. Vagone pasirodė esančios 
kelios statinės su užrašu “cuk
rus”. Kadangi kompanija pre
kyba su cukrum neužsiima, tai 
ji pašaukė geležinkelį ir pra
nešė, kad kur nors yra klaida, 
nes kompanija cukraus nepir- 
kusi ir jai tas vagonas nepri
klauso. Geležinkelio agentai su
rado, kad tose statinėse yra ne 
cukrus, bet alus. Pašaukta po
liciją, kuri ir suėmė šešis žmo
nes, kurie buvo atvykę su ve
žimu išsivežti alų. Alaus butą 
34,000 bonkų, (T bonka tokio 
alaus saliunuose parsidavinėja 
po $1. Visą alų^ policija konfis
kavo. •

Kitoj yietoj, prie 2311—13 
\V. Vau Buren St., policija už
tiko slaptą didelę munšaino 
dirbtuvę, kuri užėmė keturių 
augštii namą. Munšaino varyk
la buvo gerai įrengta ir dirbo 
dieną ir naktj — trimis šif- 
tais, išvarydama į 200 galionų 
alkoholio i dieną. Dirbtuvės 
įrengimas, kurį policija konfis
kavo, esąs vertas apie $200,000. 
Dirbtuvė duodavusi pelno apie 
$250,(MM) į metus. Bet ką nors 
suimti dirbtuvėj nepasisekė.

Policija vėliau padarė kratą 
salitine prie 719 W. 26 St., ku
riame buk priklausanti ta dirb
tuvė ir suėmė ten 18 žmonių.

tai gegužės 1 d. kils streikas 
5,000 lentpiuvių darbininkų, 
kuris palies 265 lentpiuves. .

Lentpiuvių darbininkai pada
rė referendumą ir didele di
džiuma balsų atmetė samdy
tojų pasiūlymus ir nutarė lai
kytis savo reikalavimų. Jie rei
kalauja $1.25 į valandą, sam
dytojai gi siūlo mokėti $1.20 
tik po šešių mėnesių, iki 
ko paliekant dabartinę

to lai-
$1.15

jis la-Jei kiltų streikas, tai 
bai sutrukdytų namų būdavo* 
j imą, nes negalima butų gau
ti reikalingų prie namų medžio

Gręsia lentpjūvių darbi
ninkę streikas

Jei arki t racijos tarybai ne
pavyks sutaikinti lentpiuvių 
darbininkus su jų samdytojais,

KiMBALL
Grojikliai Pianai

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

$400, $495, $650, 
$750, $850

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

šioj draugystėj prikalusi vy
rai ir moterys. Patarčiau vi
siems priklausyti ir Įgauti tą 
brangią dovaną žiedų. Dr-tč 
DLK. Keistučio laika savo su
sirinkimus kas pirmą sekma
dieni kiekvieno mėnesio, M. 
Meldažio svetainėj.*

Noriu priminti tiems drau
gams, kurie dabar gauna žie
dus, kad žiedai bus išdalinti ge
gužės 2 d. susirinkime.

Narys.

teisingą patarnavimą. Jo par
davėjai irgi visi yra lietuviai 
ir teisingi vyrai.

Linkiu p. Janeliunui geriau
sio pasisekimo' naujame bizny
je ir teisingai tarnauti savo 
tautiečiams. —K. P. D.

Laiškai Atėję Naujienų 
Ofisai!

Cicero
Kadangi daugelis cieeriečiy 

rengiasi važiuoti į Vilniaus na
šlaičių koncertą, kuris įvyks se
kmadieny, gegužės 2 d., Lietu
vių Auditorijoj, tai šiuo prane
šu, kad tikietų tam koncertui 
galima gauti pas p t Gei. 
1611 S. 49 Ct. Patartina tikin
tus pirkti iš kalno, kad užtikri-

Prašome atsiimti, nes laiškų 
ilgai musų ofise laikyti 
valome. Turime grąžinti 
son.

nepri-
kra-

Warbo A. G.
Vingis L.
Zyle J.

Parduos automobilius
115 automobiliai, pradedant 

! nuo Fordų ir baigiant Packar- 
dais, kurie buvo pavogti, pa
mesti ir kuriuos savininkai ne
atsiėmė, bus parduoti iš licita- 
cijos šiaude, 10 vai. ryte, Mu- 
nicipal Pier. Parduos juos mies- nUS sau vietą tame didžiausia- 
to turto globėjas Frank J. Be- sjaine šių metų parengime.
ran. Į — Cicerietig,

lieluviii Rateliuose
Svgs Pirmąją Gegužes
Artinasi Pirmoji Gegužės — 

viso pasaulio darbininkų šven
tė. Kaip kitais metais, taip ir 
šiemet, lietuviai darbininkai 
neatsiliks nuo kitų šalių darbi
ninkų ir taipjau apvaikščios

Pirmosios Gegužes darbinin
ką šventės lietuvių apvaikščio- 
jimą rengia LSS VIII Rajonas 
sekmadieny, gegužės 2 d., 1:30 
v. p. p., Mildos svetainėj. Bus 
netik geri kalbėtojai, bet ir tur
tingas muzikali n is programas.

Lietuviai darbininkai-ės reng
iatės tą šventę iškilmingai ap
vaikščioti. —G.

