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Švedijai gresia politi
nis krizis

Lenkija vėl atnaujino 
derybas su Rusija

I

Fordą, automobilių fabrikinin- 
ką, kėsinęsi nužudyti

Buržuazinei Švedy valdžiai Į Lenkija atnaujino pakto 
gal toks trauktis derybas su Rusija

Socialdemokratai reikalauja ap- Susitarti betgi maža yra vil- 
kaipyt laivyną, kurį valdžia ties, kadangi sovietai arbi-
nori stiprinti . tražą visai atmeta 500 žmonių.

PA RYŽIUS, kovo 81. — Dip
lomatinės Anglijos su Rusija 
rungtynės Pabaltijy gimdo po
litinį krizį Švedijoj. Buržuazi
nei Ekmano valdžiai gresia pa
vojus griūti karo laivyno klau
simu.

Dabartinės valdžios planas 
yra toks, kad iki 1937 metų 
Švedija turėtų geroką laivyną 
iš keturių šarvuotų kreiserių, 
astuonių torpedinių laivų, de
vynių suLmarinų, astuonių grei
tųjų skautų laivų ir vieno ae
roplanų gabenamojo laivo, ku
rių dauguma butų naujausios 
konstrukcijos, kaitų su keliais 
senesniais kreiseriais, torpedi
niais laivais ir siTbmartnnis.

Valdžia, konservatorių remia
ma, nori ne tik Švedijos nei- 
tralumo karui atsitikus, bet Ir 
kad galėtų gintis, jei Švedija 
butų užpulta.

Socialdemokratai ir kiti radi
kalai tečiau sako, kad joks sve
timų valstybių užpuolimo pavo
jus Švedijai negresia, ir todėl 
reikalauja, kad laivynas butų ne 
didinamas, bet mažinamas.

Jei tad valdžiai nepavyks 
kompromiso keliais gauti dides
nės paramos iš vidurinių parti
jų, ji turės griūti.

ŠAUKIAMA “MAŽOSIOS 
ANTANTĖS’’ KONFEREN

CIJA

V1ENNA, Austrija, kovo 31. 
— Bratislave, Čechoslovakijoj 
gegužės 15 d. prasidės mažosios 
antantės (Jugoslavijos, Čeko
slovakijos ir Rumunijos) už
sienių ministerių konferencija. 
Girdėt, kad konferencijoj bus1
Landoma aiškiai nusistatyti, ku
riais dalykas mažosios antantės 
valstybės turi stoti bendru 
frontu ir savo diplomatiją ko
ordinuoti.

KONTESTAS 
“NAUJIEHŲ”

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

“Naujienos” ragina visus sa
vo skaitytojus, visus draugus ir 
pritarėjus, teikti visokeriopą pa
ramą veikiantiems “Naujienų” 
kontestantams, kad jiems sek
tųsi už jų įdėtą triūsą labui 
“Naujienų” laimėti kuodidžiau- 
siaa dovanas.

Kaina 3c

VARŠUVA. kovo 31.— Nors 
Lenkija bando atnaujinti dery
bas su Rusija dėl saugumo pa
kto, bet labai maža vilties, kad 
jos butų sėkmingesnės, ne kad 
pirmykštieji bandymai susitar
ti.

Lenkija nemato jokios naudos 
rašytis sutartį, kuria pasižada
ma vieni antrų nepulti, jeigu 
sutarty nenumatoma arbitraci
ja ar kuri kita priemonė iš
spręsti konfliktams, kurie pap
rastu diplomatiniu budu neiš
sprendžiami.

Sovietai nepriima jokios ar
bit racijos, lodei, kad pasak jų, 
Rusija yra vienų viena komu
nistinė valstybė, o dėl to jokio 
neitralaus pirmininko tanp bur
žuazinių valstybių nesą galimy
bės rasti.

Iš antros pusės. Lenkams ru
pi nenusikalsti Tautų Sąjun
gai, o taipjau turėti palaidas 
rankas veikti Pabaltijy savo 
santykiuose su Latvija ir Es
tija.

Jei šios kliūtys butų šiaip ar 
taip nuveiktos, tada galimybė 
susitarti atsirastų. Sovietų Ru
sija neoficialiai duoda suprasti, 
kad esą galima rasti formula 
apriboto neitralumo sutarčiai.

Kai dėl Tautų Sąjungos, Len
kams buvo patarta pareikšti 
savo rezervacijas tam tikru 
laišku, kaip kad padarė Vokie
tija ir Lietuva, pasirašiusios 
sutartis su Rusija. Lenkija te- 
čiaus nori, kad toks pareiški
mas butų įdėtas į pačią sutartį.

Latvijos užsienio ministerio 
ir sovietų atstovo padėjimas 
andai savo inicialų po tam tikru 
preliminariniu Latvijos Busiios 
garantijų pakto paragrafu, be
abejo, privertė Lenkiją urnai 
vėl atnaujinti pertraktacij'is su 
sovietų Rusija.

Lenkija, kaip ir kitos Pabal
tijo valstybės, visados buvo to 
nusistatymo, kad garantijų pak
tai su Rusija turį būt padaryti 
taip, kad nė viena jų nebūtų 
izoliuota ir palikta Rusijos ma
lonei. Bendros visų kaimynių 
valstybių sutarties su Rusija 
plano teko atsižadėti, kadangi 
Rusija buvo jam priešinga.

LIETUVAITĖ PAVOJINGAI 
SUŽEISTA AUTOMOBILIO 

NELAIMĖJ

KEVVANEE, III., kovo 31. — 
Automobiliui apvirtus taip 
Sheffield avė. ir Annawan, 
vienas važiavusių juo asmenų, 
Arthur Van Washenhove, 27 
m., užsimušė, trys kiti asmenys 
skaudžiai užsigavo. Pavojingai 
yra sužeista viena mergina, 
Helena Lakaytis [matyt lietu
vaitė), kurios sulaužytas žan
das ir praskelta galva. Ji guli 
ligoninėj.

IM AUJIIE INI © S
The Lithuanian Daily News

Entered ai aecond Gaiš Matter March 7, 1914, at the Post Office of Chicago, fll., 
under the Act of March 8, 1879.

Chicago, 111. Penktadienis, Balandis-April 1 d., 1927

i Hacitic and Atlantic I’hou; i

Madagaskaro salos žymiausias uostas Tamatave, kur siautė baisi audra.

Sako, kad Henry Fordas
norėta nužudyti

Sekę jį sąmokslininkai savo di
delio automobiliu nutrenkę 
Fordo fliverį 15 pėdų į pa
kalnę

DETRO1T, Mich., kovo 31.
— Sako, kad automobilių “koli
zija”, kurioj automobilių fab- 
rikininkas Henry Ford buvo 
praeito sekmadienio vakarą su
žeistas, atsitikus ne netyčia, 
bet kad tai buvęs apgalvotas 
(lianas Fordą nužudyti.

Kai sekmadiemo vitk.frą, apie 
8:30 valandą, Fordas savo ma
žiuku fliveriu vienas pats va
žiavęs iš laboratorijų namo j 
savo rezidenciją Dearborne, 
Detroito priemiesty, jį sekęs di
delis Studebakerio automobilis, 
kuriame buvę du vyrai. Važiuo
jant per Rouge upės tiltą, se’ų's 
paskui automobilis greitai pri
lėkęs šalia Fordo mašinos ban
dęs privaryti ją prie krašto,ir 
nustumti į upę. Bet tai nepa
vykę. Pervažiavus tiltą didžiu
lis automobilis jau tiesiai tren
kęs į Fordo fliverį ir nuvertęs 
jį stačiu krantu penkiolika pė
dų žemyn.

Fordas buvęs sužeistas, ir t/k 
po valandos, atgavęs sąmonę, 
jis šiaip taip parrepliojęs į savo 
rezidenciją, kuri buvo apie ber- 
tainį mylios nuo atsitikimo vie
tos. Ant rytojaus jis buvęs 
nugabentas į privatinę Fordo 
ligoninę, kur jam daryta opera
ciją-

Daktarai sako, kad nors For
das sužeistas skaudžiai, bet. 
nepavojingai. .Jis yra 61 metų 
amžiaus.

Fordo sužeidimas buvo stip
riai slepiamas, ir todėl apie tą 
įvykį tik vakar buvo sužinota. 
Federalinis teisingumo departa
mentas vedąs įvykio tirinėjimą.

Šiuo tarpu IJetroite eina di
delė automobilių fabrikininko 
byla. Vienas advokatas, žydas 
Aaron Sapiro, skundžia Fordą 
už apšmeižimą, reikalaudamas 
iš jo už garbės nuplėšimą 1 mi- 
liono dolerių atlyginimo. Tai 
viena. Antra, Fordas, įsteigęs 
keletą krautuvių, kuriose vis
ką pardavinėja daug pigiau ne 
kad kiti krautuvininkai, užsi
traukė didelės pastarųjų neapy
kantos. Del pasikėsinimo pa
daryti jam galą tad dabar yra 
visokių spėliojimų.

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
31. — Meksikos banditai suė
mė nelaisvėn vieną amerikietį, 
Edgarą VVilkinsą, ir re’kalau- 
ją iš jo $20,000 išsipirkimo pi
nigų. Banditams sugauti pa
siųsta kareivių kuopa.

Bot, ar nebot, Kinuose —
Valstybės svarsto

Britai reikalaus iš kantonie- 
čių valdž;os atlygiuTno už į- 
vykius Nankine

LONDONAS, kovo 31. — 
Tarp Londono, \Vashingtono ii 
Ic.k:o dabar eina svarbus pusi- 
tarimai dėl žingsnių, kurie tu
rėtų būt padaryti Kinuose. Vi
sa p n eis nuo to, kaip galų ga
le nusistatys Jungtinės Valsti
jos ir Japonija ar trauktis 
visai iš Kinijos, ar stengtis 
svetimoms valstybėms išlaikyti 
ten dabartines savo koncesijas 
ir jėga priversti Kinus nusilen
kti.

Britų užsienio reikalų mi
nisteris Chamberlain, darbie- 
čių atakuojamas klausimais 
parlamente, aiškino, kad su Ki-j 
nu nacionalistų (kantoniečių) 
valdžia jokių dar pertraktacijų 
dėl Šanchajaus ateities nedary-
ta, kadangi momentas tam esąs 
visai nepatogus.

Tuo tarpu kabinetas svarsto 
sumanymą pavartoti baudžia
mųjų priemonių prieš kaatė
niečius, jeigu nacionalistų val
džia viešai neatsiprašysianti 
dėl įvykių Nankine ir nesumo
kėsianti pilno atlyginimo už 
papildytus smurto žygius.

VARTOJO .GRABUS IMI
GRANTAMS ŠMUGELIU©!!

HAlMILTON, Ontario, Kana
da, kovo 31. šešiems mėne
siams kalėjimo tapo pasmerk
tas vienas Louis Michnievvicz, 
kaltinamas dėl šmugeliavimo 
imigrantų iš Kanados į Jungti
nes Valstijas.

Imigrantus šmugeliavo jis 
ypatingu budu — grabuose, 
kuriuose buvo padarytos kiau
linės kvėpuoti, kol grabas- su 
uždarytu jame imigrantu trau
kiniu ateidavo iš Kanados per 
sieną į Jungtines Valstijas, o 
čia iš stoties paimtas ir ve
žimu pristatytas į paskirtą vie
tą.

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

Dalinai apsiniaukę; nedidelė 
temperatūros atmaina; stipro
kas žiemių rytų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 40° ir 44° F.

Šiandie saulė teka 5:39, lei
džiasi 6:15 valandą. Mėnuo lei
džiasi 5:27 valandą vakaro. .

Audroj žuvo apie

Tiranos sutartis - pavojus
Balkanų taikai

Buvęs Albanijos prezidentas 
sako, kad paktas reiškiąs in
vaziją Albanijos ir Jugoslavi
jos

PARYŽIUS, kovo 31. — Vy
skupas Fan Noli, buvęs Albani
jos prezidentas, kurį dabarti
nis prezidentas Achmedas Zo- 
gu išvijo, pareiškė, kad jei Ita
lija, naudodamos Tiranos su
tartim, įsiveržtų į Albaniją, 
tai Balkanuose tikrai kiltų ka
ras, o karo kaltininkai butų Am 
glijos užsienio ministeris Cham- 
berlainas ir Italijos diktatorius 
Mussolinis. Albanijos žmones, 
sako Noli, eitų išvien sU vi
somis kitomis Balkanų tauto
mis.

Zogu padaryta su Mussoliuiu 
Tiranos sutartis, pasak vysku
po, reiškianti fašistų imperia
lizmo invaziją Balkanų dviem 
stadijom: pirma — Albanijos, 
antra — Jugoslavijos.
Del neramumų Albanijos sienoj

Valstybės pagaliau atmetė 
tarptautinio Jugoslavijos-Alba
nijos sienos tardymo pianą. 
Paskiausias projektas yra, kad 
neramią Albanijos sieną pri
žiūrėtų nuolatinė militarinė ko
misija, susidedanti iš Francl- 
jos, Vokietijos ir Anglijos ka
rininkų, vieno Jugoslavijos ii 
vieno Italijos karininkų. Jugo- 
sla^įja,’ sako, sutinkanti, bet 
Italija nelabai norinti sutikti, 
nors Anglija raginanti ją.

Praneša, kad agitacija prieš 
Italjją Albanijoj stiprėjanti.

Anglijos 1926 metų biu
džete $150,000,000 

DEFICITO

LONDONAS, kovo 31. Fi
nansų ministeris Churchill pa
skelbė, kad suvedus 1926 finan
sinių metų sąskaitas biudžete 
pasirodę užuot laukiamo $20,- 
000,000 balanso, $150*000,000 
deficito. Deficitą padarę du ne
tikėti kriziai: visuotinas strei
kas ir Kinai.

Kuo valdžia mano tą milži
nišką deficitą padengti, nežinia.

ISPANIJOS KAREIVIUS GA
BENĄS LAIVAS DEGA

LONDONAS, kovo, 31. — 
Pranešimas iš Gibraltaro sako, 
kad Ispanijos garlaivis Torde- 
ra, gabenąs kareivius ir esąs 
netoli nuo Velez de la Gomera, 
šaukiąsis pagalbos. Laive kilęs 
gaisras. Pagalbon pasiųsta gai
la ivi s Castilla.

Prašo bešališko teismo 
Vengry politiniams

KĖBLINAS, kovo 31. - Bri
tų darbininkų vadai, darbo uni- 

* jų tarybos pirmininkas George 
Hicks ir darbo unijų tarptauti
nių federacijų pirmininkas A. 
A. Purcell, kurie dabar daly
vauja čia tarptautinės federaci
jos mitinge, pasiuntė Vengri
jos premjerui Bethlenui tele
gramą, prašydami , išgelbėti 
penkiasdešimt vieno vengrų po
litinio kalinio gyvybės. Tele
gramoj sakoma:

“Kaip nuoširdus gero linkė
tojai Vengrų žmonėms, mes su 
dideliu susirupinimu sekame 
bylą prieš Vagi ir kitus politi
nius kalinius. Mes apeliuojame 
j jūsų ekscelencijos žmonišku
mą ir prašome pavartoti savo 
didžią įtaką taip, kad tie kali
niai turėtų bešališką teismą.”

