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160,000 angliakasių 
taisosi streikui

Amerika siunčia daugiau 
karo laivų į Kinus

Italija svarsto drakonišką įsta
tymą kovai su nepadorybėmis

Angliakasių streikas atro 
do nebeišvengiamas

Nepavykus susitarti dėl naujo 
algų kontrakto, balandžio 1 
sustreikuos 160,000 kasėjų

LNDIANAPOL1S, Ind., kovo 
24. — Kadangi United Mine 
M’orkers of America nepavyko 
susitarti su minkštosios anglies 
kasyklų savininkais dėl naujo 
algų kontrakto, kurs turėtų pa
keisti senąjį, streikas, kaip 
dabar atrodo. bus neišvengia
mas.

Senojo kontrakto terminas 
baigiasi šio kovo mėnesio 30 
dieną- Jei paskutinėmis dieno
mis nepavyks šiokio ar tokio 
susitarimo padaryti, streikas1 
automatiškai prasidės balau-; 
džio 1 dieną. .r 
Illinois. Indianos, 
karines Feiiiibyjvarpjcis muiKsto- 
sios anglies kasyklas ir palies 
bendrai 160,000 angliakasių.

Drakoniškas cenzūros 
įstatymas Italijoje

Fašistai siekias išvalyti kraštų 
nuo pornografijos ir kitų ne
padorumų

ROMA, Italija, kovo 24. — 
Italijos atstovų butas svarsto 
drakonišką cenzūros įstatymą, 
kuriuo turės būt “išvalyti nuo 
purvo” vaidinimai teatruose, 
krutamieji paveikslai, tapyba, 
skulptūra, knygos, fonografų 
rekordai, skelbimai, etc., ir vi
sa tai padaryta 100 nuošimčių 
morališka ir gryna.

Ligi kuris nors teatro, kine
matografo, muzikos, šokio ar 
pantomimos dalykas galės būt 
duodamas publikai, pimia turės 

įgauti dvigubą leidimą - tam 
as .a^nis(tikros vidaus reikalu ministeri- i, Ohio ir va- • , • ••’ komisijoK ir provinciio® pre-

fekto. Apsilenkusieji su tuo įs- 
tutymu bus baudžiami kalėji
mu iki trejų metų ir pinigais 
iki 50,(MM) lirų (apie $2,000).

Už spausdinimą, pardavinėji
mą, skleidimą, pirkimą arba 
laikymą knygų, paveikslų, me
no dalykų, fotografijų, krutu- 

lai- paveikslų filmų, fonogra- 
!fo rekordų, skelbimų kopijų ar- 
jba scenos veikalų rankraščių, 
kurie valdžios cenzūrai pasiro- 

24,‘dys užgauna visuomenės tvar- 
— Jungtinių Valstijų laivyno ką, dorovingumą, arba* tikėji- 
Kinuose komanduotojas, admi- mą, kaltininkai bus baudžiami 
rotas V\ illiams, praneša laivy- trejais metais kalėjimo.

į Kas viešai rodys bet kurį 
Kinuose, buvę kiek ameri-, daiktą ar raštą, “priešingą 

I krašto tvarkai, valstybei, arba 
Kantoniečių kareiviai apiplė- užgaunantį nacijos garbę ir 

šę Amerikos, Britų ir Japonų prestižą,” bus baudžiamas mė- 
konsulatus. Britų generalinis nešiu kalėjimo ir 10,000 lirų, 
konuslas buvęs sužeistas, o Ja
ponų konsulas užmuštas. 

Admirolui VVilliamsui 
šant, laivyno 
įsakė trims kreiseriams, Rich- riausybė. kuriai fašistų valdžia 
mond, Marblehead ir Cincin- dabar labai gerinasi.
nati, esantiems Honololu, tuo
jau plaukti į Šanchajų.

Praneša, kad Amerikos ir 
Britų atstovai Kinuos^ pastatę 
Iflantoniečių kariuomenės vy
riausybei aštrius reikalavimus, i  
kad svetimšalių gyvybė ir t u r- Kautynės tęsės per dvi dienas; 
tas Nankine butų pilniausiai 
apsaugota. \

Kiny kovoj keletas amen 
kiečiu užmušta

V. siunčia daugiau karo 
vu i Šanchajų; reikalauja 
saugos svetimšaliams

VVASHINGTONAS, kovo

no departamentui, kad Nanki-į 
ne. ------ ‘.... 7 , ------ 5 ’
kiečių užmušta ir sužeista.

Tas faktas kad įstatymo pro
jektą įnešė katalikų atstovas 

pra- Malti re, leidžia manyti, jogei jį 
departamentas pateikė katalikų bažnyčios vy-

Meksikos kariuomenė su 
mušė Jaki indėnus

abiejose pusėse buvo daug 
nukautu

TKeLithuanian Daily News
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Japonijds miestas Osaka, kur žemės drebėjimas padarė didelių nuostolių.

Protestuoja prieš dalinimą Meksikos darbininkai Britai sunaikino kiniečių
smurtu jugoslavu ruošiasi Gegužinei

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
24. — i . jos 1S 
Pirmosios šventei. Meksikos 

ROMA, Italija, kovo 24. — Mieste planuojama suruošti mil- 
Italijos parlamento narys En- žiniška demonstracija, kurioj
gelbei! Besedniak, atstovaująs dalyvaus bent 100,000 darbi- 
Goricos provincijos jugos’a- niūkų. Dvyliktą valandą die
vams, vakar kalbėdamas parla-^nos žygiuotojai demonstracijoj 
mente aštriai smerkė, fašistų sustos dešimčiai minučių tylo- 
va'džią už persekiojimą slavų'mis pagerbti Chicagos kankin- 
kalbų mokyklose jugoslavų tau- tinius.
tinių mušumy g.v vennniose sri- Kadunjri GeKiižinč švente

tyse. , pripuola sekmoriienį, krotamų-
Besedniak, kurs yra vienas jų paveikslų teatrų savininkai

nedaugelio likusių parlamente
nefašistų, savo kalboj pasakė, leisti tą dieną laikyti teatrus 
kad daugiau kaip keturiasile- atdarus, kadangi kitaip jie lū
šim t slavų mokytojų buvę pa- vėsią didelių nuostolių, 
šalinti iš vietų dėl to, kad jie 
atsisakę tapti Italijos fašistų 
mokytojų sąjungos nariais, ir 
raštu duoti sutikimą trempti 
savo gimtąją kalbą slavų ma
žumų gyvenamų sričių mokyk
lose. 
Sifili 
buvę

piraty kaimus
Fašistų vyriausybė trempia kal

bą mokyklose ir persekioja 
mokytojus nefašistus

Meksikos darbininkų uni- 
ankslo ruošiasi Gegužės |

padavė Vyriausybei prašymą

Lenkai nori atnaujinti de 
- rybas su Vokietija

Del persekiojimų, dau- 
kaip pusė slavų mokytojų 
priversti Italiją apleisti.

Kuo užsiima Amerikos 
kolegijų studentai

WASHINGTONAS, kovo 24. 
— šį rytą čia įvyko riaušių 
tarp pirmamečių ir antramečių 
Washingtono ir Jeffersono ko
legijų studentų. Keliolika stu
dentų buvo sužeista, daug lan
gų išdaužyta ir įvairių daiktų 
sulaužyta. Riaušes buvo polici
jos likviduotos, nors 
kams taipjau kliuvo.

Pirmamečiai buvo 
restorane, netoli nuo
suruošę savo bankietą, ir kai1 
jie bankietavo, sofomorai (ant
ra mečiai studentai) puolė juos. 
Radę duris užrakintas ir langus 
uždarytus, jie ėmė daužyti- stik
lus ir svaidyti plytgalius, ak
menis ir skandinamas bombas. 
Grumtynės prasidėjo, kai 
mameČiai, išbėgę laukan, 
kavo užpuolikus.

poiicinln-.

viename 
kolegijos,!

Baudžiamoji ekspedicija 
nim ir sprogimais nušlavė i 
šimtą namų
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Lenkai likviduoja dvi poli 
tinęs partijas

HONKONGAS, Kinai, kovo 24. seimo posėdžiuose. 
— Baudžiamoji Britų ekspedi-Į 
cija. vartodama visų karo pa
būklų, apie Bias įlanką sunaiki
no kiniečių kaimus, 
piratų (jūrių plėšikų) lizdais. 
Aeroplanams iš oro 
jant, baudžiamieji būriai puolė 
kaimus ir ugnim L>e,i sprogsta- 
momis bombomis nušlavė apie 

šimtą namų. Jie taipjau sudras
kė ir sudegino daug kiniečių 
luotų ir valčių, kuriuos piratai 
vartojo grobimams iš sugautų 
laivų krantan parsigabenti.

No. 71

Kinija už visišką tauty 
nusiginklavime

VARŠUVA, kovo 24. —Var
šuvoj, Vilniuj ir kitose Lenki
jos rytų “kresų” vietose išlip
dyta vidaus reikalų ministerio ‘ priruošiamos 
pasirašyti skelbimai, kuriais 
pranešama, kad likviduojamos 
dvi politinės partijos: Nepri
klausomoji Valstiečių partija 
ir gudų “Hromada”. Abidvi jos 
esą pavojingos valstybės visu
mai ir, kaip tokios, neteisėtos. | naikinti, pasakė Ču, tai pa<lary

Vyriausybė įspėja, kad už 
priklausymą toms partijoms as
menys busią aštriausiai bau
džiami.

; Nepriklausomos Valstiečių 
.partijos skyriuose policija daro 

didelių kratų. Po to skyrių įs
taigos buvo uždarytos ir užant
spauduotos. Partijos laikraš
čio archiyai buvo suimti. Tuo 

■tarpu vienas tik partijos biu- 
. ras dar liko neuždarytas, ka

dangi seimo narys Ballin parei
škė, jogei tai esąs jo privatinis 
gyvenamasai butas ir todėl ne
liečiamas. Policija tečiau tuos 
namus daboja, pasiruošusi butą 

įtuojau užantspauduoti, kai tik
UK‘ atstovas pasišalins.

• Likviduotų partijų atstovai 
pareiškė, kad jie ir toliau ei-' 
šią savo pareigas ir dalyvausią

laikomus

žvaigau-

Nesibučiuokit. Bučiavi
mas trumpina 

gyvenimų
SAN FRANC1SCO, Cal.,.kovc 

kijos vyriausybė nutarė atnau- 24. — Medicinos profesijos 
jinti prekybos derybas su Vo- žmonės išleido įspėjimą, kad 
kietija tais pamatais, kurie bu- kiekvieno žmogaus širdis pla- 
vo užsienių ministerių Strese- kanti tam tikrą skaičių kartų, 

nustatyti o kaip tuos plakimus suvarto- 
Sąjungos ti, tai jau turįs kiekvienas ži

notis.
valdžiiJ Pasak jų, širdis, bendrui 

manoma, imant, per visą gyvenimą su
kartų.

VARŠUVA, kovo 24. —Len-

man no ir Zaleskio 
Genevoj per Tautų 
tarybos susirinkimą.

Kadangi Vokietijos 
parėmė Stresemanną,
kad netrukus bus paskirtos de- plakanti 1,545,264,000 
legacijos ir derybos vėl prade- (Sujaudinimas, kaip kati, pa vyž
tos. džiui, bučiuojantis, širdies pla-

___ ‘kimą paskubinąs iš normalių 
Jungt. Valstijose atsi-'70 iki “P‘e, ?°-Tl10 budu kiek' 

trimisnaujino kiniečių 
“tongų” karas

vienas bučkis žmogaus 
’ mą sutrumpina beveik 
j minutėmis.

GENEVA, Šveicarija, kovo 
24. — ču Caohsin, Kinų dele
gatas Tautų Sąjungai, pareiškė 

nusigink lavinta
konferencijos komisijos susirin
kime* kad Kinija esanti pasi
rengus visai nusiginkluoti, jei 
ir visos kitos valstybės tą patį 
padarysiančios.

Vienintelis būdas karus pa-

ti taip, kaip kad padaręs vie* 
nas senovės Kinų imperatoriuj 
kurs visus karo laivus paskan
dinęs, visus karo ginklus su» 
vertęs j liejamąjį puodą ir piJ 
daręs iš jų stovylas.

Francija vilkina atsakyt j 
Coolidge’o kvietimą

PARYŽIUS, kovo 24. — 
Francijos ministerių kabinetas 
šiandie nutarė dar atidėti pa
siuntimą atsakymo Jungtinių 
Valstijų prezidentui į jo pakvie
timą, kad Francija atsiųstų 
savo observuotąją į trijų val
stybių laivynų ginkluotės su
mažinimo konferenciją.

Atsakymas atidėta iki atei
nančio šeštadienio. Prancūzai 
mat nori žinoti, ką tuo talpu

: ar ji siųs savo 
konferencijon, .ar ne. 

Nuo to pareis ir jų atsakymas.
Lietuvos imigrantą kvota Į delegatą konfei 

flar neužpildyta
Iš paskirtos Lietuvai 344 imi-

Krantų kvotos vixų dnotn 
bendrai 256 asmenims

Dar du Illinois Univer- 
A 

si te to studentai 
pašalinti

URBAN A, III., kovo 24. — 
Illinois Universiteto vyriausybe 
pašalino iš mokykfds dar du 
studentu, kaltinamu dėl girta
vimo.

Per šiuos mokslo metus iš to 
univęrsiteto už girtybę buvo 

Bendrai vizų buvo pašalinta jau daugiau kaip dvi- 
duota 256, tame 172 turintiems dešimt studentų, 
pirmenybės ir 84 neturintiems . 
pirmenybės. Kvotai i 
yizos galėtų būt duotos'88 imi
grantams iš Lietuvos.

Valstybės Departamento ką 
tik paskelbtas pranešimas apie 
imigracijos stovį parodo, kad 
Lietuvai skirta metinė 344 imi
grantų kvota šiems fisko me
tams, pasibaigiantiems birželio] 
mėnesio 30 dieną, dar nėra už
pildyta.

užpildyti NELAIMINGAS ATSITIKI
MAS

MOKYKLA DEGA —• TEGU 
DEGA IR KNYGOS

HI’NTLEY, Anglija, kovo 24. 
— Kai vienas Richmcndo ku
nigaikščio dvaro darbininkas, 
vardu James Gordon, stovėjo 

, po medžiu, kirvį aukštin pake- 
Hęs, nulužus šaka krisdama že- 

~ j myn užgavo kirvį ir suvarė jį 
L’ darbininkui į galvą. Jis tuojau 

mirė.

PIERRE, S. D., kovo 24.
Pierre Central mokyklai 
gant. vienas vaikas, tos mokyk
los mokinys, šmukštelėjęs pro 
mokytoją nubėgo ties degančio 
trobesio anga ir pro atdaras 
duris metė savo knygas vidun. 
Jų. girdi, daugiau nebereikia.

Ugnis, sunaikinus mokyklon'toj (šiandie) išplaukia į Euro- 
trobesį, padarė $50.000 nuosto-'pą sergančios Romoj savo dūk. 
lių. terš atlankyti.

Mellon keliauja į Europą
\VASHINGTONAS, kovo 24.

Iždo sekretorius Mellon ry-

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

“Naujienų” Kontestas ___
Apie šimtas vyrų ir moterų Chi- 
cagoje, apielinkėse ir po visą 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba 
kaipo kontestamtai, kelime “Nau
jienų” cirkuliacijos, pardavinė-l 
jime “Naujienų” skelbimų ir 
knygų kortų.

“Naujienos” ragina visus sa
vo skaitytojus, visus draugus ir 
pritarėjus, teikti visokeriopą pa
ramą veikiantiems “Naujienų”

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
24. — Gen. Francisco Manzo, 
operuojančios prieš maištingus 
indėnus Sonoros valstijoj ka- 
riuomenės vadas, praneša kuro 

- ' ■ 1 Bacutete
kalnuose įvykęs vienas atkak
liausių mūšių tarp federalinių 
jėgų ir Jaki indėnų. Kova trau
kusis be paliovos per dvi die- 

. nas. Daug buvę nukautų abiejo
se pusėse. Pagaliau betgi indė
nai buvę nuveikti ir išblaškyti.

Japonijos premjeras 
nusitaręs rezignuoti

pir
atą-

BĖ-
NIEKAS NESU

ŽEISTA

Tarp priešingų kiniečių “ton-
gų” (organizacijų) — tarp Hip AUTOBUSO KATASTROFA

TRAUKINYS IŠTRUKO Iš 
GIŲ;

REPUBLIC, Mich., kovo 24. 
— Netoli nuo čia ištruko iš bė
gių pasažierinis Chicago, Mil- 
vvaukee and St. Paul trauki
nys No. 2. Laimingai betgi žmo-! 
nių niekas nenukentėjo.

Sing ir On Leong — prasidėjo 
vėl karas ir vienų antrų žudy-Į^i 
mas. Prieš dvejetą metų buvo 
padarytos paliaubos, kurios da
bar pasibaigė ir kova atsinauji
no. < 
kinietis buvo užmuštas, 
Yorke — trys, ;
(Conn.) vienas, Clevelande 
— vienas, Pittsburghe — du.’

darbininkai užmušti, 
tuoni sužeisti

aš-

GLATZ, Prūsų Silezija, kovo
Chicagoj vakar jau vienas 23. — fcį rytą netoli nuo čia 

iu3v««, New ! atsitiko didelė nelaimė. Suge- 
Manchestery dus tormazui, autobusas, kuris 

gabeno į fabriką apie septy
niasdešimt darbininkų, nusirito 
į pakalnę ir susikūlė, šeši dar
bininkai buvo užmušti, o aštuo- 
ni pavojingai sužeisti.

I Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra- 

1 našauja:
Azijos Rusijoj rado juo-' Daugiausiai debesiuota; ne- 

duiu deimantu didelė temperatūros atmaina;
______  ’ vidutinis mainąsis vėjas.