4

Svarbus susirinkimas
Pėtnyčios vakare, bal. 30 d., 

Liet. Auditorijoj, įvyks labai 
svarbus masinis susirinkimas. 
.Jį šaukia Chicagos Lietuvių 
Imigracijos Komitetas pranešti 
apie naujas pastangas suvaržy
ti ne tik ateivybę, bet ir pa
čius jau Amerikoj gyvenančius 
ateivius ir pasitarti kaip su 
tuo apsireiškimu kovoti.

Klausimai, kurie bus svars
tomi šiame masiniame susirin
kime, kiekvieną mus apeina, 
nes mes visi esame ateiviai, ir 
todėl turime gerai susipažinti 
su tuo, kokie žygiai prieš mus 
daromi ir kaip reikia su tais 
žygiais kovoti. Todėl visi ir pri
valome atsilankyti į šį susirin
kimą. -~E.

“Naujienose” SLA. 194 kp. 
pirmininkas K. P. Deveikis ra
šo, kad kuopa nutarė delegatų 
nesiųsti delei didelių iškaščių, 
bet vienas apsiėmė savo kaštais 
Važiuoti, vadinasi delegątas vis- 
tik bus.

“Vilny” gi išgiriama šią kuo
pą, kad ji einanti “pažangon”, 
nes delegatu išrinko J. K. Dan- 
t?-

Kurie dabar tiesą rašo? žino
ma, Vilny tiesos sunku tikėtis 
rasti.

Tokių delegatų, kaip J. K. 
Danta, kurie važiuoja seiman 
savo kaštais, bus daug. Mat 
bolševikai yra pasiryžę SLA. 
užkariauti ir todėl bolševikai 
savomis lėšomis važiuoja — 
tik duok jiems mandatą.

Bet jie labai apsiriks, nes 
dar daug vandens perbėgs kol 
SLA. pateks į jų rankas. SLA. 
yra pabudavotas ant tvirtų pa
matų ir tinkamų žmonių, veda
mas, tad viskas jame yra tvar
koj ir bolševikams SLA. užka
riauti nepasiseks.

' — Teisingas.

Bridgeportas
atidarymas naujos automobi
lių pardavinėjimo įstaigos prie 
3222 S. Halsted St.

Ta jstaiga bus tikru papuo
šimu

West Side

Bridgeporto ^kolonijos, 
nes ji yra gražiai Įrengta ir 
pardavinės gerus Peerless auto
mobilius. Smagu, kad lietuviai 
kopia vis į viršų ir griebiasi 
tokio reikalingo biznio, nes 
daug lietuvių turi savo auto- 
rpobilius, teeiaus pirkimo rei
kalais turi kreiptis prie sve
timųjų. Dabar ir pas savuosius

Baltas Chatles 5
Beliackas J.
Balčiūnas P.
Budzinskienė Uršulė
Baikauskas Mary
Daraška P.
Gudaitis John
Gukas A.
Geniotis Bev.
Gutauskas Jonas
Grunas John
Ilorvat H. P.
Jokubonis R.
Krauklis Amui.
Kisielius J.
Jecuce Ona
Kovodrosky Ignacas 
Kontautas K.
Kudok Zofija (apdraustas)
Kvedaravičius Augustas
Kussas Povilas
Kuser Henry
Loucks Thomas 3
Lukauskis Jurgis
Lipčius E. 2
Laureckas Simonas
Lelingis Juozas
Mickus Juljonas
Markevich John
Markūnas P.
Pagajiene N.
Paškevičius G. M.
Puceta Jos.
Preikšas G.
Pulokas Jonas
Plonis Mary 2
Petronis Anton
Russell Ros.
Rudy A.
Šukienė Bessie
Sarap.in Mike
šilinskas Jonas
Stenionis F.
Statkus J.
Shaucunas Jini
Stralia Jonas
Stanker A. J.
Studentas CC.
Taujanskas G.
A. Q.
Yuknis Y.

A + A I
JUOZEFA URBONIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Antradienyj, Balandžio 27 die
ną, 11:35 valandą ryto, 1926 
m., sulaukusi 60 metų amžiaus; 
gimusi Kauno rėdyboa, Kauno 
apskričio, Krakių parapijos, 
Krakių kaimo, palikdama dide
liame nuliu([ime savo mylimuo
sius ir mylinčius du sūnūs: Bo
leslovą ir Vladislovą, martes: 
Agotą ir Oną. Kūnas pašarvo
tas, randasi 2849 W. 89th St.

Prigulėjo prie Nekalto Pra
sidėjimo Panelės švenčiausios 
moterų ir merginų draugystės.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, 
Balandžio 30 dieną, 8:00 valan
dą ryto iš namų j Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Marijos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą, o iš ten bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozefos Urbonie
nės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sunai ir Marčios

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

FRANGUZISKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas krsajo, Odos, Rectal, 
Venerinės ir Chroniikas

VYRU IR MOTERŲ
VALIAUSIAIS METODAIS

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

Dr. J. W. Beaukite, M.D
1800 So. Ashland Avė.

Viriui banko
Valandon nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:80 
Phone Canal 0464

JUOZAPAS Č1UŽAS
Mirė musų mylimas draugas. 

Išgyveno ant šio svieto 45 me
tus, o šioj šalyje* 18 metų. 
A. A. Juozas gimė Narkunų 
kaime, Krakių valščiaus, Kė
dainių apskričio. Dabar randa
si prirengtas j paskutinę kelio
nę, namuose 941 W. 34th St.

Laidotuvės jvyks Ketverge, 
Balandžio 29 dieną, 2:00 valan
dą po pietų iš namų j Tautiš
kas kapines,.