* Albanų maištininką pa
smerkta sušaudyt

V1IENNA, Austrija, kovo 31. 
— Iš Skutari, Albanijoj, prane
ša, kad karo teismas pasmerkęs 
sušaudyti dvidešimt devynis 
asmenis, kaltinamus dėl maiš
to prieš valdžią. <

| 321 maištininkas pasmerkta 
įvairiems terminams kalėjimo.

Prisipažino paėmęs 
$244,000 kompani

jos pinigų
LOS ANGELES, Gal., kovo 

31. — Pęhcija suėmė brokerių 
ilutton and Co. firmos vietos 
skyriaus kasininką Schuyler D. 
Orrellį, 26 metų, kaltinamą dėl 
pasiglemžimo $244,000 tos kom
panijos pinigų. Orrell pris’pa- 
žinęs kaltas.

MERGAITĖS TRAUKINY UŽ
PUOLIKAS MIRTIM NU

BAUSTAS

LONDONAS, kovo 31. — 
Londono kalėjime 'vakar buvo 
pakartas James Stratton, mir
ties bausmei pasmerktas už 
užpuolimą vienos mergaitės 
traukiny. Jo teismas ir pasmer
kimas truko tik šešias minu
tes.

DU AUTOMOBILISTAI ŽUVO 
NUO ELEKTROS VIELOS

ATCHISON, Kas., kovo 31. 
— Automobiliui užlėkus ant 
elektrinės jėgos vielos, pavirtu
sio stulpo nutrauktos žemėn, 
buvo užmušti du juo važiavę 
asmenys.

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 įeina į patarnavimą.

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

> miestų
3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia- 

, mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal
jei adresantas nebūtų surastas.

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

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

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

Ispanu vargai Marokoj 
nepabaigiami

Maištingų maurų užpuolime ke
turiasdešimt ispanų nukauta

TANŽIRAS, Moroka, kovo 
31. — Praneša, kad LaBachc 
srity kilę susirėmimų tarp Is
panų kariuomenės ir maištingų 
maurų.

| Maištininkai puolę ispanų sto
vyklą Aukarine, Lukos sektorę. 
Keturiasdešimt ispanų buvę 
užmušta, o vienas karininkas 
maurų paimtas į nelaisvę.

Morokiečiai suėmė du 
ispanų aviatorius

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
31. — Oficialiai praneša, kad 
maurai Morokoj sugavę du Is
panų karo aviatorius, kurie, 
aeroplanui sugedus, buvę pri
versti nusileisti maištininkų te
ritorijoj.

Amerikos farmų laik- 
raščių redaktoriai 

pas Calles

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
31.—Prezidentas Calles priė
mė 80 Amerikos ūkio laikraš
čių redaktorių, atvykusių susi
pažinti su žemės ūkio padėtim 
Meksikoj.

TEISĖJAS LINDSEY APE
LIUOS | AUKŠČIAUSI 

TEISMĄ

\\ ASHINGTONAS, kovo 31. 
— Teisėjas Bcn B. Lindsey, 
kuris Colorados Aukščiausio 
teismo įsakymu buvo pašalintas 
iš Juvenile (jaunuolių) teismo 
Denvery, davė žinot, kad jis 
apeliuosiąs į Jungtinių Valstijų 
Aukščiausį teismą.

RADO BANDITŲ NUDURTĄ 
GARAŽO SARGĄ

COLL1NSVILLE. III., kovo 
31. — Praeitą naktį nežinomi 
plėšikai nudurė vietos Loew’s 
garažo sargą Johną Goetzą, 65 
metų amžiaus. Jo kūną su žai
zda krūtinėj rado šį rytą. Iš 
viso matyt, kad prieš tai taip 
jo ir banditu buvo atkakli ko
va.

ŠILTINIŲ EPIDEMIJA MONT- 
REALY ATSLŪGSTA

i
MONTBEAL, Que., Kanada, 

kovo 31. — Šiltinių epidemija, 
siautusi nuo kovo 4 dienos, svei
katos vyriausybės nuomone pa
siekus savo viršūnės ir jau 
dabar imanti atslūgti. Iki šiol 
buvo 1,540 susirgimų.
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“Gyvenimo Verpete”
Puiki 5 Veiksnių Drama

CHICAGOS 
ŽINIOS

UŽLAIKYK SAVO KŪDIKĮ
4

SVEIKU IR STIPRIU

TZUDIKIŲ sveikatos išsivystymas pri- 
JfY guli daugiausiai nuo maisto kokį jis 
gauna. Jusy kūdikis turi būt maudomas 
kasdien ir maitinamas reguliariai. Jei 
negalit savo krūtimis maitinti kūdikio, tai 
bandykit Borden’s Eagle Brand Con- 
dended Pieną. Tai geriausias kūdikių 
maistas—padarytas iš riebaus karvių pieno 
Ir granulated cukraus—specialiai dėl kū
dikių. Rekomenduojamas gytytojy visur 
dėl jo gerumo.
Jei Jur prlRlųRlte mums šitų pattkdblmą mi Juru 
vardu Ir adresu, arba prisiusite mum* atvirutę, 
mm pHHlijHline jum*, d.vkal, pamokinimų Jutų 
kalboje kaip penėti Juru kū
diki; talpai vaikų knygutę 
Ir kitokios IdomloH literatū
ros.

Farniduoda visose
vaiHtlnCae ir gruaernSte.

Rengia .

TEATRALIŠKAS KLIUDĄS LIETUVA
Nedelioj, Balandžio 3 d., 1927

SCHOOL HALL SVETAINĖJE
48th & Honore Street

Pradžia 7:30
Šis veikalas begalo gražus ir žavėjantis, nėra abęjonės, kad atsilankiusieji 

bus pilnai patenkinti. T. K. L. RENGIMO KOMITETAS

Atdara utarninko, ketverto.ir subatos vakarais

Mibvaukee Ashland Avenues

Velykų Viršutiniai Kautai
Parduodami po

$24.50

Siutai - Viršutiniai Kautai

Styliai, rųšis ir rankų darbas, vis
kas sujungta, kad padarius tuos 
kautus geriausiais, kuriuos mes 
pasiūlome po $24’50. Yra box ir 
tube modeliai iš cassimeres ir 
tvveeds, visi šilkiniais pamušalais. 
Suplanuokit pamatyti tuos kautus 
rytoj — jus pamatysit, kad galėsit 
pinigų sutaupyti.

Kiti viršutiniai kautai iki $40

Jauną Vyry Siutai $33
Jie yra smart naujų stylių, kurių 
jauni vyrai nori turėti pavasariui, 
2 ir 3 guzikų modeliai, su naujo
mis dobilų lapo atlapomis, šešių 
guzikų vestės ir plačios kelnės.

Su dvejomis kelnėmis

Puikiausi Siutai $50
Padaryti iš puikiausių naminių ir 
importuotų vilnų audinių, puikiau
sių spalvų. Visi yra rankomis siūti 
pagal musų nuridymą. Negalit k 
tur palyginti už pigiau negu $65.

Su dvejomis kelnėmis

Jus tikrai nusistebėsit iš tikros vertės, kokias mes 
, rodome musų ekonomijos antrame augšte I Styliai ir 

mieros dėl vyrų ir jaunų vaikinų, dideliame pasirin- 
kime spalvų ir materiolų. Atsilankykit rytoj, čia 

' pasiūloma jums didelis sutaupymas pinigų.

Garsinkities “NAUJIENOSE”

KETURI ŽMONES UŽMUŠTI

Vakar automobiliai užmušė 
keturis žmones, jų tarpe du 
vaikus, 9 ir 1 m., kurie žaidė 
gatvėse. Vieną žmogų užmušė 
ir kitą sužeidė automobilių va
gilius. Suvažinėjęs du žmones 
jis pametė pavogtąjį automobi
lių ir pabėgo pėsčias.
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Priežiūra Iniįy Vartojamų Prie 
Kūdikių Peneėjimo.

Visi šaukštui, puodeliai, skaura- 
<los, įpieros, bonkutės ir žindukai tu
ri būti sterilizuoti verdančiame van
denyje tuoj pirm vartojimo. Stehi- 
lizuoti reikia ir kiekvienas skuduras 

I ar lankšluostii;, kuris vartojamas tų 
i imlų nusausinimui. Buk tikra kad 
ir jūsų rankos yra absoliutiškai šva
rios, ir nekosėk nei spiaudyk arti 
kūdikių mausto. Gerai yra perleisti 
valdančio vandens ir per kenų pirm 
atidarymo, ir žiūrėk kad atidaryto
jas butij švarus. Tai apsaugos įmo
nės kurios gali sutaupyti gyvybę. 
Visokis vanduo reikalingas kūdikių 
maitinimui turi būti pervirintas ir 
atvėsntas, ir laikomas kietai užsi
darančiame stikle. Vienu kartu at- 
virink tik tiek vandens kiek reikia 
visos dienos penėjimams. Geriausiai 
bonkutė peneėjimui yra tokia kurių 
galima išplauti su trintuku Įkišus j 
vidų — bonkutėig kai būna trumpo 
kaklo. pl^čjoą &>ačios ir išmieruota 
iki aštuohių uncijų. Naujai nuplik
ta bonkutė reikia sustiprinti paver- 
dant ją šaltame vandenyje kokia 20 
minutu. Tada bonkutė niekados ne
truks jei j ją pilsi verdančio vandens. 
Kūdikiui pabaigus valgyt reikia vis
ką iš bonkutės išlieti, perplauti šal
tu vandeniu ir pripildžius šalto van
dens pal'kti stovinčia iki ją galėsi 
išplauti su šiltu muiluotu vandeniu, 
vaitojant trintuką (brošę). Tada vėl 
perplauk per keletą vandenų. Pirm 
vaitojimo Įdėk Jas i verdant) vande
ni ir pavirink 15 minutų, išsteriliza- 
vimui. Nebeperplauk jų po slrerili- 
zavimo.

Kūniškas žindukas - čiulpikas yra 
geriausias, dėlto kad jį gali išvers
ti ir išvalyti, čiulpikai su ilgais gu
mos vamzdeliais arba kitokiais pri- 
(’ėčkais neturi būti niekados varto
jami, kadangi sunku juos išplauti. 
Skylutė čiulpike turi būti tik tokio 
didumo, kad pripildžius bonkutę ir 
apvertus ją pienas greitai lašėtų. Jei 
skylutė bus tokio didumo kad pienes 
bėgs tai kūdikis pergreit turės ryti 
maistą.

Jūsų kūdikis tinkamai augs ir 
tarps į sveikatą ir stiprybę jei duosit 
jam geriausia priežiūrą ir gerinusį 
maistą. Vikri ir stipri sveikata yra 
dalis tūkstančių kūdikių vartopusiu 
Eagle Pieną. Ta liudija jų dėkingos 
motinos. šitoms motinoms nėra ki
tom pasekmingo kaip Eagle Pienas.

Riskutj skaudamų jęerklj -lengva iš
gydyti. Geriausias laikas gydyti 
gerkle pradžioje. Jei leisite ilgiau 
skaudėti, gali atsirasti pavojus. Ge
ra sdalykas visuomet turėti slovikėlj 
Turpo namuose ir patrinkite su šituo 
terpentino ointmentu iš nat pirmo 
geiklės suskaudėjimo. Terpentinos 
greitai prašalina skaudėjimą, bet pa
mautas terpentinas turi nemalonų 
kvapą ir degina. Daugelis to neken
kia. Tas viskas via prašalinta , 
Turpo. Tpi yra ointmontas kuri jū
sų vaistininkas parduoda ir kurį tu- 

laikyti visuomet savo gyduo
lių dėžėj.

.‘kaityki! šituos i*l raipsnous kas 
.-■ivaitę ir pasidėkit ateičiai.

KENOSH A, WISC.
Nedelioj, Balandžio 3 d.

American Gerinau Hali
1715—52nd Street

Atsibus įdomios prakalbos 
temoje: “Viešpats paliko 
mums pavyzdį” Pradžia 
2:30 vai. po pietų. Kalbės B. 
Kardelis iš Chicagos. Įžan
ga liuosa, nebus kolektų.

Rengia ir kviečia Tarp
tautinis Biblijos Studentų 
Susivienijimas.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building

Tautiška Draugystė Lietuvos Dukterų rengia

'ĮlSKILMINGį VAGILIU ŠOKĮ 
Stibaloj. BaMžio-April 2 d., 1927 m, . 
Lietuvių Auditorijos Mažojoje svet., 

3133 So. HulHted St. . t .
Pradžia 7:30 vąl. va ką re 

Geibiama publika, malonėkite kuoskaitlingiausiai atsilankyti, ne.« bu
site užganėdinti. Galėsite linksmai laiką praleisti prie geros muzikos. Įžan
ga 50c. Kviečia 

T. n. L. 1). KOMITETAS
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“GEN A VAITE”
Nedelioj, Balandžio-April 3,1927 

HUNGARIAN HALL
Jefferson Avė., Aurora, III.

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

Vaidins Lietuvių Teatro Grupe iš Chicago, III. vadovaujant ar
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. Dundulienė.

Visus kviečiame atsilankyti.
ARTISTAI

VAIKAI REIKALAUJA
• “CASTORIA”

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus
Motinos! Fletchers Castoria

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

DENNIS 
BACIUS

Augštos r ų 
5ies siuvėjas 
Siutai daromi
i n t orderio.
4 Valome, 

Dažome, 
’Prosiname

2005
Janalport Av.

Phone
lioosevelt 2061

Budweiser
TIKRAS APYNIŲ SALYKLO SYRUPAS

t

Anheuser-Busch netik moka ekstra kainą, kad gavus 
pirmos klesos puikiausius apynius ir miežius užau
gintus Amerikoj ir užsienyj..

Bet sortuoja, išvalo ir paskirsto apynius j rųšis — su
mala jucs — sumaišo su rinktiniais apyniais — net 
pripila kenus ir uždeda tebebus — viską atlieka An
heuser-Busch dirbtuvėse St. Louis.

/
Tai yra nuolatinis ir absoliutis kontroliavimas rųšies 
iš žalio inateriolo iki pat užbaigimo produktų, kuris 
padaro Budweiser Tikru Apynių Salyklo Syrupu tik
rai vertu savo vardo, kurį matote ant lebelių.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

We»tcrn Sales Corporation
Distributors ., Chičago, Iii.

< BM-4e

Oarsinkities “Naujienose”

Pirmiaus negu pirksi mu- 
zikališką instrumentą dėl 
namų, išgirsk BRUNS- 
WICK. 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.

Lėngvųs daliniai 
išmokėjimai

JOS. F. BUDRU
PIANOS, RADIOS, 

FURNITURE
3417-21 So. Halsted St.

