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Pirmas ir Didžiausias Lietučių Dienraštis Afrikoj Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

Lietuvos Konstitucija dar Tebelaužoma
Socialdemokratu Interpeliaci

ja Parodė Visą “Tautinio” 
Režimo Neteisėtumą

/

Karo Stovis, Karo Lauko Tei
smai, Karo Cenzura-Priešingi

Konstitucijai
Prieš išsiskirstysiant trečiamjam Lietuvos Seimui, 

kurj “prezidentas” Smetona paleido, kuomet 45 balsais 
prieš 30 buvo išreikšta nepasitikėjimas Voldemaro kabi
netu, socialdemokratų Seimo frakcija iškėlė aikštėn visą 
dabartinio smurtininkų režimo neteisėtumą.

Tuo pačiu laiku, kai vai. liaudininkai reikalavo vy-
riausybės pasiteisinimo dėl sauvališko suėmimo atstovo 
Dr. J. Pajaujo, socialdemokratų frakcija įteikė Voldema
rui interpeliaciją, kurioje nesumušamais argumentais įro- ’ 
doma, kad dabartinė Lietuvos valdžia ant kiekvieno žink- 
snio laužo Respublikos Konstituciją. Svarbiausieji Kon
stitucijos sulaužymai yra karo stovio įvedimas, karo lau
ko teismai, karo cenzūra ir piliečių laisvių varžymai.

. Iš socialdemokratų interpeliacijos logiškai išplaukia, 
kad visa, ką dabartiniai krašto valdovai daro, pasiremda
mi neva nepaprastos padėties “įstatymais” — kratos, 
areštai, trėmimai, laikraščių konfiskavimai ir uždarinė
jimai, piliečių smerkimai sunkioms kalėjimo bausmėms 
ir sušaudymai — visa tai grynas sauvaliavimas!

Atiminėdama gyvybę žmonėms, Smetonoš-Voldema- 
ro valdžia atlieka tiesiog žmogžudžių darbą, ir ateityje,
kai Lietuvoje bus atsteigta teisėta tvarka, kiekvienas šios
valdžios narys ir kiekvienas asmuo, kuris dalyvauja tuo
se neteisėtuose jos darbuose, galės būt patraukti atsako
mybėn, kaip kriminaliai nusikaltėliai.

Klerikalinis Seimo prezidiumas atsisakė socialdemo
kratų interpeliaciją paskelbti iš Seimo tribūnos, bet jos 
tekstą “Naujienos” turi galimumo paduoti (žiur. 4 pusi.). 
Atidžiai perskaitęs, kiekvienas pripažins, kad Lietuvoje
dabar įstatymai nebeveikia, bet viešpatauja atviras gink
luotų banditų smurtas.

$1,955,000 dėl tvano nu-i 
kentėjusiems šelpti

VVASH1NGTONAS, Lai.
Mississippi klonio srityse, 

tebesiaučiant milžiniškiems po

60 Meksikos traukinio 
banditų nukauta

26. Kunigų vadovaujamų razbai- 
ninkų banda garinome n ės
išnaikinta

tvyniams, kurie šimtus tuk- 
tančių žmonių paliko be pa
stogės, Raudonasis Kryžius 
stengias surinkti 5 milionus 
dolerių nuken tėjusiems šelpti. 
Iki šiol surinkta jau $1,955,- 
000 kurių didžiausią, nes $1,- 
351,000 dalį suaukojo rytų val
stijos, tuo taniu kai vidurinių 
vakarų valstijos sudėjo dar 
tik $483,000, o Pacifiko valsti
jos — $121,000.

Raudonojo Kryžiaus Chica- 
gos skyrius pasiėmė surinkti 
$750,000 ir iki šiol jau yra 
surinkęs $38,388.

Subatoje
Balandžio 30 d., 8 vai. vaka
re, formaliai baigiasi “Nau
jienų” kontestas — “Naujie
nų” draugai, kurie esate nu
sitarę paremti bile kurį kon- 
testantą: pirkdami “Naujie
nų” skelbimų bei knygų kor
tas arba užsisakydami 
“Naujienas” — malonėkite 
tą padaryti šią savaitę, pas
kiau bus pervėlu.

MEKSIKOS iM IRSTĄS, bal. 
26. — Karo departamentas 
šiandie paskelbė, kad federali
nės kariuomenės dalis, pasiųs
ta išnaikinti banditų būrį, kurs 
praeitos savaitės antradienį 
traukinio užpuolime išskerdė 
ir vagonuose sudegino šimtus 
žmonių, tą bandą praeitą šešta
dienį pasivijus EI Guitarrero 
klony, Jalisco valstijoj, {vyku
siose kautynėse, kurios tęsės 
keletą valandų, šešiosdešimtys 
banditų buvo nukauta. Krito 
taipjau astuoni federaliniai ka
reiviai ir vienas karininkas. 
Banditams vadovavo katvfkų 
kunigai Vega ir Augulo. Smar
kiai sumušti banditai. palikę 
apie šimtą arklių, daug gink
lų ir amunicijos, bandė pabėg
ti į San Francisco, bud buvo 
vėl federalinės kariuomenės 
užpulti ir išblaškyti. Pas už
muštuosius rado nemaža daik
tų,’ kuriuos jie buvo išplėšę iš 
jų sunaikinto traukinio pasa
korių.

STREATOR, III., bal. 26. — 
Farmeriai, padarę vilkų me
džioklę, dešimtį jaunų vilkų 
sugavo gyvus. Už tai jie gavo 
$60 dovanų.

i i'acific and Atlantic Photo]
a> San Frąnciscoj. Benton užsi Lakūno John W. Bentono kapmušė Argentinoj.

Jokio bendro fronto su 
komunistais

Francijos socialistų kongresas 
nutarė neiti taipjau bloką n su 
social-radikalais

PARYŽIUS, -bal. 26. — Su 
kuo socialistai turi dėtis, — 
su buržuaziniais radikalais, ar 
su komunistais?

,,/* Į I f

Tai buvo vienąjį svarbiausių 
klausimų, kuriuos švaistė ką 
tik pasibaigęs Francijos sccia- 
. u, ttr7 .Liav.mas.

gi, suvažiavimo
milžiniška balsų dauguma pri
imtas, Luvo toks:

Jokio bendro fronto su ko
munistais! Neiti su jais į jokį 
b.oką parlamente. Neturėti ry
šių nė susitarimų su jais jo
kiuose politiniuose klausimuo
se ne darbininkų reikalų trak
tavimuose.

Suvažiavimas tęsėsi keturias 
dienas ir įnešė daug gyvumo
Lyone, kurs yra vienas di
džiausių pramonės centrų 

. Ftancijoje. Suvažiavime daly
vavo trys tūkstančiai Franci
jos socialistų delegatų, taip
jau daug svečių iš užsienio.

Suvažiavime pasireiškė trys 
srovės. Dešinioji srovė, kuriai 
vadovavo Reynold ir Boncour, 
stojo už griežtą kovą prieš ko
munistus ir už sudarymą blo
ko su social-radikalais.

Kraštutinė kairioji srovė, 
Moraino vadovaujama, reikala
vo kaip tik priešingo pirmajai, 
būtent, ji stojo už dcjimąsi 
bendian frontą n su komunis
tais.

Trečia, vidurinė srovė, buvo 
priešinga tiek bendram frontui 
su komunistais, tiek bet ku
riam vienybės blokui su soeial- 
radikalais.

Vidurinė srovė yra didžiau
sia ir populariausia grupė. Jcs 
prieky stovi, žymiausi socia
listų vadai, kaip Leonas Blum, 
didžiulės socialistų frakcijos
parlamente vadas, Longuet, 
Morell ir kiti.

M USKEGON E G AZOLIN AS 
MOKA 15c. GALONUI

MUSKEGON, 111., bal. 26. — 
Del gazolino kompanijų tarpu
savio rungtynių, kainos gazo
linui nukrito iki 15 centų galo
nui, įskaitant 2 centu valstijos 
taksų. Automobilininkai atva
žiuoja net iš Grand Rapids ga
zolino pigiau pirktis.

I Dar du Meksikos vyskupai Du kunigai, Meksikos 
genami lauk banditų vadai, žuvo

NOGALES, Ariz., bal. 26. — 
J čia atvyko dar du Meksikos 
katalikų vyskupai, vyriausybes 
įsakymu išguiti laukan už kur
stymą žmonių mništan prieš 
valdžią. Jie yra Sinaloa diece
zijos vyskupas Augustinas 
Acjuirre ir Nuzarito diecezijos 
vyskupas Manuel Palomar.

Dar vienas arkivysku
pas įsakyta deportuoti

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
26. —Meksikos vyriausybė įsa
kė ištremti dar Monlerrey ar
kivyskupą J uaną Josė Herrera 
Piną. Jis yra betgi pasislėpęs 
ir policija jo ieško.

išguitų Meksikos vy- 
. skupų konferencija

SAN ANTONIO, Tex., bal. 
26. Išguitas iš Meksikos 
arkivyskupas Morą y dėl Rio, 
kurs dabar randasi San Anto- 
nio kartu su kitais penkiais 
išguitais .arkivyskupais ir vys
kupais, pareiškė, kad ketvirta
dienį jie čia laikysią konferen
ciją Meksikos situacijai ap
svarstyti. Konferencijon atvyk
sią dar trys ištremti vyskupai, 
kurie dabar randasi Loredoj.

.irių atstovo sūnūs su
imtas su degtinės

kontrabanda
DETRO1T, Mich., bal. 26. — 

Federaliniai prohibicijos agen
tai suėmė Sarsfieldą P. Smid- 
dy, Laisvosios Airių Valstybes 
atstovo Jungtinėms Valsti
joms, prof. T. A. Smiddy sūnų, 
kaltinamą dėl šmugeliavimo 
svaigalų iš Kanados į Jungti
nes Valstijas. Agentams sulai
kius jį sienoj, jo automobily 
rado po radiatorium paslėptus 
48 butelius degtinės.

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

Veikiausiai bus lietąus; nedL 
dėlė temperatūros atmaina; 
stiprokas mainąsis vėjas.

Vakar , temperatūros buvo 
tarp 49° ir 64.° F.

Šiandie saulė teka 5:53, lei
džiasi 7:43. Mėnuo teka 4:40 
valandą ryto.

Jų kūnai buvo rasti lauke po 
susikirtimo su federaline ka
riuomene

GUADALAJARA, Meksika, 
bal. 26. Po penkių valandų 
kovbs federalinės kariuomenės 
dalis\ atėmė vėl iš maištininkų 
Port V i Įtartą, esantį Jalisco 
valstijos pajūry. Maištininkų 
būrys buvo tą * uostą paėmęs 
praeitą savaitę tikslu, sako, 
pasiimti ginklų ir amunicijos, 
kurie buvę kontralmndos laivu 
siunčiami jiems ų Meksiką.

Maištininkai buvo stipriai 
sumušti ir pabėgo į kalnus, 
palikę užmuštuosius ir sužeis
tuosius. Taip užmuštų maišti
ninkų rado ir vieną kunigą, ku
riame pažinta paskilbęs žmo
nių prieš valdžią kurstytojas, 
Cocu'la parapijos klebonas.

Kitas aštrus federalinės ka
riuomenės susikirtimas su mai
štininkais įvyko Charcase, ne
toli nuo Nochistlano. Kautynė
se, kurios tęsėsi keletą valan
dų, vyriausias maištininkų va
das, NochiAtla.no parapijos ku
nigas Roman Aldane, buvo už
muštas, o du jo leitenantai, 
broliai Bonficaio ir Timothy 
Gomezai, buvo sugauti ir kovos 
lauke sušaudyti.

Praneša, kad 2,000 kiny 
kareiviy prigėrę

šiauriečiai bandę naktį persi
kelti per Jangtse upę, bet 
jų laivai buvę kantoniečių 
paskandinti

ŠANCHAJUS, Kinai bal. 26. 
— Praneša, kad kantoniečių 
armotoms ties Nankinu pa
skandinus jų laivus Jangtse 
upėj, prigėrę apie du tūkstan
čiai šiaurės Kinų armijos ka
reivių. ■

šiauriečiai savo mažais- lai
vais bandę naktį pasiekti pie
tinį Jangtse krantą, netoli nuo 
Nankino tviitovių, bet kanio- 
niečiai ’ prožektorių šviesa suse
kė tatai ir ėmė bombarduoti.

16 METŲ VAIKAS PASMER
KTAS MIRTIES BAUSMEI

■ »■ W

JEFFERSON, Ohio, bal. 26. 
— Floyd Hewitt, 16 metų val
kas, pasmerkta* mirties baus
mei už užmušimą kito jauno 
vaikino Fr. Brow.no.

Vokiečiai pašiepia angly 
pasakorius

Daily Telegraph koresponden
tas susekęs Rusų-Vokiečių 
sąmokslą išguiti Britus iš 
Kinų

KĖBLINAS, bal. 26. —Ofi- 
cialiniuose Vokiečiu rateliuose 
krečiami juokai dėl londoniškio 
Daily Telegraph “diplomatinio 
korespondento” pasakų apie 
Rusų-Vokiečių sąmokslą “išės
ti” Angliją iš Kinų.

Tasai korespondentas būtent 
visai rimtai tvirtina, buk Vo
kietijos bankai pasirengę duoti 
Rusijai dar didelių kreditų jo^ 
darbuotei Kinuose, o kai tik ki- 
tos svetimos valstybės busią 
išguitos iš Kinų, tuojau 8,(100 
vokiečių biznio žmonių ir pre
kybos agentų, kurie dabar uo
liai mokosi kinų kalbos, urmu 
suburbėsią į Kinus gausių vai
sių rinkti.

Aviatorius Davis ir jo 
draugas žuvo

Užsimušė nukritus aeroplanui, 
kuriuo jie planavo skristi 
per Atlantiką

NEVVPORT fJFAVS, Va., bal. 
26. — Jų milžiniškam aeropla
nui, “American Legion”, nukri
tus netoli nuo Messick, Va^ 
šiandie užsimušė pasižymėjęs 
aviatorius, komandorius Noel 
Davis, ir jo pilotas pavaduoto
jas Įeit. Stanton II. \Vooster.

Komandorius Davis planavo 
šia vasara skristi iš New Yor- 
ko per Atlantiką į Paryžių, 
ir dabar jis, savo aeroplanui 
išbandyti, buvo pasirengęs 
skristi skersai Amerikos kon
tinentą.

Kongresmanai studi
juos padėtį Fili

pinuose
MANILA, Filipinai, bąl. 26. 

— Armijos transporto laivu 
Thomas atvyko j Manilą Jung
tinių Valstijų kongresmanai 
McSweeney iš Ohio, Quin iš 
Mississippi ir Tilsorų iš Con- 
neetieuto, rėpi ibi ikonų vadas 
atstovų bute. Jų atsilankymo 
tikslas esąs susipažinti su da
lykų padėtim Filipinuose.

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 j patarnavimų.