KONSTANTAS ŽVIRŽDINAS
Mirė Balandžio-April 27 die

ną, 12:45 valandą ryto, 1926 
m., sulaukęs 32 metų amžiaus; 
gimęs Lietuvoj, Kauno rėdy
bos, Alsėdžių parapijos, Telšių 
apskričio, palikdamas didelia
me nuliudime savo mylimuosius 
ir mylinčius moterj Adoliją ir 
dukterį Ireną 6 metų. Lietuvoj 
dvi seseris ir brolį. Dabar ran
dasi prirengtas į paskutinę ke
lionę, namuose 4201 So. Cali- 
fornia Avė.

Laidotuvės Įvyks Penktadic- 
nyj, Balandžio 30 dieną, 8:30 
valandą ryto iš namų j Neki 
to Prasidėjimo parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines. ,

Visi A. A. Konstanto žvirž- 
dino giminės, draugai ir pažj- 
stami ir taipgi draugai likusių 
nuliudime jo mylimųjų esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekamo,
Moteris ir Duktė

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Radžius, Telefonas 
Canal 6174.

DR, VAITUSH
OPTOMEI'RLSTAS

AKIŲ SPECIALISTASLIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių jtempimą, kuria 

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

1545 Wc»t 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

J. F. R ADŽIUS
PigiausiaH Lietuvis 

Graborius Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS:
G68 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063
V_______

Akinių Pritaikymo Mano
25 METU PRITYRIMO

Egzaminuoja akis — 
akinius — šlifuoti 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smelana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedaliomis.

........ ..  i, i /

--------------------------------------------------
Phone Boulevard 5203 

Privatiniai Ambulansai

L J. ZOLP
Graborius ir Pagraby direktorius 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktj

1646 W. 46th St., Chicago

SERGANTI ŽMONES! '
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

. kurie serga

Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūsles, Chroniškomis 

ir Privatiškomis 
Ligomis

Draugystė DLK. Keistučio 
laikė savo mėnesinį susirinkimą 
kovo 7 d., M. Meldažio svet. 
Susirinkimą atidarė pirminin
kas \V. Duoba. Priimta du nau
jus narius — merginą ir vaiki
ną. Raštininkas L. Giniotis 
perskaitė nutarimus, kurie li
kosi vienbalsiai priimti. Proto
kole gi buvo pažymėta, kad 
šiemet 11 draugų pripuola gau
ti dovanas — žiedus. Mat ši 
draugystė duoda dovanas dėl 
tų draugų ir draugių, kurie 
per 10 metų neėmė pašelpos.

kuris pirkėjui 
metams tikro

savininkas yra

ir tai ne bet kokį, bet tikrai 
gerą ir stiprų, 
duos keliems
smagumo.

šios įstaigos
gerai chicagiečiams pažysta
mas kaipo mandagus ir teisin
gas žmogus p. J. J. Jane* 
liūnas. Jo teįsingumą užtikri
na kiekvienas, kuris tik turė
jo su juo kokių nors reikalų. 
Todėl kiekvienas gali drąsiai 
prie jo kreiptis, o aš pilnai ti
kiu, kad ras pas jį mandagų ir

JONAS KUNČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Nedėlioj, Balandžio 25 dieną, 
5:15 valandą ryto, 1926 m., su
laukęs 43 metų amžiaus; gimęs 
Kauno rėdybos, Mažeikių ap
skričio, Laižuvos parapijos, Au- 
ksudžių kaime. Amerikoje išgy
veno apie 22 metus, palikdamas 
dideliame nuliūdime savo myli
muosius ir mylinčius moterj 
Oną, sūnų Joną 4 metų, poduk- 
rę Eleną Bell ir žentą. Lietuvoj 
bvo j Franciškų, seserj Galmi- 
nienę ir draugus. Kūnas pašar
votas, randasi 2100 So. Halsted 
Street. z

Laidotuves jvyks Ketverge, 
Balandžio 29 dieną, 1:00 valan
dą po pietų iš namų bus nuly
dėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Kunčinus gi
minės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą. Nuliūdę liekame,

Moteris ir Sūnūs
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Butkus and Co., Telefo
nas Canal 3161.

Metinės Mirties Sukaktuvės 
ANTANAS KUŽAS

Mirė Balandžio-April 28 die
ną, 1925 m., sulaukęs 46 metų 
amžiaus; gimęs Lietuvoj, Tau
ragės apskričio, Kvėdarnos pa
rapijoj, Paragaudžių kaime, pa
likdamas dideliame nubudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
moterj Bronysę, dukterį Kazi- 
merą 8 metų ir sūnų Antaną 
4 metų.

Beširdė įnirtis išplėšė tave 
iš musų tarpo, nors musų šir
dyse tu gyvensi amžinai. Mes 
tave niekuomet neužmiršime.

Pamaldos už velionio sielą 
bus laikomos Balandžio 28 d., 
1926, 8 valandą ryto, Nekalto 
Prasidėjimo Bažnyčios parapi
joje. Prašome giminių, draugų 
ir pažjstainą -atsilankyti.

Tebūnie tau lengva šios sve
timos šalies žemelė.

Nubudę liekame, 
Moteris ir Vaikai

Buulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Mųsų patarnavimas laidotuvėsę 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.I -J

Privatiškos ligos yra pavojingos 
gyvenime ir reikalauja inteligen
tiško ir teisingo gydymo. Tūkstan
čiai yra nustoję savo sveikatos ant 
visados ir statė j pavojų savo gy
vybę bandydami be vertės gydymą, 
kurie prižadėjo greit išgydyti. Per 
trisdeŠimtj metų praktikavimo, Dr.