AKMOLINSKAS, Azijos Ru-1 Vakar temperatūros buvo 
tusi už jų įdėtą triūsą labui kad jis galutinai nusitaręs re- sija, kovo 2R. šioje apygar- tarp 35° ir 40° F.
"Naujienų” laimėti kuodidžiau- zignuoti, kai tik ateinanti šeš-doj rado juodųjų deimnntų. šiandie saulė teka 5:46, lei-

Studentas nusišovė; ne
verta esą gyventi

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

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

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

Telegrafuok it pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 

* jums patarnavimą:

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

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

DETROIT, Mich., kovo 24.— 
Palikęs raščiuką, kad, girdi, jis 
nebematęs prasmės gyventi, pa
leido sau kulką į galvą Delbert 
James 19 metų, Fordsono pri
rengiamosios mokyklos studen
tas. Be sąmonės jis buvo nuga
bentas į ligoninę, kur daktarai 

tadienį pasibaigsianti seimo se-’ guolių. Tai dar pirmą kartą džiasi 6:06 valandą. Mėnuo te- pasakė, kad vilties jam pasveik- 
sija. tokių deimantų surastų Rusijoj, ka 1:21 valandą ryto. ti nebėra.

TOKIO, Japonija, kovo 24.—
kontestantams, kad jiems sek-j premjeras Vakatsuki pranešė

“Naujienų” laimėti kuodidžiau- zignuoti, kai tik ateinantį šeš- doj rado juodųjų deimantų; 
sias dovanas.
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IŠ POLITIKOS LAUKO
tVM'E l S*VO BVTEUt

ką n

T EI jus negalit penėti savo 
krūtimis kūdikį, pasirinkit 

maistą kuris butų maistingas ir 
lengvai virškinamas, kaip geros 
motinos pienas. Duok savo 
kūdikiui Borden’s Eagle Brand 
Condensed Pieną, geriausį mai
stą dėl dėl kūdikių—jis buvo 
vartojamas per paskutinius še
šiasdešimtis devynis metus šim
tų tūkstančių moterų.
Jei Ju« prhlųilte muma Alt* paakelblm* 
•u Juhu vardu ir adreau. arba prlntųMta 
nuima atvirute, men paaiųalme Juma, 
d.) kai, pamokinimų Juru kalboje kaip 
penėti Juaų kūdiki; talpai vaikų knygute 
Ir kttuklov Įdomiom llteraturoa. Paralduoda 
viaoae vaistinėse Ir groaernėae.

THE BORDEN COMPANY 
Borden B Idą., New York, N. Y.

VAIKAI REIKALAUJA
“CASTOflIA”,

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus

GEROVes SKYRIUS^
I...KU1.1 aaarrrn n-.K. matele, t ,xli; 

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

REPUULIKONAI
NUO

SUSIVIE-

frakcijos, 
savęs jau

Dvi tepu bl ikonų 
kurios kovojo tarp 
12 metų, šiuose rinkimuose .su
sivienijo ir dabar bendrai re
mia Thonipsono kandidatūrą. 
Vienai tų frakcijų vadovavo bu
vęs generalinis valstijos pro
kuroras Brundagc ir senatorius 
Deneen, o kitai, 
Small-Thompson,
(' ro we-Ba r rett-Th oinpson. 
moji frakcija savo 
nominacijose statė 
bet jam nominaciją 

dabar

lll i ... , —i-^ /Wlf i ■ — lĮĮMF—!■ • —■1 ■

Todėl, Kad Deveris nepastatė 
miesto advokatu tokio žmogaus, 
kurs tarnavo ne miestui, bet 
guzo ir elektros kompanijos 
bosui, kaip padarė Thompsonas.

Todėl, kad Deveris nepasta
tė Mokyklų Tarybos 
tokio žmogaus, kurs 
kaltintas už graftą.

Todėl,
rūpintis nelaimingų 
žmonių reikalais tokią prakil
nią moterį, kaip Miss Mary 
McDoyvell, kuri yra mylima vi- 

socialistųhų lietuvių ir kitų tautų netur-

yra jau 
tų kad 
kūdikius 
č iojimo, 
rhea
karštį, ir reguliuoja skilvį

s! Fletcher’s Castoria 
vartojama virš 30 me- 
apsaugojus vaikus ir 
nuo Užkietėjimo, Žeg- 
\Vind Colic ir Diar-

p pašalina kliautį pas juos 
ir 

žarna?, pagelbsti suvirškinti 
maistą, suteikia naturalį miegą 
be opiates. Tikros gyduoles tu
ri šį parašą.

Reikia

Surembėjimai
Greita, saugi, tikra pagelb.i nuo 
įturembėjimų ir skaudamų 
kojų. , -

Aptiekose ir čevarykų 
krautuvei*.

DrScholl's Uždekit vi

2ino-pads
vienį ir 

skausmas 
pranyks

“Plaukite po Amerikos Vėliava1*

Planuokite dabar praleisti 
gražų pavasarį

LIETUVOJE
Nupiginta ten ir atgal kelionė 

trečia klesa į 
LIETUVĄ 

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen 

PAMISLYKITK apie gražias pavasario 
* dienas jūsų tėvynėje! Žiema jau nyksta, 
pavasaris už kelių savaičių bus čia.

Jei planuojate keliauti j Lietuvį, tai apsi* 
mokės patirti apie neprilygstamus patogu- 
mu»—daug maisto. erdvus kambariai, 
draugiškumai—kuriu, rasite ant laivu vai- 
domu »r operuojamu Suvienytų valstijų 
valdžios.

Išplaukimai United States Lines 
laivyno balandy yra:

S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 
Balandžio 6

S.S. LEVIATHAN .
Balandžio 9 

(didžiausias laivas pasauly) 
S.S. GEORGE WASHINGTON 

Balandžio 20
S.S. PRESIDENT HARDING 

Balandžio 27
S.S. REPUBLIC 

Balandžio 29
S.S. LEVIATHAN 

Balandžio 30
Pasirinkite bile vieną iš tų laivų ir plauk

site su jūsų tautiečiais, o visi reikalai 
kelionės ir bagažo bus aprūpinti išanksto.

Pilnų informacijų klauskite pas vietos 
agentą arba rašykite pas

United 
States Lines 
gf 110 S. Dearborn St., Chicago g- 
K. 45 Broadvvay. N«w York City

Candy!

0h 
Henry! 

America’s

rimt rrfuUarHkata talko- 
Urytata atvirai ir lalavai 
IH.g.iM.alL

•M taiko gviMouime roi-

n. kMlkl*.

KMtalį tr f-
o4Jin. m yra dalyku gyvo, 
•virbo* kelmynai Ir taaUI

Jšpradžių 
o dabar — 

Pir- 
kandidatu
Litsingerį, 
pralaimė

jus, dabar susivienijo su 
Thompsono frakcija ir rems 
Thonipsono kandidatūrą. Belie
ka tik nedidelė dalis Small re- 
publikonų, kurie remia I)r. Ito- 
bertson, kuris kandidatuoja į 

I mayorus kaipo nepriklausomas 
kandidatas. Brundage, kuris 
ypač smarkiai kovojo prieš gu
bernatorių Small, dabar džiau
giasi 
visai

iš susivienijimo, nes Small 
nebeteks rėmėjų. Pirmiau 
Small rėmė ir Thompso- 
bet keli metai atgal jiedunas, 

šusipiko ir dabar vieni su kitais 
smarkiai kovoja. Bet Small ne 

remiasi ant Chicagos, kiek 
pietinės dalies valstijos, 
Chicagai yra labai priešin-

t i (‘k 
ant 
kuri 
ga.

Bet yra nemažai ir republi- 
konų, kurie remia Deverį ir ku
rie turi sudarę republikonų ko
mitetą Deverį remti. Tečiaus 
ir Thompsonas turi rėmėjų tarp 
demokratų. Buvęs demokratų 
kandidatas į mayorus Martin J. 
Walch, kuris betgi nominacijos 
negavo, atvirai remia dabar 

kuriam reikia tuoj atsižiu- (Thompsoną ir pastarojo mitin
guose viešai kviečia demokra-

STRAIPSNIS 7

Reguliariškai Rodavytis 
h ii Daktaru

viduriavimas yra ženklasKudikio 
pavojaus, ___  ___ ___ w
lėti. Ekstra atyda ir tinkama prie- ( 
žiūra iš motinos pusės, daug padarys, - 
idant kūdikį pemešus per šį pavojin-;tus mesti Deverio-Brennan va
gų laikotarpį.

Visados reikia saugotis viduriavi
mo, kadangi mažiausias užpuolimas, 
jei negydomas, gali privesti prie rim
tų painiavų. Reikia gydytoja šaukti 
net menkiems nuotikiams. Jei, vie
nok gydytoja nėra galima gauti, tai 
butų patartina neduot maisto per 24 

(Valandas, duodant tik paprasto van- Dever, 
don.’; aiba miežinio vandens. .Jei po 
24 valandų kūdikiui pagerėjo, bandyk I 
labai silpną mišinį (sakysime, pusę S1O mayoro, 
paprastos for mulas) i 
iki mišinis atatiks kūdikio _____
Paprastai ima 10 dienų iki dviejų sa- . 
vaičių kol kidukis atgauna i 
padėtį viduriuose. Liga antrą : 
užpuola greičiau negu pirmų sykį.

Visados reikia bonkutes, čiulpikus 
ir virimo indus laikyti griežtai žva
lius. Tai geiiausia atlikti paviri
nant juos vandeny. Vandenį varto
jamą maistą gaminant reikia išvi
rinti, ir atvėsinti bei laikyti gerai už
deramame puode — v ,——, .. 
dangalą reikia pirma gerai pavirinti.* 
Sykiu tik tiek vandenio išvirk, kiek 
reikia visos dienos penėjimams.

i Krutu pienas yra saugiausias pie-į . 
nas visados. Jei jo nėra, tai reikia mušeikų, nes jis 
palinkti maistui švarų, ; 
atmiežtų sulyg kūdikio amžiaus ir 
svorio. Jei nesi tikras savo apylin
kės gaunamame pieno, tai konden
suotas pienas suteikia ideališką mais
tą, dėlto, kad yra švarus, vienodas, 
lengvai suvii skomas, i 
ma jį greitai paruošti.

Jei duodama orančių sunka ir koše-'politikieriai buvo net f teismą 
lės (kaip rekomenduoja bile 1 
formula), tai kondensuotas pienas Į 
tinkamai vartojamas suteikia visus, 
augimui reikalingus elementus.

Vidurių suirimo Kalima išvenąti. 
Svarus maistas, švarus virimo ir pe
nėjimo indai, grynas vanduo atsigėri
mui, tinkamas kiekis maisto atatin
kamais tarpais, drauge su ganėtinu 
kiekiu šviežio oro ir saulės yra dideli 
žingsniai viduriavimą išvengti. Mu
sės yra mikrobų nešiotojos ir dažnai 
užteršia maistą. Todėl svarbu tuos 
niekingus tvarinius vaikyt nuo kūdi
kio ir jo maisto. Nečleiskite musių 
j stubą.

Kaip rašėme, dažnai nutinka, kad 
motinos negali žindyti kūdikių ir turi 
duoti kitokį maistą. Geras, j 
karvės pienas tinkamai sulietas su! 
tinkamu kiekiu geriausio cukraus at
stoja motinos pieną. O geriausias nes tada 
suliejimas parinkto pieno ir geriausio 
cukraus parduodamas po vardu Bor- 
den’s Eagle B ratui Pieno. Per tris 
gentkartes Amerikos motinos i 
kėio šiam pienui. Penint sulyg nu
rodymų, jie yra arčiausias i---- -------
nos pieno.

dovybę ir eiti pas Thompsoną.

PRIEŠRINKIMINE kova

Besiartinant mayoro. rinki
mams kova tarp demokrato 

dabartinio mayoroj ir 
epublikon.o Thompsono, buvu- 

eina vis smarkyn, 
ir stiprinkime Kaip iš vienos pusės, taip ir iš 
idikio amžiui, pllsgs svaidoma vis nau- 

normalę jais kaltinimais. Thompsonas 
sykį kaltina Deverį už io adminis- 'I .|tracijos išlaidumą, kad jis žy

miai padidino miesfo išlaidas, 
bet nieko gero ’ neatliko. Esą 
prie Deverio miesto išlaidos pa
didėjusios daugiau kaip $1,000,- 

puode — o puodą ir už- 000 į savaitę, o delei to padidė- 
>’ję ir taksai. Jis prižada suma

žinti miesto išlaidas ir apvalyti 
miestą nuo visokių plėšikų ir 

pastatysiąs 
sveiką pieną,!policijų ne piliečių dorą ar blai-

vuma saugoti, bet gaudyti kri
minalistus.

Deverio šalininkai gi nurodo,
ir visados gali-! kad prie Thonipsono buvę graf- 

uktybių, už ką niekurie

pieno j pakliuvę. Deveris gi be to tei
sinasi, kad jo administracija 

Į buvusi ekonomiškesne ir šva- 
’ resnė, negu prie Thompsono ir 
primena, kad Thompsonas ne- 
pildęs savo prižadų, nes žadėjęs 
duoti laisvės saliunams, o pas- 

jkui ėmęs juos ir uždaręs sek- 
, madieniais. Be to Dever-Bren- 
nan bando įtraukti į rinkimų 
kampaniją religijos ir rasių 
klausimus. Tą darė demokratai 
kada pirmą kartą Thompsonas 
kandidatavo į mayorus. Bet į- 

j terpinius religijos patiems de
mokratams išėjo ant nenaudos, 

Thonnpsonas sumušė 
S\veitzerį negirdėta didžiuma 
balsų. Kaltinama, kad Thomp- 

pasiti- sonas buk esąs negrų rėmėjas 
.-,u.yg nu- . v, • • -i 

šalę moli-*11’ užleisiąs miestą negrais.
Yra ir trečias žymesnis kan

didatas, būtent 
Bobertson,

sveikatos komisio- 
Jis eina kaipo nepri- 

> kandidatas, remia
mas Lundin ir gub. Small re
publikonų. Jis vanoja kaip De
verį, taip ir Thompsoną, priža
dėdamas padaryti miestą visai 
sausą ir išvyti visus kriminalis
tus ir butlegerius. Bet jis la
bai mažai' turi šalininkų.

Yra ir kitų kandidatų į ma
yorus, bet jie mažesnę kampa* 

Skaityk^8UVUl’ niją veda, arba bent jų kampa-

Biskj skaudamą gerklę lengva oa- D1‘.
gydyti. Geriausiai yra gydyti pačio- 'f’hompsono 
je pradžioje. Jeigu ilgiau lauksite, • 
gali išsivystyti į pavojingą ligą. Ge-jineriUb‘ 
liausis būdas, tai reikia visuomet tu- klausoma 
rėti namuose slovikelj Turpo ir pa-1 
trinti g(Tai gerklę su šituo terpen
tino ointment’u iš pirmo suskaudėji
mo gerkles. Terpentinas yra geros 
gyduoles nuo skaudamos gerklės. 
Bet paprastas terpentinas turi nema
lonu kvapų ir degina. Daugelis ne
nori jo vartoti. Tas yra prašalinta j 
Turpo. Tų mostį jūsų vaistininkas 
parduoda ir jus turėtumėt laikyti vi
suomet namie. 1

republikonas
buvęs prie

nijos dingsta visuotiname Įsi
karščiavime dėl Deverio ir 
Thompsono peštynių.

Žymiausiu po šių trijų kandi
datų yra socialistų kandidatas 
George Koop. Socialistų parti
ja susilpninta laike karo zoo
loginio patriotizmo ir valdžios 
puolimais, o vėliaus komunistų 
suskaldimu, dar negali atgauti 
savo spėkų ir pradėti platesnio 
veikimo. Tečiaus jos balsai au
ga ir tikimąsi, kad socialistų 
partijos kandidatas šiuose rin
kimuose gaus daug daugiau bal
sų, negu kad gavo 
kandidatai pereitais rinkimais. I lingu žmonių. 
Socialistų balsai labai sumažėjo I Todėl, kad Deveris pakvietė 
laike karo, kada visi buvo ap- rūpintis statybos ir miesto pa
imti karinio kvaitulio, bet prieš | gerinimų reikalais tokį nesu
kelia metus 
pradėjo vėl augti ir auga jie|ninkas Spragu®, kuris įstengė 
neatlaidžiai 
mais. Socialistų ‘ 
bus žymiausias ketvirtas kan
didatas j mayorus šiuose rin
kimuose.

kad 1 Teveris

advokatu 
buvo ap-

skurdžių

socialistų balsai Į tepto vardo žmogų, kaip pulki-

PRAŠALINKITE SILPNUMUS
Beveik kiekvienas silpnumas — slogos, kosulys, 

bronehitis ar panašios ligos atsiranda dėl apsileidi
mo. Daugelis suaugusių* žmonių yra perdaug užsi- 
enrię, yra ploni ir badauja nuo stokos vitaminų, jie 
nesupranta, kad nedavalgymas yra pavojingas da
lykas apsileidimo, kuris pagamina silpnumą ir už* 
sikrėtimę.

SCOTTSIMU1SI0N 
yra sveikatą saugojantis maisto-tonikas, turtingas 
cod-liver aliejaus’vitaminas, tiems kurie badau
jąs dėl stokos vitaminų, turėtų vartoti dėl pra- 
šalinimo silpnumo. Budavokit savo sistemą su 
turtingu vitaitfinais Scott’s Emulsion!

Sęott & Bowne, Bloomfield, N. J. 26-45

kiekvienais rinki-1 pravesti milžinišką mksto sta- 
kandidatas Į |xrogramą, neilaleidžiant 

įok io grafto.
Todėl, kad miesto advokatu 

pastate tokį gabų žmogų kaip 
kandi- ] Francis X. Bush, kurs netar- 

ir komunistai. 1 iavo jokiam kitam bosui, o dir- 
turėjo butilbo tik miesto gerovei.
ButhenbergJ Todėl, kad Dtveris iš menko 

Chicagos ugniagesių skyriaus 
oadarč geriausią pasaulyj.

Todėl, kad Deveris ištiesė ar 
iraplatino daugelį Chicagos 
’atvių iv pastatė daug naujų 

komunistai. I tiltų.
" linkimais I Todėl, kad Deveris padidino 

dalyvavo, jiel nįe8to džiovininkų sanitoriją, 
kampaniją ii I p j() pagRipįų drą Bunden- 
riksmo dary- | ,en^ rUpino8i visos Chicagos

;veikata geriau, negu buvo tai 
daryta pirmiau, ir padarė Chi- 
•agą sveikiausiu miestu Ame
rikoje. •

Todėl, kad Deveris padidino 
Jiicago miesto knygyną ir ru- 
>inosi žmonių apšvieta.

nenorime, kad | T,,dsl- kad l)cveri3 y™ l>asi’ 
Thompsonas vėl išeikvotų mies-1 ’en^Vs įvykinti Chicagai dauge- 
to pinigus. I i kit'J sumanymų,

Todėl, kad norime išgelbėti tai>? Požeminių geležinkelių į- 
Chicagos miestų nuo pasikarto-1 red'nlas’ ginimas Chicagai tie- 
jimo Thompsono .administraci-| 'os sP|Vsli Chicagos mies o 
jos skandalų ir graftų, tatvekarius ir t.t. (home rule).