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

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

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

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

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

J. V, bankininkai remia 
Mussolinį milžiniško

mis paskolomis
. ROMA, Italija, bal. 26. 
Wall-strytas, matyt, turi pasi
tikėjimo fašistų valdžios pa
tvarumu. Kitaip jie nebūtų 
taip dosnus jai, tai yra nesko
lintų taip gausiai pinigų. J; u 
pirmiau New Yorko finansi
ninkai su J. P. Morganu, Na
tional City ir First National 
bankais prieky buvo parūpinę 
Mussolinio valdžiai 100 milio- 
nų dolerių paskolos, dabar jie 
suteikė dar 20 milionų dolerių. 
Paskolos duotos ilgam terminui 
Italijos pramonėms ant kojų pa 
statyti ir lirai stabilizuoti.

Sako, kad Britai norį 
užimti Šanchajų

Taipjau Nankiną, jei kantonie- 
čiai atmetdą valstybių reika
lavimus ryšy su ekscesais 
Nankine

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 26. 
— Kiniečių laikraščiai paskel
bė oficialinį Kuomintango {po
litinės kantoniečių partijos) 
manifestą į visą pasaulį. Mani
feste sakoma, kad Britų minis- 
teris Pekine proponuojąs 
užimti Šanchajų ir Nan
kiną atvejį, jei Kinų nacio
nalistų valdžia almėsianti sve
timų valstybių reikalavimus
ryšy su įvykusiais kovo 24 
diena ekscesais Nankine. *

Illinois atstovų butas už 
prohibicijos pakeitimą
SPK1NGFIELD, Iii., bal. 26. 

— Legislaturos atstovų butas 
šiandie 74 baisais, prieš 68 pri
ėmė rezoliuciją, kad Jungt. 
Valstijų kongresas sušauktų 
konstitucijos konvenciją z Aš
tuonioliktam konstitucijos pa
pildymui (prohibicijos įstaty
mui) pakeisti. Rezoliucija pa
siųsta valstijos senatui.

Kad kongresas tokią kon
venciją sušauktų, reikia, kad 
to pareikalautų trys ketvirtda- 
liai visų valstijų.

NELAIMĖ KASYKLOSE

TAYItORVILLE, 111., bal. 26. 
— Vietos kasyklose nukritu
sios iš viršaus uolos užmušė 
darbininką W. Buckles. »
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Lietuvos Konstitucija dar Tebelaužoma
Socialdemokratu Interpeliaci
ja Parodė Visa “Tautinio” 

Režimo Neteisėtumą
✓

Karo Stovis, Karo Lauko Tei
smai, Karo Cenzura-Priešingi 

Konstitucijai
Prieš išsiskirstysiant trečiamjam Lietuvos Seimui, 

kurį “prezidentas” Smetona paleido, kuomet 45 balsais 
prieš 30 buvo išreikšta nepasitikėjimas Voldemaro kabi
netu, socialdemokratų Seimo frakcija iškėlė aikštėn visą
dabartinio smurtininkų režimo neteisėtumą.

Tuo pačiu laiku, kai vai. liaudininkai reikalavo vy
riausybės pasiteisinimo dėl sauvališko suėmimo atstovo 
Dr. J. Pajaujo, socialdemokratų frakcija įteikė Voldema
rui interpeliaciją, kurioje nesumušamais argumentais jro-; 
doma, kad dabartinė Lietuvos valdžia ant kiekvieno žink- 
snio laužo Respublikos Konstituciją. Svarbiausieji Kon
stitucijos sulaužymai yra karo stovio įvedimas, karo lau
ko teismai, karo cenzūra ir piliečių laisvių varžymai.

. Iš socialdemokratų interpeliacijos logiškai išplaukia, 
kad visa, ką dabartiniai krašto valdovai daro, pasiremda
mi neva nepaprastos padėties “įstatymais” — kratos, 
areštai, trėmimai, laikraščių konfiskavimai ir uždarinė
jimai, piliečių smerkimai sunkioms kalėjimo bausmėms 
ir sušaudymai — visa tai grynas sauvaliavimas!

Atiminėdama gyvybę žmonėms, Smetonoš-Voldema- 
ro valdžia atlieka tiesiog žmogžudžių darbą, ir ateityje,
kai Lietuvoje bus atsteigta teisėta tvarka, kiekvienas šios 
valdžios narys ir kiekvienas asmuo, kuris dalyvauja tuo
se neteisėtuose jos darbuose, galės būt patraukti atsako
mybėn, kaip kriminaliai nusikaltėliai.

Klerikalinis Seimo prezidiumas atsisakė socialdemo
kratų interpeliaciją paskelbti iš Seimo tribūnos, bet jos 
tekstą “Naujienos” turi galimumo paduoti (žiur. 4 pusi.). 
Atidžiai perskaitęs, kiekvienas pripažins, kad Lietuvoje 
dabar įstatymai nebeveikia, bet viešpatauja atviras gink
luotų banditų smurtas.

$1,955,000 dėl tvano nu-1 60 Meksikos traukinio
kertėjusiems šelpti

VVASH1NGTONAS, bal. 26.
Mississippi klonio srityse 

tebesiaučiant milžiniškiems po
tvyniams, kurie šimtus tuk- 
tančių žmonių paliko be pa
stogės, Raudonasis Kryžius 
stengias surinkti 5 milioniis 
dolerių nuken tėjusiems šelpti. 
Iki šiol surinkta jau $1,955,- 
060 kurių didžiausią, nes $1,- 
351,000 dalį suaukojo rytų val
stijos, tuo tanui kai vidurinių 
vakarų valstijos sudėjo dar 
tik $483,000, o Pacifiko valsti
jos — $121,000.

Raudonojo Kryžiaus Chica- 
gos skyrius pasiėmė surinkti 
$750,000 ir iki šiol jau yra 
surinkęs $38,388.

Subatoje
Balandžio 30 d., 8 vai. vaka
re, formaliai baigiasi “Nau
jienų” kontestas — “Naujie
nų” draugai, kurie esate nu
sitarę paremti bile kurį kon- 
testantą: pirkdami “Naujie
nų” skelbimų bei knygų kor
tas arba užsisakydami 
“Naujienas” — malonėkite 
tą padaryti šią savaitę, pas
kiau bus pervėlu.

bandity nukauta
Kunigų vadovaujamų razbai- 

ninkų banda ^kariuomenės 
išnaikinta

MEKSIKOS MIESTAS, bal.
26. — Karo departamentas 
šiandie paskelbė, kad federali- 
nes kariuomenės dalis, pasiųs
ta išnaikinti banditų būrį, kurs 
praeitos savaitės antradienį 
traukinio užpuolime išskerdė 
ir vagonuose sudegino šimtus 
žmonių, tą bandą praeitą šešta
dienį pasivijus EI Guitarrero 
klony, Jalisco valstijoj, {vyku
siose kautynėse, kurios tęsės 
keletą valandų, šešiosdešimtys 
banditų buvo nukauta. Krito 
taipjau aštuoni federaliniai ka
reiviai ir vienas karininkas. 
Banditams vadovavo kati’fkų 
kunigai Vega ir Augulo. Smar
kiai sumušti banditai, palikę 
apie šimtą arklių, daug gink
lų ir amunicijos, bandė pabėg
ti į San Francisco, bet buvo 
vėi federalinės kariuomenės 
užpulti ir išblaškyti. Pas už
muštuosius rado nemaža daik
tų,’ kuriuos jie buvo išplėšę iš 
jų sunaikinto traukinio pasa- 
žierių.

STREATOR, III., bal. 26. — 
Farmeriai, padarę vilkų me
džioklę, dešimtį jaunų vilkų
sugavo gyvus. Už tai jie gavo žiuoja net iš Grand Rapids ga- 
$60 dovanų. | žolino pigiau pirktis.

i i'acific and Atlantic Photo]

> San Frąnciscoj. Benton užsi Lakūno John W. Bentono kap mušė Argentinoj.

Jokio bendro fronto su 
komunistais

franci jos socialistų kongresas 
nutarė neiti taipjau blokan su 
sociaLradikalais

PARYŽIUS, bal. 26. — Su 
kuo socialistai turi dėtis, — 
su buržuaziniais radikalais, ar 
su komunistais?

Tai buvo viena# svaroiuusių 
kiausimų, kuriuos švaistė ką 
tik pasibaigęs Francijos socia- 
. Li. tir/..i.av.mas.

.‘dūkimas gi, suvažiavimo 
milžiniška balsų dauguma pri
imtas, buvo toks:

Jokio bendro fronto su ko
munistais! Neiti su jais į jokį 
bioką parlamente. Neturėti ry
šių nė susitarimų su jais jo
kiuose politiniuose klausimuo
se ne darbininkų reikalų trak
tavimuose.

Suvažiavimas tęsėsi keturias 
dienas ir įnešė daug gyvumo
Lyone, kurs yra vienas di
džiausių pramonės centrų 

. Francijoje. Suvažiavime daly
vavo trys tūkstančiai Franci- 
jos socialistų delegatų, taip
jau daug svečių iš užsienio.

Suvažiavime pasireiškė trys 
srovės. Dešinioji srovė, kuriai 
vadovavo Reynold ir Boncour, 
stojo už griežtą kovą prieš ko
munistus ir už sudarymą blo
ko su sociaLradikalais.

Kraštutinė " kairioji srovė, 
Morai no vadovaujama, reikala
vo kaip tik priešingo pirmajai, 
būtent, ji stojo už dėjimąsi 
bendian fronlan su komunis
tais.

Trečia, vidurinė srovė, buvo 
priešinga tiek bendram frontui 
su komunistais, tiek bet ku
riem vienybės blokui su social- 
radikalais.

Vidurinė srovė yra didžiau
sia ir populariausia grupė. Jcs 
prieky stovi, žymiausi socia
listų vadai, kaip Leonas Blum, 
didžiulės socialistų frakcijos 
parlamente vadas, Longuet, 
Morell ir kiti.

MUSKEGONE GAZOLINAS 
MOKA 15c. GALONUI

MUSKEGON, III, bal. 26. — 
Del gazolino kompanijų tarpu
savio rungtynių, kainos gazo
linui nukrito iki 15 centų galo
nui, įskaitant 2 centu valstijos 
Uksų. Automobilininkai atva-

Dar du Meksikos vyskupai Du kunigai, Meksikos 
genami lauk bandity vadai, žuvo

NOGALES, Ariz., bal. 26. — 
į Čia atvyko dar du Meksikos 
kataliku vyskupai, vyriausybės 
įsakymu išguiti laukan už kur
stymą žmonių maištan prieš 
valdžią. Jie yra Sinaloa diece
zijos vyskupas Augustinas 
Atfiiirre ir Nuzarito diecezijos 
vyskupas Manuel Palomar.

Dar vienas arkivysku
pas įsakyta deportuoti

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
26. —Meksikos vyriausybė įsa
kė ištremti dar Monterrey ar
kivyskupą J uaną Jose Herrera 
Piną. Jis yra betgi pasislėpęs 
ir policija jo ieško.

išguitų Meksikos vy- 
. skupų konferencija

SAN ANT0N10, Tex., ' bal. 
26. Išguitas iš Meksikos 
arkivyskupas Morą y dėl Ilio, 
kurs dabar randasi San Anto- 
nio kartu su kitais penkiais 
išguitais arkivyskupais ir vys
kupais, pareiškė, kad ketvirta
dienį jie čia laikysią konferen
ciją Meksikos situacijai ap
svarstyti. Konferencijon atvyk
sią dar trys ištremti vyskupai, 
kurie dabar randasi Loredoj.

„irių atstovo sūnūs su
imtas su degtinės 

kontrabanda
DETR01T, Mich., bal. 26. — 

Federaliniai prohibicijos agen
tai suėmė Sarsfielda P. Smid- 
dy, Laisvosios Airių Valstybės 
atstovo Jungtinėms Valsti
joms, prof. T. A. Smiddy sūnų, 
kaltinamą dėl šmugeliavimo 
svaigalų iš Kanados į Jungti
nes Valstijas. Agentams sulai
kius jį sienoj, jo automobily 
rado po radiatorium paslėptus 
48 butelius degtinės.

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

Veikiausiai bus lietąus; nedi
delė temperatūros atmaina; 
stiprokas mainąsis vėjas.

Vakar , temperatūros buvo 
tarp 49° ir 64° F.

Šiandie ‘saulė teka 5:53, lei
džiasi 7:43. Mėnuo teka 4:40 
valandą ryto.

Jų kūnai buvo rasti lauke po 
susikirtimo su federaline ka
riuomene

GUADALAJARA, Meksika, 
bal. 26. Po penkių valandų 
kovbs federalinės kariuomenes 
dalis\ atėmė vėl iš maištininkų 
Port V i Įtartą, esantį Jalisco 
valstijos pajūry. Maištininkų 
būrys buvo tą uostą paėmęs 
praeitą savaitę tikslu, sako, 
pasiimti ginklų ir amunicijos, 
kurie buvę kontrabandos laivu 
siunčiami jiems Meksiką.

Maištininkai buvo stipriai 
sumušti ir pabėgo į kalnus, 
piilikę užmuštuosius ir sužeis
tuosius. Taip užmuštų maišti
ninkų rado ir vieną kunigą, ku
riame pažinta paskilbęs žmo
nių prieš valdžią kurstytojas, 
Cocida parapijos klebonas.

Kitas aštrus federalinės ka
riuomenės susikirtimas su mai
štininkais įvyko Charcase, ne
toli nuo Nochistlano. Kautynė
se, kurios tęsėsi keletą valan
dų, vyriausias maištininkų va
das, Nochiatla.no parapijos ku
nigas Roman Aldane, buvo už
muštas, o du jo leitenantai, 
broliai Bonficaio ir Timothy 
Gomezai, buvo sugauti ir kovos 
lauke sušaudyti.

Praneša, kad 2,000 kiny 
kareiviu prigėrę

šiauriečiai bandę naktį persi
kelti per Jangtse upę, bet 
jų laivai buvę kantoniečių 
paskandinti

ŠANCHAJUS, Kinai bal. 26. 
— Praneša, kad kantoniečių 
armotoms ties Nankinu pa
skandinus jų laivus Jangtse 
upėj, prigėrę apie du tuksian
čiai šiaurės Kinų armijos ka
reivių.

šiauriečiai savo mažais- lai
vais bandę naktį pasiekti pie
tinį Jangtse krantą, netoli nuo 
Nankino tvirtovių, bet kanio- 
niečiai ‘ prožektorių šviesa suse
kė tatai ir ėmė bombarduoti.

16 METŲ VAIKAS PASMER- 
KTAS MIRTIES BAUSMEI

JEFFERSON, Ohio, bal. 26.
Floyd Hewitt, 16 metų vai

kas, pasmerktas mirties baus
mei už užmušimą kito jauno 
vaikino Fr. Browno.

Vokiečiai pašiepia angly 
pasakorius

Daily Telegraph koresponden
tas susekęs Rusti-VokieČių 
sąmokslą išguiti Britus iš 
Kinu

BERLINAS, bal. 26. —Ofi- 
. daliniuose Vokiečių rateliuose 
krečiami juokai dėl londoniškio 
Daily Telegraph “diplomatinio 
korespondento” pasakų apie 
Rusų-Vokiečių sąmokslą “išės
ti” Angliją iš Kinų.