Ross yra išgydęs 
/rffl tūkstančius, ku-

f^ta \ rie turėjo tas li
gas.

yra uz- 
atsilan- 

. gauti tą 
patį gydymą, su 

.pagelba kurio gy
dytojas yra atga
vęs sveikatą tuk- 
stančhinis kitų.
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S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Grąborjus 

ir Balzamuotojag 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, 1)1.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

DK. ROSS turi dalei- 
diiną praktikuoti Medi
ciną ir Chirurgiją Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 5585, ifiduo- 
tas Illinois State Board 
of lieHlth. Buvęs Svei
katos Komisijunierius 
antro didžiaudo mies
to Illinois va stijoj. Yru 
baigęs didžiausią Medi
cinos Kolegiją ir turi 
patyrimą virš trisdešim
tį metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatiškų Lgų. J

Del 
Nusil-
pusių 

ir 
Visai 

Bejėgiu 
Vyrų

Nauj’ienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė. x

, /V 1 "L-» ""g3 7)

/ BUY Į

STOCK

Specialis gydymas yra vartoja
mas, kad pagelbėjus atgauti vik
rumą ir vyrišką stiprumą. Jos sti
muliuoja giles, išvalo kraują, apva
lo sistemą nuo nuodų ir sustiprina 
nervų celes. Del prailginimo gyve
nimo ir besidžiaugimu juo, žmo
nės turi prašalinti iš savęs silp
numu ir ligas. Grynas kraujas 
suteikia sveikatą ir stiprumą; ne
švarus kraujas suteikia ligas ir 
inirtj.
Nieko Nekainuoja Pasita

rimas su Dr. Koss.
Didžiausia slaptybė yra užlaiko

ma. Atsišaukite dėl kraujo ir pil
no išegzaminavimo.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearborn St.

Kampas Monroe St., Crilly Build- 
ing. Imkit elevatorių iki 5 augšto. 
Vyrų priėmimo kambarys 506.— 
Moterų priėmimo kambarys 508. 
Ofiso valandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 po 
pietų. Panedėly, seredoj ir suba- 
toj nuo 10 ryto iki 8 vakare.

i , —____________---■

Siųskit Naujienas
1 Lietuvon bus 
brangi dovana. .1,



GRYNAS TIKRAS 
GERUMAS 7 eatras- 

Muzify

Šiandie Dzimdzi
Drimdzi vakaras

' *
NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadienis, Baland. 38, ’26

Geras senas 
Blatz — iMi!waukee 

Parsiduoda viso.se krautuvėse

ICodel

> Bambino?
Todėl,. kad Bambino sure

guliuos jūsų kūdikio sistemą.
Todėl, kad Bambino paleng

vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
llanibiho už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau i

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Geriausis Draugas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, arba 
galite gauti tiesiai iš lalx)ra- 
torijos.

Pavyzdinė bonkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

Lietuvitf Auditorijoj šiandie 
I pasirodys dzimdzių artistui, l ai 
bus jų priešpaskutinis pasiro
dymas.

šį kartą jie ne vien tik fo- 
I nes krės: kam ašarų negaila, 
galės ir paverkšlenti. Jie vai
dins vieno veiksmo dramą, l ai 
trumpas, bet labai geras daly
kas. Atvaizduojama pasil?aisė- 
tina kalinio padėtis; kalinio,

I kuris turi mirti.
Sukviesti žmones i 

veidais juos išleisti, 
dzimdzių natūras, 
dar suvaidins labai
komediją “Nusižudėlis”. IHibli- 
kai bus taipgi progos pamaty
ti vaidinant nesenai atvykusį 
iš Lietuvos artistą St. Pilką, 
kuris prie dzimdzių prisidėjo.

Tad susirinkime skaitlingai 
šiandie <S vai. vak. atsisveikinti 
su dzimdziais. —N.

— tai ne

Pertai jie

1 Dalyvaus Vilniaus
Našlaičių koncerte Pranešimai įvairus skelbimai REIKIA DARBININKU NAMAI-ZEME

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

Brooklyn, N. Y.

Kodėl
75 milionai 

Žmonių Pirko 
Ingersoll

1 Ingcrsčl! 
A n u m u.

garsus užtikčti-

I ngersoll 
stipri.

stangrus ir

gražiai išrodo.

Yra Ingersoll vyrams, 
moterims, berniukams ir 
mergaitėms.
Ingersoll Radiolites parodo 
laiką tamsoje.

Ingersoll yra pigiausi užti- 
kėtini laikrodėliai pasauly.

Ingersoll yra GARAN
TUOTI.

YANKEE 
$1.75

Kitos 
rūšys

$11.00

Pigiausi Užtikčtini 
Laikrodėliai, s

Ingersoll Patarnavimas 
Pataikome laikrodėliu* pigia kai
na: Ingersoll Watch Co.. 215 W. 
Randolph St. Vienatinė įgaliota 

» vieta taiaymam* Chlcago’je.

IS SENU AUTOMORILIU) 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie Au

tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės j

WALLACE GARAGE
3115 So. WaUace St.
Telefonas Michigan 0342

“Pasimatysim Vilniaus 
Našlaičių koncerte!’*

žymus švedu choras rengia lie
tuviams specialį programą.