Phone Blvd. 4705

C. P. SUROMSKIS & 00.
NEJUDINAMO TURTO

IR AUTOMOBILIŲ 
FIRMA

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

PARDAVINĖJAM viso
kių išdirbysčių automobi
lius, priimam į mainus se
nus automobilius arba lo
tus; turim daug vartotų au
tomobilių, galima pirkti la
bai pigiai. Atdara Nerišlio
mis visą dieną. Kas negali 
atvažiuoti, patelefonuokit, 
mes atvažiuosim į namus.

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

Tek Homlock 6151

------ — " ----------
Tel. Ufayette 4228

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. Yuška,

3228 W. 381 h Stieet. Chlu.o, III
I

l
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[korespondencijos

Kenosha, Wis.
Čia raudonieji fašistai buvo 

surengę prakalbas kovo 5 <1.. 
Schlitz svetainėje. Kalbėjo Liau- 
danskas. Aprašydama tas pra
kalbas “Vilnis” sako, kad kalbė
tojas atvaizdavęs tikrą padėt: 
Lietuvoje, o Kasparas davęs 
klausimus, bet neįstengęs. Aš 
čia paduosiu ką Liaudanskas 
kabiojo ir ko klausė Kasparas, 
tada patys skaitytojai galės 
spręsti.

Liaudanskass pasakojo, kad 
valdininkai gražiai gyvena, u 
liaudis gyvena apnikusiose stu- 
bose. Sako, jei darbininkiška 
valdžia butų ,tai visus valdinin
kus suvarymų į tuos apniku
sius namus, o liaudis atsisėstų 
tuose paleliuose, čia Kasparu . j 
ir paklausė, ar taip yra ir Ru
sijoje. Vakaro vedėjas Juozas 
Mačiulis ėmė šaukti, kad Kas
paras sėstųsi, nes čia esą ne 
apie Rusiją kalbama.

Tolinus Liaudanskas pasako ' 
jo, kad Kaune socialistai su
rengę prakalbas suorganizavi- 
mu! kokios tai sąjungos. Publi
kos buvę apie 3,000 žmonių. 
Kai paklausę, kas už socialistus, 
tai nė vieno neatsiradę. O kai iš 
publikos vienas atsistoję; i 
paklausęs, kas už bolševiku.1, 
tai visi iki vienam iškėlę ra n 1 
kas. Toliaus 
miestelyje, kuris 
Ventojų, buvusi 
monstracija, tai 
8,(MM) žmonių ir 
nomis vėliavomis, 
liaudis, einanti su 
čia Kasparas 
liolševikai tokie stiprus, tai ko
dėl jie nepasiėmė ’....... ....
savo rankas? Liaudanskas ėmė 
teisintis, kad Lietuvoj kariniu-

klausė, ar ištikrųjų ir moterį 
sušaudė. Liaudanskas atsakė, 
kad taip. Aš prašyčiau Redak
cijos paaiškinti, ar ir Valiuko 
moterį sušaudė. (Taip. Va-

I liukas ir jo moteris liko nušau- 
sako viename’ti policijos begabenant juos 
turi 7,(MM) yy-1 suimtus į kalėjmą. Bei tai bu- 
surengta de lvo ne dabar, o bene 1918 m., 

į gatvę išėjr Pr’eš Steigiamojo Seimo susi- 
visi su raudo rinkimų, laike tuo metu siautu- 

Girdi. vis;' sius klerikalų reakcijis. Red.), 
bolševikais. labai abejoju, kad Liaudan- 

ir paklausė, jei 9kas butų matęs 4 komunistų 
sušaudymą; tai, veikiausia, jo 

valdžios j'tuščias pasigirimas ir niekų
- (-! tauškimas, ką parodo po to se-

. kęs jo pasakojimas. Girdi, jis 
kai yra dvarponių vaikai, tad buvęs pas vieną moteriškę, ku- 
jie daro bolševikams trubelio,' rią policija atėjo areštuoti. Ji 
neleidžia jiems pasiimti valdžią, turėjusi 3 men. kūdikį. Kada 
Tada Kasparas ir pastebėjo pradėję moterį vesti, tai kudi- 
kalbėtojui, kad jie (bolševikai kis pradėjęs klykti, tad polici- 
yra lepšiai ir bailiai, jei bucia-’ia pasigailėjusi kūdikio ir mo-j 

’mi tokie stiprus, o bijosi kelių teries nebeareštavo. Kasparas 
desėtkų karininkų. > *r paklausė: ar ir tas trijų |

Liaudans-kas vėl
kad kaip fašistai buvę sureng; 
demonstraciją prieš Griniaus
valdžią, tai 5,000 bolševikų laii-į.io, kad Lietuvoj dabar esą 6,- 
kę prisirengę fašistų ateinant, bolševikų, o socialistų nė
liet apie tai sužinoję fašistai ir vieno; esą visi socialistai vaik- 
nuėję kita gatve. Kasparas i ’ištą po Kauną. Bet kada Kaspa- 
paklausė Diaudansko: kodėl, ras paklausė, ar Smetonos ar
jus, bolševikai, tada neužė joti Griniaus valdžia geresnė, tai at- 
fašistams už akių?

Dar Uaudanskas 
kad prieš gruodžio 17 d. per- žmogaus, o ir visus bolševikus 
versmą lenkai buvo sutraukę paliuosavo iš kalėjimo. Smeto- 
didelę kariuomenę palei Lietu-] nos gi valdžia jau sušaudė 4 
vos demarkacijos liniją ir jei-; bolševikus ir kaip pats Liau- 
gu tik Smetona nebūtų galėję J danskas pasakoja, kalėjimuose 
nuversti valdžios, tai butų atė
jusi į Lietuvą lenkų kariuomenė. 
Tai yra puikus pavyzdis kaip 
bolševikai mulkina publiką. Tas 
pats kalbėtojas vienoj 
sako, kad 
vusi baili 
fašistams, 
sako, kad 
pasidavęs, 
ėmę lenkai.

Toliaus pasakojo, kad kaip 
tik liaudis sužinojusi, kad Gri
niaus valdžia yra nuversta, Ui i 
kaip pradėjo maršuoti iš visos 
Lietuvos, tai pilni buvo keliai j 
Kauną žmonėmis, apsiginklavu
siais spragilais, kirviais ir, ki
tais panašiais ginklais. Jie ėję 
nuversti fašistus. Bet, girdi, so
cialistai ir liaudininkai pamatę, 
kad fašistus nuvers, tai jie iš- 
lakstę iš Kauno į visas puses 
malšinti, kad niekas neitų prieš 
fašistus. Tokius niekus, gali 
taukšti tik tokis, kuriam, kaip 
sakant, “ne visi namie”.

Paskui Liaudanskas pasako
jo, kad jis buk savo akimis 
matęs, kaip 5 vai. ryto sušau
dė 4 darbininkus. Glovackis su 
Plechavičium užkomandavę 
šauti. Daug kartų šovę ir ne 
kaip negalėję nušauti. Paskiau 
patys Glovackis su Plechavi
čium ėmę ir nušovę. Advokatą 
Valiuką ir jo moterį sušaudę. 
Bet moteries negalėję nušauti, 
tai paskiaus pats Glovackis su, 
kojomis suspaudęs ir šiaip taip 
pribaigęs. J, Kasparas ir už-

versmą lenkai buvo

pasakojo, mėnesių kūdikis žinojo, kas de
dasi?

Liaudanskas taipjau pasako

VITAMINŲ-BADAS
Sulaikytojas progreso vaikų mokyklose tan

kiausiai yra priežastimi badavimas dėl stokos vita
minų arba nedavalgymas. Nėra taip didelė bėda 
dėl stokos maisto, kaip dėl stokos vitaminų rųšies.

vietoj
Griniaus valdžia bu-

o kitoj vietoj jau 
jeigu Grinius nebūtų 
tai Lietuvą butų už-

sakė, kad nėra skirtumo. Betgi
Grinius nesuštmdė nė vieno

esą apie 6,000 bolševikų (Aš 
tam netikiu, nes visoj Lietuvoj 
tiek bolševikų ir nebuvo. Tie
sa, socialistų ir liaudininkų ka
lėjimuose yra daug, bet bolševi
kų yra mažai — jų vadai išbė
giojo, juk ir pats Liaudanskas 
skubiai į Ameriką atidūmė, pa
likdamas Lietuvoj savo drau
gus). O betgi jie sako, kad 
skirtumo tarp tų dviejų valdžių 
nesą. Aišku, kad bolševikams 
ne Lietuvos laisvė, bet tik pini
gai rupi, kad kaip nors daugiau 
aukų iškaulijus iš žmonių.

Kasparas dar klausė, kad jei
gu įvyktų Lietuvoje bolševikų 
valdžia, tai ar butų laisvė ir ar

HOP flavorfd

NAUJIENOS, Chicago, III.

VEIKLŲS KENOSHA, WIS , DAILĖS MYLĖTOJAI —
SLA. 212 kp. Dailės Ratelio choras iš Kenosha, Wis. Ik.ilės Ratelis gyvuoja jau keli metai ir yra veikliausia vietos 
lietuvių dailės organizacija. Be choro Ratelis dar turi sceno; mėgėjų kuopelę kanklių orkestrą ir sporto būrelius. Choras 
dalyvaujant kanklių orkestrui, šį sekmadienį, balandžio 3 d., 3 vai. po piet, Poloniu svet., rengia didelį metinį koncertą, 
į kurį kviečia ir apielinkės lietuvius atsilankyti.

visos partijos galėtų dalyvauti 
rinkimuose. Atsakė, kad to ne- 
galys pasakyti, nes tai priklau
sysią nuo komisaru. Vakaro 
vedėjas J. Mačiulis pamatęs, kad 
kalbėtojas susirietęs kampe ne
begali atsakyti j klausimus, 
daugiau nė vienam nebedavė 
balso ir klausimus sustabdė. Vil
nies korespondentas labai ne
kenčia Kasparo už tai, kad ji1, 
duoda tokius klausimus, į ku
riuos netik Liaudanskas, bet ir 
pats Andriulis neįstengia at
sakyti. Jis yra šalininkas lais
ves ir demokratijos ir, žinoma, 
tokio žmogaus diktatūros gar-

Schlitž svetainėj į- 
!12 kp. susirinki-

SCOTTS EMULSION 
yra malonus vartoti ir geras būdas užtikrinti vai
kams užtektinai sveikatų būdavojančių vitaminų 
iš cod-liver aliejaus. Scott’s Emulsion yra specialiai 
naudingas dėl pagelbėjimo berniukams ir mer
gaitėms, namie ar mokykloje, dėl gero maisto 
ir gero atrodymo.

Visuomet reikalaukit Scott’s Emulsion!
Scott & Bovvne, Bloomfield, N. J. 26-46

GAUK ŽINIAS IR MUZIKA 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. 3- C. Electric Power 
tinka prie kožnos radio, 
nebereikia baterijų; vi- 
sados išduoda gražų, 
aiškų balsą, už $49.50 

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

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

Tel. Boulevard 4705

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8962

RED SUN PRODUCTS C0. 
CHICA6O,m, 

ASM YOUM dlaur

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Ava. 

CHICAGO, ILL. 

mus. Juozas Mitkus padavė 
raštiška skunda ant Stasio Pa- 
dulskio už apšmeižimą. Pareika
lauta, kad Padulskis viešai atsi
prašytų, ką jis ir padarė.

SLA. 212 kp. Dailės- Ratelio 
choras vaidino “Nastutė”. Va
karas davė apie $70 pelno. Da
bar Ratelis rengiasi prie didelio 
koncerto balandžio 3 d., Polo
niu svetainėj. Dar tokio koncer
to nebuvo ir visi nariai darbuo
jasi, kad jis pilnai pavyktų.

Pas mus yra apie tuzinas 
Maskvos pastumdėlių, kurie 
pranašauja Ratelio mirtį. Bet 
Ratelis kaseiie stiprėja ir vis 
geresnius parengimus duoda ir 
nuolatos jam geriau sekasi.

Vienas yra ir tokis karštuolis, 
kuris daužo stalus ir vis prana
šauja, kad Kenoshoj neliksią 
Naujienų. Bet Naujienų skai
tytojų skaičius čia nuolatos au
ga. O tas jiems yra didžiausias 
smūgis.

Kovo 20 d. čia buvo audra. 
Daug elektros vielų liko nu
traukta. Laike audros liko už
muštas lietuvis Juozas Pluta. 
Jis važiuodamas su automobi
liu įsipainiojo 
elektros vielas ir liko elektros 
užmuštas ant vietos. Paliko 
našlaičiu 7 metų sūnų ir brolį.

— Bolševikas be pakaušio.

nukritusias

KORNAI
Greita pagelba nuo skau
damu korifu ir pirštų spau
dimo čeverykuose.

DlScholl’s 
Zino-pads

Aptiekose Ir 
čeverykų 

krautuvėse
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Lietuviai Advokatai
K. GUGIS 

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn Stn Room 1111 
Telefonas Central 4411. 

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

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomia nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGEUONIS
advokaia®

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER A. A. OLIS

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2551

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

20 So. La Šalie St„ Room 539 
Tel. Central 6390

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

fiarsinkitės Naiiįienoso

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street ^■■MBnSUaBnnUMSaMBaBMnHBnnnnnnannHinnnBnani^
Y artis 4951

Mis. Anielia Jarusz-Kaushilus
AKUŠEREA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

.....- ".................. . ................ \
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avė.

Valandos: 12 iki 2 ir G iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedalioj pagal sutartį

Dr, C. A. O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.
Vincennes 6987 arba Hemlock 552*

•Res. Phone F'airfax 9258 
Central 8213—8214

Forest Garfield Smith
ADVOKATAS

1008 North American Building
36 So. State St., Chicago

Ar jus žinote, kad
Valdžios Icgislaturos departamen

tas yra padalintas į dvi dalis. Se- 
ftata^ arba Upper House ir Atsto
vu Butas arba Lowcr House. Val
stijų valdžia yra panašiai sudary
ta, kaip Naeionalė Valdžia. Upper 
Hou.se yra žinomas kaipo Senatas 
ir Lowėr House kaipo Atstovų Bu
tas arba Assembly. Daugelis suma
nymų yra paduodama į Lixwer 
House ir jos dar nelieka įstatymais 
kol nepereina per Upper ir Lower 
House. Ar jus žinote, kad daugelis 
ryšių tabako atsirado ir vėl dingo 
per paskutinius 20 metų, bet Hel- 
inarai vis nuolat dauginasi ir pa
tinka rūkytojams. Jus turėtumėt 
susipažinti su Helmarais šiandie.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washlngton St.

Čor. 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 Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9606

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė. 
Tet Pullmąn 5950 

Specialistas Abstrakti 
Vedėjas visų teisių

ADVOKATAS
11 8. 14 Salk St. Room 2M1

Te. Randolph 1684—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St; Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedtlio ir 
Pitnyjios.