Tasai korespondentas būtent 
visai rimtai tvirtina, buk Vo
kietijos bankai pasirengę duoti 
Rusijai dar didelių kreditų jos 
darbuotei Kinuose, o kai tik ki
tos svetimos valstybes busią 
išguitos iš Kinų, tuojau 8,(HM) 
vokiečių biznio žmonių ir pre
kybos agentų, kurie dabar uo
liai mokosi kinų kalbos, urmu 
suburbėsią į Kinus gausių vai
sių rinkti.

Aviatorius Davis ir jo 
draugas žuvo

Užsimušė nukritus aeroplanui, 
kuriuo jie planavo skristi 
per At(antiką

NEVVPORT NEWS, Va., bal. 
26. — Jų milžiniškam aeropla
nui, “American Legion”, nukri
tus netoli nuo Messick, Va., 
šiandie užsimušė pašlamėjęs 
aviatorius, komandorius Noel 
Davis, ir jo pilotas pavaduoto
jas Įeit. Stanton 11. Wooster.

Komandorius Davis planavo 
šią vasarą skristi iš New Yor- 
ko per Atlantiką į Paryžių, 
ir dabar jis, savo aeroplanui 
išbandyti, buvo pasirengęs 
skristi skersai Amerikos kon
tinentą.

Kongresmanai studi
juos padėtį Fili

pinuose
MANILA, Filipinai, bal. 26. 

— Almi jos transporto laivu 
Thomas atvyko į Manilą Jung
tinių Valstijų kongresmanai 
McSweeney iš Ohio, Quin iš 
Mississippi ir Tilsorų iš Con- 
neetieuto, republikonų vadas 
atstovų bute. Jų atsilankymo 
tikslas esąs susipažinti su da
lykų padėtim Filipinuose.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

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

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

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

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

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

J. V. bankininkai remia 
Mussolinį milžiniško

mis paskolomis
ROMA, Italija, bal. 26. 

Wall-strytas, matyt, turi pasi
tikėjimo fašistų valdžios pa
tvarumu. Kitaip jie nebūtų 
taip dosnus jai, tai yra nesko
lintų taip gausiai pinigų. J; u 
pirmiau New Yorko finansi
ninkai su J. P. Morganu, Na
tional City ir First National 
bankais prieky buvo parūpinę 
Mussolinio valdžiai 1(K) milio- 
nų dolerių paskolos, dabar jie 
suteikė dar 20 milionų dolerių. 
Paskolos duotos ilgam terminui 
Italijos pramonėms ant kojų pa 
statyti ir lirai stabilizuoti.

Sako, kad Britai norį 
užimti Šanchajų

Taipjau Nankiną, jei kantonie- 
čiai atmesią valstybių reika
lavimus ryšy su ekscesais 
Nankine

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 26. 
— Kiniečių laikraščiai paskel
bė oficialinį Kuomintango {po
litines kantoniečių partijos) 
manifestą į visą pasaulį. Mani
feste sakoma, kad Britų minis- 
teris Pekine proponuojąs 
užimti šanch-njų ir Nan
kiną atvejį, jei Kinų nacio
nalistų valdžia atmesiantl sve
timų valstybių reikalavimus 
ryšy su įvykusiais kovo 24 
diena ekscesais Nankine. ¥

Illinois atstovų butas už 
prohibicijos pakeitimą
SPRINGFIEI D, Iii., bal. 26. 

— Legislaturos atstovų butas 
šiandie 74 baisais prieš 68 pri
ėmė rezoliuciją, kad Jungt. 
Valstijų kongresas sušauktų 
konstitucijos konvenciją z Aš- 
tuonioi’iktam konstitucijos pa
pildymui (prohibicijos į s t: ty
mui) pakeisti. Rezoliucija pa
siųsta valstijos senatui.

Kad kongresas tokią kon
venciją sušauktų, reikia, kad 
to pareikalautų trys ketvirtda- 
liai visų valstijų.

NELAIMĖ KASYKLOSE

TAYLORVILLE, 111., bal. 26. 
— Vietos kasyklose nukritu
sios iš viršaus uolos užmušė 
darbininką W. Buckles.

Nochiatla.no


Sveikatos Dalykai

SEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvi šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

NAUJIENOS, CBIcagO, IR

ItaJo Dr. Markeris

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
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RODYK LĖ No. 81
Pirm perdažant kokj nors dalyką 

kitokia spalva, reikia jį pirmiausia 
išskalbti su muilu ir šiltu vandeniu.

Vilnoniai sveteliai niekad nereikia 
džiovinti ant saulės, nes jie susi
trauks.

Lemono skystimas nepakenks jo
kiam ir ploniausiam audimui. Nau-’ 
dokit tą skystimą skalbiant drapa-1 
nas. Tas apmažins trynmo darbą.

Kad pančiakos ilgiau laikytų, rei
kia mazgoti pamerkiant šiltame van
denyj per dvi valandi ir paskui ge
rai išdžiovinti, tada tik dėvėti.

Viri mo Receptas
Zupės yra labai paganėdinanti da

lis valgio. Tomatų smetoninė zupė 
visada yra populiari; feabalbonai Ir 
žirniai galima padaryti į skanias 
buzas; koųnai ir bulvės galima dėti 
su pienu i čauderj. Zupė, sėlenų, 
kukuliai ir vaisiai yra gera ir mais
tinga kombinacija vidurdienio arba 
vakarienės valgiui. Jeigu norima ko 
sunkesnio, duok sėlenas zupėje vie
toj džiovimų ir dadėk sandvičius. 
Ar jus kada gaminot keptų šabal- 
bonų zupę? Išbandykit sekantį re
ceptą dėl vakarienės.

Keptų Aabalbonų Zupė
puodukai šaltų keptų šabalbonų 
puskvortės vandens 
riekutės s ’oguno 
kambliai celcrių

i puoduko šutintų ir išspaustų to
matų

2 šaikštai miltų
1 šaukštas Chili Soso 
Druskos, Pipirų.
Sudėr. šabai bonus, vandenį 

nūs ir cekrinas į puodą; 
verda ir Junta 30 minutų. 
per sietą,, dadėk tomates ir Chili 
są, ...
kia ir uždaryk sviestu ir miltais 
tarpytais paskiroje skarvadoje.

Virtuvės Reikaluose.
Pirm pramušant kokonv.tą, įdėk 

j pečių ii sušildyk. Tada lukš 
lengviau nusilups.

Grandžių žievės galima 
daugeliui tikslų, 
pias kruopas ir 
mui pyragų, sosų, pudingų ir tt.

Jei vandens pa i pa virtuvėje st 
ga prakiura, užvyniok ją su limpa
ma juostele (ahhesive tapė) ir už
tepk ant vnršaus še lak u.

AVOgU- 
tegul už- 
Perspausk 

‘ i 50- 
ij. dailėk pipirų ir druskos kiek rei- 

.. .................... “ ’i is-

ji

panaudoti 
Sumalk jas i ru- 

naudok paskanini-

Mulevos plėtmus galima nuimti 
nuo audimo pamirkius pletiną para
pine ir gerai ištrynus. Paskui išmaz
gok paprastu budu.

Garsinkities

Grožės Patarimai
Jus galit turėti išvaizdą pilffiausia 

tvarkią visomis linijomis, bet jūsų 
veido spalva gali būti tokia kad nie
kas nevadins gražia arba patrau-, 
kiančiu. Tiktai tvirta, šviežiai išro
danti oda skaitosi, nes nieko nėra 
malonesnio kaip gražus burnos pa
veldą reikia mazgoti drungnu vande
niu ir muilu sykį j dieną, jeigu oda 
normalė. Jei aliejuota reikia maz
goti du sykiu per dieną. Aliejuota , 
odą reikia užlaikyti visiškai švariai 
kad neįsiveistų juodgalviai ir puč- 
kai. Jeigu naudojai muilą pasirin
kit tokį kuris neerzina odos.

Apatiška Sveikata
Skaitlinės parodo kad paprasti su- 

dšaldymai pražudo žmogui daugiau 
laiko negu kitos ligos. Geriausias 
būdas kovot su užsišaldymu tai to
limai ir nedraugingai. Neprisipra- 
tinkit šalčiu sirginėti, nes jis visa
da kibs prie jūsų. Nekurie žmonės 
kalba kad pagavo šaltį — bet šaltis 
juos pagauna. Jis pagauna juos ka
da jie pervargę, arba persivalgę, ar
ba leidžia viduriams užkietėti. Šal
tis yra užkrečiamas, galima 
jj nuo kitų ypatų. Jei pat 
šaltį, žiūrėk neužkiėsk kitų, 
įlok nosinę skepetaintę 
laike čiaudėjimų ir kc 
sėjimų ir skreplių suteptas skarutes 
reikia nelaikyti su kitais skalbiniais, 
bet pirm mazgojant jas vienas ste- 
1 ilizuoti.

gauti
turi

Nau-
užsidengimui

Naujienose
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siaurą antgalį. Abelnai mano
ma, kad apipiaustyti vyrai la
bai retai varpos vėžį gauna. 
Ve dėl ko yra labai gera žydų 
religija: apipiaustyti kiekvieną 
vyriškos lyties kūdikį.

2. Del švarumo užtenka šilto 
vandens išsiplauti. Biskį ge-į 
riau, kai dadedi šaukštuką 
druskos. O dėl kitokių reikalų 
(baltųjų, etc.) lai geriausia; 
vartoti borinę ♦rukštį. Keikia 
nusipirkti aptiekoj svaras bo- 
rinės rukšties kristalų (boriė 
acid, crystals), kokią ketvirtį 
svaro supilti į kvortinę bonk<

Kiek van-

Jovas, iš Scottville, Mich., , Kas blogiausia, kad kartais 
rašo: “Aš tamstos straipsnius į šitokių ligonių vaipą įsimeta 
visad tėmiju, kurie be abejo | vėžys. Dr. Demarųiiay tyrinėjo 
turi daug vertės visiems. Ir 59 ligonius, žinoma, kurie tu- 
kaip tamsta žadat duoti atsa- rėjo varpos vėžį;
kynius ir ant toliau, tai noriu kad 42 ligoniai turėjo ilgą ir 
žinoti: Ką reiškia, kad varpos 
antgalis pasidaro raudonas ir 
niežti? Taip nebūva visada, 
pranyksta ir vėl atsiranda.

“Kas yra geriausia moterei 
dėl išsiplovimo?”

Atsakymas.

Vaipos antgalio paraudimas, 
niežėjimas ir patinimas daž
niausiai pasidaro dėl to, kad 
patsai antgalis yra porilgas ir 
užsiveržęs. Žinoma, gali būti ir 
dėl to, kad iš varpos teka ir, 
tokiu budu, antgalį erzina, kas 
jMidaro įdegimą, taigi jis >pa
rausta, patinsta, o gana dažnai ir užpilti vandeniu, 
ir niežti. Pagalios, toks parau- duo galės šitų kristalų ištar- 
dimas gali pasidaryti ir dėl pinti, tai tiek ir ištiips, ne 
nuolatinio zulinimosi, kas daž- į daugiau. Taigi dalis kristalų 
niausiai nutinka dėl labai šiur- bus ant bonkos dugno. ’Pegu 
kščių apatinių drabužių. Bet taip ir būna. Kada reikia, tai 
dažnių dažniausiai antgalis į- paimkite kvortą karšto van- 
dega kad tik todėl kad yta dens, paskui supilkite vandenį 
perilgas ir persiauras. Mat 'iš l)onkos, kurioj yra borines 
gauna po juo medžiagos prisi
rinkti, vienval erzinimą daryli, 
ką ir paseka įdegimas, čia, rei
kia tiesa sakyt, ir nešvarumas
daug prisideda. Bet kaip ant- rukšties skiedinio kaip tik ata- 
galis yra labai ilgas ir siau
ras, tai iš teisybėm ,’r sunku 
švariai jį užlaikyti.

Reikia,
užlaikyti. Bet vien tik

rukšties kristalų, na, ir plau- 
kitės. Tokiu ve budu, nerei
kės ilgai laukti iki kristalai iš
tirps, be to, turėsite burinės

švariai 
su tuo- 
tikrasai 

gydymąs yra tik vienas, būtent

kiek galima

gą ir persiaurą antgalį nu- 
piauji, taip ir visos žmogaus 
bėdos su juo užsibaigia.

didelė iškilme

Juozo Babravičiaus

Halsted Street

Tikietai parsiduoda:

UNiVERSAL STATE BANK
N. W. corner 33rd & Halsted

tinkamo stiprumo. Antras la
bai geras daiktas, tai lysol. 
Įpilkite arbatinį šaukštuką 
dvi kvortas šilto vandens ir 
plaukitės. Nedėkite daugiau, 
nes nereikia.

Tankus plovimas nėra lyties 
dalims gera, todėl ir nereikia 
dažnai plautis. Tik jeigu kas 
nors yra negerai, tada tai jau 
kad ir du kartu per dieną iš
siplauti . reikia. Del tokiuose 
atvejuose reikia plautis paga 
gy d y to j o nu rodym u s.

Manau, bus naudinga muši, 
moterims dar štai kas pasaky
ti: Dūdelė, kurią paprastai jos 
į vaginą įsikiša ir per kurią 
vanduo ten įeina, turi būti ma
žiausiai ketvirties colio storu
mo. Net ir šitokio storumo
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pasirodė,

UCuY STRIKES yra švelnus ir gardys — 
geriausi cigaretai kokius esate rūkę.

Jie yra malonus jūsų burnai

Kodėl? Todėl, kad jie yra padaryti iš geriausio 
Turkiško ir naminio tabako, tinkamai pasen
dinto ir sumaišyto su didžiausiu patyrimu, ir 
dar yra dadėtas extra procesas prie to tabako

It’s toasted
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS

vaikų sveikatą! 
nedavalgę, 
tamsiuose

KONCERTAS
Tai jvyks * Ų

Ned., Gegužio 8 d., 1927
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 South

Tai bus užbaiga visų didžių
jų koncertų ir žieminių iškilmių.

Kviečiame visus ir pataria
me pirkti tikietus iškalno.

BERNOTAIČIŲ KRAUTUVE
3138 So. Halsted St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

W. J. STANKŪNAS
3315 So. Halsted St.

• J

Yra mat atsitikimų, kad neat
sargios moterys tokią dūdelę, 
jeigu tik plona, stačiai į gim
dą įkiša. O toks žymus mote
rų ligų gydytojas, kaip Dr. II. 
S. Crossen, sako, jog yni atsi
tikimų, kad po tokiam dūdeles 
į gimdą įgrudimui ir paskui, 
žinoma, tenais vandens arba 
kokio nors skiedinio prileidi- 
mui, ne tik tekę moterims 
smarkiai susirgti, bet ir pasi- 
mirti. lodei reikia elgtis at
sargiai.