Už keleą dienų, būtent gegu
žės 2 d., Chicagos lietuviai iš 
įvairių kolonijų susirinks j savo 
muzikos ir dainos šventę Lietu
vių Auditorijoj. Tai metinis 
musų “didysis susiėjimas“, ku-. 
riame išgirsim puikią programą 
ir susitiksim daugeli savo dau-i 
gų ir pažystamų besilinksminan
čių būry.

žinomas visose šalyse švedų 
vyrų choras rengia lietuviams 

'specialį programą.* Švedai yra 
nuo senų laikų Lietuvos drau
gai ir dainų jie mums nesigai
lės.

Be to pirmą kartą lietuviams 
pasirodys tikrai geras basas Vy
tautas Barstovas, kuris padai
nuos daugelį puikių rusų dainų. 
Kad jis yra didelis dainininkas 
užtikrina tai, kad jis yra Chi- 
cagos arcivyskupo kardinolo 
Mundelein katedros solistas.

Taipjau dainuos musų busian
čioji žvaigždė p-lė Ona Vilkaitė, 
kuri daY tik vieną kaitą tepasi
rodė Chicagos lietuviams, 
savo
užkariauti pirmąją vietą, 
me koncerte ji dainuos vien lie
tuvių dainas.

Dalyvaus taipjau ir p-ia S- 
Krasauskienė su savo garsiu 
kvintetu, p-ia Ona Biežienė, 
smuikininkas M. Petruševičius 
ir k.

Tokio didelio koncerto šį sezo
ną dar nebuvo ir, be abejo, mes 
visi pasimatysime šiame di
džiausiame Vilniaus našlaičių 
koncerte — gegužės 2 d., Liet. 
Auditorijoj.

Tikietus geriausia įsigyti iš- 
kalno, kad užtikrinus sau vietą. 
Jų galima gauti “Naujienose”, 
Aušros knygyne, pas V. Stulpi
ną ir k. Tikietų kainos prieina
mos visiems: balkonas 75c., apa
čia $1 ir $1-50. — Draugas.

bet 
pirmu pasirodymu spėjo 

Šia-

eunialisfli
* » Lengvina skausmą 

Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalia Baume Bengue. 
Jos prašalina skausmus 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Onginales 
F r a ne u zaš kas

BAUME BENGUĖ
( ANALOJtSlUUK )

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To preso Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

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

ar kviečia.
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI $100.00?
Atsakymas: $100.00 an* ryk jr 

$6.C*a j metuii per visą 
likus) gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
'.am tikrą darhą. Praleisdami cen
tą paskui centų, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiamą 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dei kitų.

Atsiminkite lai, kada jus pralci- 
džiete pinigus. Alsiininkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos į banką ar smdką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jusu 
Šimtus uždirbtų jei laikytumėt j| 
čia per 20. metų?

Ateik ir pasitark au sekretorių 
anie tai njiyivio k> učiai s, o nuo 
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
dolcrh.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Hainted St.

Tel. Yards 7282
BR’DGEPORT PAINTING 

& HDW. CO. 
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, poplerą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted SL
J. S. RAMANČIONIS, Prex.

STOGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Cbicagoj ir 
apieiinkčj. įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia slogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. L J. 
Dunnc Roofing Co., 3411-13 Ogden 
Avė. Phone Lawndalc 0114.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

LevinthaI Plumbing Supply Co., 
1637 West Division StM 

netoli Marshfield ‘

VYRŲ
REIKALINGAS janitoriaus pagel- 

bininkas. Senas žmogus apie 50 me
tų, kuris gali dirbti už mažą atly
ginimą. 1217 Lunt Avė., Rogers 
Park, UI.

BARGENAS
Pardavimui per savininką ir sta

tytoją. 4 liūtų po 5 kambarius na
mas, nes reikia pinigų, 6328 Albany 
Ave„ Hemlock 1461.

AUTOMOBILIAI
6947 So. Maplewood Avė.

Naujas 6 kambarių mūrinis bun- 
galovv, karštu vandeniu šildomas, sa
vininkas ant vietos.

SAVININKAS' TURI 
PARDUOTI

GREIT

loto, gera 
iš čia ga-

A1UOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au
tomobiliu agentūrą, Sludebakers 
kompanija, kuri dirba ' tvirtus ka- 

Studebaker 
yra 27 arklių jėgos H. P., ir pil
nai aprengtas I durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu- 
sim

10 kambarių namą, 1’/i 
vieta dėl rooming house, 
Įima nueiti pėsčiam iki didelių dirb
tuvių.

7210 So. Marshfield Avė.

rus. Standart Six ir MORTGECIAI-PASKOLOS

Dainininkė S. Krasauskienė, 
kartu su savo garsiu kvintetu, 
kuris sužavėja kiekvieną klausy
toją, dalyvaus Vilniaus Vadavi
mo Komiteto rengiamam dide
liam koncerte Vilniaus našlaičių 
naudai, ateinanti sekmadieni, 
gegužės 2 d.. Lietuvių Audito
rijoj.