Todėl, kad nenorime, kad liesinimas Chicagos upes, is 
Thompsonas/ užleistų ChicagJ 10 ll,rCtU didžiaasl? na,,dli >’,C’ 
negrais, nuo ko,mes lietuviai tinės Chicagos dalies’ gyvento- 
labiausiai nukentčsirn. I al> 11

Todėl, kad nenorime, kad I i odei, imd mes nenoi ime 
Thompsonas vėl dusyk padidin-l chicagos pražūties, o norime 
tų taksus, kaip jis padare,' ka-1 Shicagai ir sau ir savo vaikams 
da buvo majoru. lidesnės gerovės ir palaimos,—

Todėl,. kad netikini tuštiems I balsuosime ir išrinksime 
Thompsono prižadams, nes jis I Chicagos majoru dar keturiems 
pirmiau nei vieno' savo priža- Į netams dabartinį majorą Wm. 
dų neišpildė. I Deverį. i

Todėl, kad Thompsonas iš-l -Lietuvių Deverio Komitetas, 
anksto yra pardavęs miešti; 
kapitalistams, iš kurių miestas 
reikalauja sugrąžinti dešimt mi- 
lionų dolerių.

'Todėl, kad Deveris valde 
miestą visais žvilgsniais geriau 
negu 'Thompsonas.

Todėl, k«jd Deveris nėra par-

Rengėsi statyti savo 
datą j mayorus 
Tuo kandidatu 
Ruthenberg. Bet 
mirė ir todėl komunistai vei-1
kiansia neturės savo kandida
to šiuose rinkimuose. O betgi 
gaila. Balsavimai butų aiškiai 
parodę, kiek maža įtakos tarp | 
darbininkų turi 
Nors kiekvienais 
kuriuose tik jie 
vesdavo smarkią 
daug triukšmo ir 
davo, bet balsų surinkdavo daug 
mažiau, negu socialistai, ku
rie beveik jokios kampanijos Į “ 
per virš dešimtį pastarų jų me-1 * 
tų neveda. —S.

Kodėl balsuojame už Deverį?

Didelė Svarbi Naujiena 
Detroitiečiams!!
Lietuvos Teatras

Komedija “Bajoras Gaidys”
Penkių Veiksmų. Bus suvaisdįhta 

sidavęs nei vienam kapitalistui. I Nedėlioj, Kovo (March) 27 Jie»4> , ... I Detroit’el Lietuvių Svetainėj, 25-tos 
lodei, kad Deveris nepakėlė gatvės ir DIX AVĖ. Lošimas prasi- 

tic k taksų, kiek Thompsonas, o I dės 6-tą vai. vakare. Po lošimui tę- 
• , n -. . , | sis šokiai prie geriausios muzikos,vitnok išgelbėjo .nuėstą nuo kuri yra ispLlctSvos, Vilniaus mies- 

bankl’Uto. | to. Detroitiečiai! Visi be skirtumo pa-
Todel kad Deveris musu vai- XvaIgų» atsilankykite ant šio vakaro, louei, K<m Mcvtns musų vai I Kur-} rengia jaet. Prog. Dramos 

karus pastate į trumpų laikų I Draugija. Komedija “Bajoras Gaidys’’ 
apie 68 naujų mokyklų ne po-I vra viena* iš juokingesnių Komedijų, 

; . . v • . . . i • r.,, 1 | o ją tik ir vaizdins geriausi Dramos
picrinių santllkių kaip l homp- Draugijos ratelio aktoriai Detroite, 
sonas, bet puikių mūrinių, ap-1 Pasakome ir užtikriname, kad tokios 
Slldytų ii giuziai įiengtų 1BO-||<uomeį nematysite lankydami did- 
kyklų. I žiausius teatrus, koki ši komedija

Todėl k'id l)(*veri« noišnik. bus suvaizdinta. Todėl atkreipkite lt a l, acl iJcytiib nusalk jr dalyvaukite tame juokin-
vojo automobilių 'taksų piiųgų, giausiame vakare.
bet UŽ tuos pinigus išcementa-l Kviečia visus ir visas f .. I Liet. Prog. Dramos Draugijos
vo su virs 190 mylių galvių ir Rengėjai.
50 mylių alėjų. ------------------------------- --------

Todėl, kad Deveris pastatė Piliečiai gimę Ųtlir get- 
didelę vandens varymo stotį, bja ThompSOną 
kuri pristatys užtektinai van-1
L vieni nietinoi Chipnone Amerikos piliečiai kurie yra gimę d.ns Visai pie tinei Chicagos Įkitur, yra pasirengę paremti ir bal- 
daliai, taip kad vasarą nebe- suoti už William Hale Thompsoną į 
truks vandens žmonėms gvve- ^hicug?s .Mu>ru:s- Tie žmopėsjabai 

. I žingeidauja miesto gerovę ir jie zi-
nanticms ant j-čia ir 1-to augs- no, kad Wm. Hale Thompson yra 

I žmogus su didele energija ir gabu- 
’ i* j -i i j • I mais, kuris pradės didelį miesto at-lodi l, kad Deverįs visomis budavojimą, kuris nusamdys visus 

išgalėmis rūpinosi Chicagos ge-1 bedarbius^ suteiks daugiau darbų ir 
rovė, ir jeigu visai dar neišvi
jo, tai didžiai sumažino prosti
tuciją, panaikino baltąją vergi
ją ir apmalšino siautimą viso
kių kriminalistų saikų, kokių 
buvo privisę prie Thompsono.

Todėl, kad Deveris griežtai 
stovi už pakeitimą prohibicijos 
įstatymų, už alų ir vyną, ir ta 
me dalyke jis niękad nemaine 
savo nuomonės, kaip kad darė 
ir darys Thompsonas.

didesnį uždarbį. Jis padarys Chicagą 
pavyzdingiausiu miestu pasaulyje.

Amerikos piliečiai, kurie yra kitur 
gimę, dabar susiorganizavo ir rengia 
didelį bunkietą, kuris įvyks Neda
lioj, Kovo 27, 7 vai. vakare, Sherman 
Viešbutyj. Tikintus galima įsigyti 
nuo atstovų visokių tautų Sherman 
Viešbuty j, Room 259.

Majoras Thompsonas bus svar
biausia kalbėtojas. Taipgi kalbės at
stovai visokių tikybų ir tautybių. 
M r. A. B. Messer bus vakaro ve
dėju. e

Tūkstančiai piliečių liuosnorių re
mia Thompsoną įvairiais budais, nes 
jis jiems patinka, kaipo energingas 
žmogus.

i r

“GENAVAITE”
Nedėlioj, Balandžio-April 3,1927

HUNGARIAN HALL
Jefferson Avė., Aurora, III.4

Durys atsidarys 5 valandą, teatras prasidės lygiai 6 vai. vak. 
Suaugusiems įžanga 75c ir $1.00, vaikams 10c

Vaidins Lietuvių Teatro Grupė iš Chicago, III. vadovaujanCar- 
tistei M. Dundulienei. Vaidinime dalyvauja šie artistai: Petronėlė 
Petravičiutė-Miller, B. Liutkevičius, M. Kasparaitis, V. Preikšą, P. 
Daugėla, J. Auryla, Olga Kasparaičiutė, J. Radišauskas, W. Vaitkus, 
S. Liutkevičius, Jr., J. Herman, A. Daukša ir M. Dunduliene.

Visus kviečiame atsilankyti.
( . • ARTISTAI

Viva-Tonal Columbia Phonografai, naujas 
tobulumas ir aiškumas balso, kainos $40.00 
ir aukščiau. Mainome i jūsų seną Phonografą

16059
16054
16055
16056

Nauji Columbijos Lietuviški Rekordai 
Po 75c Vienas

16060
16058

16048
16044
16041
16040

61002
16045
16034

Įdainavo Justas Kudirka
Vienas .žodis ne šneka ir Iš Rytų šalelės
Dul dul dūdelę ir Dziiigeliukai
Tu mergelių dainavimas ir Ne bile kieme mergelė auga 
Kad galėčiau ir Kai aš buvau neženotas.

Įdainavo Kamila Jozevskaitė
Prapuoliau Matuše ir Liepė tėvelis 
Oi, Oi, Oi ir Meilė tėvynės Nemari

Įdainavo Jonas Butėnas
Lopšinė ir Išgėriau septynias 
Kalinio Daina ir Mano Gimtinė 
Mes be Vilniaus nenurimsim ir Girtuoklio daina 
Eina garsas nuo rubežiaus ir Oi kaip pas močiutę

Įdainavo Juozas Babravičius
Karvelėli mėlynasis ir Plaukia sau laivelis .............
Gale sodo rymavo ir švint Aušrele ...... ......................
Kur Bakūžė Samanuota ir Aguonėlės ........................

Įgrajino Nauja Columbijos Orkestrą
Kosova, valcas ir Poeto Svajonė, valcas 
Ragana, polka ir Pabučiuok mane, valcas 
Linksmas medžiotojas, polka ir Linksma porelė, polka 
Ištikimas Draugas, polka ir Regina, valcas 
Senelis, polka ir Gražuolė, polka 
Kitayanka, polka ir Kaimiečių valcas.

buvau

$1.25
$1.25
$1.25

16061
16057
16053
16052
16039
16049
Rekordus pasiunčiame j kitus miestus, perkant 6

ant sykio apmokame prisiuntimo lėšas.

JOS. F. BUDR1K
3417 So. Halsted St Chicago, III-

>

DAKTARAS PASAKĖ PNEUMONIA
Ji atsirado iš slogų ir jis visai nepaisė. Daktaras rekomenduoja karštą Bul- 
garian Žolių arbatą dcl prašalinimo greitai slogas.

Apsisaugokib influenzos.
Bulgarian Žolių Arbata prašalina Reumatizmų, Užkietėjimą, Kepenų, 

nkstų ir Skilvio trubelius ir padaro stiprų kraują. Tikrai reikalaukit nuo 
savo vaistininko tikros Bulgarian Žolių Arbatos Raudonose ir Geltonose 
skrynutėse su mano vardu ant jų. Yra 3 mietų, 35c, 75c ir $1.25. Pastaba: 
didelės Šeimyos turėtų turėti mano didelę 5 mėnesiams dėžę. Atsiųskit $1.25 
T aš tuojau atsiųsiu jas jums. Adresuokite inun, H. H. Von Schlick, Pre- 
sident, 100 Marvel Buikling, Pittsbuigh, Pa.

i
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South Bostono chronika

Kovo 13 d., Lietuviu Svetai
nėj įvyko komunistų koncer
tas, kurio pelnau buvo skiria
mas dienraščiui “Nelaisvė”.

Dainavo “garsioji” “opera” 
dainininkė K. Menkeliuniutė iš 
Nrw Yorko, rusas dainininkas 
Gurami k o, iš Bostono ir k.

Publikos buvo net šimtas, 
tad pelno “Nelaisvei” liko apie 
$35 i skylę. Taigi komunistų 
dienraštis uždirbo kaip Zabloc
kis ant muilo.

čia man norisi pastebėti 
komunistams: ar ne geriau
jiems butų, kad jie savo tą 
“ Nelaisvę?’ uždarytų kur ne
laisvėn, bent tą syk jie neerzin
tų žmonių ir patys save ne
kankintų. Kamgi tokis laikraš

tis reikalingas, kuris neturi 
nei skaitytojų, nei užuojąutos 
publikoj.

Kovo 16 d., Symphony- Hali, 
kur yra penki tūkstančiai sė
dynių, įvyko (jebatni. Debata- 
vo C. Darrosv, (Ihicagos advo
katas, ir C. D. Gray, preziden
tas Kates Kolegijos iš Maine 
valstijos.

Tema buvo: Ar žmogus yra 
•lašina? C. l>arro\v kalJiėjo už, 

o C. D. Gray-—prieš. Publika 
riejo abiem lygiai, bet kuris 
publikoj būt gavęs viršų, neži
nia, nes per balsus nebuvo leis
ta. Tiesa, debatoriai abu geri. 
I)arro\v netoks iškalbus, bet 
aigummtų turėjo daugiaus ir 
geresnių, o Gray argumentai 
buvo silpnesni, bet pusėtinai iš
kalbus, tad kuone lygiom išėjo. 
Publikos buvo suvirs 5,000, nes 
aug buvo stačių. Įžanga buvo

$1, $1.50, $2.00 ir $2.50.

Dabar sportas
Kovo 10, Grand Opera House 

įvyko ristynės, kuriose ritosi1 
K. Sarpalius su Stanley Stasiak. | 
Du kartus iš trijų Sarpalius 
Stasiaką parito.

Garkavcnko, rusas, parito in-1 
dioną Shawnec. Pat McGill pa
rito liuli oi' Montana.

Kovo 17 d. vėl toj p 
tinėj įvyko ristynės, 
dų čempionas parito
Savvnec, o Garkavcnko, 
su airių čempionu Pat 
ant lygios išėjo.

P
■ūk Pareikalaukite 

veltui duodamas 
pavyzdines bonkutės. M

VISOSE 
VAIS

TINĖSE

Jie visi mėgsta

••• ~ ••
Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio.

35c.
Už 

BONKĄ

\ / a
* Jr

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

Brooklyn, N. Y. m

>1

Didelis Atidarymas
Brighton Parko ir Chicagos Lietuviams 

Žinotina
šiuomi pranešam, kad mes atidarome gazolino ir aliejaus 

stotį prie

Archer Avė. ir California - — Eaglo Ga*» and Oil Co.
šitos stoties savininkai esant* lietuviai, plačiai žinomi chi- 

cag'ečiai, todėlgi kviečiame atsik nkyti pas mus — mes duo
sime geriausią patarnavimą, nes laikome geriausios rųšies alie
jų žinomą kaipo Mobiloil, Veedol ir Pennsylvania Polarine Oil.

Malonėkite atsilankyti Kovo-?larch 26 d. duosime dei mo
terų ir merginų puikias rožes, taipgi neaplenksime nei vyrų. 
Visiems kostumeriams perkantiem.; nemažiau 5 galionus gaso- 
lino gauna vieną tikietą, o sutaupę 15 tikietų gauna aliejaus 
galioną veltui. Taipgi turime naujus įtaisymus greasavimui au
tomobilių.

Su gilia pagarba,
Savininkai: John Spitlit ir Bruno Šimkus

EAGLE GAS AND OIL COMPANY
Archer and California Avė.

I <1

GAUK ŽINIAS IR MUZIKĄ IS ORO DYKAI 
IR KADA TIKTAI NORI

Šitas naujas Fresh- 
man 6 tūbų, vienu 
kontrolių, kaip ant 
paveikslo, r a d i o 
už ...............  $49.50

A. B. C. Electric Power 
tinka prie kožnos radio, 
nebereikia baterijų; vi
sados išduoda gražų, 
aiškų balsą, už $49.50

Pas Budriką visos geriausios radios parsiduoda: 
Brunsvvick Panatropes, R. C. A. Radiolas, Atwater 
Kent. Ant lengvų išmokėjimų.

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

Tel. Boulevard 4705

MIS. MICHMEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-n«ue gatvėn

Tel. Yards H19

veikti kartu su Seimo išrinktu 
Jaunimo Komitetu; kitos visos 
komisijos privalo veikti atatin
kamus darbus. —Labor omnia 
vincit! — Nadas Rastenis,

Am. Liet. 'Karybos L Vice
pirmininkas.

Kovo 17, 1927.

šį patvarkymą darau be jo
kio rinkimo, vien tik imant 
iš eilės kaip ypatų vardai Ta
rybos Konferencijoje į Komi
sijas buvo surašyta. Jei ku
rios Komisijos jau pasiskirsto 
urėdyste — gerai. Jei kurios 
bus nepatenkintos; nariai norės 
apsimainyti vietomis, — turi 
valią tai padaryti. Bet nepada
rius jokios veikimo pradžios 
visi laukia kitų paraginimo, ir, 
kaip sakiau, tik kai kurios ko
misijos dar veikė.

Dabar, broliai, visi į darbą. 
Amerikos Lietuvių laukas dir
vonuoja; Lietuvoje dilgės auga. 
Jei snaųsime, tai ir mums ant 

lyg ir į Santykių su Lietuva KomiHja nosies samanos pradės želti.
Dr. M. .L Vinikas, Pirminio-( Tarybos Centralis Komitetas 

kas, 8618 IC2nd St., llichmond, mpjnasi savo darbu; Jaunuo- 
Ilill, N. Y. 'menės ir Sporto Komisija turi

P. Grigaitis. Sekretorius.____ ______________ ?

Susišelpimo Draugijų Komisija: 
'K. S. Karpavičius, Pirmininkas, 
6820 Superior Avė., Cleveland, 
Ohio.

M. J. Bučinskas, Sekretorius, 
176 Glenwood Avė., Binghamp-

Baigusi ak u Ad
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pr 
gimdymo.

Už dyk$ pa
tarimas, dar i) 
kitokiuose rei 
kalbose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa 
gelbą.

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

C. P. Jurgeliunas, Iždininkas, 
6771/2 N- Main St.-, Brockton, 
Mass.

Apšvietos Komisija
S. iMichelsonas, Pirmininkas, 

255 Broadvvay, Boston, Mass.
K. Baronas, Sekretorius, 1739 J 

S. Halsted St., Chicago, II
D. P. Pilka, Iždininkas. 

Sarpa-1 Broadvvay, Boston, Mass.

kur žy- 
indioną 

rusas,
McGill

čempionas K.
Malsenviczinm

į O musų 
liūs su .1. 
prakišo.