Išsiplauti yra geriausia atsi
gulus maudynėj, būnant kojas 
sulenkus taip, kad keliai butų 
aukštyn iškilę. Plautis stovint 
arba sėdint ant išeinamos sė
dynės, kaip dauguma moterų 
daro, nėra gera.

(Halas)

neaprupintų 
Menkai maitinami, 
neaprengti, gyvena 
tvanki uosio kambariuose ir ne
turi progos tinkamai 
linksmintis,- mokintis,
mija neaprupintų vaikų neten
ka normalės vaikystės ir progų 
pasisekimui jau suaugus.

Apdrauda yra vienas iš di
džiausių investmentų, kuris už
tikrina jūsų vaikams sveikatų 
ir mokslą, namus ir džiaugs
mą. Dar neužtenka vien turė
ti vaikus. Jūsų svarbiausioji 
pareiga yra išlaikyti jų svei
katą ir tinkamai prirengti juos 
gyvenimui. Eikite tas pareigas 
per apdrauda, taip kad jei jus 
mirtumet šiąnakt, jūsų šeimy
nai, jūsų vaikai vistiek pasilik
tų ir toliau tiek pat aprūpinti.

Vaikų Dieta
Kaso Estelle Wettnian,
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Apdraudos reikalin
gumas

Kaso Dr. Hennan N. Bundesen, 
Chicagos Sveik. Kouiisionierius

Kasmet Jungtinėse Valstijose 
užeidžiania ’ar užmušama 

11,000,000 žmonių! Kaš minu
tę 21 žmogus lieka sužeistas! 
Kas penkios minutes vienas 
žmogus žūna nelaimėje!

Iš tos priežasties kasmet 
5.000,000 moterų paliekama 
vienoms rūpintis savaiini ir 
;ų.vo vaikais. Daugelis jų pa
silieka didžiausiame skurde, 
nes jų vyrai nepasirūpino apie 
jų ateitį apdraudimu savo gy
vasties ar sutaupimu pinigų. 
Chicagos Sveikatos Departa
mento rekordai rodo, kad vyro 
ligą seka skurdi našlystė ir kad 
tarp našlaičių būna didelis mir
tingumą..

Pamąstykit kaip atsiliepia į'maitinimą galima gauti dykai iš

Tik ligoj atkreipiama dau
giau domės j vaikų dietą. Betgi 
reikia rūpintis vaikų maistu ne 
vien, kad užtikrinus normalj 
vaiko augimą ir vystymąsi, Ivet 
ir kad neprileidus ligų. Miažos 
maisto vertes valgiai neturėtų 
būti vartojami.

Paprastas! gerai prirengtas 
valgis, kuris yra gerai suvirš
kinamas, yna geriausias dėl vai
kų. "Trys skanus, reguliarus, 
šilti valgiai į dieną, kasdie ki
tokie, pripratina prie sveikų 
valgi mo įpročių. Svarbiausi val
giai vaiko dietoj yra: pienas, 
vaisiai, riebalai, grudai, duona 
ri kitokie grudų pint ūktai, cuk
rus, molasai, medus ir saldu
mynai.

Kad užtikrinus normalį augi
mą, vaikams turi būti duodamas 
maistas, kuriame yra proteinų, 
mineralų ir vitaminų. Vanduo 
irgi sudaro svarbią dalį vaiko 
dietos.

Valdžios brošiūras apie vaikų

Grojikliai Pianai 
PEOPLES’ KRAUTUVĖSE

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

4177-83 Archer Avė.
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROŠIS, Vedėjas
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Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Babies Love It

| Jei plaukai slenka? • J 
ž Naudok :?

U. S. Department of Labor, 
Washington, D. C., arba iš 
Illinois Dept. of Public Health, 
Springfield, III.

i IMPERFECT IN ORIGINAL

Del skilvio ir vidurių nešina- 
Sumų iš priežasties dsntų 
augimo, nieko nėra geresniu 
kaip šis mhiuun Kūdikiu 
I .axatoe.

WmSLOW’S
\ Syrup

ftiųsKit Naujienas 
Lietuvon — tai bu*
brangi dflvanK

(I
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CasioRii
MOTINOS: — Fletcher’s Ca- 
storia yra malonus, neken
kiantis pavaduotojas Castor 
Oil, Paregoric, Teething Drops 
liai prirengtos dėl nešiojamų 
amžiaus.

ir Soothing Syrups, spacie- 
kudikių ir vaikų visokio

šio vardoApsisaugojimui imitacijų žiūrėkit 
nurodymai kaip vartoti ant kiekvienos dėžutės.- Gydytojai visur 
rekomenduoja jas

EKSKURSIJA
PRANCŪZŲ LINIJOS LAIVU 

“FRANCE” 
11-tą Dieną Birželio (June)

Kurią vadovaus ir asmeniškai prižiūrės x
Viktoras Kamarauskas

Vice-Prezidentas Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
179 Slocum St., iš Edwardsville, Pa.

Užsisakykite kelionę 
dabar. Prisirengkite iš 
Kalno. Klauskite agen
to visų informacijų apie 
pašporto arba grįžimo 
leidimą.

Lietuviai nepilni 
Amerikos piliečiai gali 
gauti Suvienytų Valsti
jų valdžos leidimą Kuo
sai sugrįžti į šią šalį, 
neatsižiurint j įleidžia
mąją kvotą. Toks lei
dimas yra geras vie
niems metams ar ilgiau.

Platesnių informacijų suteikia ant užklausymų 
Prancūzų linija (French Line).

Kreipkitės prie bile autorizuoto agento, arba
PETRAS J. BALTUŠKA (Ekskursijos rengėjas), 

A. & J. HURWITZ Banker’s Housc
6 EAST MARKET St., WILKES BARRE, PA.
3-Čios durys nuo Public Sųuare — 2-ros lubos)

•
Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės | vietinį agentą:

Paul Baltutis & Company, 901 W. 33rd St., Chicago, UI. 
Central Mfg. District Bank, 1112 W. 35 St., Chicago, III. 
John P. Eald, 841 Vfest 33rd Street, Chicago, III.
S. L. Fabian, 809 West 35th Street, Chicago, III.
Vincent Milaszevvicz, 1723 West 47th St., Chicago, III. 
“Naujienos”, 1739 South Halsted Street, Chicago, III. 
Frank U Savickas, 726 West 18tr Street, Chicago, III. 
V. M. Stulpinas & Co., 3255 So. Halsted St., Chicago, III.
Universal State Bank, 3252 So. Halsted St., Chicago, III.
John J. Zolp, 4559 South Paulina Street, Chicago, III.

Užsisakykite kelionę dabar 
mielai jums patarnaus kelionės sutvarkyme

Musų geras agentas

Garsinkites

NAUJIENOS, Chicago, III.

“Naujienų”, o šis po kiek laiko 
■ bus geriausias “Naujienų” rė- 
*mėjas ir užrašys kitiems. Kul
tūros ir apšvietos darbas rymo 
ne ant pelno, noro išsigarsinti 
;uive, ar kitokio tikslo, bet ant 
darbo, bendro, ne sau, bet dė
lei visuomenės naudos. Kiekvie
nas “Naujienų” skaitytojas yra 
musų brolis, sesuo, Mirusieji 
dirbo dėl musų, o mes dirbki
me dėl naujos* kartos. Tobulin
kime vienas kitų, kad nereikė
tų daugiau ne tik bombų, bet 
plytų vartot. Gerai ir gražiai 
elgtis nė kiek brangiau nekai
nuoja. Blogas elgęsis padaro 
didelius nuostolius kiekvienam 
ir gyvenimų padaro nemaloniu, 

nas žmogus, dirbąs net ir šven-' Gražiai elgtis ir laimingai gy- 
tadieniais, bet jis kas vakaras Į 
eina. Kortų, pasak jo, parduoti] 
jam nesvarbu. Korta reiškia 

įtik pinigą, bet užrašyti “Nau- 
l jienas’, jam didžiausias* troš
kimas ir smagumas. Laikraštis 
skaityti, tai kultųrėti ir pasto
ti daug naudingesnių žmogum 
žmonijai. P-as Gricius nors bu
tų tik vieną prenumeratą už ra- j 
šęs, bet jis yra lygus garbėje, 
aukščiausio laipsnio. Ne jo kai- ■ 
tė, kad žmogus neužsirašė, bet! 
jis įkalba kada nors “Naujiem' 
nas” nusipirkti ir skaityti, o 
tada pats prie jų pripras. P-as 
Gricius yra narys 8 laipsnio.

P-as J. Tarvidas irgi nesnau
džia jau 8 tame laipsnyje, j 
Nors pradžioje kontesto darbo | 
buvo gana “’slow”, bet prieš pa
baigą tikrai pasiprovijo.

P-lė( B. Vilimaičiutė (Gary, 
Ind.) tikrai atsižymėjo. Ji tik 
keletos savaičių darbuotes su
darė ganėtinai balsų į 8 laips
nį. Bile dienų jų matysime jau 
aukštesniame laipsnyje. P-lės 
Vilimaičiutės pasidarbavimu 
skaitytojai Gary, Ind. pakilo 
žvmiai aukštai.

P-ia Sofija Mikutaitis ren
giasi prie smarkaus “drive”. 
Baigiantis kontestui, ji mano

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honoraty Komisija:
ANTANAS OLŠEVSRIS, 
SOPHIE KRASAUSKIENE, 
DR. STEPONAS BIEŽIS.•

Kontesto Niuneratorlus:
ANTANAS RIPKEVIČIUS.

Kontesto Vigilijos:
JONAS JANKUS.

Kontesto Pradžia Vasario 1, 1927. Kontesto Baiga Balandžio 30, 1927.

Ji randasi 5 laipsnyje sic 
larbščiausiais ir smarkiausiais 
yyrais. p. Williams lyg tas

galima, lyg’ akmuo stovintis, 
apželti. Jau jis užpelnė 8 laips
nyje virtų.

ūkininkas: neleidžia laiko ji
per niek... Męs ją krikštysime 
karaliene kontestantų. Jos ka
una jau jos pačios rankomis 
ra pagaminta.

p. A. Vizbaras iš pat pradžios 
kontesto su $500 šlega smarkiai 
iUkirto j kontesto ratų. Išrodė, ? 

pad tas žmogus ne tik Paige’iu, 
pet ir Michigan ežerų galva iš
lošti. Kai kurie kontestanlai 
šsignndo, bet kiti—r tylėjo ir 

įdirba. Jau p. Vizbarą net <le- 
,yni pralenkė, o kiti tik arti
nosi. Vieni vienokiais, kiti ki
tokiais budais atsižymėjo.

p. J. Grigaitis yra p-lės \Vil- 
’iams didelis konkurentas. Jam 
iėra gaila Naujienų dovanų, 

pet jis nesijaučia gerai, kuomet 
>-Jė Wiliams virišija ji savo 
'alsais, p. Grigaitis aplanko vi
sokius biznierius ir jiems jis 
inrduoda pagarsinimų kortas. 
). Grigaitis suvartojo arti 200 
numeriuotų blankų kvitom. Jo 
darbai lyginasi auksui.

šeštasis ir septintasis, rodos, 
putų nelaimingieji laipsniai. 
Nėra nę vieno kontestanto. Kai 
kurie tik stabtelėjo, o kiti šo
ko per juos į penktąjį. Aštun
tojo laipsnio kontestantam ten 
vra virtos daug, o 8-tam laips
ny jau trūksta vietos. Jau at
olo, tad aukštai gyventi ne- 

’ užsimoka. Kontestantai, kelki
tės į aukštesnį laipsnį 7 ir

p.
Aštuntame laipsny sėdi visi 

jabųs* ir energingi 5 kontes- 
tantai. P-as p. Butkus jau 
sparnus taisosi kilti aukščiau. 
Jis yra pats vyriausiasis, nes 
turi daugiausia balsų. Jam jau 
verta skirti sidabro medalis*.

P-as J. (’ktveris turi viltį 
baigiantis kontestui padaryti 

j didelį progresą. Jam pavyko su
rinkti balsus iš tų vietų, kur 
kiti kontestantai negavo. Tai 
vis p. l’ktverio gabumai.

P-as J. MUchell (Waukegan, 
111.) jau užsitarnavo darbštaus 
kontestanto vardų. Jis dalyvau
damas kontesto paaukštino visų 
VVaukegano lietuvių vardų.

P-as V. Sabaliauskas parodė 
,’avo gabumus. Jei nebūtų dir
bęs, tai nebūtų dasigavęs į 8

(iciiausių norų paskleisti ap
švietę yra p. P. Gricius. Ne jau-il

venti mes išmoksime skailyda
mi “Naujienas”.

DAŽYKI! NAUJAI SU 
“DIAMOND DALYVĖMIS''
Tiktai jmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit de] 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 fnaterio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas.

Ar jus žinote, kad
Yra tvirtinama, kad Chinai buvo 

pirmutiniai duonos kepėjai ir jie 
' . ’ ’ j iš kviečių ir rugių 

... 1998 metais prieš Kristų. Bet gal 
Jos noras yra ne tik pasivyti but pirmutinė iškepta duona ant 
savo kaimvnų p. Butkų, bet ji miebų buvo Anglijoj apie 1631 me-

* 4 J. i tais. Kai kuri duona, kuri iškyla
1 nuo carbonic acid gasų tapo žino

ma 1857 metais. Kepyklose arba 
namie dabar duona yra kepama su 
mielinus arba baking pauderiu. Ar 
ųs žinote, kad tūkstančiai vyrų 
tasdien atsigryžta prie Helmarų, 
tarai ienės žymiausių eiga retų. Jus 
irgi taip padarysit kuomet juųs hr 
pos dasilytės Helmarų.

•jauti da tiek balsų daugiau. kepė duonų2 .. . . i 1998 metais

NAUJIENOSE”

P-as W. H. Kelps skundžiasi, 
kad jam darbas gaišina kon- 
testo darbų. Jis parodysiąs ką 
gali ir greitai mano šokti aukš
čiau. Yra, anot jo, prospektų 
gauti balsų. Jam tai atsiekti 
neims • "ng laiko.

P-as Sturonas yra darbščiau
siu iš šio laipsnio kontestantų. 
Jo kolegos jau buvo 10 laipsny
je, kaip jis’ pradėjo veikti. Ne- 
žiurint jo kliūčių, p. Sturonas 
pralenkė daugelį. Susirgus, per 
savaitę negalėjo veikti, bet jau 
suspėjo keletą šimtų balsų su
daryti. Norint p. Sturonas bu
tų gavęs balsų mažiaus kitų 
kontestantų, jį privalome lai
kyti daug darbštesnių, i(ei ki
tus. Jo noras, darbas- ir pasi
ryžimas turi vertę auksinę.

Prie šių kontestantų prisi
deda keturi iš 9 laipsnio. P-ia 
Viktorija Kolas (Indiana Har- 
lx>r, Ind.) persikėlė į aštuntą
jį skyrių. Ji savo prižadus iš
pildė. Ji turės ir daugiau bal
sų.