Ar nori 'būti nariu Chi'agOB 
Lietuvių Draugijctt';

“Surprise Party”

Chicagos Lietuvių Draugija Savi
tarpinės Pašelpus yra viena iš di
džiausių pašelpos draugijų Chica- 
goje. į šitą Draugiją priklauso 
virš 500 vyrų ir moterų. Draugijos 
turtas, siekia $11,000. Draugijoje 
yra 3 pašelpos skyriai ligoje: $6, 
$10, $16 savaitėje. Sergantiems na
riams pašclpa išmokama gyvenan
tiems bile ualyie Suvienytų Valsti
jų Amerikos, Nariais gali patapti 
vyrai ir moterys nuo 16 iki 45 me- 

Į tų amžiaus. Iki Gruodžio 12 d. š. 
į m. yra priimamos ir dietos drau- 
• gystės bei klipbai, kurie yra čar- 
teriuoti kaipo pašelpiniai. Drau
gystėms ir pašelpiniams kliubams 
yra proga prisidėti prie Chicagos 
l.ietuvių Draugijos—apie sąlygas 
prisidėjimo malonėkite kreiptis 
prie Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininko — Julius Mickevičius, 
3210 S. Halsted St.. Tel Boulevard 
9663.

Pavieniai natini —vyrai ir mo
teris norinti įstoti į šitą Draugiją 
galite paduoti pi ašinių prie bite j 
vieno Draugijos i nario arba dėl pa
rankamo galite kreiptis į žeiniatri 
pažymėtas vielas kuriose galėsite, 
išpildyti aplikacijas ir gauti kitus 
reikalaujamus patarimus įstojimui 
j Chicagos Lietuvių Draugijų— 
Jums sekamose vietose mielai pa
tarnaus:

Naujienos, 1739 So. Halsted St„ 
. arba

Aušros Knygynas, 3210 S. Halsted 
Street.

BAGDONAS BROS,
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handllng . 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7687 office

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halste.l St. 
Tel. Boulcviircl 1G8.>

D. Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

OGDEN AUTO WKECKING CO., 
3349 Ogden Avė. Kockvvcll 4994

Brangiai mokame už senus netin
kamus karus.

PARDAVIMUI

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiui 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT

Lafayette 0788

Pereitą sekmadienį “Birutė“ 
pakartojo A. Vanagaičio 3 veik
smų muzikalę komediją “Sur
prise Party“, kaipo benefisą sa
vo mokytojui komp. A. Vanagai
čiui. Šį sykį veikalas buvo sta
tomas t,iet. Auditorijoj, tad, ži
noma, negalėjo būti pastatytas 
taip, kaip jis buvo pastatytas 
pirmą kartą — patogiame ir ge
rai įrengtame Goodman teatre. 
Bet vistiek jį pastatyta labai 
gerai.

“Surprise Party“ yra graži 
muz. komedija su daugeliu 
smagių ir gražių dainų. Suvai
dinta ir sudainuota labai gerai. 
Bet artistų sąstate buvo kiek 
permainų. Taip, vieton V. Vol- 
teraitės, Poškienės rolę vaidino 
Eva Roman ir vieton sergančios 
dainininkės Z. Krasauskienės 
vaidino Lilija Žilvičiutė. P-lė 
L. žilvičiutė yra setui scenos 
darbuotoja, tik per keletą pasta
rųjų metų ji buvo visai pasi-' 
traukusi nuo scenos. Jos neti 
ketas gryžimas scenon yra tik
rai sveikintinas, ypač kad ji yra 
gera artistė ir nors jai šiame 
savo gryžime scenon vaidinti te-i 
ko be jokio prisirengimo ir repe- j 
ticijos, ji betgi savo rolę (Kat- yni. 
riutės) labai gerai suvaidino.

Apie kitus artistus-es nemi 
nėšiu. Apie juos jau pirmiau 
juvo rašyta; o ir dabar jie tiek zoną bus paskutinė prelekcija. įžan- 
>at gerai vaidino, kaip ir pirmą ve,tui- —Komisija.

tartą. Buvo da ii dzimdziai, J North Sidės Draugijų Sąryšio De- 
turie visa publika apdalino lie- legatų susirinkimas yra šaukiamas 
iivišknis saldainiais I Baiandžio 28 d., 1926 m., 8 valandąlUViskais saldainiais. | vakare,, 1822 Wabansia Avė., dėl ap-

Publikos buvo veik pilna Au- svarstymo daug reikalų ir persikėli-

Susivienijimas Draugijų ir Kliubų 
Bridgeporte laikys mėnesinį susirin
kimą Trečiadieriyj, Balandžio 28 die
na. šių metų, 8-fe vai. vak., Lietu
vių Auditorium svet., 3133 So. Hal
sted St. šiuomi yra kviečiami drau
gijų atstovai ir valdybos pribūti į su
sirinkimą, nes yra svarbus. Taipgi 
bus rinkimas patarnautojų piknike, 
kuris įvyks Gegužio 23 dieną, šių 
metu, Stieknev darže.

P. K Nut. Rašt.

Humboldt Park Lietuvių Politiško 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
Seredoj, Balandžio 28 dieną, 7:30 
vai. vakare, 3310 Evergreen Avenue, 
Chicago, III. Nariai malonėkite būti 
ant laiko.

— A. ^Volskis, Sekr.

Roselund. — Balandžio 28 d., 7:30 
, vakare. Aušros kambariuose, 

i 10900 S. Michigan avė., įvyks Są
ryšio septyniolikta prelekcija te
moje “Kapitalizmo Evoliucija”. 
Skaitys J. Švitra. Visi atsilankyki
te, sužinosite daug dalykų. Š) se-

North Sidės Draugijų Sąryšio De-

ditorija. — Vieš-kis.

IRPLIKOS GALVOS 
DYKA ŽEME.