Buvo taip. Jie abu ritosi su
virs valandą laiko (tai jau ant
ru kartu, pirmą kartą Sarpa-i 
liūs Malcesviczių parito) ir 
Sarpalius* visą laiką ėmė viršų. 
Galų gale Sarpalius tris 1___
pagriebęs už galvos Malcėvičių > 
trenkė ant matraso, delei ko 
Malccvičius visai apkvaišo, bet 
dar vis laikėsi. Bet publika 
:r tur būt Sarpalius taipgi ma
tė, kad dar vienas parbloškimas 
Malcevviczio ant matraso ir jį 
užbaigs. Todėl Sarpalius ir vėl 
ji metė, bet Malcevvicze išsmu
ko ir kokiu tai stebuklingu at
sitikimu, kurio niekas nepaste-

Tel. Lafayetįe <HM»4

E. V. KROKAS 
Registruota Akušėrf

«'o'ifinernent i ejk patarnau-
ruimuos 9rt», •< M'*-

arijn* *» m»*’< ... oil «•••»•»•>.
hUteiktiiu veltui ' ihki

vai. po pietų ik- 9 vai vnk (Ki
tam laike pagal -tiiailp.

4120 So. Richmond Street

Yarda 4951

.'1739 So. Halsted St., Chicago, 
j Illinois.

karti F’ J’ Ba^očius, Iždininkas, 
253 Broadvvay, Boston, Mass.

Moksleivių Komisija
Baronas, Pirmininkas,

Chicago,

Malczexvičia trenkė Sarpalių 
ant matraso ir užgulė, ir kada 
refery pakėlė Malcewiczių nuo 
Sarpaliaus, tai Malccwiczia 
svyruodamas nusitvėrė už vir
vės ir nulenkęs galvą karėjo 
apie 5 -6 minutes iki atsipei
kėjo, o Sarpalius taipgi gulėjo 
ant matraso ir nesikėlė, net ir 
tąsyk, kada jį kėlė 2—3 vyrai. 
Bet ant galo pakėlė ir nuvedė.

K.
1739 So. Halsted St
Illinois.

K. Liutkus, Sekretorius, 1011 
S. Fremont Avė., Baltimore,' 
Md.

K. Augustinavičius, Iždinin
kas, 1739 So. Halsted St.. Chi-1 
cago, III.

Ekonomijos Komisija
Dr. G. J. Klimas. Pirminiu-( 

ka#ę 2538 N. Allegheny Avė., 
Philadelphia, «Pa.

J. O. Sirvydas, (rezignavo. į 
jo vielą nuskyriau) K. S. Kar- ■ 
pavičius, Sekretorius, 6820 Su-j 
perior Avė., Cleveland, Ohio.

St. Rodis, Iždininkas, 117 N.’ 
Deąrborn St., Chicago, Ui.

Imigracijos Komisija
V. Jankauskas, Pirmi n in- 
650 Palisade Avė., Jersey

Dabar publika ginčijasi. Vie-
ui sako, kad Malcevviczia Sar
palių partrenkė su savo gabu
mu, o kiti sako, kad tai biznis, 
kaip tai buvo sutarta. O man 
rodos, kad Malcevviczių tik ste
buklas išgelbėjo; tik taip pasi
taikė.—Raulinaitis.

KENOSHA, WIS.

Kovo mėn. 10 d. Kenosha 
Court House perkeičiau savo 
vardą, o pavardę sutrumpinau: 
vietoje Kazimier Brazevicz 
Chas K. Braze. Todėl pranešu 
visiems draugams ir draugėms,
kad žinotų.

—Chas K. Braze, 
7022 Sheridan, Bd.

Amerikos Lietuviu Tary
bos Dalykai

Tolesnis Komisijų Patvarkymas

Amerikos Lietuvių Penkto 
Visuotino Seimo nutarimu įvy
kinus Amerikos Lietuvių Tary
bą, ir * Tarybai laikant savo 
Konferenciją /Sausio 16, 1927, 
Brooklyn, N. Y., liko patvarky
ta eilė Komisijų tam tikriems 
dalykams atlikti. Po Seimo bu
vo Tarybos Sekretoriaus, p. D. 
P. Pilkos spaudoje paskelbta 
kokias ypatas į kokias Komisi
jas paskyrė. Taip gi tilpo spau
doje ir Tarybos Rezoliucijos ir 
pareiškimai kas link Tarybos 
tikslų, ir jos atsinešimas linkui 
dabartinės vaklžios Lietuvoje.

Tarybos pirmininkas, adv. F. 
J. Bagočius, pavedė man — 
laišku vasario 19, 1927 — kai-' 
po Tarybos t pirmam Vice-Pir
mininkui, tvarkyti įvairias Ko
misijas, ir p. V. F. Jankaus
kui, antram Vice-Pirmininkui, 
vesti* organizavimą įvairių or
ganizacijų — draugijų bei vie
tinių Tarybų darbą.

Eidamas man pavestas Ir 
priklausomas pareigas, šiuomi 
darau Komisijų urėdų patvar
kymą. Tarybos Konferencijai 
tik paskyrus ypatas į Komisi
jas, bet nepaskyrus kokie žmo
nės kokias pareigas turi eiti, 
didžiuma Komisijų dar nėra, 
kiek man žinoma, pasidalinę 
kas ką turi veikti, ir pačių Ko
misijų dar mažai kas yra vei
kiama. Kad pradėjus tam pra
džią, aš darau sekantį patvar
kymą :

‘F. 
kas, 
City, N. J.

St. Kodis, 
N. Deąrborn

N. Rastenis, 
W. Lombard 
Md.

Spaudos

Sekretorius, 117
St., Chicago, III.

Iždininkas, 700 
St., Baltimore,

Komisija
J. O. Sirvydas, Pirmininkas, 

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
S. Michelsonas, Sekretorius, 

255 Broadway, Boston 27, 
Mass.

P. Grigaitis, Iždininkas, 1739 
So. Halsted St., Chicago, TU.

Jaunuomenės ir Sporto Ko
misija

V. Sirvydas, Pirmininkas, 193 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

D. P. Pilka, Sekretorius, 373 
Broadway, Boston 27, Mass.

N. Rastenis, Iždininkas, 700 
W. Lombard St., Baltimore, Md.

Labdarybės Komisija
K. Liutkus, Pirmininkas, 101 

So. Fremont Avė., Baltimore, 
Md.

P. M. Balčikonis, Sekretorius, 
177 Glenvvood Avė., Binghamp- 
ton, N. Y.

M. Kasparaitis, Iždininkas, 
1420 Howe Avė., Bacine, Wis.

BETTER CANNOT 
RF M ADF THAN

Augštos r ų 
Sies siuvėjas 
Siutai daromi 
i n t orderio.

Valome, 
Dažome, 

Prosiname
2005

L’analport
Phone

Roosėvelt 2061

DENNIS 
BACIUS

"BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Vartoki t be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

B AVER

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab- 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neuralgia

Galvos skaud
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

Kiekvienas nesulaužytas 
“Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
siukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
24 ir 100. z

Lietu viai

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
127 N. Deąrborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1810
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGHIONIS
ADVOKA/AQ 

Miesto Ofisas 
190 No. State St^ Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St, Room 530 
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S- Halatetf St, Chicago 
Tel. Yards 4681

Garsinkitės Niojienose

Mis. Anielia Jarusz-Kaushillas 
AKUŠERKA 

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

Patyrusi gydytoja ir akušėrė 
Naprapatė

Mrs. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

H 45 M i1 waukee A ve.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

Tel. Empire 7365
DR. F. MATULAITIS 

322 Holbrook Avenue 
DETROIT, MICH.

Adynos 12—2 
6—8

• Res. Phone Fairfax 9258 
Central 8213—8214

Forest Garfield Smith 
ADVOKATAS

1008 North American Building
36 So. State S t., Chicago

Advokatai

A. A. SLAKIS
.ADVOKATAS

Ofisas vidurmieatyji
į Roorii 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St

Cor. Washington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigąn Are.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visų’ teisių

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Phone Pullman 0621
Ką. tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

DR. J. F. KORECKI
Gydytojas, Chirurgas, Akušėras 

1574 Milwaukee Av., kamp. Robey 
Ofiso valandos: 10-11, 2-4 ir 7-8

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408 
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BALSAVIMAS MILVVAUKEE’JE

Musų skaitytojai jau žino, kad smetoninis vidaus rei
kalų ministeris Musteikis (buv. policijos viršininkas Klai
pėdoje) iššaukė dvikovon atstovą Toliušj, kuris savo kal
boje Seime esąs jį įžeidęs. Šitą incidentą dabar kiek smul
kiau aprašo korespondentai iš Lietuvos.

Vienas fašistiško nusistatymo korespondentas rašo 
apie tai So. Bostono klerikalų organui sekamai:

“Kalbant Toliušiui, Liaudininkų lyderiui, įvyko ne
paprastas incidentas. Nors jisai pasisakė, kad jo kal
ba esanti paruošta iš anksto ir gerai apgalvota, bet 
kalbėdamas pavartojo žodžius ‘deržimorda’ ir ‘kon
trabandininkų’, nukreiptus Vidaus Reikalų Ministe- 
rio Pulkininko Musteikio adresu ... Pulkininkas Mus
teikis vieton atsakyti tokiais pat komplimentais visai 
kitaip reagavo. Jisai iššaukė Pulkininką Plechavičių 
ir Daktarą Sližį ir paprašė, kad jie apsiimtų būti jo 
sekundantais. Tie sutiko ir iš Seimo sales iššaukė At
stovą Toliušį. Vardu Pulkininko Musteikio jie parei
kalavo kad Atstovas Toliušis paskirtų iš savo pusės 
du sekundantu su jais pasitarti apie likvidavimą šio 
incidento. Atstovas Toliušis pakvietė Seimo narį Pul
kininką Zubrį ir dar vieną iš savo draugų.

“Tada Pulkininkas Musteikis pareikalavo kad at
stovas Toliušis tuojaus atsiprašytų pulkininko Mus
teikio arba duotų satisfakciją dvikovoje“.
Kas toliaus buvę, korespondentas sakosi nežinąs, bet 

jo nuomone Toliušis dabar esąs labai giliai įklimpęs: jei
gu jisai nesutiktų atsiprašyti ir neitų šaudytis su Mustei- 
kiu, tai pastarasis “einant jau senais papročiais” turėtų 
teisę, bent kada susitikęs atstovą, “drožti jam per veidą“.

Bet “Sandaros“ korespondentas, palaikąs vai. liaudi
ninkų pusę, aprašęs tą patį atsitikimą, daro iš jo visai 
priešingą išvadą. Jisai rašo:

“Toliušio įgaliotiniai pareiškė ministerio Mustei
kio sekundantams, kad atst. Toliušis kalbėjo visos 
Frakcijos vardu, kad už jo žodžius atsako visa Vai. 
Liaudininkų Frakcija, kad einant Lietuvos konstitu
cija Seimo atstovas turi pilną teisę iš tribūnos lais
vai reikšti savo mintis, kad atst. Toliušio pasakytie
ji žodžiai yra taikomi ne Musteikio asmeniui, bet jo 
kaipo Vid. Reik, minifterio įvestai sistemai, kad Lie
tuvoje kaip patys dueliai, taip šaukimas į duelj yra 
įstatymais uždrausti ir įstatymais baudžiami, kad 
ministeris Musteikis, kurio pareiga yra įstatymus 
saugoti pats tuo budu įstatymus sulaužė ir jiems nu
sikalto ir kad Vai. Liaudininkų Frakcija sutinka Mus- 
teikiui satisfakciją duoti tik teismo keliu ir kad mi- 
nisterį Musteikį už nusikaltimą Lietuvos įstatymams 
ji trauks teismo atsakomybėn“.
Išrodo, kad Toliušio pusėje daug daugiaus nuosaku- 

mo ir rimtumo, jau nekalbant apie teisėtumą. Musteikis, 
norėjęs suvaidinti karingo “ricierio” rolę, gali dar kad 
kokios atsidurti cipėje, kaip paprastas peštukas.

Pereitą antradienį Mihvaukee’je buvo visuotinu bal
savimu nominuojama kandidatai į Mokyklų Tarybų ir į 
Civilius Teisėjus. Balsavimuose dalyvavo daugiau, kaip 
23,000 piliečių.

Pasekmės tokios: iš dešimties nominuotų kandidatų 
į Mokyklų Tarybą keturi socialistų kandidatai užima pir
mas vietas, o penktasis socialistų kandidatas stovi aukš- 
čiaus už tris “nepartinius” kandidatus. Taigi visi penki 
socialistų kandidatai gavo nominacijas, ir vienas iš jų 
(pia-Meta Berger, socialisto kongresmano žmona) surin
ko net daugiaus, kaip pusę visų paduotų balsų, būtent: 
14,185.

Socialistų kandidatas į Civilius Teisėjus gavo dveje
tu tūkstančių balsų daugiaus, kaip stipriausias “nepar
tinis“ kandidatas. Mihvaukee’je, mat, nuo senai yra ma
da pas republinonus ir demokratus statyti savo kandida
tus, kaipo “nepartinius“, kad butų lengviau suklaidinti 
balsuotojus ir sumušti socialistus. Bet jiems tai nesiseka. 
Ką ne daro kapitalistinės partijos, o socialistai tenai vis 
eina stipryn ir stipryn.

PEŠTUKAS MINISTERIO VIETOJE

Ulsimokijlmo kalnai
Chicagoje — paltu:

Metams ................ ................ _ $8J0
Pusei metų --------------- |4.M
Trims minusiame _______— 8.M
Dviem mlneaiams 1JJI
Vienam miuasisj.... ........  .71

Chicagoje per neito to jas:
Viena kopija -----   4c
Savaitei--------------------------------- 18c
Mineliui 74c

Suvienytose Valstijose^ na Chicagoje, 
paltui

Metams 47.09
Ihisai metg................ ..........  8.10
Trims mlneaiams 1.76
Dviem mėnesiams 1.21
Vienam inlaeaiui .71

Lietnvon ir kitur utsianluoaei 
(Atpiginta)

Metams--------------------- - ---  48.00
Pusei meti_________ ... .. ..... — 4.00
Trims mlneaiams 2J(«
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su atsakymu.

PAMILO KINUS

Musų komunistai labai di
džiuojasi Maskvos pasisekimais 
Kinijoje ir giriasi, kad ne so
cialistai, bet komunistai pasi
rodę “geriausiais draugais” ki
nams, kovojantiems už savo pa- 
siliuosavimą. Tečiaus yra keis
ta, kodėl tie patys komunistai 
visai kitaip kalbėjo ir elgėsi, 
kuomet kovojo už savo pasi- 
liuosavimą Lietuvos žmonės.

Anąmet, kai Želigovskis už
puolė Vilnių ir paskui vedė sa
vo legionus Lietuvos gilumon, 
norėdamas užkariauti visą kraš
tą, tai komunistai ne tik nero
dė jokių simpatijų Lietuvos ko
votojams už savo krašto lais
vę, bei net šlykščiausiu budu 
dergė visus tuos, kurie tuos 
kovotojus rėmė.

Kai Lietu vos žmonės organi
zavosi j laisvanorių būrius, 
ginklavosi ir kovėsi su bermon
tininkais, užpuolusiais Šiaulius 
ir Žemaitiją, tai musų komu
nistai ir tuomet turėjo vien 
paniekos ir šmeižto žodžius 
tiems kovotojams. Vieną tų 
laisvanorių organizatorių, Vladą 
Požėlą, jie ypatingu įnirtimu 
drapstė purvais, vadindami j j 
“darbininkų budeliu“, “tautinės 
buržuazijos bernu” ir 1.1.

Taigi reikia paklausti komu
nistų: kodėl jie laikosi kinų 
pasiliuosavimo klausime visai 
^riešingo “principo“, negu lie- 
uvių pasiliuosavimo klausime?

Jeigu jie šiandie sako, kad 
Kinijos gyventojų kova prieš 
jvetimą jungą yra verta parė
mimo, tai jie tuo patim prisi
pažįsta, joge i jų nusistatymas 
u ligovski jados ir bermontija- 
los metu link Lietuvos buvo iš
gamų ir atžagareivių nusistaty
mas .’

KAS TĄ KINŲ MEILĘ JIEMS 
ĮKVĖPĖ

Mūsiškiai Maskvos komisarų 
gramofonai apsimeta, kad jie 
karštai susirūpinę Kinijos- gy
ventojų likimu dėl savo didelės 
leapykantos pavergimui. Kinai, 
girdi, nori pusiliuosuot nuo im
perialistų išnaudotojų, todėl 
mes, “vieninteliai tikri revo
liucionieriai” remiame juos.

Bet tai v ra muilo burbulas. 
Komunistai dėl to gieda apie 
kinų laisvę, kad juos taip už
suko Maskva. O Maskva dėl to 
rūpinasi Kinijos gyventojais, 
kad jai šioje valandoje yra 
svarbu sukelti Kiniją prieš ang
lus.

Jeigu Rusijos bolševikai tik
rai stotų už pavergtųjų tautų 
laisvę, tai jie nebūtų palys pa
mergę (iruzijos.

Pati Rusija turi imperialisti
nius tikslus kinų žemėje. Rusi
jos valdžia dar iki šiol nesu
tinka paleisti iš savo nagų Ry
tų Kinijos geležinkelį, kurį pa
statė carizmas, siekdamas su
stiprinti savo pozicijas tolimuo
se rytuose.

Rusų imperializmui Azijoje 
stovi skersai kelio Anglijos 
imperializmas, kuris Kinijoje 
yra nuo senai įsigalėjęs. Todėl 
Maskva remia tą frakciją Ki
nijoje, kuri kovoja prieš ang
as.

Ir todėl už tą kinų frakciją 
Kantono nacionalistus sto

ja visi Maskvos klapčiukai.
Ve dėl ko musų Bimbos taip 

“myli” Šanchajaus ir Nankino 
kovotojus už tautinę laisvę, — 
kuomet Kauno ir Šiaulių kovo
tojus prieš Želigovskį ir Rei
montą jie keikė apsiputodami.

MELAS APIE SOCIALISTUS

Lietuviški bolševikų .gramo- 
’onai meluoja savo “susipratu- 
siems” iMisekėjams, kad socia- 
istai esą priešingi Kinijos žmo

nių kovai prieš svetimų šalių 
niperialistus. Tai visai neata- 

tinka faktams.

Belgijos užsienių reikalų mi- 
risteris, socialistas E. Vander- 
velde, jau senai yra paskelbęs, 
kad Belgija atsižadanti savo 
privilegijų Kinijoje ir esanti 
pasiryžusi tartis su kinų val
džia lygybės pagrindu ( ko rei
kalauja ir patys kinai).