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

_____________________ 8

aTvidikas-lulevich
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31 moti gatvis 

Tol. Ynrds 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose priėji 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pa
gimdymo.

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

Valandos nu<
8 ryto iki 2 p< 
pietų, nuo 6 ik
9 vai. vakare.

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių jtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare.
Nedaliomis 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 H5th St.
• Valandos nuo 1-2 ir 6-8 

Nedėlioj 10 iki 1

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

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

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408

Įvairus Gydytojai
/■- 1 " ■ ... ...

Telephone Yards 0904

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8260

’^DR. HERZMAN ■»'
— Iš RUSIJOS-

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

Gydo staigias ir chroniikas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir U- 
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1021 W. 
18tk SU netoli Morgan St.

VALANDOS* Nuo 10—12 platų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakara.

' . Dienomis i Canal 
Telefonai: J 8110’ , Nak5* 

j South *hore 2288 
’ Boulevard 4186

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

b i i ■ i"............ ' i

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriikų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:86 vai. 
vakaro. Nedėliomia nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriikų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted Stn Chicago * 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tai. Fairfaz 6858 

L J
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“SINDIKALISTINĖJE VALSTYBĖJE”

Fašistinė Italijos valdžia išleido įstatymą, kuriuo 
kiekvienas žmogus yra verčiamas dėtis į tam tikrą savo 
profesijos sąjungą, vadinamą “korporacija”. Darbininkai 
yra surašyti į darbininkiškas korporacijas, fabrikantai — 
į fabrikantų, bankininkai — į bankininkų, ir t. t. Visos 
šitos korporacijos yra laikomos valstybės organais ir, kai
po tokioms, joms vadovauja valdžia, kuriis priešakyje 
stovi Mussolini.

Italijos valstybė tuo budu nori būti ne tik politinė, 
bet ir industrinė, sindikatais (profesijų sąjungomis) pa
remta, organizacija. Ją dėl to dažnai vadina “sindikalis-. 
tinę valstybe”.

Fašistai dažnai mėgsta pasididžiuoti tuo, kad pirmu 
kartu Italijos istorijoje to krašto darbininkai tapo taip 
plačiai suorganizuoti. Mussolinfo sutvertose darbininkų 
“korporacijose” dabar esą apie 2,500,000 (du milionu pen
ki šimtai tūkstančių) narių.'Jeigu spręsti pagal šitą skait
linę (jei ji nėra perdėta), tai išrodo nemenka pajėga. Bet 
klausimas, kaip tos fašistinės unijos tvarkosi.

Apie tai vienam Amerikos korespondentui buvo pa
pasakota Italijoje štai kas:

Jų atstovas valdžioje yra pats Mussolini, ir jis ski- 
ria pildomąjį komitetą, kuris paskui skiria provinci
jų vadus, kurie paskui skiria apskričių sekretorius, 
ir taip toliau iki žemiausio vietinio organizatoriaus. 
Todėl darbininkai, pirmu kartu Italijos istorijoje, ne 
agituoja, bet klauso”.
Streikuoti ar kuriuo kitu budu kovoti prieš savo darb- 

davius tiems darbininkams uždrausta. Algų klausimus 
ir kitus darbininkų reikalus sprendžia už darbininkus 
valdžia.

Iš šito aprašymo kiekvienas gali lengvai suprasti, ko
dėl visų šalių kapitalistai taip karštai simpatizuoja Ita
lijos juodmarškiniams. Ar Amerikos fabrikantams, sa
kysime, nebūtų malonu, kad ir šiame krašte butų įvesta 
tokia pat tvarka: — kad išnyktų agitacija, streikai, ir kad 
darbininkų unijas kontroliuotų valdžia panašiai, kaip kad 
dabar policijos viršininkas kontroliuoja policistus?

Bet privatiniam kapitalui viešpataujant, tokia tvar
ka gali būt tiktai, kaipo išimtis. Jeigu privatiniai darbda- 
viaa turi teisę daryt kiek galint daugiaus pelno, tai kaip 
sulaikysi darbininkus, kad jie stengtųsi iškovoti sau kaip 
galint didesnį atlyginimą ir trumpesnes darbo valandas?

KRIZIS ŠVEDIJOJE

Nepersenai Švedijos buržuazinės partijos nuvertė 
socialdemokratinį ministerių kabinetą ir ėmė pačios val
dyt kraštą. Bet tenai jau vėl prasideda valdžios krizis.

ną, kad kraštas galėtų atsiginti nuo užpuolikų. 0 socia
listai ir radikalai sako, kad tai butų bereikalingas pinigų 
aikvojimas, nes niekas Švediją pulti neketina; jeigu gi ją 
užpultų kuri didelė valstybė, tai savo pajėgomis Švedija 
visviena neįstengtų ją sumušti.

Vidurinės partijos šitam klausime svyruoja, abejo
jamos, ar remti konservatorių valdžios sumanymą, ku
riam liaudis nepritaria, ar eiti su socialistais.

Jeigu valdžia sukluptų, tai ministerių kabinetų vėl 
tektų sudaryti socialdemokratams. Tai butų jau ketvir
ta socialdemokratinė valdžia Švedijoje.

Iki švedų socialdemokratai neužkariaus daugumą 
vietų parlamente, tie kriziai tur būt nepasiliaus. Kiek 
dar praeis laiko iki socialistų pergalės, sunku pasakyti. 
Šiandie jie Švedijoje dabar gauna apie 40 nuošimčių vi
sų balsų.

Apžvalga
J. O. SIRVYDAS NEBE 

SANDARIETIS

“Naujienose” jau buvo rašy
ta, kad “Vienybės” redaktorius 
J. O. Sirvydas rezignavęs iš A. 
L. T. Sandaros apšvietos komi-

sijos ir iš pačios Sandaros, šitą 
žinių dabar patvirtina ir oficia- 
lis sandariečių organas.

Sirvydas nusiuntė savo rezig
nacijų Sandaros centrui po to, 
kai vienas organizacijos apskri-i 
tys (matyt, Naujosios Angli
jos) pasmerkė jo pritarimą 
Lietuvos smetonininkams. San
daros centro valdyba savo po 
sėdy, laikytam kovo 22 d., jo 
rezignaciją priėmė.

So. Bostono laikraštis dar 
praneša, kad kito fašistiiojančio 
laikraščio, “Dirvos“, redaktorius 
K. S. Karpavičius, esąs suspen
duotas iki sekančio Seimo. Jis 
irgi buvo Sandaros apšvietos 
komisijos narys. Centro sekre
toriaus pranešimas apie tai 
skamba sekančiai:

“Sandaros Centro Valdyba 
laikytame savo posėdy, kovo 
22 d. 1827 m., atsižvelgdama 
į Sandaros Apšvietos komisi
jos nario p. K. S. Karpavi
čiaus 
raštus, 
tuotus 
Centro
organizacijai, kas yra prieš 
organizacijos principus ir dis- |“ 
ciplinų, nutarė p. Karpavičių 
suspenduoti iki busiančio or
ganizacijos Seimo.’’

‘Dirvoje’ talpinamus 
kuriais daro nepama- 
priekaištus Sandaros 

Valdybai ir abelnai

NAUJIENOS, CEIcagO, III.

KAIP tik sykį dasilytesite savo 
lupomis HELMARŲ, jus 

laimėtas, ir juo ilgiau jus palaiky
site draugiškumą su jais, tuo la-į 
biau jus pamčgsite juos. \ 

f

Penktadienis, Baland. 1, ’27
irgi buvo negyva. | nuoliai, kurie gyvena dideliuo-

APSIMETA DURNELIU

“Darbininkas” rašo:
“Dabar ‘N-os’ bara kasdien 

tuos* kurie neleido Požėlos 
pranašystei išsipildyti, kad, 
girdi, neužilgo Lietuvoje ple
vėsuos raudona vėliava!”
Iš to, kų mes šiendie žino

me apie gruodžio 17 d. įvykius 
Laimę, yra aišku, kad drg. Po
žėla tokių pranašysčių nedarė ir 
negalėjo dąvyti. Ne tik liaudi
ninkai ir socialdemokratai kaip 
vienu balsu sako, kad jokio ko
munistų sukilimo pavojaus Lie
tuvoje nebuvo, bet tų pat yra 
pa reiškęs tuoj po perversmo 
net Voldemaras.

Tą pasaką, kad buk vidaus 
reikalų ministeris Požėla pra
našavęs apie “raudonos vėlia
vos plevesiivinia", kuomet. smur- 

tininkai atėjo naktį jį suimti,

8iškili tikslu pateisnti bandi
tiškų karininkų užpuolimą ant 
valstybės prezidento ir ministe- 
r ų. 'Pečiaus ir ji neturėjo 
drąsos griežtai tatai tvirtinti, 
bet tik rašė, kad “sako, buk 
I ožėla pasakęs”.

Argi suaugę žmones gali būt 
t iip žiopli, kad tokiu juokingu 
prasimanymu tikėtų? Net ir šv. 
Juozapo organui nedaro garbės 
vaidinti durnelio rolę.

jtuvos komunistų atsivertimą į 
‘sociaLburžuaziškumą” mes pa- 

Irėmę jų “kovojimu.” už Lietu
vos nepriklausomybę. Męs ra- 

Įšėme ką kita, būtent: kad ofi- 
Icialis komunistų organas kvie
čia Lietuvos žmones su gink
lais rankose ginti Lietuvą, štai, 
kokių ištrauką mes buvome pa-, 
davę iš “Komunisto”:

“Mes šalininkai to, kad 
Lietuvos kareiviai, valstiečiai 
ir darbininkai net su ginklu 
rankoje gintų Lietuvą (pa
braukta pačiam 
“N.” Red.), jei 
imperialistas 
kad pagrobt.” 
munisto’’ Nr.
straipsnį.) <
“Laisvės” rašytojas nedrįso 

šituos žodžius nė pakartoti. Ir 
kaip jisai juos kartos, kuomet 
jie aiškių aiškiausiai sako, kad 
darbininkai 
remti karą, 
savo tėvynę

Per metų 
kiai “kairiasparniai 
vok laižitii k

pritarimas apsigynimo 
tai juodžiausias nusidėjimas 
darbininkų klasei, socializmui ir 
revoliucijai. C) dabar pačios 
Maskvos penimi agentai oficia
liame Kominterno sekcijos or
gane rašo, kad savo tėvynės 
gynimas su ginklais rankose lai 
darbininkų, valstiečių ir karei-

originale, 
tas ar kitas 
užkluptų jų, 
(Žiu r.. “Ko- 

1., vedamąjį

ir valstiečiai turi 
jeigu reikia ginti 
nuo užpuolikų?
metus visi musiš- 

ir Mask- 
kad 

karui

KOMHUMBUGAS

ant

gy-

už tai

Anądien parodėme juodu 
balto, kad Lietuvos vadinamieji 
komunistai jau . ėmė savo ofi- 
caliame organe skelbti gryniau- 
s o vandens “social-potriotiz- 
i lą”, agituodami už tėvynės 
D imą.

Brooklyno “Laisvė
I avaišina mus visais savo ko
munistiško žodyno žemčiūgais: 
“tuščia bačka’’, “protiškas li
gonis’’, “sapalioja” ir t.t.

Komunistiniu atžvilgiu imant, 
toks jos atsakymas gal ir yra 
labai stiprus, bet žmogaus, ku
rio smegenų dar nėra sudar- 
l ęs Maskvos “kleisteris”, ke
lionės neintikins. Jam reikia 
argumentų. Kaip gi argumen
tuoja “Laisvės” Bimba?

Jisai, neva perpasakodamas 
“N.” postebėjimus, sako:

“Kadangi, girdi, Lietuvos 
komunistai kovoja už Lietu
vos nepriklausomybę, tai tuo 
patim kartu jie gina ‘savo 
lietuviškų buržuazinę tūvy-

Čia Brooklyno oratorius pa- 
inclayo. Viena, pamelavo, sa
kydamas, kad komunistai “ko
voja” už Lietuvos nepriklauso 
rnybę. Komunistams Lietuvos 
nepriklausomybė nerupi. Jie 
kiekvienų valandą sutiktų ati
duoti Lietuvą Maskvos komi-l 
sarams, ką jie. kartų jau mė
gino padaryti, kai Kapsukas ir 
Angarietis anąmet buvo atsi- 
vedę Lietuvon “raudonosios ar
mijos”* gaujųs.

Komunistai nenori
kad Lietuva tektų lenkams, nes 
su lenkais Maskva yra piktuo
ju.

Antras bimbiškojo “Laisvės” 
rašytojo melas yra tame, kad 
jisai primeta mums, Įnik Lie-

tiktai,

vių pareiga!

Ir kokių tėvynę jie šaukia 
darbininkus ginti? Ar darbi
ninkiškų? Ar tą, kurioje “ko
munizmas jau gyvuoja”?

Jie šaukia lietuvius dar-

Mergina i
Leopardinis žmogus” savo 

kabliais nutraukė kakle gįslas. 
Franeuzų tyrinėtojas mano, jog 
“leopaidinis žmogus” butų su
valgęs- merginos mėsą.

“Lęopardiniai žmonės” slan
kioja po raistus mažais būre
liais. Sakoma, kad kartais- jie 
net savo vaikus suvalgo, jei
gu nepasiseka surasti kitokių 
aukų.

Kai kurie Europos tyrinėto
jai esą linkę manyti, jog “leo- 
pardiniai žmonės” serga proto 
liga, kuri yra žinoma kaipo 
1 y c a n t h r o p y. Tąja liga 
sergantys žmonės įsivaizduoja, 
jog jie yra kokie nors žvėrys. 
Viduramžiais, sakoma, nemažai 
buvo žmonių, kurie mane esą 
vilkai arba kitokie žvėrys*.

: vienuolynuose, įprato lankyti 
ibeto sostinę Lhasų, kur jie» 

paprastai pasigeria. Tie girta- 
\ imo vizitai pasidarė kasdieni
niu reiškiniu. Tada vienuolynų 
prižiūrėtojai sugalvoja toki da
lykų: grįžtančius iš Lhasos vie
nuolius egzaminuoja specialiai 
tam tikslui paskirtas sargybi
nis. Vienuolis privalo pusti sa
vo kvapą. Jeigu jo kvapas at
siduoda alkoholiam tai jis yra 
baudžiamas.

už-
r 

hininkus ginti dabartinę Lietu
vą tų, kurioje viešpatauja 
Smetona su Krupavičium ir 
kurioje komunistai yra šaudo
mi.

Mes nesakome, kad toks 
Liet, komunistų nusistatymas, 
esąs blogas. Anaiptol. Ncižiu-, 
rlnt, kas valdo šalį, jos paver
gimas svetimai tautai, butų vis- 
tiek nelaimė darbo žmonėms. 
Todėl ginti šalį nuo užpuolikų 
reikia. Bet dalykas tame, kad 
pirmiaus komunistai to nepri
pažindavo ■

Pirmiaus jie sakydavo, kad 
visoks karo rėmimas, nors ir 
savo krašto gynimui, tai “iš
davyste” ir ‘judošystė”. Tėvyne 
ir jos gynimas tai esąs “bur
žuazijos dalykas”, bet ne dar
bininkų, nes “darbininkai ne- 
turi tCvyiiČM”. mat. ju<>»
mokino pats “neklaidingasai” 
Leninas. Ir kas su tuo nesu
tikdavo, tų jie niekindavo, keik
davo ir šmeiždavo kiek drūti.