Negalite užauginti bulvių pus- 
tynčae, nei gražių stambių plau* 
kų ant plikos galvos.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų iaknis nuo puvimo, pra
vejant pleiskanas,

pleiskanų mirtinas prieAas ta 
jutni padarys. Įtrinant Švelniai 
i gfalvos odų per savaitę ar 
deAitntj dienų laiko, Ruffles 
išnaikins iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimą.

Nusipirkite bonkų už 65c. pas 
savo vaistininkų šianden, arba 
jei norite atsiųskite 75c. tiesiai 
1 laboratoriją.

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

Brooklyn, N. Y.

Garsinkitas Naujienose

mą Sąryšio tintą j naują vietą.
— Valdyba*

ASMENŲ MOJIMAI
PA1EŠKAU Kazimiero Cihinskio 

(Czichinskiego), kuris, 1898 m. gyve
no Chicago, III. Labai svarbus rei
kalas. Kas žino apie jį, gyvą ar mi
rusį, malonėkit pranešti. Arba pats 
lai atsišaukia pas

Rev. S. MASLOWSKI 
1027 7th Avenue 
Milvvaukee, Wis.

PAIEŠKAU Antano Markio, gyve
no pirmiau EJizabeth, N. J. Tu
riu svarbų reikalą; jis pats ar kiti 
jį pažjstanti duokite žinią man.

Dėdė Tadeušas Mark i s 
8857 Houston Avė.

CHICAGO, ILL.

JIEŠKAU savo pusseserės Petro
nėlės Mickytės, paeina iš Seredžiaus 
parapijos, Pašilių kaimo. Atvyku 
Amerikon 20 metų atgal. Girdėjau, 
kad gyveno Waterbury, COnn. Yra 
svarbus reikalas. Prašau jos arba 
kas apie ja žino pranešti. Busiu dė
kinga. ANTON1NA MASALSKIUTĖ, 
2350 So. Leavitt St., Chicago, III.
■i . i i>iiii ii ni"^......—r1"-

IŠRENDAVOJIMUI
RENDAI Storas, geras visokiam 

bizniui, cementuotas skiepas, biz- 
niava vieta. 2834 So. Union Avė. 
Savininkas 840 W. 33 SI.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

Tol. Yards 6062
V. M. STULPINAS
Parsiduoda 2 flatų, 6 kambarių 

mūrinis namas, Parkbolme-Cicero, 
vandeniu šildomas, arti elevator, 
rendos geros, už $14,800. Inmokė- 
ti reikia $6,000. Likusius kai ven
dą. Tuoj atsišaukite, savininkas 
važiuoja Lietuvon.

3311 Sc Halsted Street

ŠIUOMI turiu garbės pranešti vi
siems savo pažįstamiems, kad aš pa
dariau ryšius su Howard E. Walter 
& Co., Real Estate Inv., 3124 West 
63rd St., Phone Prospect 8820. Visuo
se reikaluose prašau kreiptis virfimi- 
nėtu antrašu arba Prospect 7360.

PETEK A. SEDEMKA

MAŽESNIS ATROKAVIMAS

Mes sumažinsime bile kokį mėne
sinių mokėjimų .kontraktą tokia kai
na kokia jus busit užganėdintas. Atsi
neškite su savim savo kontraktą. Ofi
sas atdaras vakarais.

BANKERS’ DISCOUNT CO.
10 So. La Šalie St., Suite 405 

Franklin 4431

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, ^Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

E3/-^^specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 Sb State St.

NORĖČIAU parendavoti piekar- 
nę pietvakarinėj daly miesto. Atsi
šaukit. Tel. Prospect 7593.

Tel. Lafayette 8324
JOHN VILIMAS 

GENERAL CONTRACTOR 
Statau namus sulyg užsakymo ir 
parduodu naujus, jau padarytus. 

Taipgi parduodu senus namus.
4201 So. Campbell Avė., 

CHICAGO, ILL.

AUKSINĖS kasyklos dėl aptieko- 
riaus, miestelis 3,000 gyventojų, vi
sai nėra aptiekus, 37 mylios nuo Chi
cagos.

Atsišaukit tuojau.
DAN LUKŠA 

514 Moen Avenue 
Rockdale, III.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA 6 patyrusių moterų dėl 
sortavimo skudurų. HARRY DRAY, 
1447 Blue Island Avė.

REIKIA patyrusių moterų prie 
sortavimo popierų. Public Rag and 
Metai Co., 1820 W. 14th St.

REIKALINGA prie namų darbo 
mergina arba moteris, darbas leng
vas. Kreipkitės: W. MILKUS, 8524 
So. Lo\ve Avenue.

RAKANDAI
DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda 5 kambarių fornišiai, 
labai gerame stovyje, lee box, 2 pe
čiai, lovos, stalai, k omo d ės, 3 karpe- 
tai, 2 klijonkos, veidrodžiai, indai, rū
bų gręžiama mašina, siuvama maši
na, langų uždangalai ir daug kitų 
mažų daiktų. Vertą virš $800, parsi
duoda už $275. Pardavė namą, todėl

RUIMAS dykai gyventi, jei pa- parduoda ir funiišius. Matyti galima 
dabosit 5 metų mergaitę. Tel. Mi-‘vakarais nuo 5 iki 8 vakare, 
chigan 0790. 617 W. 37th St., 2 lubos

UŽ $100 nupirksite mano beveik 
naują grojiklj pianą, su benčiumi 
roleiinis, kabinetas, $25 cash 
$10 j mėnesi.