Be lo, yra žinoma, kad Ang
lijos Darbo Partija ir spaudo
je ir parlamente iškėlė protes
tų prieš savo valdžios siuntimą 
karinių laivų Kinijon.

i Apie įvairius Dalykus į

Dažomų maisto produk
tų ir gėrimų kenksmin

gumas

Maisto produktų ir kitų daly
kų dažymas.— Pirmieji ang
lies dažai.— Dažų kenksmin
gumas odai.—Vyno dažymas. 
—Maisto ir gėrimų falsifika
cija.—Dr. Wiley tyrinėjimai. 
—Fuksinas.—Neorganiški da
žų priemaišai. — Vienos rū
šies dažai gali skirtingai vei
kti.—Dažų fabriko darbinin
kų mirtingumas. — Kokios 
spalvos dažai yra kenksmin
giausi?— Dr. Slossono nuo
monė. * w

Maisto dalykai ir kasdieninio 
gyvenimo reikmenys (žaislai, 
ipmušalai, audiniai ir kit.), ra
šo vienas laikraštis, yra dažo
mi organiškais ir mineraliniais 
dažais, kurie kartais esti nuo
dingi, nes turi švino, arseniko, 
chromo, cinko ir kitų junginių.

Dirbtinius aromatinės rūšies 
dažus gamina iš akmeninės an
glies sausų pervarų liekanų.

Kadangi maisto dalykai ir 
gėrimai plačiai dažomi anilino 
dažais, tad pravartu bus susi
pažinti su mokslininkų (ypač 
prof. Chlopino) šioj srityj at
liktais darbais, kaip veikia ani
lino dažai į gyvulių organizmą.

Akmens anglies smaloj ir ki
tuose sausos distiliacijos pro
duktuose yra junginių, kurie 
vartojama dažams gaminti. 
Vienas svarbiausių tų junginių 
yra anilinas arba anilino alie
jus.

Pirmuosius dažus iš akmens 
anglies pagamino Runge 1831 
m. Nuo to laiko dirbtinių da
žų gamyba plėtojosi gan spar
čiai, ypač Vokietijoj. Vokietija 
dabar apie 4/5 pagamintų da
žų išveža j kitas valstybes par
duoti. Dirbtiniai dažai labai 
greitai išstumia iš apyvartos 
augalų ir gyvulių dažus, kadan
gi jie yra pigesni ir dažnai ge
resni.

Pradžioj dažai pradėta varto
ti audiniams dažyti, vėliau vil
noms, odai, plaukams, medžiui, 
popieriui, apmušalams, žaisliu
kams ir kit. Taip dažus var
tojant, jie susitikdavo tik su 
žmogaus oda, bet nepatekdavo, j 
jo organizmą. Einamojo j me
dicinos literatūroj susirinko ne
mažai pastebėjimų, kurie įrodo 
akmens anglies dažų žmogaus 
odai kenksmingumą. Aprašytas 
atsitikimas, kad labai stiprus 
kojos uždegimas su spaugais j- 
vyko nuo batukų, kurie buvo 
geltonai nudažyti pikrino rakš
timi. Dar nelabai stėnai spau
doj buvo, paskelbti smarkus ir 
chroniški apsinuodijimai da
žais, kadangi dažant plaukus 
dažai įsitrina į galvos odą. Šių 
dažų sudėtyj rasta anilino alie
jaus, rezorcind, parafdend lami
no, nitrobenzolio ir vandenilio 
peroksido. Tuo budu nunuodi- 
jimus reikia laikyti atsiradusius 
nuo akmens anglies dažų ir 
tarpinių dažų gamybos produk
tų.

Dirbtinių dažų gamybai di
dėjant ir augant, konką^cncijii 
verčia ramintojus ieškdti nau
jų rinkų savo gaminiams par- 
duoti ir jų vartotojų skaičių 
praplėsti. Šių aplinkybių įta
koj dirbtiniai anglies dažai 
praskynė sau kelią į tokias sri

Socialistų Internacionalo pil
domasis komitetas, susirinkęs 
Paryžiuje, išleido atsišaukimą 
dėl Kinijos, kur viso pasaulio 
darbininkai raginama kelti sa
vo balsą prieš imperialistų in
tervencijų ir padėti kinams, iš- 

1 kovoti nepriklausomybę.
Komunistai meluoja apie so

cialistų nusistatymą Kinijos 
klausimu irgi dėl to, kad taip 
jiems įsakyta iš Maskvos.

tis, kur jiems nepriklauso būti 
vielos, t. y. maisto dalykų ir 
gėrimų gamyboj.

Daug valstybių akmens ang
lies dažus vynui ir maisto da
lykams dažyti įstatymais arba 
administracijos parėdymais vi
sai uždraudė. Taip dalykai yra 
su anilino dažų vartojimu Rusi
joj ir ligi dabartiniam laikui.

Galima tvirtinti, kad sunku 
rasti • spalvota gėrimą arba 
spalvotą maisto dalykų, kuris 
butų nenudažytas akmens ang
lies dažais. - Greta su šiuo 
lengvesne darosi produktų ir 
vynų falsifikacija, kuri iš pat 
šaknų ardo sąžiningą maisto 
dalykų gaminimo būdų. Yra 
tikrai žinoma, kad dirbtiniais 
dažais dažoma sviestas, suris, 
medus, cukrus, dešros, kulkelės, 
saldainiai ir kiti cukriniai dir
biniai. l>r. llarvey W. Wiley 
tyrimai parodė, jog prieš kele
tą melų Amerikoj dirbtiniai da
žai buvo labai vartojami maisto 
produktų dažymui. Falsifikaci
ja maisto produktų tuo laiku 
buvo stačiog pasibaisėtina. Dr. 
VViley, būdamas vyriausias ag
rikultūros departamento chemi
kas, visu griežtumu kovojo 
prieš falsifikatorius. Ačiū jo 
pasidarbavimui, tapo iškelta 
daugybė bylų ir kaltininkai bu
vo atatinkamai nubausti. Jis 
gal labiausiai prisidėjo prie 
priėmimo Įstatymo, kuris' nu
mato tam tikrą bausmę maisto 
ir vaistų falisi f i kateriams. Bet 
nežiūrint to įstatymo, dar ir 
šiandien randasi pakankamai 
maisto falsifikatorių. Pakanka 
pasiskaityti Alfred McCann’o 
raštus, kad įsitikinti, jog dar 
ir šiandien Amerika nėra liuosa 
nuo maisto falsifikavimo.

Mokslininkai pirmoj vietoj 
pasiryžo patirti, kaip anglies 
dažai veikia į gyvulių organiz
mų. Tyrinėjimai parodė, jog 
fuksinas yra labai nuodingas 
dažas. Vėliau tyrinėjimai tapo 
perkelti ant žmonių.

Reikia vienok turėti galvoj 
tų aplinkybę, kad dažai kartais 
turi neorganiškų priemaišų, ku
rie yra nuodingi arba turi ken
ksmingų savybių. Tokios rųšics 
prieinaišais gali būti medžia
gos, iš kurių dažus gamina, pav. 
aršenikas, kuri vartoja gami
nant fuksiną ir kitus anilino 
dažus pirmykščiu budu; gyvo
jo sidabro druskos ir kitos ne
organiškosios nuodingos me
džiagos, dabar jau atmestos.

Todėl vieni ir tie patys da
žai, bet pagaminti įvairiose 
dirbtuvėse, gali veikli į gyvulių 
organizmą nevienodai, atsižvel
giant į gaminimo būdą. Toliau, 
dažai ant nudažytų audinių ga
li kenksmingai veikti j odą ne 
patys per save, bet dėl to, kad 
audiniai buvo persunkti kenks
mingomis druskomis.

Kaip dažai veikia į darbinin
kų sveikatą, parodo Dr. Gran- 
dono daviniai, surinkti iš vieno 
dažų fabriko prie Maino (Vor 
kietijoj). lame fabrike dirbo 
2,719 darbininkų, kurių 1,^37 
gamino dažus. Mirtingumas* iš 
KM) žmonių 1895 m. buvo seka
mas:

Anilino ir azodažų skyriuj 6.4 
AlizArino dažų ” ^10.7
Kukščių ” ' .5.(1
Mechanikos dirbtuvėse 5.7 
Statybos skyriuj 2.5
Amatų 5.4
Dirbančių kieme 3.1

!Iš šių davinių matyti, kai 
mirtingumas darbininkų, gar .i 
nančių dažus, daug didesnis uz 

lo pat fabriko kitas darbininkų 
kategorijas.

Remiantis esamais tyrimo 
daviniais, galima padaryti šiuos 
apibendrinimus.

Spalvomis, nuodingi ir ken
ksmingi dažai skirstomi šiuo 
budu:

1. Daugiausia nuodingų da
žų esti geltonos ir orandžo 
spalvos, toliau eina mėlynos,
rudos ir juodos; Mažai kenks
mingų dažų tarp fioleto ir ža
lių; tarp radonų rasta vieni da
žai įtartini ir nei vienų nuo
dingų.

2. Nuodingiausieji dažai pri
klauso nitro, azoto, Irifenil ir 
tiazimo grupėms.

3. Nuodingų ir kenksmingų 
dažų grupes sudaro nauji sub 
fidiniai dažai, vadinamieji Vi- 
dalio dažais.

Dirbtuvių dažų vpikimo į gy
vąjį organizmą mechanizmas ir 
chemizmas iki šiol tebėra (ma
žomis išimtimis) paviršutiniai 
išnagrinėtas. Tą pat galima sa
kyti ir apie pataloginius ir 
anatominius kitėjimus nuo da
žų. Pav. Dr. Cblopino nuomo
nė yra ta, jog akmens anglies 
dažai savo sudėtimi ir savybė
mis yra gyvulių organizmui 
svetimi ir gali kenksmingai 
veikti į gyvybės procesus net 
ir tais atvejais, jei tie dažai ir 
neturi aiškių nuodingų savybių.

Iš to, žinoma, tegalima vie
ną išvadą padaryti: dažyti

gyvenimas
Minesinig Žurnalas

Antanas Žyniontas 
Redaktorius-Leidejas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 36G9

Apart musų kasdieninio gyvenimo, 
štai dabar yra kitas, aiškus, ma
lonus, rymojimo ir atsilsio “Gy
venimas ”. Jieškantys dvasios poil
sio, pašitenkinimo, sielai peno, ga
li j| rasti “Gyvenime“. Isigykit 
“Gyvenimą!“

Prenumerata metams ........ $2
Pusei metų ............................  41
Kopija .................. ................ 20c

1.1 ■ II I ' ■ ■ /

Lietuviai Daktarai
r—— - ---------- --

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6918
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted S‘t.
Ofiso valandos nyo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. VVallace Street

..........
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
• Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—4 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 3114 West 42nd St. 

Tel. Lafayętte 4988 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

9 iki II vai. ryte,
6 iki 6 vai. vakare

maisto produktus ir gėrimus 
;ngli:.-; dažais yra kenksminga.

Tačiau visai kitaip į tą da
lyką žiuri Dr. E. Slosson, 
Science Service direkto
rius. Jis sako, jog anilino da
žai gal ir yra svetimi žmogaus 
organizmui, bet jais nudažytas 
maistas arba gėrimas gerai at
rodo ir akstiną apetitą. Seilės 
ima gausiau 1 tekėti, o tai pri
sideda prie to, kad maistas ge
riau suvirškinama. Bet apie 
Dr. Slossono išvadžiojimais pa
kalbėsiu kitą kartą.—K. A.

MADOS.

-2901
2901. Jaunai panelei labai tinkama 

suknelė. Galima dėvėti namie ir sve- 
čiuosna. Gali pasiūti iš (lengvo šil
ko arba kokios kitokios lengvos ma
terijos.

Sukirptos mieros G, 8, 10, 12 ir 14 
metų amžiaus mergaitėms. 8 metų 
mergaitei reikia 1 yardų 40 colių 
materijos ir ’/4 yardo 27 colių skirtin
gos materijos.

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

NAUJIENOS Pattern Dcpt. < 
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at- .

siųsti man pavyzdį No .................... ;

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

(Vardas ir pavardė)

' (Adresas)

(Miestas ir vąlst.)

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas P ui 1 man 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0678

DR. KARCERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483 
Valandos: 10—2; 6—9 
Sekmadieniais: 10—2

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Ave^ Koom 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8638 

Ultraviolėtini iviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos į nuo 9 11 v*Valandos j nUQ 6 iki 9 v&h

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4641 So. Ashland. Tel. Boslvesrd 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj lt iki 12 d. 

b ——■ I !■■■ I

Office Boulevard 7042

. Dr. C. Z. Vezelis _
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.
b...............................................................  ■■■■
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“DIAMOND NUDAŽO”
BILE RUSUS, DRAPERY

Sveikatos Dalykai

Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Apsisaugojimas ligų 
skiepais

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu- 
rodymu s, kad 
kiekviena mote
ris galt nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu

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

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

Raupai, difterija, šiltinės, 
skarlatina

Kaso Dr. A. Montvidas

Kad skiepais galima apsisau
goti nuo raupų, apie tai netoli 
visi žino. Kaupų epidemijos su

Ii Ra

nuo 
Red 
prie I

ARTI SUKVAILEJIMO 
DEL UŽPAKALIO

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

tu, tikra* pagelbiį
Greita pagelba yra patikrinta 

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

Šildantis, malonus šis gelbstantis 
vaistas pašalins aštrius ir atšipusius 
skaudėjimus, sutvirtins ir gražins at
gal muskulų tvirtumų ir visi truku
mai magišku budu bus pašalinti.

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

davo šimtus tūkstančių gyven
tojų kas metai. Dabar raupais 
apserga tik neskiepytieji ir ret
karčiais tie, kurie skiepyti se
nai. Skiepytieji jei ir apserga 
kada, jų

Kaupai atima gyvybę; užsi- 
likusieji
sveikatos sugedimų ir sudarky
ta veidą. Kad visko šito išven
gus, nereikia ne didelių lėšų, 
nė kentėjimo, nes skkpymas 
nuo raupų pigus ir neskaudus. 
Pakartoti reikia kas 7 metai; 
kas 5 metai, jei liga pasirodo 
apielinkėj. Tūliems skiepai vei
kia visą amžių, kitiems tik ke
lis me^us. Kaip žinoti? Keikia 
pakartoti skiepymą kas kelin
ti metai. Jei skiepai švieži ir 
neprigyje, reiškia, kad kūnas 
da turi atsparos prieš raupus.

levai jau turi gana proto, 
kad skiepyti prieš raupus ma
žus va 
vaikus
jie mano, kad 
užtenka visam 
pytas žmogus apserga

gyvais gauna įvairių

ir save užmiršta. Mat 
vii no skiepymo 

amžiui. Jei skie- 
raupais

po 10, 15 ar 20 metų, ignoran- 
tai rodo pirštu ir skelbia, buk 
skiepai neapsaugoja nuo ligos. 
Apsaugoja tulus visam amžiui, 
bet kiti turi pakartoti kas 7 ar 
5 metai, tuomet apsaugos.

vasarą, ir rudenį, ir žiemą 
ir vis taip pat- gerai. Mokyklą 
lankančius jaunus vaikus ge- 
l’iail skiepyti vasarą, nes mo
kykloj bežaizdami gali vienas 
kito skiepo vi. tą užgauti, šašą

^Rūkytojai žino ir 
reikalauja Helmarų 
ir nemaino jų į pa- 
S rastus cigaretus. 

ei tik syk| jūsų 
lupos dasilytes 
Helmarų, jus laime-

Susipažinkit Su

Hejlmar
Karaliene

Žymiausių Cigaretų

Aš esu pastebėjęs, kad dau-, nulupti, retkarčiais vaikas bis- 
gelis žmonių net vengia skiv-jkutį apserga ir turi dieną-kitą 
pymo. Pav., važiuojant laivu - 1 •’ 1......... 1........ *■
į Ameriką ateiviai būdavo ir 
yra skiepijami; dirbtuvėse ir 
įstaigose kartais skiepija visus 
darbininkus ir daugelis ban
do atsiprašyti arba stengiasi 
skiepus ištrinti, išplauti, kad 
nesiimtų. Skiepai ir patys ne
veikia, jei žmogus da turi at
sparos prteš raupus. Jeigu jie 
imasi, reiškia, raupai tau liptų, 
todėl skiepai apsaugos nuo jų.

Publikoj yra manymas, kad 
skiepijimui yra sezonas. Dau
gelis laukia pavasario, šitokis 
manymas yra visai klaidingas. 
Skepyti galima ir pavasarį, ir

mokyklos nelankyti.lai yra 
menkniekiai, bet visgi reikia ir 
juos, suminėti. Mažiems vai
kams ir suaugusiems skiepy- 
mui laikas visuomet yra pa
rankus.

Mažlis kūdikius skiepyti rei
kia, kada jie yra vienų metų 
amžiaus. Pakartoti reikia ‘ kas

7 metai. Jei skiepai nesi- 
pakartoti reikia kelis sy
ta patį metą. Jei vis nesi
reiškiu esama paveldėtos

5 ar 
ima.

ima, 
atsparos prieš raupus.

Kaupų skiepai veikia greitai:

Kudkio Ranka Iš Sykio Atlieka 
Darbą Kurio Atlikimui Savo 
Laiku Reikėdavo Pusės Valandos

AžIAU negu amžius atgal, žmogus dirbda
mas su titnagu ir plieno skeltuvu, labai 
tankiai užimdavo pusę valandos laiko kol 

gaudavo kibirkštis, šiandien kūdikio ranka iš sy
kio pripildo pilną kambarį šviesos. Elektra, gasas 
ir transportacija surevoliucionizavo gyvenimo 
apystovas. Public utility kompanijos suteikė pa
togumus niilionierianis ir biedniems žmonėms 
vienodai.

atsiranda atspara prieš raupus.
Apart skiepų prieš raupus, 

yra jų ir prieš kelias kitas li
gas. Viena jų difterija. šita 
liga suaugusieji serga retai, vai
kai tankiai. Nuo jos niekas ne
turėtų mirti, nūs yra tikras 
vaistas gydymui antitoksi
nas. Keikia nepasivėlinti jo duo
ti ir duoti didelę dožą' Blogo 
jis niekad nepadaro, o nuo mir
ties išgelbsti tūkstančius. Jei 
vaikas miršta nuo difterijos, 
tėvai yra kalti: jie vilkino ligą 
ir nešaukė laiku gydytojo arba 
neleido jam vartoti antitoksi
ne.