P-as P. Klikna atsižymėjo, 
.lis norėtų, kad kontestas trauk
tųsi nors iki liepos menesio. 
“Tada, saiko p. Klikna, aš tu
rėčiau progos vien tik prenu
meratom dasigauti į pirmąjį 
laipsnį.”

P-as K. Čepukas jau nenori 
daugiau būti ant vietos. Esą,

nori ir jį pralenkti. Ji taipgi 
randasi 8-tame laipsnyje.

Mrs. A. Rudienė parodė 
>us savo gabumus. Žiūrėk, 
ii įsisėdus į savo autų ir 
žiuoja ieškoti balsų. Kai) 
rūpinasi, kad nors atidirbti už 
paveiks-!:). Pasiekė 10 skyrių, o 
dalbai* neužkenčia nei devinto
jo, nes, esą, neporinius nume- 

’s nelaimingas.
P-as J. Martin, p. P. Kalin, 

p. P. Vaitekūnas ir p. A. Vilis 
ir K. Pocius turės biskį pasi
spardyti pabaigoje kontesto.

Dešimtasis laipsnis yra kimš
te prikimštas kontestantais. Vi
sa eilė laukia naujų ir jiems 
reikės vietos. Pati viršiausia 
šiame laipsnyje pra p-ia Iz. Sa
kalauskienė. Palei ja traukia: 
p-ia B. Stulpinienė, p. B. Rųm- 
šienė, p. J. Izbickas, Miss A. 
Patrack, p. S. M. Šlageris, Mrs. 
E. Puronas, p. K. Pocius, p. J. 
Dauginis, p. Wm. Kosis, p. A. 
Rudinskas, Mrs. M. Atkočiu- 
niene, Miss A. Uvick, p. P. 
Andrijauskas, Mrs. M. Zabels- 
kienėj Mrs. R. brolienė, Mrs. 
O. Vilienė ir p. A. Talaska.

Prie šių prisideda būrys nau
jokų, kurie yra pilnai užsipel
nę kontestantų vardo. Jie yra 
visi verti garbės už savo pasi
darbavimą. Jų vardai sekami: 
p. K. J. Skrabulis, Kewaniee, III; 
p, J. J. Rimkus, Irons, Mich.; 
p. M. J. Stanis, W. Frankfort, 
III.; p. V. Nainis, Chicago 
Heights, 111.; p. St. Žukauskas, 
Wilkes Barte, Pa.; p. J. Gru
šas, Chicago, III.; p-lė Nelly 
Simonauskaitė ir p. V. Mankus. 
Kai kurie iš jų pradėjo visai 
nesenai veikti, ypač iš kitų 
miestų. Yra daug kontestantų 
mažai užrašiusių “Naujienų”, 
bet nuopelnai jų pasidarbavi
mo apšvietos naudai yra labai 
svarbus ir dideli. Visi norėjo 
daug užrašyti “Naujienų”, bet 
kad nepasisekė, tai negalima 
kontestantų kaltinti. Užrašant 
nors ir kelis — ir tai yra ge
rai. Gal būt kitas kontestantas 
nebūtų jam užrašęs; jis mokė
jo prikalbinti prie skaitymo

vi
jau 
va-

Lietuviai

KJBRGEUONIS 
advokaia® 

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas TidurmiMtyji
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St

• Cor. Waahington and Clark
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

-

JOHN IUCHINSUS
LAWYEE

Lietuvis Advokatas \ 
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2553

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Salk St, Room 531 
Tel. Central 6390

V ak. 3223 S- Halsted St, Chicago 
Tel. Yards 4681

........... ................ - • --*

Garsinkitės Naujionoso

------ —-------------------------------
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

YardH 4951
Mrs. Anielia Jai usz-KaiishilLis

AKUŽEHKA
3252 So. Halsted St.

Viršuje Universal 
Stale Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

S vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

“-----------------------------------------

Wiertelak’s Pharmacy 
Albert P. VVierlelak, K. Ph.

4501 Archer Avė.
Phone Virginia 0488 

Chicago
u_____

Tel. Cicero 2962 
Bes.: Rockwell 6363
I)R. S. ASHER

DENTFSTAS 
4901 W. 14th St.

(’icero
Viršui National Tea Co.

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare
V

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina S’t., Chicago, III.

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas h 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus 
mainom naujas Įtam
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Advokatai

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

112 Weat Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9601

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St, Room 2DI1
Te. Randolph 1/į^^-Val. nuo 9-6

3241 S. Halst.d St. Tel. Vardu 0062

7—9 v. ▼. apart Panedilio ir 
Pitnyčios.

r—
LIETUVON — 

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

A. YIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvia 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
▼usi Pennsyb 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo' ir pc 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, 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

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621

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

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

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną 
Tel. Midvvay 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chronilkų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St, Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligą 

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

Telefonas Canal 1912
Naktini* Ta!. Fairfai 6853

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

Optemestrist
Boulevard 6487

^■0^^4649 S. Ashland Av. 
ir 805 H 47th 85.

KemroM 1751
.................................. ......................
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MacDONALDAS IR NEPRIKLAUSOMIEČIAI

Darbininkų judėjimo priešai, buvo labai nudžiugę, 
kai Britanijos Nepriklausomoji Darbo partija nebenoml- 
navo MacDonaldo iždininku ir savo partijos atstovu bu
simam Darbo partijos suvažiavime. Iš to fakto jie pada
rė išvadų, kad Britanijos darbininkų judėjime. įvykęs ski
limas tarpe konservatyvių elementų ir bolševikuojančių 
radikalų. Buvusiam Anglijos premjerui buvo pranašau
jama karjeros galas.

Bet jie džiaugėsi neilgai. Nepriklausomosios Darbo 
partijos konferencija priėmė -rezoliuciją, kuria išreiškia
ma geriausios simpatijos MacDonaldo asmeniui ir pilniau
sias pasitikėjimas jo vadovybe Darbo partijoje.

Iš Anglijos laikraščių matyt, kad nepriklausomiečiai 
atsisakė rinkti MacDonaldą savo partijos iždininku dėl 
to, kad jisai atmeta kai kuriuos oficialius tos partijos 
obalsius. Tai pasireiškė jau pernai metais Darbo parti
jos konvencijoje Margate’e, kur MacDonaldas kritikavo 
nepriklausomiečių nusistatymą kaipo oficialis Darbo par
tijos vadas. Jeigu Nepriklausomoji Darbo partija butų iš
rinkusi buvusįjį darbininkų valdžios galvą savo iždinin
ku, tai jisai einant tos partijos konstitucija butų buvęs 
jos atstovas Darbo partijos suvažiavime. Aišku, kad tai 
butų nepatogu ir jam, ir nepriklausomiečiams, kurių pro
gramą jisai kritikuoja.

Nepriklausomoji Darbo partija yra propagandom 
grupė Darbo partijoje. Jos uždavinys yra pakreipti Dar
bo partiją savo idėjų pusėn. Bet ji gali to pasiekti tiktai 
veikdama Darbo partijos viduje, o ne stovėdama lauke; 
tuo labiaus, ne skaldydama ją. Nepriklausomiečių mėgi
nimas suskaldyti Darbo partiją kaip bematant padarytų 
galą pačiai Nepriklausomai Darbo partijai., Štai, dėl ko 
mes iš karto pasakėme, kad tas buržuazinės spaudos triu- 
bijimas apie “skilimą” Britanijos Darbo, partijoje yra tuš
čia sensacija.

Bet musu biedni komunistėliai ta laikraštine antim 
buvo patikėję. Ir dabar jie nepraneš savo pasekėjams^apie 
tai, kad nepriklausomiečiai priėmė aukščiaus minėtą pa
sitikėjimo MacDonaldo rezoliuciją.

PAREMKIME KĖDAINIŲ MOKYTOJŲ 
SEMINARIJĄ

Vakar “Naujienose” buvo įdėtas Lietuvos Mokytojų 
Profesinės Sąjungos atsišaukimas, kuriuo prašoma pagal
bos Kėdainių Mokytojų Seminarijai, netekusiai valstybi
nes pašalpos.

Ta mokykla yra įsteigta Lietuvos pažangiųjų moky
tojų ir įtraukta švietimo ministerijos patvarkymu į “ben
drąjį Lietuvos mokyklų tinklą”. Iš to matyt, kad mokslas 
joje yra vedamas sulig nustatytais tokioms mokykloms 
reikalavimais.

Ji veikė per keletą metų be jokių kliūčių iš valdžios, 
pusės, bet po gruodžio 17 d. perversmo ji staigiai pajuto 
ant savęs sunkią “naujosios eros” leteną. Ministeris Bis
tras pačiam mokslo sezono vidurje atėmė jai be jokio pa
mato skiriamą iš valstybės iždo pašalpą. Ką dabar gali 
daryti Seminarijos vedėjai, mokytojai ir mokiniai?

Vienintelis kelias jiems pasilieka šauktis į visuome
nę ir prašyti aukų.

Kėdainių Mokytojų Seminarijai tenka dabar, prie 
“tautiškos” Smetonos-Voldemaro valdžios, gintis nuo to
kio pat smurto, koks anąmet smaugė (ir pasmaugė!) Ma- 
riampolės realinę gimnaziją, stovint valdžios priešakyje 
klerikalams.

Šis faktas aiškiai rodo, kad po “tautiškos” Smetonos 
paviršium slepiasi klerikaliniai despotai ir kad dabartinė 
“naujoji era” yra niekas kita, kaip atgijimas to “krikš 
čioniško” obskurantizmo ir chamizmo, kuris vargino Lie
tuvą nuo Steigiamojo Seimo laiku iki pat pereitųjų metų 
gegužės mėnesio.

Klerikalai pasidarė bailesni, todePjie šiandie dang
stosi svetimos partijos, tautininkų, autoritetu; bet jųYie- 
apykanta prieš pažangą ir mokslą nėra nėkiek suma
žėjusi.

Mes tikimės, kad amerikiečiai karštai atsilieps į Lie
tuvos mokytojų prašymą. Savo duosnumą čia ras progos 
parodyti ir tie žmonės, kurie žiuri skeptiškai į politikos 
ir partijų kovas, einančias Lietuvoje. Kėdainių Mokyto-

P. Ministeriui Pirmininkui 
ir Vidaus Reikalų bei

Heimar.
per 20 Metų

Krašto Apsaugos 
Ministeriams

Seimo Socialdemokratų Frakci- 
cijos dėl vidaus padėties

INTERPELIACIJA

Paėmusi valdžia dabartinė 
Vyriausybė, nežiūrint jos pasi
žadėjimo saugoti Valstybės 
Konstituciją, įvedė krašte tokį 
žiaurų smurto ir sauvalės reži
mą, kokio nebuvo krikščionių 
bloko viešpatavimo laikais ir 
kurs gręsja musų Valstylję iš
braukti iš kultūringųjų valsty
bių skaičiaus.

Berybis smurtas, sauvaliavi
mas, provokacija, pasityčioji
mas piliečio ir žmogaus teisė
mis, nuolatinis laužymas Kon
stitucijos ir įstatymų virto pa
prasta valdymo sistema.

1. Karo stcvls įvectas sulau
žant Valstybes Konstituciją ir 
laikomas iki šiam laikui netei
sėtai. Einant Valstybės Kons
titucijos 32-uoju § karo stovis 
gali būti įvestas tiktai kilus 
karui, ginkluotam sukilimui ar 
kitokiems pavojingiems neramu
mams valstybėje Jį gali įvesti 
tik Respublikos Prezidentas 
Ministerių Kabinetui pasaulius 
ir “tuo pat metu (Prezidentas) 
apie visą tai turi pranešti Sei
mui, koris tą Vyriausybės žink- 
snį tvirtina arba atmeta”. Lie
tuvoj iki 1926 m. gruodžio 17 
d. parversmo nebuvo nei gink
luoto sukilimo, nei karo, nei 
kitokių pavojingų ne
ramumų. Dėlto 
teisėtosios p. M.
Vyriausybės, buvo panaikintas.

Perversmininkai įvedė 
los stovį, o vėliau, pasižadėjęs 
saugoti Valstybės Konstituciją 
Ministerių Kabinetas įvedė ir 
Respublikos Prezidentas patvir
tino karo stovio padėtį visoje 
Lietuvoje. Seimui gi iki šios

kiek

Karaliene žymiausių cigaretų . . .kurie pageidauja 
ko nors geresnio cigaretuose.

ma valdančiųjų partijų ir Vy
riausybės kritika. Nevalia ra
šyti teisybės apie darbdavius, 
kunigus ir tautininkus. Neinte
ligentiškos cenzūros nuožiūra 
ir pikta sauvalė šeimininkauja 
kaip tinkama Lietuvos opozici-

pikčiausiais vergijos laikais.
Piliečių nei gyvybė nei tur-

KELMĖ. — Prieš keletą die- 
: nų Getkančių kaime, Kelmės 
valsč. pas silpnai sergantį se
nelį Adomą Mikulį atvyko Kel- 
mčs klebonas Vytuvis aprupin- 
ti minėtą ligonį šventais sak
ramentais.

Grįžęs iš ligonio namo, tuoj 
pasikvietė savo vargonininką, 

’ zokrastijoną, bažnyčios koroji- 
teto narį ir gimnazistą (liudi
ninkais) nuvyko vėl pas ligo
nį A. Mikulį ir ten surašė tes
tamentą, kuriame ligonis A. 

Į Mikulis užrašė savo 13 ha 
žemės su trobesiais bažnyčios 
naudai ir liudininkai (bažny
čios tarnautojai) pasirašė ne
paisant to, kad sulig įstaty-

sukilimo, nei karo,
pavojingų

karo stovis
.•leževičiaus

apgu-

vio įvedimo įstatymas. Reiškia, 
karo stovio įvedimas, jo laiky
mas ir visos jo baugios pasė
kos yra pakartotinas Valsty
bės Konstitucijos mindžiojimas 
ir nieku nepateisinama sauvalė.

2. Karo lauko teisme i
Viena iš patogesnių priemo

nių apsidirbti su savo politi
niais priešininkais yra karo lau
ko teismai. Visame kultūrin
game pasaulyje karo lauko teis 
mai, kaip jau pats jų pavadini 
mas rodo, veikia tiktai mūšių 
lauke karui esant. Lietuvoje 
dabar nėra nei karo su išori
niais priešais, nei ginkluoto su
kilimo ir, nežiūrint to, dabar
tinė Vyriausybe, paskelbė karų 
Lietuvos piliečiams ir tuos su 
kuriais nori “suvesti sąskaitas” 
atiduoda karo lauko teismui. 
Tie teismai uždari, liudinin
kų nei gynėjo teisiamieji nega
li turėti, pasiteisinti, jie nors 
ir butų nekalti, negali. Visuo
menė nežino, ar žmogus nuteis
tas mirtin arba iki gyvos gal
vos kalėti, buvo kame nors kal
tas, ar ne. Tokiuose teismuose 
sprendžiamą vaidmenį vaidena 
slaptosios agentūros žinios. 
Perversmo naktį kaikuriie su
areštuotieji buvo atiduoti karo 
lauko teismui neturint tam nė 
jokio teisinio pamato. Keturi 
nuteistieji buvo net sušaudyti. 
Vėliau Panevėžy karo lauko 
teismo priemonė buvo pavarto
ta prieš neva komunistus su 
mirties sprendimais. Ir dabar 
dar Vyriausybėje nėra praėjęs 
noras naudotis karo lauko teis-

nuris savo politiniems prieši- 
ninlTftins naikinti.