JOSEPH 
2332 W.

1 ____

TEIKIAM GREIT PASKOLAS 
$1,000 ir daugiau, 2l/2 nuošimčio 

be komiso.

Lincoln lx>an Association 
1931 Milwaukee Avenue 

Netoli Western Avė.

ir
ir 

po
MATERLING 
Madison St. 
floras

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
catessen, 4 pagyvenimui kambariai. 

221G W. 22nd Street

PARSIDUODA groseris ir deli- 
katesen; palei \Vhite City, daromas 
geras nrapvvenimas, ant kampo SL 
Lovvrence ir 64th St. Parduosiu pi
giai iš priežasties ligos.

600 E. 64th St.

PARSIDUODA piekarnė, kepama 
visokia duona ir keksai. Išdirbta vie
ta. Nupliksite už pigių kainą.

906 W. 31st Street

PARSIDUODA pigiai Lunch Room. 
Tarpe dirbtuvių. Gera vieta.

944 W. 37th Place

PARSIDUODA saldainių ir mink
štų gėrimų ir grosernė, pigiai, arba 
mainysiu ant automobiliaus. Priežas
tis pardavimo, savininkas apleidžia 
miestą. Biznis geras, tarpe maišytų 
tautų ir ruimai yra prie Storo. Ren- 
dos $45.00 j mėnesį.

6802 Yale Avenue

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė; visi vėliausios mados įrengimai. 
Vieta gera ir biznis geras. Kreip
kitės: 1980 Canalport Avė.

PARDAVIMUI maža grosernė pi
giai, arba mainysiu ant automobi- 
liaus. 1844 Canalport Avė.

PABDAVIMUI labai gera be- 
kernė, geroje vietoje, barge
nas, taipgi labai geroje lietu
vių apielinkėje.

Atsišaukite:
850 W. 18th St.

NAMAI-ZEME
2 GYVENIMŲ medinis namas, po 

4 kambarius fiatai, yra elektra, pe
čium 
netoli 
$1500

šildomas, prie Shields Avė., 
48 St., kaina tik $3500, 
įmokėti.

.1. E. SANDNER, 
206 W. Garfield Blvd. 
Tel. Boulevard 1392

apie

PARDAVIMUI naujos mados me
dinė cottage, $4500, gera transpor- 
tacija, 5522 Justice st. John Wendt 
& Co., 7844 S. Barine. Vinc. 5843.

PARDAVIMUI 3 augŠtų mūrinis 
namas, 4 fiatai ir krautuvė, garu 
šildomas. $18.000. Geras bargenas. 
R. Wendt, 3027 S. Halsted St.

$500 CASH, naujas moderniškas 
5 kambarių bungalovv, stikliniai 
porčiai, Eberhart Avė. Savininkas 
Harrison 4064.

PARDAVIMUI biznio kampas, 4-4 
kambarių fiatai, 1-5 kambarių fin
tas, nesvaiginamų gėrimų parloras, 
saldainių ir notion krautuvė, daromas 
geras biznis, lietuvių kolonijoj, savi
ninkas nori visai apleisti biznį, par
duosiu labai pigiai. JOHN SOBO- 
LEWSKI, 8701 Houston Avė., Phone 
So. Chicago 7778.

TIKRAS PIRKINYS

10 KAMBARIŲ namas, 1!4 lo
to, gera vieta dėl rooming house, 
galima nueiti pėsčiam iki didelių 
dirbtuvių.

SAVININKAS
7210 S. Marshfield Avė.

PUBLIŠKAS GARAŽAS
Beveik užbaigtas, pardavimui arba 

išrendavojimui, 2226-30 Sp. 1 saviti 
St., savininkas A. Karn, 1123 So. 
Kedzie Avė., Tel. Kedzie 2101.

SAVININKAS turi pigiai parduo
ti naują 6 kambarių mūrinį bunga- 
low, karštu vandeniu Šildomas, vis
kas moderniška, ekstra dideli kam
bariai, aržuolo trimingai, skiepas 
plei.steriolas, užpakaliniai porčiai su 
stiklais, 30 pėdų lotas. A. P., 5824 
So. Albany Avė.

AR JUMS trumpai su pinigais? 
Skoliname nuo $50 iki $300, sa
vaitiniais atmokėiimais. S. Osgood, 
2231 Division St. Tel. Armitage 
1199.

MOKYKLOS
Specialūs Kainos

Mes pasiūlome savo Designing ir 
Dressmaking Kursus didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojaus 
pakol šis pasiūlymas nejrus at
šauktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

LIETUVIAI VYRAI
Gali gauti $30 j savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
j dieną po užbaigimo kurso. Ofi
sas atdaras iki 9 vakare.

Illinois Plumbing Works
514 N. La Šalie St.

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir va
karais ir jus galite uždirbti kol 
mokinatės. Musų išniekinimas pri
rengs jums 
losite eiti į biznį. Atsišaukit arba 
rašykit

Internationa] Barber College,
672 and 651 W. Madison St., 

CHICAGO, ILL.

Insų jšmokinimas 
darbą arba patys ga-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>

ANGLŲ KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės Ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

3301 [ So. Halsted Sl„ Chicago, UI.
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr
Praktiškos Automobilių 

Instrukcijos
Yra svarbu dėl automobilių me

chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųsų išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitčs, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

.MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystčs, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. S.: Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus.

viso.se