Visi, kas suėjo i kontaktą su 
difterija sergančiu, irgi gali 
gauti ligą. Juos 
ma apsaugoti 
sinti. Bet šitas 
veikia tik kelias

Galima yra apsaugoti vaikus, 
kad jie negautų difterijos per 
du-tris metus arba ir ilgiau. 
Pirma reikia ištirti, ar vaikas 
yra palankus ligai. Jei, taip, 
jam duodama difterijos toksi- 
nas-antitoksinas tris . 
vienos savaitės tarpais
nas-antitoksinas veikia lėtai ir 
ima apie .pusmetį, kol susidaro 
kūne atspara prieš difteriją. 
Po trijų metų reikia pakartoti 
bandymą, kad sužinojus,
atspara nesunyko. Jei sunyko, 
ir vėl duoti toksino-anti-toksino. 
Kada vaikas yra kokių 12 me
tų, jau mažiau pavojaus gauti 
ligą, todėl tuomet galima ir 
nepaisyti.

Difterija yra baisi vaikų gil
tine: vienus ji papiauja, kitus 
padaro paliegėliais, jei laiku ir 
tinkamai negydoma. Kodėl g^ 
neapsaugoti vaikus nuo jos?

Apie šiltinių skiepus neužsi
moka daug kalbėli, nes šiltinės 
darosi vis mažiau girdžiama li
ga. Valstijų ir miestų sveika-

reikia ir gali- 
irgi antitok- 
apsaugojimas 

savaites.

Amerikos kareivių daugiau iš
mirė nuo šiltinės kare su Is
panija, negu ispanui jų užmu
šė. Tai buvo lekcija, kad ka
reivius reikia skiepyti šiltinių 
skapais, kad apsaugojus juos 
nuo ligos. Dabar taip ir daro
ma. Todėl šiltinės kariuomenėj 
ir karo laiku ir šiaip
mažai žinomos. Miestų gyven
tojams nėra svarbaus 
skiepytis.

darosi

reikalo

Skarlatinos priežastis surasta 
vos keli metai atgal. Ši liga 
limpama ir epidemiška. Dau
giausiai serga vaikai, netik kū
dikiai, o ir senesni. Liga pa
vojinga — ji užmuša nemažą 
skaitlių; kitiems sugadina au
sis ir inkstus. Dabar jau yra 
surastas antitoksinas gydymui. 
Rezultatai labai geri. Antitok- 
sinas, tik mažesnėmis dozėmis, 
veikia •gerai ir 
tų, kurte suėjo į

apsaugojimui
kontaktą su

toksinas-anti-Kaip difterijos 
toksinas yra vartojamas atspa
ros padarymui prieš difteriją, 
taip skarlatinos skiepai yra 
vartojami, kad vaikas nesirgtų 
skarlatina. Kadangi tūli vai
kai turi paveldėtos ir gautos 
atsparos, todėl jų skiepyti ne
reikia. Tai gydytojas ištiria.

Skarlatinos skiepai atsparą 
padaro tik metams-kitiems. Tū
luose atsitikimuose veikia il
giau. Skiepyti reikia 3 aiba 
5 sykius, žiūrint kokius skie
pus vartojama. Skiepijama kas 
penkta arba septinta diena.

Yra ir daugiau skiepų nuo 
tūlų ligų apsaugojimui, bet už
teks šį sykį.

Kada medicina turi suradusi 
šitokių brangių ir už taip pi
giai gaunamų turtų, žmogus yra 
didelis “griešninkas”, jeigu jis 
jų nenaudoja.

“CASCARETS” NUO NE
SVEIKŲ ŽARNŲ, GALVOS

SKAUDĖJIMO, SLOGI)
Išvalyk it savo kepenis ir užkie- 

tiejusius vidurius šį vakarą 
ir jausitės gerai

William Hale Thompson

BANGĄ PASISEKIMŲ.

P A G E R I N IMU, DAU
GIAU BIZNIO, DAUGIAU 

DARBO IR DAUGIAU PI-

ŠTAI KĄ REIKŠ:
DAUGIAU PUB L I S K Ų

NIGV CIRKULIACIJOJ.
TAI REIKŠ DIDŽIAUSIĄ

Policija bus vėl pristatyta prie darbo dėl apsaugojimo 
piliečių. Bus prašalinti visi žulikai ir vagįs nuo gatvių. Bus 
apvalytas miestas nuo kriminasistų, taip kaip jis buvo pa
daręs būdamas majoru per aštuonis metus, tai buvo did
žiausi atbudavojimo era, progreso ir pasisekimo kokį tik 
Chicaga yra žinojusi.

Tai reikš:
Prašalinimas McAndrevv, kaipo mokyklų perdėtinio, 

taip kad musų vaikai vėl butų supažindinti su charakteriu 
Washingtono ir Lincolno ir išaugtų tinkamais Amerikos 
Patriotais. Ir kad musų mokyklos nebūtų vartojamos pla
tinimui Britanijos propagandos.

Thompsonas yra didžiausis statytojas ir humanistas, 
jis suteiks žmonėms nežiūrint rasės, tikėjimo ar tautybės, 
didžiausią asmens liuosybę. Jis nedaleis policijai Įsimaišyti 
į Lietuvių papročius.

THOMPSONAS YRA “WET” 
DEVERIS YRA “DRY” 

užsitikrink asmenini; liuosybę ir pasisekimą 
BALSUODAMAS UŽ

William Hale Thompson
j Majorus

TIKRAI BALSUOK Už JĮ BALANDŽIO 5 DIENĄ 
Balsavimo vietos atdaros nuo 6 ryto iki 1 po pietų

Mažiausios išlaidos dėl pragyvenimo 
reikmenų

Elektra, gasas ir transportacija, kaip kiekvienas 
žino, yra pigiausis dalykas kokį jus perkate, ma
žiausios išlaidos dėl pragyvenimo reikmenų. Pub
lic utility kompanijos suteikė didelius patogu
mus šiam amžiui ir yra subudavota iš daugelio 
žmonių sutaupytų pinigų, daugelis jų yra jūsų 
kaimynai. Jų pinigai yra pastatę didžiausias “ge- 
nerating” dirbtuves, gaso sandėlius, elevatorius 
kuriais mes važinėjame.

syk i us, 
Toksi-

Nusipirkit už 10c baksiuką 
tuojau.

Ar jus užlaikote-savo kepenis, 
skilvį ir žarnas švariai, grynai 
ir šviežiai su Cascarets — arba 
gal kas kelinta diena vis varto
jate visokias druskas, praval- 
ninančias pilės arba castor oil? 
Tai yra svarbu.

ar

Public utility apsaugos pasiūlo saugų 
investmentų

Virš 650,000 Illinois valstijos vyrų ir moterų 
šiandie gauna apie 6% už savo sutaupytus pini
gus kaipo savininkai public utility securities.
Kiekvienas naujas investuotojas su savo staku 
suteikia public utility kompanijoms progą page
rinti savo patarnavimą, pagaminti dar daugiau 
patogumų visų gerbūviui ir suteikti savininkui 
šaltinį įplaukų šule jo algos čekio.
Jus galit pradėti investuoti į šias pastovias in
du-tri jas tik su keletą dolerių i mėnesį, jei jusi 
norite. Pinigai bus grąžinami jei jus negalėsit iš
mokėti už serą. Reikalaukit literatūros.

Nėra skirtumo kaip sergate, 
kokį turit galvos skaudėjimą ir 
kaip viduriai yra užkietieję, pa
imti Cascarets šį vakarą, jausi
tės puikiai iš ryto. Jos veiks, 
kuomet jus miegosit. Už 10c 
bakselis nupirktas iš vaistinės, 
užlaikys jūsų galvą, skilvį ir ke
penis švariai. Lauk ėjimas bus 
reguliaris per mėnesius. Neuž
mirškit vaikų — jų švelnų vidu
riukai irgi reikalauja valymo.

Cascarets greitai išvalys skil
vį, prašalins iš jo rugštumus, 
ntsuvirškintą ir gendantį mais
tą ir gasus. Prašalins tulžies kal
tumą nuo kepenų ir išvalys už- 
kietiejimus iš vidurių ir nuodin
gas dalis iš žarnų

Apie Garažą Vartokit

xxxxxxxxxx*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KITCHEN 
'1IVLENZER
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Utility Securities
Company

72 West Adams Street, CHICAGO
St. Louis Milwaukce Louisvillc Indianapolis

Adresus

Be jokios man atsakomybės malonėkit atsiųsti pilnas informacijas apie jūsų 
public Utilities investmentus, kurie neša 6% ar daugiau — ir apie jūsų Mėne
sinių 'taupymų Planą.

Vardas

tvarko maisto ir vandens šva
rumą, todėl šiltinių šaltinis*yra 
netoli pilnai pašalintas. Jos 
pavojingos tik keliauninkams, 
ūkininkams ir kariuomenei, nes 
jiems priscina gerti visokį van
denį ir valgyti maistų, kuris 
gali Luti suteršia šiltinių bak
terijomis. Nestebėtina,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXįXXXXX

PEOPLES

M 
N

KAŪO.'J

SIUVAMOS MAŠINOS
Singer, White ir ki
tų išdirbimų; par- 
luodam, mainom ir 
taisom.

A. BERNOTĄ VIč E
629 W. 14th Streetkad

Grojikliai Pianai 
KRAUTUVĖSE

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

') | W0 L ARGE sw,<==i

ruHNITURt FU* bettirHOMEC
4177-83 Archer Avė.
M. KEZES, Vedėjas 1922-32 So. Halsted St.

J. NAKROŠ1S, Vedėjas
XXXXXXXXXXXXXXXXXX*XXXXXXXXXXXXXZiXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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DIDYSIS
Komp. A. Vanagaitis

Milwaukee Avė

Jžanga $1.00
NAUJIENOS

S. čeriene VolteraitėPetruševičius O. Biežiene

Durys Atsidarys 
3:00 P. M.

Programo Pradžia 
4:00 P. M. Kliauga, M. Ęetruševičius, Pr. Sadauskas, A- Vana 

gaitis.
Bunges Orkestre: Aldona Galskiutė’ Valeria Čepu 

kas, Marė šliauteriutė, Vytautas Galskis ir 50 kitų mu

Bus “Muzikos Akademija9
Dalyvauja, “Muzikos Akademijoj”: J. Byanskas, Nora 
Gugienė, Ona Biežiene, V. Byanskienė, Salomia Cerie-

Bunges Orkestras, “Popuri"
zikantų iš įvairių tautų. Orkestro mokytojas ir Dirigen 
tas Carl Bunge.

“Popuri”: Visas “Birutės” Choras. Mokytojas ir Di 
rigentas A. Vanagaitis.

Šokiams: J- Grušo Orkestras iš dviejų dalių.
Kviečiame visus!
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Pirmiaus negu pirksi ,mu- 
zikališką instrumentą dėl 
namų, išgirsk BRUNS- 
VVICK. Naujas Muzikalia 
Instrumentas. Groja viso
kius rekordus.
Žemas basso ir augštos 
notos išduodamos taip aiš
kiai, kaip jus niekados ne
esate girdėję.
Kainos nuo $115.00 ir auk
ščiau.

Lengvus daliniai 
išmokėjimai

JOS. F. BUDRIK
PIANOS, RADIOS, 

FURN1TURE
3417-21 So. Halsted St.

Phone Bivd. 4705 
k---------  —■■■ . ...J

G. P. SUROMSKIS & GO.
NEJUDINAMO TURTO

IR AUTOMOBILIŲ 
FIRMA

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

PARDAVINĖJAM viso
kiu išdirbysčių automobi
lius, priimam į mainus se
nus automobilius arba lo
tus; turim daug vartotų au- 

‘ tomobilių, galima pirkti la
bai pigiai. Atdara Nedėlio- 
mis visą dieną. Kas negali 
atvažiuoti, patelefonuokit, 
mes atvažiuosim į namus.

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

Tel. Hemlock 6151

Tel. l-afayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

Mo Yuška,
3228 VV. 38th Street, Chicago, III.

»- ... .

Mildos Teatras
3140 So. Halsted St.

Pėtnyčioj ir Subatoj, Kovo 25 ir 26
Clara Bow 

in 
IT

2 komedijos ir vodevilius

Atėjo Kultūra No. 2. Ga
lima gauti

NAUJIENOSE
Kaina 45c

CHICAGOS 
ŽINIOS

Studentų siaustis
Manoma, kad Englevvood 

studentai, apsidžiaugę, kad jų 
mokykla basket bąli žaidime su
mušė Lane mokyklą, gryždami 
namo elevatory pakėlė tokias 
riaušes, kad netik elevatoriaus 
darbininkai, bet net ir policija 
negalėjo jų suvaldyti ir riau
šes sustabdyti. Tik kada pribu
vo daug policijos, tai įsismar
kavusius 'studentus, kurių apie 
trečdalis buvo merginos, išvai
kė, o 15 studentų areštavo. Bet 
iki tai pavyko padaryti stu
dentai sudaužė 16 elevatoriaus 
vagonų, sulaužydami ir sudau
žydami viską, ką tik jie pajė
gė. Neišliko sveiki netik lan
gai, bet net ir apgarsinimai,— 
ir tuos nudraskė. Spėjama,
kad elevatorių kompanija 
trauks teisman mokyklų tarybą 
ir reikalaus atlyginimo už stu
dentų pridarytus nuostolius.

Išvogė gemblerį
Clarence Lazarus, turtingiau

sias Chicagos gembleris, liko 
išvogtas prie pat savo namų 
1216 Įlydė Purk Blvd. Jį prive
žė brolis už bloko nuo namų Ir 
paleido. Jis nuėjo namų link 
ir niekas daugiau jo nebematė. 
SĮjėjama, kad išvogtas tikslu 
išreikalauti išpirkimo, nors ga
lėjo tai būti padaryta ir nužu
dymo tikslais. Spėjama taip
jau, kad galėjo jį įveikti užuo
marša amnnesia, nes jis' sirgo 
nervų paįrimu.

3eši chiniečiai užmušti 
savitarpiniame kare
Užpereitą naktį, kaip tik už

sibaigė dviejų metų “mušiu 
paliauba”, vėl prasidėjo kruvi
nas' karas tarp dviejų chinie- 
ė*ų draugijų Hip Sing Tong 
ir On Leong Tong. Karas pra
sidėjo netik Chicago j, bet ir 
kituose miestuose.

Mūšių paliauba užsibaigė vi
durnakty, užpereitą naktį. Lž 
valandos prieš tai sankrovoj 
prie 200 W. 22 St., liko nušau
tas Chin Park. Jį nušovė' neži
nomas mušeika iš Hip Sing 
draugijos. Tada On l^eong 
draugija atsikreipė prie polici
jos Viršininką, prašydama ap
saugos 22 gatvės chiniečių dis- 
triktui.

Trys chiniečiai liko nušauti 
Now Yorke. Vienas chinietis 
nušautas Manchester, Conn., 
ir vienas pašautas ir gal mir
tinai sužeistas ('Jove^andei. 
Taipjau vienas nušautas, kitas 
pašautas Pittsburghe.

Gal nusižudė
Manoma, kad Mary • Srnith, 

113 metų, 440 Fullerton Avė., 
prisigirdė ežere už tai, kad mo
kytoja pabarė ją už kalbėj imą
si laike namų ruošos pamokų. 
Ji sako broliui prisiuntė skubo
tą laišką, kuriame ji sako, kad 
kada laiškas jį pasieksiąs, tai ji 

! busianti jau ežero dugne. Poli
cija dabar ieško jos lavono pa 

; lei ežerą.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roseland
Pereitą šeštadienį nedidelis 

būrelis senųjų rateliečių pada
rė siurprizą pp. Broniui ir 
Stanislavai Liutkevičiams 
visu buriu apsilankė pas juos 
ir įteikė jiems dovaną — gra
žią taurę už jų ilgametę dar
buotę vietos Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Bately. Kaip papras
tai, buvo dar užkandžių, pra- 
kalbėiių ir žaidimų.

B. Liutkevičius yra pionie
rius lietuvių teatro Roselanoe. 
Jau netoli 20 metų, kaip jis 
davė pirmą lietuvių vaidinimą 
Roselande, pastatydamas jo pa
ties parašytą veikalėlį. Ir nuo 
to laiko jis be? jokios paliovos 
dalyvauja scenoje, vaidinda
mas netik Roselhnde, bet ir 
Chicagoje. Prieš kelioliką me
tų jis suorganizavo iš vietos 
gabesniųjų scenos mėgėjų Lie
tuvių Scenos Mylėtojų Ratelį, 
kuris ir ikišiol darbuojasi vie
tos lietuvių scenai, kartu jame 
darbuojasi ir p. p. Liutkevičiai. 
Batelis turi ir daugiau narių, 
kurie vis dar darbuojasi Bately 
nuo pat jo įsikūrimo. Jie tai ir 
surengė šį siurprizą p. p. 
Liutkevičiams, kad nors tuo 
pagerbti jų ilgametę darbuotę 
scenai.

Daug dirba lietuvių scenai p. 
Liutkevičius, dirba netik vaidin
damas, bet ir visokį kitokį dar- 
k>Q, kuris būna rcifcalitigras prie 
vakarų rengimo, net ii- dekora
cijas < kartu su kitais ratelle- 
čiais) Bateliui įtaisė. Bet nema
žai dirba ir jo žmona. Ji taip
jau dalyvauja vaidinimuose, va
karų rengimuose, prie reika- 
lingu scenai drabužių gamini
mo ir tt. Net ir jų sūnus Sta
sys jau nuo pat vaikystės sce
noje dalyvauja, o dabar orga
nizuoja orkestrą.

RoselandieSfti >$a lainSng'i 
turėdami savo tarpe tokius 
darbščius žmones, |<aip p. p. 
Liutkevičiai ir kiti rateliečiai. 
Jie niekad nestinga gerų vaka
rų ir gražių vaidinimų. Reikia 
tik, kad tokius darbuotojus, 
kurie save užmiršdami, visas 
savo jėgas atiduoda visuome
niniam dailės ir kultūros dar
bui, dar labiau gerbti ir jų dar
buotę labiau branginti ir visais 
galimais budais tai darbuotei 
gelbėti bei remti. — Ros.

North Side
Musų kolionijoj įvairios orga

nizacijos įvairiai ir veikia, už
tat ir yra North Side garsi 
savo veiklumu. Vfsos organiza
cijos iš savo parengimų džiau
giasi ir dar prie to padaro pel
no. Bet jeigu ką rengi, tai ži
nok, kad reikia ir pasakyti 
apie savo programą, o iš ausies 
į ausį biznis nelabai eina pas 
mus.