3.Karo cenzūra veikia priešin
gai Lietuvos Valstybės įstaty
mams. Spaudos laisvė —
gražių žodžių apie ją buvo pa
sakyta dargi tų pačių šios die
nos viešpačių tautininkų! “Vi
same pasaulyje pripažinta, kad 
spauda šeštoji galybė”, kalbė
jo taip dar nesenai 1926 m. 
birželio men. 15 d.—prof. Vol
demaras. Kaip jie tuomet pik
tinosi, kad krikščionių blokas' 
persekiojo spaudą, įvedė preven- 
tyvę cenzūrą ir komendantus. 
O ką gi dabar mes turime Lie
tuvoje? Visa opozicinė spau
da atiduota cenzorių nuožiūrai. 
Cenzorius braukia viską, kas tik 
dabar valdančioms partijoms 
gali nepatikti, arba gali nu
šviesti dabartinę beteisę Lietu
vos padėti. Maža to, kad brau
kiama viskas, kas nepatinka, 
b*et dar verčiama nepalikti tuš
čių vietų. Karo cenzoriai pa
sisavino sau .teisę netik brauky
ti, bet ir įrašyti kas jiems pa
tinka į laikraščių tekstą. Cen
zūruoti laikraščiai, nežiūrint to, 
kad visi galimi išpildyti cenzū
ros reikalavimai, yra išpildyti 
viesviena yra konfiskuojami 
(žurnalas ‘Naujoji Gadynė’ 2-3 
(7 8 Nr). Iš užsienio ateiną 
laikraščiai siunčiami atgal. Net 
tokie laikraščiai kaip Amerikos 
lietuvių tautininką “Vienybė” 
nebuvo j Lietuvą įleidžiami. Ko
respondencijos 
nebėra. Budri 
viską prižiūri, 
kiais įstatymais 
ma?

neliečiamybės 
cenzūros akis 

Ir einant ko
tai visa daro-

karo 
arba karo stoviui esant 

kalbėti,

“Spaudos Įstatomo” 24 
ko: “dalykai apie kuriuos 
mietu, 
draudžiama spaudoj
nurodomi tam tikrais įstaty
mais’’. Kur gi yra toks įstaty
mas, kurs nurodo, ko negalima 
ašyti karo stoviui esant? Ar 

c'abartine Vyriausybe mano, 
kad cenzoriaus nuožiūra, tad ir 
yra tas įstatymas, kuriuo spau
da turi vadovautis? “Ypatin
gieji Valstybės Apsaugos įsta
tai” visai nenumato karo cen
zūros. Tik § 12 duoda teisę 
komendantams “sustabdyti” 
laikraščių ir kitų spaudos' vei
kalų leidimą.

Laikinosios VyrDuftybes įsa
kymas dėl žinių platiniręo apie 
kariuomenę, išleistas dar 1919 
m. sausio men. 31 d., draudžia 
spausdinti tik šias žinias: 1) 
apie dalių formavimą, skaičių, 
dislokaciją ir discipliną, 2) apie 
operacinį kariuomenės darbą, 
3) apie vadų paskirimą ir jų 
pareigų ėjimą, 1) apie ginklus 
ir. jų skaičių, 5) apie faktines 
mobilizacijos išdavas, kurios ga
li priešininkui žinių suteikti. 
Viršminėtos žinios gali būti 
spausdinamos tik Apsaugos Mi
nisterijos štabo leidimu. Tai 
kodėl gi nesivaduojama Valsty-’ 
bės įstatymais, bet leidžiama 
musų spaudoj viešpatauti karo 
cenzorių nuožiūrai? Kuo re
miantis braukoma iš “Socialde
mokrato” visi vedamieji straips
niai, Seimo atstovų kalbos, 
frakcijų pareiškimai, siūlomųjų 
Valstybės Konstitucijos pakei
timų kritika, žinios apie darbi
ninkų algų mažinimą ir kita? 
Braukoma paduodamieji darbi-

1. Lietuvoj panaikinta orga
nizacijų laisvė. Darbininkų eko
nominės organizacijos yra per
si kiojamos, jųjų darbuotojai 
tremiami, kalinami ir kitokiais 
budais persekiojami. Po per
versmo keliolika profesinių są
jungų uždaryta. Keturios profe
sinės sąjungos įeinančios na
riais į Lietuvos Darbininkų ir 
Tarnautojų Profesinių Sąjungų 
Centro Biurą, taip pat uždary
tos. Visą eilę dar neuždarytų
jų sąjungų skyrių uždarė vietos 
komendantai (Kėdainiuose;, Tau
ragėj, Jonavoj, Biržuose ir 
kit.). Visi uždarymai motyvuo
jami sumariniu kaltinimu prie
šingume Valstybės interesams. 
Iš kokio supratimo Valstybės 
intereso išeina dabartinė Vy
riausybė, jei ji tokias sąjungas, 
kaip Gclžkelio Darbininkų ir 
larnautojų, Odos Pramonės 
Darbininkų, Automecbanikų ir 
Metalo Pramonės Darbininkų, 
kurios legalėmis priemonėmis 
rūpinasi savo narių ekonominę 
būklę gerinti, traktuoja kaipo 
priešingas Valstybės intere
sams? A» gerinimas sunkios 
darbininkų ekonominės būklės 
Vali būti priešvalstybinis dar
bas? Ar nesumaišo tik dabar
tinė Vvriausvbė siaurų darbda
vių interesų su Valstybės inte
resais? J uo tarpu kaip darbi
ninkams nevalia organizuotis, 
nevalia jųjų . sąjungoms .daryti 
susirinkimų ir ginti organizuo
tu budu savo reikalus, darbda- 
viai daugelyje vietų naudojasi 
])roga ir mažina ir taip menką 
darbininkų uždarbį. Profesinių 
sąjungų 
kovas 
kas

jorinas

Mar- 
Malinaus- 
širvinskas

darbuotojai 
Kostas

Kazys, 
Matutis Nikodimas, Ba-
Antanas ir kiti 

ti į Varnius, į užsienį 
vieno apskrities j kitą.

ištrem- 
arba iš

spaudaProfesinė darbininkų 
yra slopinama. Centro Biuro 
laikraštis “Proletaras” uždary
tas. Centro Biuro išleistas 
“Darbininkų Kalendorius”, ku
rio platinimas nėra sustabdy
tas, kai kuriuose uždarytų są
jungų skyriuose sukonfiskuotas 
ir nežiūrint visų skundų ir pro
testų iki šios dienos negrąžin
tas.

Naujos profesines sąjungos 
neregistruojamos. Lietuvos Sta
tybos Darbininkų ir Bendros 
Tarnautojų profesinės sąjungos 
įstatai Kauno m. ir apskr. Vir
šininko š. m. kovo 17 d. liko at
mesti. S(x*ialdemokratų partijai 
ir Socialdemokratinio Jaunimo 
Sąjungai “žiežirba” taip pat ne
leidžiama veikti, 
nieledžiami daryti, 
kratai Antanas
Čereška, bulaitis, Selenis, Neve- 
rauskas ir kit. provokaciniai 
apkaltinti ir laikomi kalėjime. 
Kiti ištremti į Varnius ar į ki
tas atspk rilis. Dešimtimis 
socialdemokratų provincijoj bu
vo kalinami? ištremti ir kito
kiais budais persekiojami.

5. Dabartinė Vyriausybė lai
ko Lietuvą okuopuoto krašto 

| padėty. Provokacijos ir šnipa- 
ninkų judėjimo ir musų politi- vimas pasiekė tokio laipsnio, 
iriai gyvenimo faktai. Brauko-kokio musų kraštas nežinojo j

Susirinkimai
Socialdemo-

Žvironas, L.

tas neapsaugoti. Pasikėsinimai mHjs vj80 nejudomo turto 
prieš Seimo narius, išsprogdini- dalis 
mas “Varpo’’ spaustuvės, zeilės 
grąsinamų laiškų rodo, kad 
prieš politinį banditizmą iš Vy
riausybės pusės nieko nėra da
roma.

Todėl klausiame p.p. Ministe
rių:

1. Kodėl nežiūrint Konstitu
cijos §32 reikalavimo Lietuvoj 
įvestas ir iki šiai dienai laiko
mas karo stovis be Seimo su
tikimo?

2. Kodėl nesant karui nei gin
kluotam sukilimui Lietuvoje 
veikia karo teismai kur kalti
namieji neturi jokių apsigyni
mo teisių, negali turėti gynėjų 
ne liudininkų ir kurio 
mai dažniausia esti 
bausmė?

3. Kodėl priešingai 
tiems Lietuvos Valstybėje įsta
tymams veikia karo cenzūra, 
kuri visai nuslopino opozicinę 
spaudą ?

4. Kodėl panaikintos visos 
piliečių teisės: asmens ir buto 
neliečiamybė, žodžio, spaudos, 
draugijų ir sąjungų laisvė?

5. Kode! nebeapsaugojama pi
liečių turtas bei gyvybė?

6. Ar p.p. Ministeriai mano 
grąžinti Lietuvai teisėtą, kons
titucijos nustatytą tvardą?

Prašome šią interpeliaciją 
pripažinti skubotą.

priklauso ligonio žmo
nai, o ligusi dalis sunui, nes 
tas turtas buvo ligonio įgytas 
nuo jo tėvo.

UŽDARYTA PROF. SĄJUNGA

Biržų apskr. viršininkas už
darė Bendros Darb. Prof. Są
jungos Pasvalio skyrių.

sprendi 
mirtie

KORNAI
Greita pagelba nuo skau
damų komų ir pirštų spau
dimo čeverykuoge.

DlScholl's 
TAno-pads

44_1
Aptiekote ir 

čeverykų 
krautu v«ae

veikiau- S. BALICKAS

V—

SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS RUBUS 

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, III.

Atėjo Kultūra No. 3. 
Galima gauti Naujienose. 
Kaina 45c.

GYVENIMAS
Minesinis Žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjau

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Rengiamas spaudai gražus

GEGUŽINIS

Gyvenimo” numeris

Prenumerata metama ........ $2
Pusei metu .....................  31
Kopija ..............—............... 20c

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. VVallace Street

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterf ield 0678

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
t Gydytojau ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

/ Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

TZ j j j nuo 9 ikt II vai. iyte. Valandoi y naQ 6 iki e vaL „Ure

k

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwawkee Avė., Room 209 
Kampan NorJth Ava. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel, Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8638 

Ultravioletini iviesa ir diatherniia

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

i

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

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.
Vincennes 6987 arba# Hemlock 6524

A. K. Rutkauskas, M.D, 
4442 So. We»tern Avė. 

Tel. Lafayeite 4146 
.. . . j nuo 9 iki 11 v. ryto Valaiido. j nUQ g iU <, va| Tak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4641 So. Ashland. Tel. Bonlveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Ava. 
Tol. ProMpect 1930. Ofiso valan
dom 2-4, 6-8. Nedalioj !• iki 12 d.

Office Boulevard 7042

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Are. 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artesian Ava. 
Phone Prospect 6669 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. lahted St 
Clucaira. TO.
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“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Dr. V. Vaičiūnas

GRIPAS LIETUVOJE
Vartokit be jokios Baimes 

kaip Nurodoma ant 
“Bayer” Pakelio

Does not affect 
the Heart

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

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

Galvos skaud. 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

Kaip Senesni žmones 
įgauna Naują Stiprumą

Tūkstančiai silpnų ir nusilpusių vyrų ir 
moterų vartoja Nuga-Tone ir paylrė, 
įgavo stiprumą ir sveikatą ir jos yra 
kioa kūno pavaduotojos dėl jų. Jus 
galite būti sveikeanis ir lai mingen n iš
turėti stipresnius nervus, sustiprinti raumenis 
ir energiją ir įgyti veiklesnius ir stipresnius 
kitus svarbius kūno organus, jei tik vartosit 
Nuga-Tone nuolat per trumpą laiką.

Nuga-Tone yra “Nacionalės Sveikatos ir 
Stiprumo Budavotojas", kurios yra suteiku
sios daug gero milionams žmonių visokio 
amžiaus per paskutinius 35 metus. Jos grei
tai pataiso apetitą, pagelbsti viržkinimui, 
P ražai i na inkstų arba kepenų nemalonumus, 
suteikia pašilsianti ir atšviežinantį miegą, 
padaugina svarumą silpniems vyrams ir mo
terims. Nuga-Tone parduodamos su tikra 
garantija, kad suteiks pilną užganėdinimą 
arba jūsų pinigai bus grąžinami. Nusipirkit 
butelį nuo savo vaistininko šiandien- tik bū
tinai reikalaukit Nuga-Tone.

kad 
pui- 
irgi 

galit

TEN IR iš 
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiariški vieno kabin 

laivai,
Cleveland, IVestphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

new yor- 
/II iK0 ,KI KAU” LUUno ir atgal

Plūs W. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agentą
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Ar Reikia - LENTŲ - Taip? 
Nesirūpinkit — tik pradėkite veikti. 
Pasižiūrėkite į savo garažų arba na
mo aptaisymą. Mes parduosime jums 
mėnesiniais išmokėjimais ir galėsite 
išmokėti j du metus laiko.

Mes parodysime kaip tai atlikti 
Atsišaukite arba telefonuokite

South West Lumber Go.
3456-60 Archer Avė.

Netoli 35th St.
Tel. Lafayette 0115-6

Atdara iki 6 vakare, Subatomis iki 
pietų.

Mes kalbamo LIETUVIŠKAI

iiiiyiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

!o prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

bile dieną padaryti žydų pogro- 
fašistine 

rengti po- 
bijodama

kia, tai valdžia, nors ji susideda 
iš savo rųšies banditų, pasilie
ka “nekalta’’ pasaulio ir žmo
nių akyse.

ri pakilusią temperatūrą, kar
tais vemia ir viduriuoja; sa
vijauta būna bloga, apetitas 
menkas arba visai pranyksta, 
skauda galvą, ypač kaktoje ir 
apie akis, laužo sąnarius, kry
žiuje ir juosmens srityje diegia. 
Per 2 5 dūmas visi šitie rei
škiniai pranyksta lygiai taip

Lietuvos Fašistai Rengiasi 
Prie Pogromų

1 .ietu- 
gripu

Anot žinių, paskelbtų šiomis 
dienomis laikraščiuose, 
voj vasario 1 d. sirgo 
1113 žmonių, o viename Kau
ne buk dabar juo sergą apie
100 asmenų; yra nuo jo ir mi-ll)J,L greitai, kaip ir atsirado, tik 
rimų, o epidemijos dar tik p ra-1 žmogus pasilieka dar nusilpęs 

organizmas vėl atgauna 
Bet nevisuomet taip 

laimingai liga užsibaigia, kar
tais gana ilgai tenka laukti, 

patiekti l>amažu įvyksta pasitaisy- 
kartais liga gali vėl at- 
Jei prisimeta dar sme

genų plokšnelių arba pačių 
miegenų uždegimas, ta ištąsyk 
temperatūra aukštai pakyla, at- 

susirgimas. I branda didelis galvos skaudė
jimas, sprando nelaisvumas, vė
mimas, kliedėjimas, mieguistu
mas, sąmonės nustojimas, trūk
čiojimai, paralyžiai ir, pagaliau, 
beveik visuomet tokiu atveju

džia. Tat pravartu su tokia ii- ’ki 
ga, kuri gana staigiai sukelia | lygsvarą, 
tokį masinį susirgimą, kiek ar
čiau susipažinti. Aš 
sau šituo klausimu 
tamstoms keli tą pastabų, ku-|nias* 
rias esu pasėmęs iš prieinamų
jų man šaltinių.