C) šiandie tie Lenino ir jo 
klapčiukų apkvailintieji gaiva
lai mėgina išsiginti, kad jie 
niekuomet taip nesielgę. Ar tai 
ne humbugas?

Bet po trumpo laiko vienuo
liai surado būdą, kaip pasigerti 
ir išsisukti nuo bausmės. Pirm 
negu stoti prieš egzaminatorių, 
jie sukramto kiek česnako. 
Po to, žinoma, egzaminatoriui 
sunku bėra pasakyti, ar vie
nuolio kvapas atsiduoda alkobo- 
lium, ar ne.—K. A.

I _ _ ’

Apie Įvairius Dalykus

AFRIKOS KANIBALAI. — 
TIBETAS: 40 VIENUOLIAI 

IR JO HAREMAI

Liberijos valdžia mano, kad 
jai, ant galo, pasiekė sunaikin
ti kanibalų slaptas draugijas.

Liberija, kaip žinia, yra vie
nintelė nepriklausoma Afrikos 
respublika. Jos sostinė yra Mon- 
lovija, kur gyvena gan civili
zuoti žmonės. Bet toliau nuo 
juros randasi raistai, kur 
slapstosi laukiniai žmones. Kai 
kurie jų priklauso 
(žmogėdonis).

Prie labiausia 
slaptosios kanibalų
priklauso taip vadinami “leo- 
pardiniai žmonės’’. Tie religi
niai fanatikai yra gan tvirti ir 
dėvi leopardų kailius. Apsignk- 
lavę jie yra tam tikrais gele
žiniais kablias.

kanibalams

pavojingos 
draugijos

Dorothy Mills, paskilbusi an
glų keliauninkė, gal geriausiai 
pažįsta “leopardinius žmones” 
ir Liberijos slaptąsias kanibalų 
draugijas. Ji keliavo po kani
balų žemę ir mate juos savo 
akimis. Nesenai ji parašė 
straipsnį, kur sako, jog kartais 
daiį ir dabar įvyksta kanibaliz
mas, nežiūrint į tai, kad valdžia 
deda visas pastangas atpratin
ti laukinius žmones nuo to pi> 
sibaisėtino papročio.

Pastaruoju laiku valdžia pra
dėjo daryti ablavų ant kaniba
liškų draugijų. Kaistuose tapo 
įsteigtos tam tikros stovyklos, 
kur internuojama visam gyvo 
nijmui . suiiųli “leopardiniai 
žmones”.. Tie žmonės yra tiek 
žiaurus, jog prisieina juos re
težiais sukaustyti, nes kitaip 
jie pultų sargybinius.

Savo straipsnyj Mills pasako
ja apie, tai, kaip kartų jai su 
kanibalu teko susidurti. Esą iš

Nors kaltais

Tibetas—tai budistų 
drasta žemė”. įsigauti į tų 
budistų šventovę baltodžiui yra 
beveik negalima.
būva ir išimčių. Pavyzdžui, Ti
betu aplankė Dr. VVilliam M. 
McCiovern iš Londono. Jam tai 
pasisekė padaryti todėl, kad 
prieš porą metų Japonijoj jis 
tapo išrinktas budistų garbės 
ininyku. Būdamas budistų mi- 
nykas, jis įtikino tibetiečius, 
jog jo pasiryžimas aplankyti jų 
žemę yra paremtas geriausiais 
norais.

Dr. McCiovern sako, jog Ti
betas mokslininkui sudaro di
džiausių problemų. Iki šiol dar 
niekas nebandė išaiškinti tų 
keistenybę, kode! Tibę|ę gimsta 
aštuonis kartus daugi.au berniu
kų, negu mergaičių: '

Tibetiečiai, sako Dr. McCio
vern, nežudo mergaičių, o vie
nok reguliariai metai iš metų 
berniukų gimsta daugiau. IScr- 

niuky perviršis uždėjo anspair 
da ant visos civilizacijos. Šei
mos gyvenimas Tibete yra po- 
liandriškas, t. y kiekviena 
tenykštė moteris turi haremų 
iš šešių arba net astuonių vy- 
i ų. Kitais žodžiais sakant, mo
teris ten gyvena su keliais vy
rais.

Tibetiečiai, sako Dr. McCio
vern, turi ir savo rųšics prohi- 
bicijos problemų. Budistų vie-

GYVENIMAS
Minėsimu žurnalu

Antanas Zymontas 
Redaktorius-Leidi j ag 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Apart musų kasdieninio gyvenimo, 
štai dabar yra kitas, aiškus, ma
lonus, rymojimo ir atsilsio “Gy
venimas . Jieškantys dvasios poil
sio, pasitenkinimo, sielai peno, ga
li jį rasti “Gyvenime”. Isigykit 
“Gyvenimą 1”

Prenumerata metama ........ 32
Pusei metų
Kopija 20c

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

THE ARGYLE FLORIST

Kvietkos pasipuošimams, Bankietams 
ir Vazonuose Kvietkos

1116 Argyle Street
Phone Sunnyside 8795

Prie “L” Stoties

Tel. Empire 7365
DR. F. MATULAITIS 

322 Holbrook Avenue 
DETROIT, MICH.

Adynos 12—2 
6—8

krūmų iššokęs laukinis žmogus 
ir pradėjęs bėgti taku tiesiai 
į jų. Nieko kito nebeliko da
lyti, kaip tik stvertis šautuvo. 
Bet pamatęs šautuvų, kanibalas 
nieko nelaukdamas vėl sprukęs 
į krūmus.

Kanibalizmas, sako Mills-, pas 
tuos laukinius yra savo rųšics 
paprotys, kaip pas krikščionis, 
sakysirfle, Kalėdos. Liberijos 
kanibalai mano, jog bevalgy
dami žmogaus mėsą, jie jgija ir 
to žmogaus ypatybes—asmeny
bę ir jėgų.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street z

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

▼akare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namii Telefonas Chesterfield 0578

Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidenc. 6640 S. Maplewood avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Bytinėj Afrikoj, franeuzų 
teritorijoj Kamerun, taipgi ran
dasi “leopardinių žmonių”. Ka
merūno gubernatorius prieš 
kiek laiko kreipėsi į Tautų Są
jungų, prašydamas pagalbos su
valdyti fanatikus. Jis prašė, 
Kad visos tautos, kurios turi 
šiokių ar tokių interesų Afri
koj, sudarytų bendrų frontą 
prieš kanibalus.

Franeuzų kolonialė valdžia 
išleido patvarkymų, kuris nu
mato mirties bausmę tiems, ku
rie bandys paslėpti kanibalus.

Franeuzų tyrinėtojas Dego- 
uilles aprašo savo susidūrimą 
su “leopardinių žmogumi”. Jis 
pamatė jauną merginų, kuri' 
rengėsi pasisemti vandens. No
rėdamas nuimti paveikslą, l)e- 
gouilles paėmė. į rankas foto- 
grafiškų aparatą. Kaip tik tuo 
laikų įvyko kas tai nejuiprasta. 
Nuo medžio nušoko kažkoks 
didelis sutvėrimas ir puolė mer
ginų. Degouilks manė, kaęi 
tai leopardas ir stvėrėsi šąu- 
tuvo. Pasigirdo šūvis ir nepa
prastas sutvėrimas sudribo su 
perverta širdimi. Vėliau pasi
rodė, kad tai buvo žmogus, tik 
jis dėvėjo leopardo odą. 
jo ranki) ir kojų buvo 
syti geležiniai kabliai.

Telefonas Boulevard 1989
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. MONTVR), M. D.
1579 Milwa«kee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8. vakare. Tel. Brunswick 4983.

f t • ’ ’
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletini iviesa ir diathermia 
> - — r- • - -

Prie 
pritai-

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

J Buo 9 ik| H V«L lyte: 
V alandos j nuo 6 iki 8 val vnkare

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

Tel. Lafayette 4146
.. i . 1 nuo 9 iki 11 v. rytoValandos j nuQ 6 9 vo]_

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS ir chirurgas

46.11 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. AlbanyAva. 
Tel. Prospect 1930. Ofiao valan
dos 2-4, 6-8. Nerišlioj 19 iki 12 d.

O-RAI IILVIDUI
P. ŽILVITIS 

Gydytojas ir Chirurgai

M. žlįLVmS 
Deji tįataa

3243 So. Halsted St.
Ofiso Tel. Boulevard 7179 

Ree. Telefoną a Hemlock 2615

i

Office Boulevard 7042

.. I)r. C. Z. Veželis _
Lietuvis dentistas

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO, ILL.

<
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CHICAGOS 
ŽINIOS

NUTEISĖ KALĖJIMAN 99
METAMS

KERENSKIS BUS CHICAGOJ

Aleksandras Kerenskis, bu
vęs revoliucinės Rusijos pre
mjeras, kuris nesenai atvyko 
Amerikon, šį mėnesį ketina ap
silankyti ir Chicagoj. Chicagoj 
jis bus balandžio 21 d. ir tą 
dkną, 2 vai. po piet, kalbės 
Ashland Auditorium.

Negras Oliver Dixon, 19 m., 
4935 Forrestville avė., kuris 
buvo kaltinamas už kriminalį 
užpuolimą ant .Mrs. Mary Me- 
chling, 1635 E. 69 St.. tapo ju-’ 
ry nuteistas 99 metams valsti
jos kalėj i man. Tai dar pirmas 
atsitikimas, kad jury butų sky
ręs 99 metų kalėjimo bausmę. 
Ta bausmė reiškia, kad jis ne
galės būti paliuosuotas iš kalė
jimo ant paroliaus iki nebus iš
sėdėjęs kalėjime 33 metus. By
los nagrinėjimas tęsėsi tik dvi 
valandas laiko.

LIETUVIS NUTEISTAS KA
LĖJIMAN

George Bondy, pirmiau dir
bęs federaliniame pajamų biu
re, tapo nuteistas 6 mėnesiams 
kalėjiman už siuntinėjimą paš
tu nepadorios literatūros.

Keturi kiti, jų tarpe lietuvis 
Joe Lauraitis. ta|K) nuteisti ka
lėj iman už pergabenimą vogtų 
automobilių iš vienos valstijos 
kiton.

SUSTREIKAVO DANTŲ 
DIRBĖJAI

Chicago gali pritrukti dirbti
nių dantų, nes dirbtinių dantų 
dirbėjai užvakar sustreikavo. 
Ikišiol streikuoja 75 laborato
rijų mechanikai, dirbę Ameri
can Dental Laboratory, 5 So. 
VVabash avė. ir Central Dental 
Laboratory, 218 So. Wabash 
avė., bet prie jų veikiausia 
prisidės ir visų kitų dantų la
boratorijų mechanikai, kurie 
nesenai susiorganizavo j dantų 
lalioratorijų mechanikų uniją 
ir dabar iš samdytojų reikalau
ja pripažinimo unijos.

OPEN FORUM

Ateinantį sekmadienį Chica- 
go Forum susirinkime, 3 vai. 
po piet, Erlanger teatre, prof. 
Harry Elmer Barnes iš Smith 
kolegijos ir prof. Pittman Pot- 
tet iš \Visconsino universiteto 
diskusuos reikšmę naujų įrody
mų apie tai, kas kaltas už bu
vusį pasaulinį karą. Prof. Bar- 
ncs nesenai išleido knygą “The 
Genesis of the War”, kuri su
kilę daug- kalbų ir karštų svar- 
stymų. Prof. Potter, taipjau is
torikas, lx'tgi daro visai skir
tingas išvadas. Po diskusijų 
seks klausimai.

Mildos Teatras
3140 So. Halsted St.

Ketverge, Pėtnyčioj ir Subatoj 
Harotd Lloyd 

in
THE KID BKOTHEK

Special Matinee visos dienos 
Labai juokingas veikalas. 

Ateikite pamatyti.

“NAUJIENŲ” KNYGŲ ! 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
t 1739 So. Halsted St. ‘
* ' ' Chicago, III.

>

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

ŽUVO GAISRE KARČIAMOJ

Ton v Augustino karčiama 
netoli .loliet užpereitą naktį li
ko sunaikinta gaisro. Virš kar- 
ciamos tuo laiku miegojo 13 
ar daugiau žmonių, daugiausia 
karžiamos darbininkų ir dar
bininkių. Visi jie išsigelbėjo, iš
ėmus naktinį sargą Jcsse Mc- 
Canna. 56 m., kuris gaisre žu
vo. Gal būt žuvo gaisre ir ki
tas žmogus. Bet apie tai nėra 
tikrų žinių.

Chicagoj sudegė irgi garsi 
karčiama Plantation Cafe, 338 
E. 35 St. Nuostoliai čia siekia 
F5C.OOO,

PASPRINGO OBUOLIU

Lorraine Bialczak, 1 metų 
duktė Joseph Bialczak’ų, 1901 
Elston avė., paspringo šmotu
ku obuolio.

p o r t a s
POŽĖLOS-BANCEVIČIAUS 

RISTYNĖS

Dzūkas turės užsistatyti $100 
prieš ristynes

Požėla sutiko ristis su dzū
ku tik ix> to, kai pastarasis 
prižadėjo ristynių dienoj užsi
statyti $100. Jei dzūkas toks 
smarkus, sakė Požėla, tai tegul 
jis nesibijo užsistatyti $100. 
Užtektinai jis mane dengė per 
visus metus. Aš noriu kartą ant 
visados padaryti su juo "šunį- 
aenijos rokundą.”

$100 dzūkas turės pakloti 
aedėlioj, balandžio 3 d., prieš 
pat ristynes. Ristynės prasidės 
3 vai. po pietų. Programą, taip 
sakant, atidarys Norkus, kuris 
ir vogas kilnos ir risis su lat
vių čempionu Šilką. Po to ri
sis pagarsėjęs Jack Sherry, 
kuris Peseką nugalėjo į 7 mi
nutes. Bus dar ir daugiau ris- 
tikų. O ant galo susikibs dzū
kas su Požėla.

Sporto mėgėjams bus progos 
pamatyti šauniausias ristynes. 
Neužmirškite, kad tos svarbios 
ristynės įvyks balandžio 3 d., 
3 vai. po pietų, Strumilos svet., 
Ind'ana Avė. ir 107 gatvė. N.