Velykų margučiu kontestas
A. L. T. Sandaros 23-čia kp. 

laikytame kovo 20 d. susirinki
me daug svarbių reikalų ap
svarstė. Margučių kontestas jau 
senai buvo nutartas rengti, bet 
atėjus liūdnom žiniom, jog

*,Lietuvos žinios” tapo bomba 
išardytos, tad sartddriečlai turė
jo biskį modifikuoti šį parengi
mą.

Bali u s—‘ ‘ marg uči ų ” kon tes
tas įvyks balandžio 24 d., sep- 
tintadienio vakare, Liuosybės 
salėje. Kad šis vakaras bus įdo
mus ir žingeidus, tai aišku, nes 
bus aštuoni prizai ir išmokėta 
dešimts dolerių. Bet kad san- 
dariečiai nutarė pusę pelno 
nuo šio vakaro atiduoti paau
koti “Lietuvos Žinioms”, tai 
dar puikiau. Taip reiktų visiem 
daryti. Pažangioji visuomenė 
rėmė ir rems naudingus suma
nymus.

Jaunuolių pamokos
SLA. 226 kuopos Jaunuolių 

skyrius jau turėjo porą dainų 
pamokų. Antroje pamokoje at
silankė biskį daugiau jaunuo
lių, bet iš didesniųjų mažai 
kuo pasidaugino. Jaunuoliai sy
kį buvę pamokose, tai jau Jų 
namie neišlaikysi, nes ponios 
Čerienės mokymo būdas, juos 
pritraukia prie dainų ir prie to 
gražaus būrelio.

Tėvai žinokite, kad pamokos 
įvyksta kas šeštadienį po piet, 
Liuosybės salėje ir prasideda 
nevėliau, kaip 3 vai. Leiskite 
savo jaunuolius lavintis žavo- 
jančių mus liaudies dainelių. 
Dabar proga. — Sandarietis.

Cicero Žinelės
Nors tankiai yra rašoma ži

nučių iš šio miestelio, bet kad 
gyveniTnas savo keliu eina, tai 
ir daugiau naujienų atsiran
da, kurias norisi visuomenei 
pranešti. Ners kai kurie' tan
kiai nupeikia korespondencijų 
rašėjus, bet aš prisilaikysiu iš
sitarimo, kad kas nieko nevei
kia, to niekas nepeikia. Lai ma
ne peikia, lu t aš tankiai rašy
siu “Naujienoms”.

Čia randasi “Naujienų” sto
tis, 1405 So. 49tb Avė., ir kas 
nori, gali ten Nąp j ienas gauti. 
Bet nekurie lietijpai pageidau
ja, kad “NaujieAs” atidarytų 
stotį prie Western Electric Co., 
ant 22 gatves ir Cicero avė., tai 
butų daug patogiau gauti “Nau
jienas einant iš darbo, o ten 
daug lietuvių dirba.

Cicero miesteli^ turi kelias 
subdivizijas, kurios vadinasi 
Grant Works, Jlawtho£ne, 
Clyde, Morton Park ir Park- 
holm. Didžiuma lietuvių yra 
apsigyvenę Grant Works sub- 
divizijoj ir keletas Parkholm. 
Mažai kitose miesto dalyse.

Pas mus pavasaris jau iš- 
aušo ir žolė su medžiais pradė
jo žaliuoti, bet nors kovo 21 d. 
prasidėjo pavasaris, bet snigo 
visą dieną, lai mes manome, 
kad gamta duoda mums ženklą, 
kad yra paskutinė diena žie
mos.

Kai kurie apgailestauja, kad 
pas mus dar veversėlis negie
da ir pempės nėra. Aš iš savo 
puses patariu važiuoti į Lietu
vą paviešėti, tai ne tik visokių 
paukštelių čiulbėjimą išgirsit, 
bet ir garnį pamatysit.

Neužilgo čia prasidės šunų 
medžioklė ir kurie nenorės 
miestui užsimokėti už šunies 
laikymų, lai, suprąntamas da

lykas, kad šuo bus nukautas. 
Tad kurie turite mylimų ir ge
rą šunį, prisirengkite prie už- 
mokesnio. Kiek yra žinoma, ka
čių nešaudys, nors laikytų ir 
visų tuziną. '

Čia gyvena žinių rasėj as K. 
P. Deveikis, kuris daug rašo 
“Naujienoms”. Vietiniai lietu
viai labai jį gerbia už jo darbš
tumą, bet dabar eina kalbos, 
kad buk jis subolšeyikėjęs, bet 
aš žinau, kad jis savo pažvalgų 
nepermainė ir prisilaiko savo 
principo: “Mylėk savo neprie
telius, kaip pats save.”

Cicero, Grant Works subdi- 
vizijoj, kame daugiausia yra 
apsigyvenę •lietuviai, Randasi 
keturios aptiekus; dvi užlaiko 
žydeliai ir dvi lietuviai. Bet 
gaila, kad tik du aptiekos- sa
vininkai yra legališkai regis
truoti-- vidiias žydelis, antras 
lietuvis Jonas Malakauskas, 
kuris turi aptieką prie 14-tos 
gatvės ir 19tli Avė. Neregis
truoti aptiekoriai neturi tiesos 
pildyti receptus ligoniams, tai 
nusisamdo kokį svetimtautį re
gistruotą vaistininką nors ant 
trumpo laiko, kad pastovėtų 
nors porą dienų į savaitę. Bet 
kuomet nėra tikro aptiekoriaus 
vaistinyčioj, tai pagalbininkai 
atlieka patys, nors maža su
pratimą turi apie vaistų su
malsimą ir tankiai pasitaiko, 
kad neturėdami tokių vaistų, 
kuriuos daktaras užrašb, duo
da substitutus, kurie ligoniui 
nei gero nei blogo nepadaro, 
štai delko keletas lietuvių dak
tarų apsigyvenusių Ciceroj ne
benorėjo čia būti ir persikėlė 
į Cliicn^o ir čia. dabar gyvenan
tys daktarai duoda ligoniams 
vaistus patys. Kuomet čia per
sikėle gyventi aptiekorius Jo
nas Malakauskas, kuris yra le
gališkai registruotas, tai dabar 
daktarai nebebijo jam duoti 
pripildyti receptus, nes sužino
jo, kad jis darbą atlieka sąži
ningai. Dabar čia reikalingus 
vienaą medicinos daktaras, nes 
apUt't denHflĮft, »kito lietuvio me
dicinos daktaro nėra. Pasek
mės lietuviams butų geros.

—Antanas.

Laiškai Atėję Naujienų 
Ofisan

Šitie laiškai yra atėję į Naujie
nų ofisą, prašom atsiimti, nes 

busim priversti siųsti krason.
Breskus Jonas
Čeponis J.
Daunoras, ,
Geniotis, Bev. Stephen 
Krikščiūnas Jonas 
Kerschulinis J.
Kudzma William
Krikščiūnas Mike
Lipčius S.
Mesewicz S. (Special Deliv.) 
Pek. Peter
Puceta J.
Petronis A. 
Kernagis V. 
Rudienė A. 
Siekis J. 
Shulinsky M. 
Stankus A. S. 
Strolia J. 
šilynskis J. 
Viskont J. P. 
Venslav Jusliu 
Wenckus J. 
Uigenckis Mike 
Yosulenas M.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J> W. Beaudette
VIRSIU ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. NedS- 
lioj nuo 2:33 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: '
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480 ’
TELEFONAS CANAL 9464

28 Lotus Nupirko Katalikų1 
Vyskupas Crawford Trakto
Ta žeme nupirkta dėl baž

nyčios ir mokyklos toje 
subdivlzijoje

A; G. Briggs ir kompanija 
pardavė katalikų vyskupui Chi
cagoj e 28 lotus, iš savo 140 ak
rų Cravvford Gardens trečio' 
skyriaus, keturių akrų traktas 
kuris randasi biskį j pietus nuo 
95th St., tarpe Millard ir Lawn- 
iale Avės.

J. į KĮLG^LLEN
Pastatymas bažnyčios ir mo

kyklos ant tos žemės bus taip 
greitas kaip subdivizija išgar
sins užtektinai namų pribudavo- 
jimo dėl palaikymo šitų institu
cijų. Pagal J. J. Kilgallen nuo
monės, Vice prezidento Briggs 
kompanijos, kuris yra pardavęs 
tuos 28 lotus, greitas išsivysty
mas šios sekcijos yra užtikrin
tas, taip kaip 79th St. ir Ash
land Avė. apielinkės, kuomet 
ten buvo reikalinga pastatyti 
bažnyčią.

A. G. BRIGGS & CO.
T. A. STENCEL

Lietuvių Skyriaus Vedėjas

1203 W. 79th St.
Phone Triangle 0600

Del tolimesnių informacijų 
itsiųskite šį kuponą.

Malonėkite prisiųsti man 
daugiau informacijų apie jū
sų naują vietą, be jokios man 
už tai atsakomybės.

Vardas ........................... ......

Adresas'* ................................

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DU. VA1TUSI1 
OPTOMETEISTAS 

Akiniai 14 ir aagttiaa

S AKIU SPECIALISTAS
Palengvina akių Įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudijimo, 
svaigimo, ak<ų aptemimo, neuvuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimai da
romas su elektra, parodančia ma- 
Ui usiaa klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Val.i 10 
iki 8 vai. Nodllioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Bonkvard 7589

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, 1LL.

—.................. -■■■ .i . .■

J.F.RADZIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graboriu Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
įdau negu kiti, to- 
a»«l. kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
«fėi.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

TeL Blvd. 4063
-................ .„y

Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas

Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 
Bankietams ir Pagrabams 

Vainikams
3316 So. Halsted St, Chicago

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

Kas reikalinga padaryt ir 
žinoti

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

Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimo metrikų (kas turi 

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

2. Lietuvos užsienio paso ir 
vizos.

3. Leidimo sugrįžti.

4. Įneigų taksų užmokėjimo 
pakvitavimo.%

Visi šie dokumentai reikia 
pasirūpinti gauti iš anksto, kad 
delei jų neturėjimo nereiktų 
atidėti kelionės.

Gimimo metrikus galima gau
ti Lietuvoje iš tos parapijos, 
kurioj pilietis yra krikštytas. 
Tuo reikalu reikalinga parašyt

WLLYfSAUNCLE laiškas giminėms ar draugams, 
kad gautų ir prisiųstų.

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

Amerikos piliečiams reikia:
1. Užsienio paso.
2. Lietuvos vizos.
'lai yra visi dokumentai, ir 

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

Visais kelionės reikalais
kreipkitės į Naujienas.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių Business Chances 

Pardavimui Rizniai
Real Estate For Sale 

Naniai-žemf Pardavimui
Announcements

Pranešimai

Kaip nuvažiuoti į Naujienų 
Koncertą?

Naujienų Spulko* nariams. — 
Kadangi Naujienų Spulkos metinis 
raportas turi Imi prirengtas 31 d. 
kovo, tųdel malonėkite užsimokėti 
užvilktus mokesčius ir priduoti kny

gutes (lel patikrinimo prieš 25 d. 
, šio mėnesio.

“N-ny” Spulkos Sekr.

Help Wanted—Malė

REIKALINGAS senas žmogus, 
kuris negali dirbti dirbtuvėj, dirbti 
lengvą darbą. 2958 XV. 38th St. 'I'el. 
Lafayette 2221.

PARDAVIMUI keptuvė lietuviš
kos duonos ir visokių keksų. Senus 
išdirbtas biznis. Parduosiu su na
mu ai: vien biznį. 1721 S. Union 
avė.

BARGENAI

VVicker Park svetainė rnnda- 
Robev 

ir visai arti nuo 
įtr susiein i trys di- 
hutent: North A v., 

Mihvaukee Avė. ir Robey St. 
Visu tų gatvių karai daveža iki 

•vietos.'
Visos išilginės g.u\ek:rių h-

ir Hoyne,

Marųuette Parko Lietuvių Politi
nis Kliuba.s rengia prakalbas ma
jorui Deveriui, kurios įvyks ned., 
kovu 27 <1., lygiai 2 vai. po pietų, 
Kapalenijos name, prie M:ir<|uetle 
lld ir Tulman gi. Kalbės mlv. Jur
gelionis ir kili 

las prakalbas 
bo narats-res 
lietuvius<lų

žymus kalbėtojai.
kviečiame visus

ii- 15 ir 18 v.ir-
skaillingai susirinkti.
Mickeliunas, pirm., :

Balanda, rast.

stoties.

Automobiles
PARDAVIMUI Chevrolet, 

1927 metų, 1 tono trokas, Fur- 
niture body, važinėtas tik 500 
mylių.

I(.27 E. I7th St.

PARDUOSIU grosernę arba pri
imsiu partnerį; vienam negalima 
suspėti. Senas, geras biznis. 1606 S. 
Paulina st.

PARDAVIMUI geras restoranas 
už prieintimą kainą. 1207 S. -I8fh 
avė., Cicero. I?l.

galima važiuoti 
Humboldt Park ir

savo kelius žino gerai ir jiems

aiškinti nereikia.

Personai
Almenu Ieško

REIKALINGAS parlneris į gro- 
seraės biznį, katras turi iee bos, 
bučerišką. Du kartu uždėsim re- 
guliarę bučernę, vieta tam bizniui 
tiiikmim. Katrie ftirit ivo Hox, nu
pirksiu, pruneSkit.

Saukit Boulevard •) 135.

Furniture & Fixturės ’
Rakandai-) taisai

BERGENĄ!
Mes parduodame visokios rųšies 

geriausius rakandus pigiai. Atsilan- 
k\kit ir persitikrinki! patys.

California Furniture Co., 
404j Archer avė., 
Kampas California

PAKDAVIMUI šiaurių dirbtuvė. 
Turiu parduoti greit ir Indei pigiai. 
Išdirbta per 16 melų. 251 \V. 61 St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, sena biznio vieta, biznio visados 
užtektinai, aš taip papuoliau, kad ne
moku dirbti, ęsu priverstas parduo
ti. Kreipkitės tuojau j

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

Box 213
PARDAVIMl’I rakandai, veik 

nauji — pigiai, (ialima ir apsi-

------ l IEŠKAU apsiyediinui merginos ar 
t-k i •----------------------- •• našlės ligi 40 melų. Aš esu 37 ine-Pakvietimas Naujienų IM| negirtu .kliauju, nerūkau, gerai 

|z f rl viii ii i n - atrodantis vyrukas. Atsišaukite iiKoncerto aarDUlin- is |O|iau prisiųsdamos paveikslą.
kams

Edbrooke avė.
2 floor.

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

2862 XV. 38 St.

703 XV. 21 PI., Chicago, III.
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai

Šiuo pranešame visiems že
miau įvardytiems ir prisižadė
jusiems dirbti Naujienų Kon
certe. nedėlioj, kovo 27 d., pri
būti VVicker Park svet. 2040 
W. North Avė. apie 2:30 po 
pietų. Yra sutikę dirbti šie 
asmenys:

J

Furni.shed Kooms
GBAJtUS ruimas vendai, garu ap 

šihlomas, merginai arba vaikinui 
2 lubos. 3213 Emerald avė.

Baisevičia 
Pociūnas
Briedis

XV. Chepelis 
J. Degutis 
V. GaJskis

PARENDAVO.IIMUI kambarys mo- 
lerei ar vyrui, su ar. be valgio. 
Maudynė, elektra. 2715 XV. 38 PI. 
i'el. Lafayette 8869.

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

1 lubos.
---------------- 1----- ---------------------

BUčERNR ir grosernė pardavi
mui, labai pigiai arba mainysiu j 
kokią nuosavybe; turi būti išleis
ta į trumpą laiką. Skubėkit, gau
sit didelį burgeną. Genis stakas ir 
visi nauji rakandai. kreipkitės į 
savininką. 1611 S. Mnrshfie’d avė. 
'I'el. Boplevard 2815.

! RENDON puikus kambaris ant 
į pirmų lubų, su visais patogumais, 
parankioj vietoj, arti Barine avė. 
gatvekarių. 1147 W. Garfield blvd.

GROJIKLIS |)ianas, bargenas — 
$78. Tas pianas naujas kainavo 
$650 ir yra atsargiai vartotas. Tu
ri būt parduotas tuojau, nes mums 
reikia vietos. 1538 XX\ Chicago 
avė., 1 fl.

—Kantenis
G. Matulis
Mrs. Mickevičienė
A. Narbutas
Andrius Naikelis
K. Navickas
V. Račkauskas
P. Radžiūnas

1 KAMBARYS rendon ant antrų lu
bų dėl vyrų arba merginų, su val
giu ar be valgio. 3310 \Vallace St.

RENDA1 fumished ruimai, su 
valgiu $9 į savaitę, maudynės, visa
dos šiltas vanduo, geras maistas, 
gražus ruimai ir geras visas patar
navimas. Kreipkitės tuojau.

Bill Dudor
4816 S. Wentworth avė.

Tel. Boulevard 8498

PARDAVIMUI Steger grojik
lis pianas už $100, garantuotas 
pirmos klesos stovyje, taip kaip 
naujas, 50 rolelių, benčius ir 
cabinet, $50 cash ir po $10 j 
mėnesį. 6512 S. Halsted st, 1 fl.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, 35 metų senumo, su namu 
arba be namo. Randasi ant didžiau
sios gatvės Bridgeporte. Kredite) nė? 
ra, apyvartos daroma į mėnesį 
$5,000; gyvenimui 5 ruimai viršuje. 
Greitai norintiems pirkti šitą biz
nį yra gera proga padaryti daug 
pinigų. Pardavimo priežastis — iš
važiuoju į Lietuvą.

Naujienų Skyrius 
3210 So. Halsted st.

. Box 211

R. Saikus
Mrs. šmotelienė
Mrs. Stasiūnienė
K. Vai ui i s
A. Žilė

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

$850 vertės grojiklis pianas, kaip 
naujas, bcnčlus ir roleliai, $79.

6136 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė, biznis senas, lietuvių kolo
nijoj, 4248 S. Artesian avė.
—’t----------

PARDAVIMUI tire ir battery biz
nis. Daugėbė šlako, naujausios ma
dos mašinos. Biznis didelis ir pla
tus. Savininkas eina į kitą

Kreipkitės p6 numeriu:
1702 W. 47th St.