Gripas (jis vadinamas dar 
influenza arba ispanka) yra aš
trus apkrečiamas i 
laikas nuo laiko epidemiškai 
pasikartojus įvairiose šalyse ne 
visai dar išaiškintų priežasčių 
dėliai; spėjama, kad tai nuo 
oro pakitėjimų; pavyzdžiui, pe
reinant nuo šalčio j šilimą: ne
būtinai žiemą. Patsai pers 
dymas gali neiššaukti gripą.

nervų paralyžių, kaip persirgi- 
bet Inu) #r’Pu išdavinys. Proto su- 
SJĮ krikimai taip pat kartais- įvyks- 
d<». I ta prie gripo, ypač pas asme- 
iU|. I nis linkusius sirgti proto ligo- 
jn. I mis. Bet tokios rųšies sutriki

mai gana greitai pereina, tik 
retkarčiais }>o jųjų seka atmin- 

i-ltiis sumažėjimas. Ausų uždegi-

lygas jo antkričiui išsiplėsti, 
ja, kuris tikrai dar nėra 
stabtvtas; tiesa, nurodo i 
fluencos bacilą, Pfeiferio atras
ta, bet tokia pat bacila gana 
dažnai pastebima ir pas svei
kus asmenis. Kol kas sunku I mąi, venų užsikimšimai, širdies 
yra pasakyti, dėl ko vienais at- Į veikimo sutrikimai ir t. t. 
vėjais susergama gripu, kitais I ner(‘ti atsitikimai siaučiant 
ne. I P11**

irgi 
iiri-

ap-
Lietuvoje paskutinė gi i po rpi- Į krečiama liga, bet jo išvengti 

profilaktiniu (apsisaugojimo) 
keliu tuo tarpu nėra priemo
nių, nes, kaip matėme aukš
čiau, jo antkritis dar pilnai ne
išaiškintas. Vieną tik galima 
pasakyti, kad žmonės stiprus 
ir gyvena gerose sąlygose bus 
tikrai apsaugoti 
mų juo, o jeigu 
apsikrėstų, tai 

*>a^a‘ l’a‘[butų pavojaus
Kur yra persišaldymas, hepri- 
valgymas ir didelis nuovargis, 
ten ir jis yra stipresnis ir -grei- 
t'-iiiti įveikia žmogaus organik- 
mą. Apsikresti juo’ visur kur 

galima, ypatingai lengvai ten, 
kur daug žmonių susirenka. 
Labai lengva gripu apsikresti 
vakaruškose, ypač po šokių ėji
mas atvėsti į priemenę, o per
sišaldymas, manoma, kaip lik 
ir yra svarbiausias akstinas 
gripo antkričiui plėstis ir da
rytis kenksmingam sveikatai. 
Spiaudymas ant grindų ir čiau
dėjimas tiesiog į veidą savo ar
timui, žinoma, taip pat padeda 
gripo an kričių i plėstis-.

Kas gi darytina susirgus gri
pu? Žinoma, reikia padaryti vi
są tai, kas bendrai yra daroma 
3sant aštriam apkrečiamam su
sirgimui. Sergąs turi gulėti šil
tame, pravėdintame kambaryje, 
vengti mažiausio persišaldymo 
(kad ligos neapsunkinti), val
gyti lengvą valgį, geriausiai 
pienišką, išgirti arbatos, gali
ma priimti vieną kitą per dieną 
kurį nors iš karštį mažinančių 
miltelių (chinino arba aspiri
ną) dėl išprakaitavimo. Gerian
čia ilgai nelaukus kiekvienu at
veju kreiptis į gydytoją patari
mo. Sveikstant nesiskubint kel
tis iš lovos; naudingiau vieną

dėmi ja siautė 1918 19 mt., tą
syk ji davė gana aukštą mir
tingumo nuošimtį. Kartais pa
našios epidemijos apima visą 
žemės rutulį, žinoma, tik ne 
visur vienodai smarkiai siau
čia. Protarpiais pavieni susirgi-1 
mai gripu, turį lengvą eigą, pas 
mus beveik niekad neišnyksta; 
tokius susirgimus paprastai va
dinama influenca. I 
vadinimas influenca reiškia įta
ką (influence), matyt, šalčio. 
Gripo pavadinimas pareina nuo 
žo d i< ni

vo vadinama ispanka todėl, kad 
'o iš Ispanijos-. Epidemija, sy

kį pasirodžiusi, umu laiku ple
čiasi ir praslinkus 1 10 savai
čių lygiai taip pat urnai pra
nyksta.

Asmuo, kartą pasirgęs gri
pu, jei ir suserga pakartotinai 
juo, tai kur kas lengviau ser
ga. Matyt pas tokį asmenį iš
sidirba atsparumas šiai ligai. 
Epidemijos metu gripu apsi- 
krečia didelis gyventojų skai
čius (nuo 10 80'c). Bendras 
mirtingumo nuošimtis nuo jo, 
siaučiant epidemijai, gali būti 
gana žynius, nes prisimeta ki
tos ligos, kaip, pavyzdžiui, plau
čių uždegimas, smegenų užde
gimas ir kitos. Dabartine epi
demija serga gana didelis visų 
gyventojų nuošimtis. Mirtingu
mas tuo tarpu dar nėra žymus. 
Maži ir suaugę vienodai serga 
gripu; seni, nusilpę ir išvargę 
asmenys juo suserga greičiau, 
negu jauni ir tvirti; taip pat 
sergą kuriomis nors ligomis —- 
sifiliu, džiova arba kitomis — 
greičiau juo aiksi krečia ir apsi
krėtė daug sunkiau serga, ne
gu' sveiki ir vedą taisyklingą 
gyvenimą.

Koks gi gripo vaizdas? — Ga
na įvairus, žiūrint kurie reiš
kiniai viešpatauja ligos eigoje. 
Jau nuo senai pastebėta, kad 
l>e bendro kūno nusilpimo, vie
nu atveju labiausiai nukenčia 
kvėpavimo takai, kitu skil
vis ir žarnos ir trečiu — ner
vų sistema. Jis, kaip ir visi ki
ti aštrus apkrečiami susirgimai, 
duoda sunkų ligos vaizdą, bet 
dažnai būna ir visai lengvoje 
formoje, kaltais net sunku at-

dymo, tąsyk už gripų kalba tik 
epidemijas siautimas. Papras
tai jis gana staigiai prasideda, 
nes’ jau patsai pavadinimas, 

ro- 
jis 

pagriebia sveiką žmo- 
juo esti “kaip su- 

čiaudo ir kosti, tu-

apie kurį viršuje paminėta 
do i staigią ligos pradžią — 
tiesiog pagriebia sveiką 
gų. Serg 
daužytas

per-

nuo apsikreti- 
toki žmonės ir 
jiems mažiau

NAUJIENŲ” KNYGĮJ 
KATALOGAS

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

“ Draugo” nr. 95 buvo 
spausdinta ištrauka iš vieno 
panevėžiečio laiško, rašyto vie
nam “Cbicagos lietuvių darbuo
tojui”. Tas laiškas parašytas 
tokioj dvasioj, kad sukelti lie
tuvių neapykantą prieš žydus 
ne tik Lietuvoj, bet ir Amerikoj. 
“Draugas’’ lo laiško ištrauką 
patalpino be jokių pastabų, kas 
reiškia, kad' jis pilnai pritaria 
tame laiške išreikštoms min
tims. štai kas tame anti-semi- 
tiniame laiške rašoma:

“Pažiūrėkime į Lietuvos pre*- 
kybą, kuri baigia smukti iš jų 
(žydų. V.) rankų. Trąšos, ūkiš
kos mašinos visiškai nebe jų 
rankose. Javų, linų, sėmenų, 
kiaušinių supirkinėjimai dalinai 
kooperatyvų rankose, reiškia ir 
tas baigia išslysti. Paliks ant j 
vienų papirosų. Taigi (žydai. 
V.) priversti kelti iš visų jėgų 
bolševizmą, kad viską sudrums
ti, o jie vėl biznį turės. Tik 
vargiai bepasiseks“.

Taigi tas fašistas primeta 
žydams “iš visų jėgų kėlimą 
bolševizmo“, kad viską su
drumstus ir sau biznį pasiėmus. 
Nota jis visai nepasako, kaip 
žydai kelia bolševizmą. Jam tas, 
žinoma, nesvarbu. Juk be, fak
tų kaip gi galima įrodyti! Bet 
geriausias įrodymas, tai sakyt, 
kad 
Bet 
kas 
mas
demokratų teisėtosios valdžios 
laikus jis sako:

“Gatve nuo žydukų negalima 
buvo praeiti, nes atvirai buvo 
varoma akcija už bolševizmą. 
R(t ikia žinoti, kad žydai visi 
(mano pabraukta. V.) bolševi-

mus. Gal būt, kad 
valdžia tiesioginiai 
gromus ir neišdrys 
svetimų šalių jsikišimo, bet fa
šistai patys tai atliks kaip jie 
padaurė su “Varpo“ bendroves 
spaustuve. Nes kai banditai ir 
pogromšeikai netiesioginiai vei-

Iš “Drauge“ tilpusiu laiško, 
aiškiai matyti, kad Lietuvos fa
šistai rengiasi prie pogromų.

Reikalaukit receptų knygutės dėl sal
dainių dirbimo ir kepimo

Budweiser

Pirkite nuo 
savo 
apielinkės 
vertelgos

TIKRAS APYNIĮį-SALYKlO SYRUPAS

keliu bolševizmą ir viskas, 
kitoj. vietoj tas pogromšči- 
dar drąsiau kalba. Rašyda- 
apie liaudininku ir social-

Nesunku suprasti kas čia no
rima pasakyti* Kadangi “žy
dai visi bolševikai”, o visi bol
ševikai yra Lietuvos išdavikai 
ii- kuipo tokius 1 i riiii. šiiiidyti 

ir žudyti. Tad žydus laukia tas V V i

pats likimas ko jau susilaukė 
\cletas bolševikų jie buvo de- 
jortuoti pas Abraomą. Taigi ši
toks yra fašistų kovos būdas 
su savo priešais. Mat, negyvieji 
nevaro akcijos už bolševizmą, 
neigi patys yra kenksmingi 
Lietuvai.

Bet jau fašistai tą savo Kiau
rų žygį prieš žydus vykina. 
Paktas yra tas, kad kai tilpo 
“Draugi^’ panevėžiškio fašisto 
aiškas tuo pat laiku atėjo iš 
Panevėžio žinių, kad tenai naktį 
ašistai, nutepė degutu žydų 

iškabas, kurios buvo žydų kal
ba parašytos. Reiškia, kad Pa
nevėžy] jau yra fašistų orga
nizuota šaika, kuri jau atliko 
degu ta v i mo darbą ir kuri gali

i

Importuotų Saazer ir parinktų vietinių apy
nių, gerai sumaišytas su geriausiais Ame
rikos miežiais per geriausius Amerikos sa
lyklininkus — štai kodėl Budweiser Yra 
Tikras Apynių-Salyklo Syrupas.
Nusipirkit keną ir pabandykit jį. Jus įsigy
site tokį jo gardų skonį kurio greit neuž
miršite.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

Western Sales Corporation /•
Distributors Chicago, III.

BM-47 '

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS“ KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ........................................ $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........  $1.50
Mokykloms ^ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ............................................................................. 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose ..................... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠY'BA ...............................................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .................................................. -.....  55c
z Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 

pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

i LIETUVA
Didelė Ekskursija

. Ant Didžiausio Laivo Pasauly .

MAJESTIC Geg. 14
Ke|pivius palydės ištisoje kelionėje musų patyręs 
palydovas. Visos privatiškos kajutos uždaryloc, pa
togumas, geras maistas ir mandagumas.

Puiki 3-čia Kliasa Kelionė Lietuvon $111.97
Į Abi Pusi $186.00

Kreipkitės prie vietinių agentų:
PAUL E. BALTUTIS & CO., 901 West 83rd St., Chicago, III.
ELTA COMMERCE CO., 3251 So. Halsted St., Chicago, III.

V. M. STULPINAS, 3255 So. Halsted St., Chicago, III.
JOHN J. ZOLP, 4559 So. Paulina St., Chicago, 111.

Arba

WHITE STAR LINE
x INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE COMPANY

127 So. State Street , Chicago, Illinois

C. P. SUROMSKIS & CO
NEJUDINAMO TURTO 

IR AUTOMOBILIŲ •
FIRMA

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

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

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

Tel. Hemlock 6151

25 METU PATYRIMUV
Pritaikime akinių dėl visokių akių

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raitas išrodo dvigu
bas.

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

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

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augitaa 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėki! mano iškabos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

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

Tel. Boulevard 4705
Chicago, III.

Pinigai!
iš ||

Bridgeporto j

LIETUVĄ
■per

NAUJIENAS J 
3210 So. Halstcd St., | 
Tel, Buulevard 9663.
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KAIP STOVI MUS V KONTĘSTANTAI
Laipsnis IV Laipsnis IILaipsnis IIIF. J U KENA S GEO. LUCAS
Balsy 11000 Balsų 26000

5118 South 3311 South 3210 South Balsy 40000Dovanoms $900: 1308 So. 50 CtHalsted St.Paulinu St. Halsted St.Radiola
Chicago, III. Cicero, III.Chicago, III.Turi balsų Deimanto Žiedas Dovanoms $1400
Turi Balsy Turi balsųKimball Pianas— 14102 Turi balsų

Paige AutomobiliusDeimantinis Braceletas14095 — 410237- 26800
Lotas Deimantinis Braceletas

Laipsnis V
MISS VICTOR1A

Balsy 6150 VVILL1AMS635G South

uu-
Chicago, III.

Turi balsy
Julius Mickevičius

7679

Laipsnis VII
Vt BUTKUS, IJ. MITCHELL, J. GRIGAITIS

Balsu 3880

Chicago, III.Turi balsų

3880

Laipsnis VIII PRANAS
W. H. KELPS

KLIKNA,
7145 South

2554 Blue
Rockvvell St.

įsi and Avė.m. Chicago, 111.
Chicago, III.

m. t

Laipsnis VIII
VILIMAIČIUTE4538 South

Fairfield Avė.
Chicago, 111. Gary, Ind. Turi balsų — 2590

Laipsnis IX
KAZYS POCIUSBalsy 1270

725 W. 120th St.

Chicago, 111.