IŠ POLITIKOS LAUKO

KULKASVAIDžlAI saugos 
BALSAVIMUS

Policijos viršininkas Collins 
naskelhė, kad rinkimų* dieną 
ateinantį antradienį Chicago 
patruliuos ir pridabos balsavi
mus, kad nebūtų jokių sumi
šimų ir peštynių, 105 specialūs 
policijos sk vados, kiekviena 
skvada susidedanti iš 5 poli- 
cistų. Tos skvados bus apgink
luotos 35 kulkasvaidžiais, nes 
tiek kulkasvaidžių Chicagos po
licija ir teturi. 95 tų skvadų 
patruliuos miestą visą dieną, 
likusios 10 skvadų bus priskir
tos prie detektivų biuro nepa- 
pi astiims pareikalavimams.

VVest Side lietuvių republikonų 
mitingas

šiandie vakare, Me.ldažio sve
tainėj bus didelis viešas mitin
gas, kviečiamas* centralinio lie
tuvių republikonų komiteto ir 
kitų lietuvių republikonų orga
nizacijų. Kalbės pats kandida
tas i mayorus Wm. Hale Thom
pson, Charles V. Barrett, Ber
ną rd P. Barasa, John Kuchins- 
kas, John B. Borden, Wni. Duo
ba ir kiti. —R.

Roselando lietuvių susirinkimas

Roselando lietuviai piliečiai 
turės savo visuotiną susirinki

mą sekančią petnyčią, balandžio 
1 dieną, 8 vai. vak., Visų šven
tų parapijos salėj, 10806 South 
VVabash avė. Susirinkime bus 
svarstomi svarbus visiems lie
tuviams klausimai, paliečianti 
jų nuosavybes ir jų šeimynos 
sąrišyje su Chicagos majoro 
rinkimais.

Kalbėtojais šiame susirinki
me bus adv. Kl. Jurgelionis, Dr. 
A. J. Karalius, J. Mickeliunas, 
F. Palonis, Th. Shamis, T. E. 
Stcncel ir kiti. Visus kviečia

L. D. Komitetas.

VANDENS METERIAI

Mayoro, o ir buvusiuose al- 
dęrmanų rinkimuose, buvo ir 
yra išnaujo keliamas vandens 
meterių klausimas. Jis dar 
neiškilo visu svarbumu todėl, 
kad tie meteliai dar tik nedau
gely namų įvesti ir gyventojai 
dar nesužinojo kiek vanduo 
jiems dabar kainuos.

Vandens meteriai tapo įves
ti neva sumažinimui vandens 
aikvojimo ir tų meterių buk 
reikalavusi federalinė valdžia. 
Dabar betgi ima aiškėti, kad 
tai netiesa. Vandens meterių 
tikslas yra pakelti vandens kai
ną, duoti progos pasipelnyti 
meterių fabrikantams, o taip
jau duoti politiškų džiabų dai 
keliems šimtams žmonių. Nors 
meteris ne tiek daug kainuoja, 
tečiaus jų neparduodama, o tik 
‘.nuomojama” ir už tą vandens 
vartotojas turi mokėti $3 į me
tus ; vandens kaina irgi tapo 
žymiai pakelta.

Thompsonas nesenai paskel
bė, kad kada jis buvo mayoru, 
tai jam buvo siūlomi! $2,000,- 
000 kyšis, kad tik jis įvestų 
vandens meterius, bet jis nesu
tikęs. Jis be to kaltina, kad ke
lios savaitės atgal vandens 
meterių dėjimas tapo sustabdy
tas iki po rinkimų, kad tuo ne
pakenkus Deverio kandidatū
rai. Thompsonas prižada rū
pintis panaikinti meterius, jei 
jis bus išrinktas mayoru.

Už įvedimą vandens meterių 
daugiausia kaltinama demokra
tų bosą Brgiipąną. — S.

LIETUVIAI REPUBLIKONAI
SUDARĖ KOMITETĄ

Pastaruoju laiku ir lietuviai 
republikonai sudarė vieną ceie 
tralinį republikonų komitetą 
Thompsono kandidatūrą remti.

To centralinio lietuvių repub
likonų komiteto pirmininku 
yra adv. John Kuchinskas, vi- 
ce-ipirm. Waclaw Pierzinski ir 
Antori Vilkas, ižd. John Mez- 
laiskis, sekr. Ed. A. Kareiva 
“Headųuarter’ia” yra irgi Shcr- 
man Kotely.

Atsiimkit Laiškus Iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eu

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

2 Balins Thomas
I Bartos Thomas

11 Bruzgulis Auna
1 I Cepauski T
17 Dainelis Julius
20 Dobelis Alton
25 Gcdaminskas Albertas
27 Gogelis K
34 Gotautas Petras
38 Jeselskis Kazimeras
39 Jonutaiciui Jonui
12 Kazlauskini Mrs S P
45 Kuštantinas Kontavtas
18 Lapinskiui Akk
52 Miceviciui B .
53 Mikulenas Justinas
54 Mickus Antanus
55 Mikolas Jatuzis
58 i Petronini Anastaziją 2
60 Meskauski Stanyslmva 
63 Puslclnikas Wincentas
76 Stockyti Onisr M
77 Standus Mrs Stefanas
84 Vazodnis Ursulia
85 Vickutc Mis Kašte

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake
čia esantis Davis Sųuare par- 

kiukus yra labai veiklus. Jo 
veikime gyvai dalyvauja ir 
vietos lietuvių jaunimas. Nie- 
kurios lietuvių draugijos laiko 
čia ir savo susirinkimus.

Ateinantį sekmadienį purkiu- 
ko salėj laikys susirinkimą 
Dr-ja Garsus Vardas Lietuvių; 
ketvirtadieny, bal. 7 d. Te
atrališkas Kliubas “Lietuva”. 
Laiko čia savo susirinkimus 
taipjau vyčiai ir bolševikų kuo
pelės.

Parkiuke yra įsteigta įvairių 
nemokamų klesų — siuvimo, 
anglų kalbos, vaikams rankdar
bių ir it. Taipjau yra choras, 
orkestras ir kelios sporto kuo
pelės, kuriose dalyvauja nema
žai lietuvių.

Kada Chicagoj lankėsi gar
sioji Gertrude Ederle, perplau
kusi Anglijos kanalą, tai ji da
vė pamokas 100 geriausių Chi
cagos , plaukikių. Kompeticijos 
keliu tas pamokas laimėjo ir 
viena lietuVaitė, šio parkiuko 
žymiausioji plaukikė.

Yra čia kelios “volley bąli” 
kuopos, kurios dabar rengiasi 
prie galutinų rungtimių tarp 
paikų. Trys kuopos jau užėmė 
pirmas vietas, o viena — ant
rą.

“E” kuopa, susideda iš Antoi- 
nette Nomako, Mary Grebas, 
Stella Brazak, Valeria Vaičkus, 
Josie Chesna, Stella Bebro, 
Bertha Novikas ir Leoną Man- 
kowski.

“D” kuopa susideda iš Alice 
Brannigan, Mildred Mockas, 
Bertha Norbut, Barbara Dan- 
ter, Bertha Zekas, Anna Gre
bas, Anna Jessel ir Mary Bir- 
balis.

Abi šios kuopos laimėjo pir
mą vietą.

“A” kuopa, suaugusių mergi
nų, laimėjusi antrą vietą, susi
deda iš I^ena Laskey, Gertie 
VVeiss, Mary Less, Francis 
Grebas Haas, Stella Stevens, 
Mary Blossom ir Stella Grebas.

Bridgepoitas
Chicagiečiai yra laimingi, 

kad savo tarpe turi inteligen
tų, kurie laiks nuo laiko sutei
kia mokslo mylėtojams rimtų 
ir .pamokinančių lekcijų; Inž. 
K. Augustinavičius sekmadieny 
i*engiasi padaryti mokslo mylė
tojams tikrą. “surprise”. Jis 
skaitys lekciją apie paskubusį 
Jungtinėse Valstijose Teisėją 
Ben. B. Lindsey ir jo darbus.

Prie šios lekcijos prisirengi
mo Inž. K. Augustinavičius yra 
pridėjęs daug darbo. Mat rei
kėjo perskaityti keturias dide
les knygas ir daug straipsnių. 
O kaip žinia, Inž. K. Augustlna- 
vičius visuomet rūpestingai ir 
atsakančiai prirengia savo lek
cijas. Tad atsilankiusiems Lie
tuvių Auditorijon sekamą sek
madienį bus tikras malonumas 
klausytis jo lekcijos.

Reikia manyti, kad Chicagos 
lietuviai pasinaudos iš tos ne
paprastos progos ir skaitlingai 
atsilankys į tokią svarbią ir 
pamokinančią lekciją.

— Lekcijų Lankytojas.

Roselana
Aušros knygynas, kurį palai

ko Draugijų Sąryšys, būna at
daras kasdie nuo 8 v. ryto iki 
10 v. vakaro, po nr. 10900 So. 
Michigan Avė. (2nd floor) čia 
pareina veik visi lietuviški 
laikraščiai. Knygų dėl skaitymo 
yra lietuvių kalboj 1,120 eg
zempliorių, anglų kalboj 131, 
lenkų kai. 30, rusų kalboj 29 
egz. - viso vertės $419.87. Per 
prąbitus metus įskaitymui į ' iš
dubta 87 egz., skaitė 16 ypatįų. 
Už pamestas bbi parduotas 
knygas įplaukė $10.37 per 1926 
metus. Del pardavimo randasi 
keli egz. knygos “Karalius Ang
lis.”

Nutarta šiemet padaryti seri
jas knygyno naudai, kaip kad 
kas metai būdavo. Todėl dabar 
priseina prašyti gerų žmonių— 
Aušros rėmėjų, — draugijų, 
biznierių, profesionalų ir pavie
nių ypatų, kad kas ką gali pa
aukotų tam dalykui brangius 
ar pigius, naujus ar vartotus 
daiktus, — mes viską priimsi
me ir sunaudosime knygyno 
naudai. Jeigu kas ką turite at
neškite į Aušrą, arba praneški
te knygyno antrašu, o komisija 
nueis paimti. Pasiskubinkite, 
nes laiko mažai; prisidėkite 
prie palaikymo apšvietos Įstai
gos.

Sekantį subatos vakarą, ba
landžio 2 d., Strumilos svetai
nėje bus lietuviški šokiai prie 
geros muzikos, Aušros naudai. 
Nepamirškite visi atsilankyti.

—D. S. Koresp. K. Danyla.

Iš Birutės
Atsakymais Chicagos L. V. Ap

skričio pirmi J. K. Sakalui.
b ... i t Nors mes niekad nekreipiam 

domesio j žmonių su blogais 
tikslais plepėjimus, tačiau šį 
kartą esame priverkti jiareikš- 
ti tiesos žodį, apginami nesą
žiningai ir viešai užgautą Bi
rutę ir artistę Kamiliją ■>Jozev- 
skaįtę, kuriais Birutė, stirengė 
pi lipą koncertą.

“Draugo” nr. 64 viršminėtas 
Ch. V. apskr. pirm, labai nusi
gando, kad p-lė Jozevpkaitė ne
dainuos “Draugo” koncerte ir 
gąsdina gerbiamą artistę, kad 
jos koncertas ntjiavyks, nes 
tūkstantis vyčių neis iį kon
certą. Apart to pabrėžia, kad 
finansiškai koncertas nepavyks 
todėl, kad galingi birutiečiai 
surengė. Visų pirma mes nori
me painformuoti p. Sakalą ir 
visus vyčius, 
žvilgsniu, taip 
koncertas labai 
met tik Birute 
pavyks. Taigi

kad kaip dailės 
ir finansiškai 
pavyko ir kuo- 
rengs, visuomet 
pavadinimas p.

Sakalo, kad birutiečiai yra ga
lingi yra visai logiškas. Ir štai 
kodėl. Birutė niekuomet nekrei
pia domės kokią dieną rengti ir 
nekreips, nes Birutė stato dai
lę virš visų kitų įsitikinimų ir 
mano, kad ir jos publika taip 
sprendžia, o mes drąsos turim 
dėl to, kad su mumis yra 200 
rėmėjų, kuriems užtenka pa
siųsti po laiškutį ir koncerto 
pasisekimas yra užtikrintas.

tės koncertu.
Sakalo, mes surengėm blogoje 
dienoje, būtent “papelčiuje”, 
tečiaus artistė gavo $250 gry
no pelno. Na, ar galima tai va
dinti nepasisekimu? Apart in
teligentų katalikų ten matėsi ir 
kun. Albanavičius. Kodėl kiti

Klysti tamsta manydamas, 
kad vyčiai pripildo svetaines. 
Juk tik dėl pačių vyčių nesilan
kymo į vyčių apskričio buvusio 
choro parengimus, choras ne
lemtai turėjo užbaigti savo die-

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis—amSginkite

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo 

damos pavyadinis bonkutSs 
BAMBINO. Mes norime, 
k«d jus iibandytumet jį!
F. AD. RICHTER & CO.

Berry & So. 5th Sts.
Brooklyn, N. Y.

—-------- ----------- fcfc.
.. ............. ■'» .......................... —-"I1’ I

IŠTRAUKIAMOJI MOSTIS
Vienatinė ištraukia
moji niostis Ameriko
je:/ skaudulių, karbun
kulo; Ištrauks užsikrė
timų iš žaizdų, taipgi 
pūlius iš jūsų kūno.

SINODIJUSIO KRAUJO ir kitų užsikrėtimų. Nelaiky- 
kit nuodų savo kūne. j

Parduodamos visuose vaistinėse ir pas vertelgas

U

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir motelrų

Or. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Ave<
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė* 
Uoj nuo 2:80 iki 4:30 po pietą

REZIDENCIJA: 
2226 Marškai! Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD
TELEFONAS CANAL 9464

1480

nas. Tai yra faktas ir jus tą 
žinot. -Ir reikia stebėtis iš kur 
atsiranda drąsos taip viešai 
netiesą skelbti.

Kaslink p-lės Jozevskaitės ne- 
dainavimo “Draugb” koncerte, 
priežasties nežinom, tai jos pri- 
vatis reikalas'. Tik galim užtik-, 
rint p. Sakalą, kad ji visai ne
dreba ir nieko nebijo, kaip kad 
tamsta manai. G kadangi tams
ta tikrini, kad “Draugas” dėjo 
veltui pagarsinimus, tai mes pa
klausim, kaš “Draugo” prašu, 
kad jis tą darytų ir jeigu jis tą 
darė, tai kokiu tikslu? Mes ži
nom ir tamstą žinote kokiais 
tikslais Birutė surengė artistei 
be jokio atlyginimo. Ir jeigu 
kvies artistę dalyvauti koncerte, 
tai tikrai apmokės, '• nė taip 
kaip jūsų klebonai, kurie ren
gia tik 50 50 propozicija pa
siremdami. Birutė bal. 10 d. 
artistei koncerto nerengia, — 
nes perdaug savo darbo turi. 
Tečiaus be reikalo p. Sakalas 
džiaugiasi, kad minėtas kon
certas artistei nepavyks. Tams
ta kalbi tik už save. Bimti vy
čiai niekuomet su savo pirm, 
tokia tuščia logika nesutiks. 
Atpenč, jie pasakys: “Atleisk 
jam, Viešpatie, nes jis nežino 
ką daro.”