Klauskit A.^jkipsjj.,

biznį.

Bridgeportas

LIETUVIŲ DARBININKŲ, 
MECHANIKŲ, MAŠINISTŲ, I 
DIRBTUVES DARBININKŲ, 
FURiMONŲ, BUčERIŲzir kler- 

jkų. Dirbti tiktai tam tikrą 
. darbą, tiktai tris vakarus į sa- 
| vaitę, nuo 7 iki 8 arba nuo 7:30

Prieš kiek laiko čia pasimi- iki 9 vakaro. Gera alga tiems, 
re Ipolitas Radvilas, 'lai buvo kurie tiks. Tik atsiųskite savo 
gerokai prasilavinęs vyras, sa- vardą ir adresą, 
vo laiku daug dirbęs senojoj 
“Aušroj” ir kitose draugijose, 
daug gelbėjęs kitiems prasi
mušti į geresnį gyvenimą, bet 
pats jo nematęs, nes kaip dau
geliui kitų darbuotojų, taip ir 
jam teko vien s*kurdą kęsti, o 
čia dar užpuolė kelis metus be
sitęsusi sunki liga. Jis tarp 
kitko pagelbėjo suorganizuoti 
ir prasikurti Hub Cab Co., ku
rioj betgi jau nuo kelių metų, 
dėl ligos, nebegalėjo dalyvauti. 
Mirė dar jaunas būdamas, ne
spėjęs užauginti savo vaikučių. 
Tad jo našlė liko dideliame 
skurde su trimis mažais vaiku
čiais, nes jei ką ir buvo 
taupinę, tai kelių metų 
liga viską suėmė.

Kad pagelbėti likusiai 
de šeimynai ateinantį trečiadie
nį, kovo 30 d., yra rengiama 
“bunco palty”, Juciaus restora
ne. Kiekvieno pareiga butų 
atsilankyti, arba bent nusipirk-

Naujienos,
1739 S. Halsted St. Box 896

REIKALINGA 30 agentų par
davinėti nejudinamą turtą 
(real estate), visą laiką arba ir 
tiumpas valandas. Patyrimas 
nereikalingas. Z. S. Mickevi^eą 
2505 W. 63 St.

PROGA

suai-
sunki

skur-

mynai. Biletų kaina tik 50c.
—Pažystamas

Proga lietuviams vyrams 
tapti manageriais. Mes turi
me vietos dėl gerų vyrų nuo 
25 iki 45 metų amžiaus. Jie 
galės pradėti departmentą 
patys. Turi gerai išrodyti ir 
kalbėti angliškai taip gerai 
kaip ir lietuviškai. Mes esa- 
ne biznyje per 18 metų ir 
iei jums pasiseks, jus galė
sit turėti nuolatinį darbą.

Atsišaukit nuo 9:30 iki 1 
po pietų MR. JOYCE.

GENERAL MANAGER 
SUITE 660

5800 S. La Šalie St., 2 augštų me
dinis namas, 2 fialai 6—7 kamba
rių, yra vanos, elektra, gas lieater 
ir vandens heater’iai.

1100 W. 59 St., kampas Aberdeen. 
2 augštų medinis namas, 3 krau
tuvės, 1—8 kambarių fialas, 2 ka
rų garažas, yra elektra, vana.

3425 \V. 38 PI. 2 augštų mūrinis 
ir medinis namas, 2 —4 kaminu ių 
fintai, yra lavatories, elektra, 2 ka
rų garažas. II. Epštein, 155 N. 
Clark st., Room 820. I'el. Central 
6260.

• PERKAM, PARDUODAM 
IR MAINOM

NAMUS, lotus, formas ir visokius 
biznius.

PERKAM, PARDUODAM 
IR MAINOM

NAMUS, lotus ir visokius biznius.
Turim daug namu mainyt ant farmų.

C. P. SUROMSKIS CO.
5883 So. Westem Avenue 

Tel. Hemlock 6151
FLATŲ medinis, krautuvė ir F> 

kambariai, barmenas $7300. Yra Jan- 
dre ir skiepas.

6223 So. Carpenter St.

2 FLATŲ MEDINIS, 4 ir 5 
ties senatvės namas su bizniu ar be 
biznio, pigiai. 1842 W. 47th St.

$1000 ŽEMIAU KAINOS
1625 So. 49 Ct., 5—6 kambarių, 

karštu vandeniu .šildomas, 2 karų 
garažas, išrenduota, tikras barge
nas, randasi netoli Douglas elcva- 
torio, uždaryti porčiai, 1811—1815 
So. Oak Park Avė., 5—5 kambarių 
gražus 2 flątų namas, garu šildo
mas, 2 karų garažas, uždaryti por
čiai. šaukit Rockwell 2290 arba 
Berwyn 2655. S. Shvegzda, 1631 S. 
49 Ct., Cicero, It).

SAVININKAS važiuoja į Eu
ropą, parduos pigiai krautuvę ir 
dviejų flatų namą, 6048 ,So. 
Ashland avė. Garu šildoma, ga
ražas, tik už 822,000. T. .1. 
Campbell & Co., 6241 S. Ash
land avė. Pros. 8431.

BARGENAI

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI biznio lotai prie 
XVestern 
E. pusėj 
už cash;

Matyk

avė., tarpe 69 St. 70 St. 
gatvės. Didelis bargenas

savininką
A. SIRATAV1CZ 
2553 W. 69 st.

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

PARDAVIMUI ar mainymui 
rain slovyj muro namas, 
Meat Marketas, 2—5. 2—I 
kambariai. Rendos $21)0 j 
pečiais šildomas. (ialima 
viską sykiu ar atskirai.^ 
bile kokį mažesni namą, 
automobilių; agentam išmokėsiu pil
ną komišiną, namas randasi South 
Side.

Kieipkitės: 
A. K 

1920 S,

gr- 
5 fl. ir 
ir 1—6 
mėnesį, 
mainyti 

Priimsiu 
lotus ar

MASIUIJS, 
Halsted si. 
3rd floor 

Tel. Roosevelt 3469

Miscellineous
{vairus

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130.

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

J. J DUNNE ROOFING CO. 
3411-18 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

’ and 
prettier 
Furniture

Ūse

lst NATIONAL BANK 
BLDG.

+L S. CLARK ST.

Ar jus žinote, kad
Greičiausis traukinys 

ręs rekordą, tai Empire

V^Poiisli
at

yra pada- 
State 

Express, jis bėgu 1112'4 mylių į va
landą. New Yorko traukinys bėgo 
41 mylias ir 33 minutes, arba 80 
mylių į valandą. New York Cent
ral traukinys bėgo iŠ New Yorko 
; Chicagą 965 mylių į 15 valandų 
ir 43 minutes, arbn 62’4 mylių j 
valanda. New York Central trau
kinys bėgo netoli mylių į
valandą. Floridos traukinys bėgo 
120 mylių j valandą. Ar jus žino
te, jei jums nusibodo paprasti Ci
garetei, tada rūkykit Helmarus. 
Kaip jusu lupos danilytės jų, jus 
laimėjo!. Susipažinkit su Helmarnis 
šiandie.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI vyriškų aprėdalų 
krautuvė: marškinių, kalniečių, pan- 
čiakų, naktaizų, apatinių siutų, vir
šutinių siutų ir kitų dalykėlių vy
rams prie apsirėdimo. Parduosiu už 
“cash” arba mainysiu į namą. Kaipo 
imokėjimą galiu priimti ir lotą. Par
davimo priežastis svarbi. ' Kaina 
krautuvės tiktai $3,500. Del plates
nio patyrimo apie sąlygas ir vietą 
— malonėkite kreiptis į “Naujienas” 
klausti MICKEVIČIAUS. 1739- So. 
Halsted St., Tel. Roosevelt 8500.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, biznis išdirbtas per 28 metus. 
Biznio daroma virš $1200 į savaitę, 
3 bučeriai vos paspėja dirbti. Parsi
duoda labai pigiai; savininkas ap
leidžia Chicago. Kas nori pirkti šau
kit 

Hemlock 5939

EXTRA BARGENAS. Pardavimui 
meat murket. Cash biznis.

7103 So. Racine Avenue

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, pardavimo priežastis 
— maži vaikai šeimynoje. La
bai geras biznis dėl tinkamų 
žmonių. 4 kambarių fialas.

2022 W. Carver st.

RESTAURANTAS ant pardavimo, 
labai geroj vietoj, kampinis Storas, 
biznis gerai eina, renda nebrangi.

3000 W. 47th Street

PARDAVIMUI Pool Ruimis, 5 sta
lai ir 4 kambariai pagyvenimui, ne
brangiai. Pardavimo priežastis, savi
ninkas eina i kitą bizrų.

2119 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
saldainių štoras, gera vieta, 
gausit bargeną.

Kreipkitės: ’
3222 S. Aubum avė.

ATIDAI AUTOMOBILIŲ BIZNIERIŲ

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
namo 75 automobilių talpinantis 
garažas, .didelis sales ruimas, savi
ninkas parduos su namu arba vie
ną bizni; platesnių žinių kreipkitės 
pas

C. P. SUROMSKIS & CO. 
Real Estate 

5833 S. yVestern avė. 
'I'el. Hemlock 6151

PARDAVIMUI grosernė, delicate- 
ssen, daržovių ir vaisių krautuvė; 
cash biznis. Parsiduoda dėl nesvei
katos. Galima daryti geri) pragy
venimų. 3617 S. Halsted st.

I

Misęellancous

PARDAVIMUI 2 pečiai, šildomas 
ir virimui, kūrenami anglimis, la
bai geram storyje, 2 lovos, valgo
mo kambario 
pianas, 
gini.

mažai

2 lovos, valgo- 
setas, $900 vertas 

/vartotas, labai pi-

\Vallace st, 
2nd fl.

Exchange—Mainai
VIENUOLYNO APIELINKĖJ

Išsimaino bučernė su groseme ir 
namu. Namas yra 3 flatų ir vienas 
didelis Storas. Mainysime j mažą na
mą arba j lotus. Biznis yra didelė ir 
todėl tik geri biznieriai atsišaukite.

Išsimaino 2 flatų po 6 kambarius 
mūrinis namas. Mainysime į lotus, 
ar j mažą bizni arba j mažą namą.

Pardavimui 2 rezidencijos lotai 
prie pat Archer avė. Kaina už abu 
$900.00.

Del platesnių žinių kreipkitės 
VVESTERN AVĖ. REALTY CO.

6953 So. Westem Avė.

BARGENAS
PARDAVIMUI arba maino ant 

Chicago property labai gera farma, 
203 akerai juodžemis. geri namai, 
1-7 ruimų bungalow, 1 didelė bamė, 
vištininkai ir kiti visoki pataisymai. 
Randasi 85 mylios nuo Chicagos, prie 
miestuko Ripple, 8 mylios su puse, 
Winamac, Ind.

H. SCHETTER & M. WOVERUS 
6706 So. Ashland Avenue 

Tel. Prospect 8466

FARMOS
Parduosiu ar mainysiu į narną 160 

akrų, pusė dirbamos, žemė juodžemis 
su moliu, geri hudinkai, sodnas, upe
lis bėga per vidurį farmos, randasi 
Mlchigan valstijoj. Pardavimo prie
žastis, moteries liga. Atsišaukit 
greit. F. Mikučionis, 11926 South 
Halsted St., Tel. Pullman 5444.

Real Estate For Sale
Namai-Žeivė Pardavimui

PARDAVIMUI 3 augStu mūrinis 
namas, yra 6 rendos, elektra, ga- 

~ > netoli 
Parduosiu nebrangiai, 

cash, kitus morgiČiais.
S. (i. TUPONICH, 

1829 Bluc Island avė.
CanaI 1640.

sas ir toiletai prie 18 St., 
Strlng St. “ 
$1600

PARDAVIMUI ant Bridgeporto 
naujos mūrinis namas, 2 po 6 kam
barius, su pirmos klesos įtaisymais 
it* su atskirais boileriais. Karštu 
vandeniu apšildomas, porčiai su 
stiklais, muriąis garažas dėl dvie
jų' karų. Lotas 80 pėdų. Budinkas 
nuo budinko 6 pėdos. Randasi 3135 
So. Lowe avė.

Kreipkitės:
A. PttTRULEAVICZ 

3344 So. Emerald avė.

2 flatų mūrinis namas 6-6 
kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, aržuolo trimingas 
uždaryti porčiai, arti 67th 
St. ir arti Marųuette Parko, 
kaina $15,500. Cash įmokėti 
$3,500.

TCMYKIT! 
BRIDGEPORTE DAR NE. 
BUVO TOKIOS PROGOS 

IR NEBUS
Tiktai treji namai beliko 

ir tuos parduosiu 2000 ar 
3000 žemiau kainos. Ateik 
pas M. J. KIRAS ir sužinok 
visas smulkmenas ne iš ko-1 
kio pašalinio žmogaus ar 
agento, bet iš paties savi
ninko, o pamatysi, kad ge
resnės progos nebuvo ir ne
bus, pigiai ir prieinamai įsi
gyti naujus gražius namus 
vienoj geriausių lietuvių ko
lonijų Chicagoj.

Dviejų augštų mūriniai 
namai, dviem pagyvenimais 
po 6 kambarius, aržUolu iš
taisytas vidus, karštu van
deniu apšildomi, marmuri
nės aslos maudynėse, bufe
tai, franeuziškos durys, ga- 
ziniai pečiai, aisbaksiai ir vi
si kiti vėliausios mados įtai
symai. Randasi 3205, 3211 
ir 3217 So. Aubum Avė.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

malevą, popierą, stiklus ir t. t.

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

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojinius prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystfs darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
“Naujienų” adresu:
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted Si. 
Te). Roosevelt 8500

KRAUTUVIŲ FIKČERIAJ 
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. Stato St.

4

Kampas Western Avė., 10 
flatų po 5 kambarius ir 3 
storai, arti 67th St. Mainy- 
sim ant gerų biznio lotų ar
ba ant mažesnio namo. Kai
na šio namo nebrangi.

Mūrinis bungalow, 6 kam
barių, aržuolo trimingas, 
garu šildomas, lotas 37l/2x 
125, kaina $8,950, cash rei
kia $750, likusius po $60 į 
mėnesį.

Lotai dėl bungalovv, nuo 
$600 ir augščiaus. Gatvės iš
taisytos. Norėdami gerų 
pirkinių, matykit mus.
A. N. Masulis and Co. 

6641 So. Western Avė.
Republic 5550

EXTRA DIDELIS BARGENAS

Kur tamstos galite sutaupin- 
ti nuo $1000 ligi $2000 ant ši
tų naujų mūrinių namų? 1 na
mas randasi ant 43 So. Maple- 
wood avė., kampinis namas*, 
Storas ir 5 ruimai ant antro 
flato. Namas buvo statytas ant 
kontrakto, štoras Yra padary
tas dėl pekarnės arba bučernės. 
Namas ir viskas kieto medžią 
baigta, vėliausios mados išdirb
ta, garu šildomas, namą parduo
da kontraktorius $1500 pigiau, 
negu jis kainuoja. Turi būti 
greitai parduotas. Kitas namas 
tik baigiamas- , mūrinis namas, 
1 štoras ir 3 pagyvenimai, 2 po 
5 ruimus, 1—4 ruimų. Namas 
randasi 69 St., prie Campbell 
avė. Labai gera vieta dėl biz
nio. Parduosiu labai pigiai, bo 
reįkia pinigų, kadangi turiu 
dauginus statomų namų. Kas 
norit pirkti, atsišaukit:

John F. Paulius, 
Generalis kontraktorius 
4638 S. Washtenaw avė.

Lafayette 3151

PARDAVIMUI didelis naujas 
moderniškas biznio namas Ci- 
ceroj, su 20 kambarių hoteliu, 
6 štorai ofisams ir flatas; vie
nas iš storų yra minkštų gėri
mų užeiga. Viskas parendavo- 
ta. Rendų įplaukia $11,200 per 
metus. Geni proga geram biz
niui.

Savininkas
1247 S. Cicero avė., Cicero, III.

I

Financial
FinanaaLPaakoloB

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontrantus
INTERNATIONAL

. INVESTMENT 
CORPORATION 

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

SIMANO DAUKANTO Skoli
nimo ir Budavojimo Draugija 
(Spulka) skolina pinigus ant 
lengvų išlygų.

Ben. Kazanau-kas, Rašt.
2247 W. 23rd Place, 
' CHICAGO, ILL.

CanaI 3968

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičlų 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Miscellaneous
Įvairus

LIETUVIAI karpenteriai. Buda- 
vojam naujus namus, taisom senus, 
garažus, porčius. Dirbam dienomis 
ir ant kontrakto, ir duodam ant 
lengvu išmokėjimų.

Elta Conslruction Co., 
Phone Beverly 6825.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700

Chicągo

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iŠ lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

MES atidarom visą eilę grosernių 
šioj apielinkėj. Mes atidarom krautu
vę, 3326 So. Halsted St., Seredoj, 
kLvo 23 d., įvyks atidarymas. Mel
džiame atsilankyti į musų krautuvę. 
Mes patarnaujame mandagiai ir duo
dame geriausius tavorus ir prieina
mą kainą. Mes Mpigrinam nuo natū
ralių kainų 20% ir 30%.

CONTINENTAL TEA CO. 
3326 So. Halsted Street 
Pres. Vincas Lesnickis

ir vasarinius drabužius, 
gerų patyrimą šiame 

ir didelj pasirinkimą vi- 
audinių. Darbą atlieku 

pagal vėliausios

LAIKAS užsisakyti ^vasa
rinius 
Turiu 
darbe 
šokių
kuogeriausiai 
mados. Kainos prieinamos vi
siems. Taipgi sutaisau, valau ir 
prosinu senus drabužius.

F. MICKAS 
4146 Archer avė.

Tel. Lafayette 0057

Educational
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišauki! arba rašykit*.

International Barber College 
651—-672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

PAMOKOS
Lietuvių kalbos dideliems ir mažiems. 
Antradieniais nuo 7 iki 9 vakare. 
Penktadieniais nuo 3 iki 5 po pietų. 
Einu į namus.

J. I. BRIEDIS
2846 Emerald Avė., Tel. Victory 7372

ŠOKIŲ MOKYKLA \ 
Mokina visokius Šokius. Valandos 

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

2128 SOUTH HALSTED ST. 
(Pirmos lubos)