Birutės rast.
Al. Micevičius.

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

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu- 
rodymus, kad 
kiekviena mote
ris gali 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- 
ias kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytai?.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naijoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETBISTAR 

Akiniai S4 ir a«gMiaa

S AKIU SPECIALISTAS 
ngvina akių Įtempimą, kuria 
iriežavtimi galvoi skaudėjimo,

LI
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egsaminavimas da
romas au elektra, parodančia ma- 
žiLusias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Val.i 10 
.iki 8 vai. Nedilioj 10 iki 1 vaL p. p,

4712 So. Ashland Avė.
Boekvard 7589

Skausmai greitai palengvi
nami su Red Cross Plaster

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

Nežiūrint kokius gydymus Tamsta 
ėmei beieškodamas palengvinimo nuo 
reumatiško nesmagumo, nepamiršk ir 
užsidėk šitų seną ištikimą Red Cross 
Plaster. Jis šildo, ir palengvina skau
damas vietas, sustabdo skausmus ir 
gėlas, apgali uždegimą ir išvaro skau
dėjimą iš sutinusių skaudamo kūno 
vietų ir susijungimų. Jis švelniai ma
sažuoja kūną ir jo gydymas nuola
tos būna švarus.

Tamsta gali kirpti plasterj j formas 
ir pasirinkt didumą, kad tikrai tiktų 
ant nuduotų vietų.

Nepalikit reumatizmo skausmų ki
tai dienai. Tamsta gali gauti skubų, 
tikrą palengvinimą arčiausioje 'Vdis*- 
tinėje, jeigu prašysi dėl didelio Reil 
Cross Plaster su raudona flauele už
pakalyje. i

Tcl.

3307

Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABOKIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 

' neturime išlaidų už
laikymu skyriui

Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

■

J.F.RADZIUS
Pigiaesias Lietuvis 

Graborias Ckicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabu ildirby- 
lUl.

OFISAS:
S«8 W. 18th St
Tel. Canal 6174

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne
gali būti nieko geresnio ir pagel- 
bingesnio.

35c. vaistinėse.

Pašalink Koauli, Šalti,"Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

c

ad forais) 3fc.
Geresnis nei Mušt ar d Plaster.
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NAUJIENOS, Chicago, III.

—

Real Estate For Sale 
NamaLfteml Pardavimui

Furnished Rooms MisctllnneousReal Estate For Sale 
Namid-žeme Pardavimui

Penktadienis, Baland. 1, ’27

2)

3)

n

Announcements
Pranešimai

TEISĖJAS BEN. B LINDSEY 
IR JO DARBAI

Paskilbos Dcnvero vaiki) teismas 
Kain l.indsey atveda ant gero ke
lio prasikaltusius vaikus 
Musų dienų jaunimas

a) Jaunuolių prasikaltim-s
b) Jaunuolių palaidumas
c) Jaunuolių problemos
d) Tėvų apsileidimas ir tamsu

mas
Mciališkaa pervartas.

a) Kaip žmonės žiuri j mora
lybę ?

h) Kas yra dora ir kas n<*do- 
ra ? 
šeimyniško gyvenimo trage-

Announceinenty
Pranešimai

----------—-| RENDON kambarys merginoms ar
Brighton Park. — Mid Wcst Home moterims, yra maudynės, 2-ros lubos, 

l.oan Assn. of America, Ine., gene- J. Hnrtinan, 
i*alis susirinkimas jvyks Penktadieny, Chicago, UI. 
Balandžio 1 d., 1927 į Aug. Salduko 
ofisą, 4100 Archer Avė., apie 7:80 
vai. vak., iš ten eisime į naują vie-1 
tą. — Stanley Dombrou, I 
2514 W. 45th St., Lafayette 0826.-

•I126 So. Alhany Avė.,

KAM BARIS ant rendos vaikinui 
v f v’ ’♦ lsu v“lgiu ai* be. Matyti galima vi- sada, 2 aukštas, įeinama iš užpa- 
aypttp kalio. 2016 Canalport avė.

S. L. A. 109 kp. susirinkimas, 
vyks Penktadienyj, Balandžio 1 <I.,J 

Meldužio svetainėje, 2242 W. 23rd 
PI., 7:80 vai. vakaro. Visi nariai kvie- 
'•iarni atsilankyti.

Help \Vanted—Malė
Darbininkų Reikia

c)

Musical Instruments 
M uzikoH Inatrumental

$75 CASH n u pirksit mano maho
gany grojiklį ąu benčiumi, roleliais 
ir cabinet. Matykit savininkų šian
dien, 2332 W. Madison St., lat Fl. 
front.

GROJIKUS pianas/ bargenas — 
$78. Tas pianas naujas kainavo 
$650 ir yra atsargiai vartotas. Tu
ri būt fmrdnotas tuojau, nes mums 
reikia vielos. 1528 W. Chicago 
avė., 1 fl.

EXTBA DIDELIS BABGENAS

na-

Sol Edis & Sons, Ine.
Jobberg ln

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

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

Tel. Cicero 130.

TfiMYKIT! 
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
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
liniai pečiai, aisbaksiai ir vi
si kiti vėliausios mados įtai
symai. Randasi 3205, 3211 
ir 3217 So. Auburn Avė.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

Kur tamstos galite sutaupin- 
ti nuo $1000 ligi $2000 aut ši
tų naujų mūrinių namų?
mas randasi ant 43 So. Maple-
wood avė., kampinis namas-, 
štoras ir 5 ruimai ant antro 
finto. Namas buvo statytas ant 
kontrakto, štoras yra padary
tas dėl pekarnės arba bučernes. 
Namas ir viskas kielo medžią 
baigta, vėliausios mados išdirb
ta, garu šildomas, namą parduo
da kontraktorlus $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. Namatf 
randasi 69 St., prie Campbell 
avė. Labai gera vieta dėl biz
nio. Parduosiu labai pigiai, bo 
reikia pinigų, kadangi turiu 
dauginus statomų namų. Kas 
norit pirkti, atsišaukit:

John F. Paulius, 
Generalis kontraktorius 
4638 S. Washtena\v avė.

Lafayette 3151

Tel. Yards 7282
Ros. Tel. Hemlock 5244

Br idgeport Pai n t i n g
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popieri), stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČ1ONIS, Prez.

DARBININKU 
MAAINISTŲ, j 
DARBININKŲ,

Business Chances
Pardavimui Bizniui

PARDAVIMUI arbatos ir kavos 
krautuvė, turiu parduoti pigiai. Buy 
Rite Tea A Uoffęe. Stare, 2612 W. 
47th Street.

DIRBTUVES
FUBMON’U, BUt'.ERiU ir kler
kų. Diibli liktai tam tikrą 
darbą, tiktai tris vakarus j sa
vaitę,

Lietuviu Pi iečių Brolybės Kliu- 
h» Amerikoj v \ rų choras po vn- 
lovyste S. Diliaus 

*>amokos nedėldirnj,
3200 l.ime si., Bridgeporte. Vi- 

i Imkįh' la ku ir naujų daininin
kų atsiveskit. —A. Znlagenas, pirm.

kaltiln šeiir.yniško 
gyvenimo pakrikimo?

f) Kaip butų galima šoiiiiyr.id- 
ko gyvenimo b’nguinai 
linti ?

h) Kokias reformas siūlo

e)

teig

čia yra maždaug sutraukų 
jos kurių skaitys Inž. K. Augustina- 
viėius, ncdėlioj, balandžio 3, Lietuvių 
Auditorium, 10 vai. ryt°- Lekcija bus 
įdomi ir pamokinanti. Todėl prašė ne 
visų iš anksto rengtis prie Šios svar
bios lekcijor.

GYVENIMO DRAUGAI

ei

Dr-stė Lietuvių Darbininkų Sujun
gi! susirinkimas atsibus Pėtnyčios va
kare, Balandis 1 d., 1927, A. Bagdo-* 
no svet., 1750 So. Union Avė. Malo
nės visi nariai užsimokėti.

— Antanas Gurskis, Rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys Bertaininį’ susi
rinkimą Penktadienyj, Balandžio 1 d., 
7:30 vai. vak., Lietuvių Auditorium, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai ir 
norinti pristoti skaitlio Kliubą, malo
nėkite laiku pribūti, nes randasi daug 
svarbių dalykų aptarti.

— S. Kunevicze, Nut. Rašt.

176 kp. 
Balan-

(vykstu dainų • 
11 vai. iš ry-

Bridgeport. — Simano Daukanto 
Draugija laikys bertaininį susirin- 
fimų sekmadieny, balandžio 3 d., 
12 vai diena, ( h. Lietuvių Audito
rijoj, 3133 S. Halsted st. Visi na
riai malonėkite būtinai laiku pri
būti. nes yra svarbus .susirinkimas 
r randasi daug naujų reikalų ap

girti. —P. K., nut, rast.

North Side. — North Sidės Drau
gijų Sąryšis rengia iškilmingą ha
lių balandžio 2 d., suhatos vakare, 
nrndžia 7 vai.. 1822 \Vabimsia avė. 
Kviečiamos visos draugijos daly
vauti, nes bus labai svarbus pa
rengimas su puikiausia muzika, 
prie to dar aukauja Tautiškos Pa
rapijos klebonas 5 dovanas, kurių 
niekas neturi kaip tik klebonas^ 5 
ypatos laimės lą nepaprastą dova
ną. Ir vienas pilietis aukauja už
kandžių, kokių dar nėra buvę North 
Saidės parengime. Kviečia

Komitetas.

nuo 7 iki 8 arba nuo 7:3(1 
vakaro. Gera alga tiems, 
tiks. Tik atsiųskite savo

ir adresą. Naujienos,
kurie
vardą
1739 S. Halsted St. Box 901

Brighton Park. — S. L A. 
susirinkimas įvyks Pėti.yčioj, 
džio 1 d., 7:30 vai. vak., Jokantų na
me, 4138 Archer Avė. Gerb. visi ir 
visos malonėkite atsilankyti, nes yra 
daug svarbių dalykų k. t. Jaunuolių 
klausimas ir atsibuvusio ir busiančio 
balių raportai. Taipgi atsiveskite sa
vo pažįstamus prisirašyti prie SLA.

— A. Trejonas, Sek r.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Pašelpos Kliubo mėnesinis su
sirinkimas įvyks pelnyčiui, balan
džio 1 d., kaip 7:30 vai. vakaro, W. 
Lukštos svet., 1500 S. 49 avė., Ci
cero. Nariai malonėkit pribūti lai
ku. —Ben. Tumavicz, rašt.

3 LIETUVIŲ VYRŲ 
Kurie nori savo gabumus pa
statyti prieš musų pinigus. Mu
sų kompanija koutrolioja virš 
$3,000,000 investmentų. Visuo
met apsimoka prisidėti prie at
sakančios įstaigos. Tai nėra lai
kina vieta. Tie kurie nori prisi
dėti prie musų gali uždirbti 
daug pinigų, jei tik jus esat 
nuoširdus ir norite dirbti. Aš 
turiu nepaprastą planą, kuris 
puikiai veikia. Pasimatykit su 
manim asmeniškai.

F. W. SOLLO 
111 W. Monroe St., Room 604
Nuo 10 a. m. iki 12 a. m. tiktai galima pirkti su namu arba be 

--------------------------------------- j namo. Išdirbtas biznis. Kreip
kitės: Naujienų Skyrius, 3210 
So. Halsted st. Box 216.

PARDAVIMUI bučinė ir groser- 
nė pigiai. 2837 ,W. 39th St.
------1--------------------- ----------------- —

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, cash biznis, pigiai arba mai
nysiu ant autompbilio ar loto. No
riu greit parduoti. Nesu pratęs 
dirbti šiame bir.nyj.

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted st., Box 903

PARDAVIMUI siuvimo, valv- 
mo ir dažymo šapu, su nauja 
Hoffman prosinama mašina, 
gyvenimui kambariai užpakalyj, 
nebrangi kaina, priežastis par
davimo — liga, 2712 Montrose 
avė., Juniper 6788.

PARDAVIMU1 saldainių ir delika- 
tessen krautuvė. 2979 Archer Avė.

NEGIRDĖTA PROGA $5.00 ĮMOKĖTI

PARDAVIMUI Barber Shop.
810 W. 19th Street

PARDAVIMUI pekamė, ke
pama visokia duona ir keksai;

Roseland. — A. Z. L. P. P. Kliu- 
bo susirinkimas įvyks Pėtnyčioj, Ba
landžio 1 d., 7:30 vai. vak., K. Stru- 
milo svet., 15S E. l()7th St. Visi na
riai atsilankykite, yra daug svarbių 
reikalų.

Roseland. — Lietuviškus šokius 
rengia Aušros knygynas subatoj, 2 
diena balandžio. Strumilos svetai
nėje, 158 E. 107th st. Pradžia 6:30 
vakare. Visi širdingai kviečiami at
silankyti ir paremti Aušros knygy
nų. Kviečiu Komitetas.

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

J. Kirkus, Rašt.

Didelis Lietuvių Teatrus “Genaval- 
ti” bus suloštu balandžio-April 3 d., 
1927, Aurora, UI. Hungarian Hali, 
Jefferson Avė. Durys atsidarys 5:00 
vai., teatras prasidės lygiai 6 valan
dų. Tikietus galima pirkti iš anksto 
pas J. Purenau, 67 N. Broadway, Au
rora, III., Kl. Gurauskas, 681 Oliver 
St., Aurora, III. ir Workers Consum- 
ers Corp. Grocery and Meat Market, 
St. Charles, III.

Cicero. — Naujienų atstovas Ci
cero. p. F. Lukoševičius, permainė 
savo gyvenimo vietą. Kas norite 
Naujienas gauti į namus, ar šiaip 
visokiais reikalais, kreipkitės į 
Naujienų ir Keleivio stotį, 1405 So. 
49th Avė., Cicero. P-as Lukoševi
čius gi gyvena: 1308 S. 501 h Ct., 
Cicero.

Personai
Asmenų Ieško

MES TURIME vietų dėl lie
tuvio sales managerio, kuris 
turi vadovavimo gabumą. Ga
bus vyras gali uždirbti daug* 
pinigų. Mes jums pagelbės!m 
prie pasisekimo, jei tik atliksi
te 
ve

PARDAVIMįUI Restauranas, 
geroj biznio vietoj, 
tuviškoj kolionijoj. 
tektinai. Priežastis 
ant vietos, šaukit 

Tel. Boulevard

plačioj lie-
Bi»nio už- 

pat irsite

7180

PARDAVIMUI dviejų kėdžių bar- 
bernė, yra 4 kambariai gyvenimui, 
randa $35. PardąVįmo priežastis — 
savininkas eina j kitą biznį. 

1951 (ainųlpoi't avė.

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Iš Birutes

BEI KALINGAS geras vyras 
nebijantis darbo prisidėti $1000 
prie forničJų štoro. šiame biz
nyje pelnąs yra didelis ir įdė
ti pinigai yra trigubai apsau
goti. Patyrimas nereikalingas, 
nes mes esame gerai šiame biz
nyje išsilavinę. Atsišaukite 
ypatiškai arba laišku:

AMBROSE BROS, 
Fumiture House

1836 Van Buren St., Chicago

savo darbą. Suteikit apie 
žinių.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St.,

. Box 904

sa-
PARDAVIMUI < cigarų štoras su 

narna ar be namo, parduosiu pi
giai. Pardavimo priežastis — vie
na moteris, turiu du bizniu ir duo
siu

Trys Sesutės Munšainutės EXTRA! Paicškau pusininko į 
Meut Murkei biznį arba parduosiu 
visą, cash biznis. 7103 S. Ručine

MES REIKALAUJAME VY
RŲ REPREZENTUOTI MUMIS 
LIETUVIŲ APIELINKfiSE. 
MES IŠMOKINSIME JUMIS 
BIZNIO IR PASTATYSIME JU
MIS ANT KELIO FINANSINES 
NEPRIGUiLMYBRS. JEI NORI
TE DIRBTI IR TURĖTI PASI
SEKIMĄ, PASIMATYKIT SU 
MANIM TUOJAU. ATDARA 
VAKARAIS. P. P. PENOVICH, 
134 NO. LA SALLE ST. ROOM 
800.

lysą ant ilgu. metų.
1622 S. Tialsted St. 

('hiciigt>, III.

PARDAVIMUI pigiai grpsernė. 
Geroie vietoje. Ruimai dpi pragy
venimo. Biznis išdirbtas. 3150 So. 
Canal st.

PARDAVIMUI gasolino stotis, 4 
metų lysas, daug stako, garažas dėl 
taisymo karų, taipgi pardavinėjau 
antrų rankų karus; biznis labai ge
ras dėl gero žmogaus. Renda pigi. 
Pardavimo priežastis — išvažiuoju 
į Lietuvi).

73rd ir \Včstern avė.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų ir 
notion krautuvė, 2911 W. 38 St. 
Virginia 0639.

virs ir visiems

Balandžio 3 d., kaip 7:3O v. 
v., gerai žinomoje Lietuvių Au
ditorijoj, Birutė stato jau vi
siems žinomas, bet negirdėtas 
ir neregėtas tas “Tris Sesutes 
Munšainutės“. Rengkitės visi, ir 
jauni, ir seni, visiem ten bus 
įdomu pamatyti ką tos sesutės 
darys, — gers,
kitiems teiks daugybę juoko bei 
malonumo. Atsiminkite, kad tai 
komp. A. Vanagaičio kūrinys, o 
Birutė stato. Taigi jokio apsiri
kimo nebus, jus išgirsite ir Bi
rutės chorą, kuris patieks jums 
kaip ir visuomet, daug gražių 
dainų. Apart to, po koncerto 
bus linksmus pavasario šokiai. 
Taigi visi pas Birutę. — I). M.

Švęs Beethoveno 
sukaktuves

šimtasŠiemet sueina lygiai 
metą, kaip yra miręs vienas iš 
didžiausių pasaulio muzikos ge
nijų, Liudvikas Beethovenas, 
1770—1827. Lietuvių Muzikos 
Konservatorija, kurios vardą 
nešioja, tuoj po Velykų rengia 
iškilmingą jo mirties sukaktu
vių paminėjimą. Bus skaitoma 
plati iš jo gyvenimo paskaita ir 
pildomi pritaikinti muzikos ku
riniai. Beethoveno Konservato
rija rengiasi iškilmingai tą pa
minėjimą apvaikščioti. —A.

For Rent
RENDAI krautuvė, labai gera vie

ta dėl Malt ir Hops.
847 E. 75th Street

IŠRENDAVOJIMUI storas ir fin
tas, gera vieta <lel kriaučiaus, beau- 
ty sliop ir kitokie biznių, ant biz
nio streeto, prie didelių dirbtuvių. 
Namas yra apšildomas ir karštas 
vanduo, romios $120 į mėnesį. 

6146 Archer avė.
Argo, III. Tel. Sumet 557.

PARENDAVOJIML'I mažas Štoru- 
kas, tinkamas barberini, kliaučiai 
ar šaučiui. 0909 S. Rockwell st.

RENDAI 6 ruimų fintas, šviesus 
visi kambariai, remtos $30 į mėne
sį. 724 W. 31 St.

RENDAI štoras su 5 ruimais; 
maudynės, vieta gera groserpei. 
Renda $35 į mėnesį. Vieta 35th ir 
So. Emeruld avė. Tel. Buolevard 
7707.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina arba mo
teris į grosernę, kad butų patyru
si; turi kalbėti angliškai. 7359 S. 
Paulina st. Hemlock 3479.

kumished ftooms
IŠSINUOMOJA švarus ir 

šviesus kam baris vedusiai po
rai, randasi Brighton Park apie- 
linkčj. Atsišaukit po 5 v. va
kare. 4637 S. \Vashtenaw avė., 
1 fl.

PAJIEŠKAU darbininko ant far- 
mos, ne jauno, pusamžio, darbas ant 
visados; atsišaukite po antrašu 4141 
So. Maplevvood Avė., Chicago, TU.

REIKIA 2 patyrusių .shearinenų 
dirbti prie naujų žirklių. Apex Iron 
and Metai Co., 4000 Wentworth avė.

Fumiture & Fixtures
Kakandai-Jtaisai

BARGENAI
Mes parduodame visokios rųšies 

gerinusius rakandus pigiai. Atsilan- 
kykit ir persitikrinkit patys.

California Fumiture Co., 
4041 Archer avė., 
Kampas California

PARDAVIMUI grosernės fikče
riai, , visi reikalingi rakandai di
delės grosernės. Padėvėti. Parduosiu 
pigiai. 11001 S. Sawyer avė.

Musical Instruments
M uzikoe Inst r u ment ai_______

PABDAVIMUI Steger grojik- 
lis pianas už $95, garantuotas 
pirmos klesos stovyje, taip kaip 
naujas, 50 rolelių, benčius ir 
cabinet, $50 cash ir po $10 j 
menesį. 6512 S. Halsted st. 1 fl.

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

1 lubos.

Miscellaneous
įvairus

PARDAVIMUI fomitain, nau
jas, pigiai, toliau neblaikysiu.

Dalens Drug Store,
4193 Archer avė.

PARDAVIMUI wuH casos ir show 
rases, labai tinka dėl aptiekos ar
ba Jevvelery štoro. Saukit Dorchęs- 
ter 6946. Mr. Miller.

Real Estate Fer feale
Namai-žemė Pardavimui

BARGENAI

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

1100 W. 59 St.. kampus Aberdeen. 
2 augštų medinis namas, 3 krau- 
uvčs, 1—8 kambarių fintas, 2 ka

rų garažas, yra elektra, vana.
3425 W. 38 PI. 2 augštų mūrinis 

r medinis namas, 2—4 Kambarių 
fintai, yra lavatonies, elektra, 2 ka
rų garažas. H. Epštein, , 155 N. 
Clark st., Room 820. Tel. Central 
6260.

APLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti 5 kambarių murini bunga- 
ow ir visus rakandus, 1444 South 

Clinton avė., Bęrvvyn, III,

PARDAVIMUI 4 flatų kampinis 
fialas, 2—6 ir 2—4 kambarių. |p- 
aukų $108 į mėnesį, kainą $8,800, 

įmokėti $2,000. 4860 Princeton avė. 
Boulevard 2912.

STOGDENGYSTR
•Tusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinklj. įsteigta 34 metų senu- 

Didžiausia ir geriausia stogų 
’ ’ _ Tik paty-

unijos darbininkai samdomi.
J. J DUNNE ROOFING CO.

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

mo.
dengimo įstaiga Chicagoj. 
rę

HOME 
CONSTRUCTOR

Pardavimui 1 akras že
mės, 5 kambarių puikus me
dinis namas, 2 karų gara
žas, barnė, vištininkas ir 27 
vištos. Reikia tiktai $1000 
įmokėti. Kas nori tyrame 
ore gyventi ir naudotis gam
tos grožybėmis, lai nepra
leidžia šios negirdėtos pro
gos. Kas nusipirks tą vietą, 
džiaugsis ir bus man dėkin
gas visą amžių. Namas ran
dasi 105th ir Homan Avė., 
Mt. Greenwood, III. Pasku
bėkite! Kas pirmesnis, 
tikrai laimės.

Kitus lengvais mėnesiniais išmokėji
mais, mes pastatysime ant jūsų loto 
namų, mūrinį arba medinį, garažų, 
bungalovv su uždarytais porčiais. Įde
dame porčius, pertaisome namus, įve
dame elektrų, plumbingų, apšildymą, 
malevojame ir dekoruojame. Taipgi 
teikiame paskolas namų savininkams.
STANTON CONSTRUCTION

COMPANY
6347 So. Western Avenue 

Phone Hemlock 2636

Rudavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie narnų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterysjės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą ( namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
“Naujienų“ adresu:
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St 
Tel. Roosevelt 8500

tas

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, yra 6 rendos, elektra, ga- 
sas ir toiletai, prie 18th St., netoli 
String St. Parduosiu nebrangiai, 
$1600 cash, kitus morgičiais.

S. . G. TUPONICH 
1829 Blue Lsland Avė.

Canal 1640

KRAUTUVIŲ FIKČERIA]
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Kan
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
M. J- KIRAS

3335 So. Haisted St.

STKBCTINI BARGENAI
PARDAVIMUI 6 flatų muro na

mas ant 2 bizniavų lotų; visi fin
tai su maudynėmis ir kitais paran- 
kumais; 2 po 6 ir 4 p:> 5 kamba
rius. Rendos neša $170 į mėnesį; 
kaina $15,000, išmokėjimais; ver
tas $20,000. Namas apiel8 metų se
numo, gerame stovyje.

PARDAVIMUI naujas vieno aukš
lio bizniavus muro namas; štoras ir 
5 naujos mados kambariai; karš
to vandenio šiluma. Ribai gera vie
ta minkštų gėrimų ar kito biznio. 
Reikia $3,000 įmokėti, likusią su
mą lengvais išmokėjimais.

PARDAVIMUI 2 aukštų beveik 
naujas inuro namas; 2 fintai )>o 6 
kambarius, . kieto medžio išbaigi
mas. Karšto vandenio šiluma su 2 
boileriais; vieta lietuviais apgyven
ta; 2 karų garažas; kaina $12,000, 
lengvais išmokėjimais.

Atsilankykite dieną ar vakarais 
pas

JOSEPII Y(’SZKEVVITZ, 
3647 Archer avė., 
prie Oakley avė.

TURIU parduoti tuojau 2 
flatų, 6—6 kamb., aržuolo tri
nias, 2 karų garažas, cementuo
ta ėlė, t/> bloko nuo 63 St. At
sišaukite 6335 S. Richmond St. 
vakarais arba 3010 W. 63 St. 
dienomis.

PARDAVIMUI 2 flatų po 5 kam
barius naujos mados namas. Karš
tu vandeniu šildomas. Didelis bar- 
genas. Turiu greit parduoti. 6637 S. 
Fairfield avė.

.$150 IMOKfiT, $7 I MANĖSI 
NEPIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, gražus namai 

aplink šį namų, tiktai 4 blokai nuo 
stoties ir 35 minutės važiavimo iš 
iVidurmiesčio. Nereikia’ mokėti nuo- 
išimčių už finansavimų. Pirkit tie
siai nuo manęs, gausite tikrų bar- 
geną. Atsiusk savo vardų ir adre
sų. Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 905.

PARDAVIMUI mūrinis dviejų pa
gyvenimų, po 5 kambarius, su sun 
parlor, garu apšildomas namus, 
Gražioj vietoj — Jefferson Parke. 
Bargenas didelis, nes savininkas 
nori tik $13,500. Tuoj šaukite: 
Petras Zigmunt, Phone Kildare 6672 

arba 4859 Milwaukee avė.

AKRAI taip pigus kaip lotai, ne
toli Chicagos. Gali būti vartojama 
dėl farinu arba namų statymui. 
Milionai dolerių yra Išleista dęl 
įrengimų.

Rašykit 008 S. Dearbom St. 
Room 840, Box 2715, 

Chicago.

PARDAVIMUI 2 augŠčių mūrinis 
namas unt, 3 lotų. Parduodu nebran
giai dėl vyro mirties. Mary KudulienS 
1942 Canalpęrt Avė.

BARGENAS, naujas 4 flatų na
mas, tile sienos 
beržo trimas, 
pusė 
Avė.

vanoj, aržuolo ir 
W. Marųuette Blvd., 

bloko j vakarus nuo Westem

Savininkas ir budavotojas 
6004 So. Artesian Avė.

Republic 1145

PARDAVIMUI 6-6 kambarių na
mas, 2 boileriai, karštu vandeniu šil
domas, aržuolo trimas, skiepas 7’-6“ 
augščio, 2 karų garažas, išmokėji
mais, šaukit Cicero 2133-R arba ma
tykit savininką.

1811-Olst Avė., Cicero 
(Agentų nereikia) 

— ------- u—:-----------------------------
DIDELIS bargenas, 3 aukštų mū

rinis namas, 2932 W. Porshing Rd., 
2-ros lubos.

EXTRA! EXTRA!
Naujas muro, 2 flatų po 6 kam

barius namas, užbaigimas aržuolo 
medžio. Šiltu vandeniu šildomas, 
visi naujausios mados įtaisymai. 
Parduosiu pigiai. Namas randasi 
7023 So. Rockwell st. Savininkas: 
6923 Washtenaw avė.

$1000 PIGIAU, JEI PIRKSI DABAR 
Parduodu mano paties budavotą

5 kambarių mūrinį bungalovv, 
$7,200 — liek kiek man pačiam kai
navo, viskas įtaisyta pagal vėliau
sios mados; du blokai iki Marųuette 
Parko.

3624 W. 65 Place.

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraKtus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

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

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų i 

mažas komisas. Teisingai 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 

Phone Central 6260

morgičių, 
atliksim

820

Tel. Lafayette 8705—8700

Chicago
ELECTRIC KONTRAKTORIUS

Seniausias iš lietuvių, kur duoda 
užganėdinimą. Įvedant 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
LAIKAS užsisakyti pavasa

rinius ir vasarinius drabužius. 
Turiu gerą patyrimą šiame 

: darbe ir didelį pasirinkimą vi- 
I šokių audinių. Darbą atlieku 
kuogeriausiai ' pagal vėliausios 
mados. Kainos prieinamos vi- 
s'ems. Taipgi sutaisau, valau ir 
protinu senus drabužius.

F. MICKAS
4146 Archer avė.

Tol. Lafayette 0057

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

Educational
Mokyklos

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokįnam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit 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 8 iki 5 po pietų. 
Einu j namus.

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

“šokių mokykla
Mokina visokius Šokius. Valandos 

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

2128 SOUTH HALSTED ST.
(Pirmos lubos)

MOKINAME

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