Laipsnis X MRS. M.

ATKOČIU-

NIENE

11578 South
Wabash Avė.

Aukso Žiedas m.
Turi balsų

Auksuotas Peiliukas
Gintaro Cuff Links

Harvey, III.

515 Hurburt St.
Peoria, III.

4700 Malden St

MRS. ANNA 
RUDIENĖ

v.
m.

907 Jackson St.
VVaukegan, Iii.

JUOZAS
UKTVEIGS

1643 North
Hancock St.

Hermitage Avė., 
Chicago, 111.

4222 Archer Avė.
Chicago, III.

Elgin Laikrodėlis 
Platino Špilka m. 
Deimantinis žiedas
Lempa

731 West 18 Street, 
Chicago UI.

Turi balsvi
2107

l'uri balsų
— 2589

M. STURONAS

Turi Balsų
3231 Turi balsų

2710

Turi balsų

— 3970

15640 Marshfield
Avenue

Turi balsų

— 3612

Turi balsų
— 2650

Turi balsų

6943

K. G. URNEŽIS

Tmi Balsų
— 8378

Balsų 2581)

Dovanoms $60:
Radio Atvvater—Kent
Deimantinė Špilka

N-nų” Kontesto Vedėjas.

F.
LUKOŠEVIČIUS

PAUL M1LLER

Balsų 580

S U 3 Dovanoms $10:

M $ M Gintaro Karoliai

Aukso žiedas v.

jį Balsy 580

■ I N Dovanoms $10:

III (n'itaio Karoliai

Aukso Žiedas v.

Sencdoje, gegužės 4 d
j ienose’’ bus paskelbta galuti-

i pilnos darbuotės. Tai bus san-8991

1280

Aukso Žiedas m.
Auksuotas Peiliukas
Gintaro Cuff Links

Laipsnis X
wm. kosi s

Aukso Žiedas m.
Auksuotas Peiliukas
Gintaro Cuff Links

Laipsnis X
SKRABULIS

1125 Madison Av.
Kevvanee, III.

Aukso Žiedas m.
Auksuotas Peiliukas
Gintaro Cuff Links

Turi ba]sų
— 590

Turi balsų
2941

Turi balsų
588

nas vaizdas visų kontestantų

Dovanoms $450: 
Gulbransen Piano 
Panatrope Radiola 
Deimantinis Žiedas 
Deimantinis žiedas 
3 šm. Friiay Setas
Laivakortė i Lietuvą 

ir atgal
Fordo Automobilius

Dovanoms $200:
3 Šm. Jacųuard Setas 
Bernard up-right Pianų 
Deimantinis Žiedas v. 
Deimantinis Žiedas m. 
Platino Špilka m. 
Platino Špilka v.
Radio Atsvater—Kent

Dovanoms 
Deimantinis žiedas m. 
Braceletas 
Fonografas
Platino Špilka v.
Radio M—6F9 
El^in laikrodėlis 
Tudor Komodė.

Balsy 2580
Dovanoms $60:
Radio Atvvater—Kent
Deimantinė Špilka m.
Braceletas .
Elgin Laikrodėli!
Platino Špilka m.
Deimantinis Žiedas m.

4901 W. 14 St.
Cicero, III.

MISS B.

17th ir Clark St

568 W. 18 St., 
Chicago, UI.

JOHN MARTIN

IG. VIERBELLA,

1508 So. Honore
Street

Chicago,

Turi Bal

Laipsnis V
Balsu /6450
Dovanoms $200:

3 šm. Jacųuard Setas 
Bernard up-right Pianų 
Deimantinis Žiedas v. 
Deimantinis Žiedas m. 
Platino Špilka m. 
Platino Špilka v. 
Radio Atvvater—Kent

PAUL GRICIUS

6G14 South
Sacramento Avė.

Chicago, III.

Turi Balsų
2927

J. TARVIDAS

5931 South
Albany Av.
Chicago, III.

Turi balsų
2583

ANTANAS
VILIS

GIRŠTAUTAS,

7445 Prairie Av
Detroit, Mich.

Turi balsų

— 10728

JOE NORKUS

120 So. State St.
Westville, III.

Turi balsų
— 719G

VINCAS 
SABALIAU

SKAS

2345 South 
Leavitt St. 

Chicago, UI.

MRS
VIKTORIJA 

KOLAS,

KONTESTANTĮJ ŽINIAI trauka kiekvieno kontestanto 
darbo rezultatas. Visi kontes- 
tantai padarytų savo biznį ma
lonėkite priduoti į “Naujienas” 
iki 
ne

sekamos subatos vakaro — 
vėliau K valandai.

Ai
A. VISBARAS

Turi balsų

— 7039

6409 So. Kedzie 
Avenue

Chicago, UI.

2924

K. ČEPUKAS

Chicago, III.

Turi balsų

1445 N. Oakley
Avenue

MRS. SOPHIE MIKUTAITIS,

3715 Perish Avė.
Indiana Harbor,

Ind.

Turi balau

2581

PETER PETER

KALIN, VAITEKŪNAS

Turi balsų
2580

MRS. IZABELE 
SAKALAU

SKIENĖ

Dovanoms $25: 
Elgin Laikrodėlis 
Gintaro Karoliai 
Aukso Žiedas v. 
Špilka v. 
Cuff Links 
Žiedas m.
Radio 111A 
Veidrodis

321 Milwaukee
Avenue 12020 South 2011 South 3222 Aubum 7004 South

J. IZBICKAS

Turi balsų
— 827

Kenosha, VVis. Halsted St. Halsted St

Chicago, III. Chicago, III.

Avenue
Chicago, III.

Tai man A v.
Chicago, III.

Turi balsų 
—/ 1696 Turi balsų

1575

Turi balsų
1362

Turi balsų
1284

Turi balsų

MRS. B.

RUMšIENfi

10623 South
State St.

Chicago, III.

Turi balsų
1079

MISS AGNĖSUVICK
6928 South

Rockvvell St.
Chicago, III.

Turi balsų

— 802

PRANAS 
ANDRIJAUS

KAS

3334 South
Morgan St.

Chicago, III.

Turi balsų
— 981

MRS. ELENORA

PURONAS

67 N. Broadvvay 
Aurora, III.

Turi balsų

— 767

MISS ANETTA

PATRACK

1022—151 St.

East Chicago Ind

Turi balsy
— 926

VINCAS
NAINIS

340 E. 14th St.
Chicago Heights, 

III.

Turi balsų

— 767

MRS. B.
STULPINIENE

818 W. 18 St.

Chicago, II!.

Turi Balsų

— 889

DAUGINIS ALBINAS 
RŲDINSKAS

18

St.

So. 2nd St.

Charles, III.

Turi balsų
— 711

1624 So. 49 Ct.
Cicero, III.

Turi balsų
— 637

W
 Balsų 580

Dovanoms $10: 
Gintaro Karoliai 
Aukso Žiedas v.

W
 Balsy 580

Dovanoms $10: 
Gintaro Karoliai 
Aukso žiedas v.

Turi balsų

MRS. M.
ZABELSKIENE

3358 W. 111 St. 
M t. Greenvvood

III.

Turi balsų
— 596

M. J. STANES

309 E. Main St.
W. Frankfort, III.

Turi balsų

S. M. ŠLAGERIS
5001 So. Western Avė. 

Chicago, III.
Turi balsų — 815

ALAKAS TALAŠKA
7139 So. Maplewood Avė. 

Chicago, III.
Turi balsų — 580

ST.
ŽUKAUSKAS

42 Keith Street
Lee Park, 

Wilkes Barre, Pa

MRS. ONA 
VILIENE

1645 North
Irving Avė., 
Chicago, III.

Turi balsų
— 601

JOE J. RIMKUS

Irons, Mich.

Turi balsų

— 688

MRS.^ REGINA 
ŠERELIENE

MISS NELLY 
SIMONAU- 

SKAS

3258 South

Union Avė.

Chicago, III.

Turi balsų
— 600

J. GRUŠAS

3454 South
Halsted St.
Chicago, III.

Turi balsų
— 586

5938 So. Maple 
wood Avė.

Chicago, III.

Turi balsy

W. MANKUS

5606 Parkside
Avenue

Chicago, III.

Turi balsų
580
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PIRMOS GEGUŽĖS DIENOS 
APVAIKSCIOJIMAS

GOLFAS| Pasklydo gandai, kad pla
nuojama Chicagoje sujungti 
operavimns viešųjų įmonių, t.

■ y. gatvekariai, elevatoriai ir
' busai. Operuoti planuojlama 
taip, kad galima butų šių įvai-1 t****®. ?v,xv.i . . . r. . . . ‘istorinis lietuviųnų susisiekimo įmonių permai-i. . *. .. i tumamentas., nų padais naudotis, kad pav.1. ... . .. t ... .... . . vvaus tiktai

GYDO
Kraujo, odos, chrpniškar

norėtų labai pasimaty- 
Juozapavičiu.
apsigyveno pas p. W.

717 yVest 21 Place. Do-

mavičia 
ti su p.Tarp Chicagos 

Lietuvių
mavičia
Shatkų, senas žaizdas, ligas rectal, 

slaptas ligas vyrų ir moterų

Or. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Pirmas iš eilės lietuvių profe
sionalų turnamentas

I Nedėlioj, gegužio 8 d., Oak 
Mills golfo aikštėje įvyksta 

j golfininkų 
Turnamente da>- 

ibūso pAsos leistų pereiti į ele- tik‘.ai. ‘“-‘tuviai profes.o-
I . . , a xi • • ‘nalai: medicinos daktarai, dan-nmdai v»torių arba gatvėkarj ir prie-t, . . . . , . . .angiai j__.tų gydytojai, advokatai ir ap-

i tiokoriui farmaceutai.
| 'Dimamentą surengė Lietu
vių Golfo Kliubas. Spauldingo 
kompanija jau prižadėjo gražią 
trofiją laimėtojui, o ir kliubas 
duos prizų.

Minėta golfo aikštė labai 
-patogi ir moterims. Profesiona- 

ę, i lų moterys galės irgi lošti.
Visi dalyviai prieš lošimą 

bus nufotografuoti. Pakviesta 
(lietuvis fotografas. Mat, lietu- 

s-avo viai profesionalai visuomet re- 
dhi- mia savuosius. Turnamento di-

Chicagos socialistai L .
rengiasi apvaikščioti šiemet Pir- |^>nga‘- Ą1’ sis planas taps kada
imi (iegužės Dieną Schoenhoffcn 
svetainėje, ] 
Ashland avė 
dieną gegužės.

Programas susidės iš vaidi
nimo, muzikos ir prakalbų.

Kalbės vienas geriausių Ame
rikos kalbėtojų — George R.J v V1
Kirkpatrick, autorius knygos jnsU| 
“War What For.”

A p vaikščiojimo pradžia 2:30 
po pietų.

prie Milwaukee ir ateitis- Vienas betgi da- 
sekmadieny, 1 -vra Jau alskus;'

susisiekimo įmonių sėrų kainos 
žymiai pakilo, 
šiandien kai kurie 
gerokai pasipelnė, 
naujos susisiekimo 
tės vedėju, sakoma,

Reiškia, jau 
vertelgos 

Vyriausiu 
kombinuo- 

busiąs

cagiečiams apvalyti
KODĖL PAŠTO SIUNTINIAI Valymo darbas jau

DINGSTA? Jo nuskirtas naujas
----------- viršininkas perkėlė

Majoras Thompsonas 
rinkimų vajuje pažadėjo

Chicagą. rektorium paskirta p. Menas, 
prasidėjo, lietuvių golfo čempionas ir in- 

policijos struktorius. į
geroką | Informacijų galite gauti kliu-

(Chicagos pašto paraginimas) skaičių policijos kapitonų, bu- be arba telefonuokite man, Dr.
-----------  vusių prie Deverio tam tikro-, Naikeliui, Dr. Biežiui, Dr. Za-

Sezonas kėlimosi žmonių iš se vietose, į prastesnes vie- latoriui, bei adv. Jurgelioniui. 
vienos gyvenimo vietos kiton tas, o į perkeltųjų vietas ski-(Kli/uibo telefonas: BoulevUrd 
ir vėl prasidėjo. Daugiau negu ria žmones, kurie buvo ir yra 6648.
pusė miliono permainų adresų artimesni Thompsonui... Kadai-1 
buvo įteikta (
praeitais metais. Taip praneša 
pašto viršininkas Arthur C. 
Lueder. Bet tarpe tų miesto 
gyventųjų, kurie permainė sa
vo gyvenamas vietas, buvo tūks
tančiai tokių, kurie persikėlė į

Chicagos paštui se Debsas pasakė, jog skirtu- dentas, 
mas tarp republikonų ir denio-1 
kratų yra Ūme, jog vieni įeina' 
į ofisus kai kiti apleidžia. Deb
sas teisingai išsakė.

Lietuvių Golfo Kliubo prezi- 
, — Dr. A. J. Karalius.

Atletinė Paroda
Lietuvių Kliubų Federacija, 
kurią įeina 8 kliubai, rengia 

Ale užteks apie politiką, pinhą savo narių atletinę paro- 
kitas vietas ir nepranešė paštui Dabar apie kitus įvykius, 
apie permainymą savo adreso. : 
Pasekmės 
tokios, kad daugybė laiškų ir Alessandro, tapo 
šiaip pašto siuntinių pasiliko todėl, kad jie aėmė 
pašte neįteikti adresantams; ces Johnson 2 doleriu.

dą ateinantį sekmadienį, M. 
štai du broliu, dešimties ir'Meldažio svetainėj. Parodoj 

šio nepaisymo yra astuonių metų, James ir Ton y: dalyvauja visi 8 kliubai ir bus 
areštuotu amatorių ristynės, boksas, vo- 
iš Fran-^4 kilnojimas ir kiti atletikos 

Polici- pratimai. Pirmą kartą turėsi- 
daugybė spaudintų dalykų ir jos stotyje vyresnysis vaikis- me progą pamatyti amatorių 

’ ’• • • '• 1 1 jis jau atletinius pratimus ir iš tos
ir kad parodos galėsime spręsti kaip 
kartus tfen y™ musų amatoriai atle

tai ir kaip augštai pas mus 
stovi atletika.

Kliubų Federacija kviečia 
visus į šią pirmą lietuvių atle
tinę parod<į»atsi kinkyti.1 —P.

laikrgščių buvo sunaikinta. , |čių prisipažino, kad
Kai jus kraustotės kiton vie-1 trejus metus vagiliauja

. —. « > . • . • ’ • * Ltitirifi n <1^11 itinton gyventi, praneškite greitai pilu buvęs aštuonius 
nnio fai ( 'hir^tirfric ruivini nnrliHi- M GŠtUOt-lS.apie tai Chicagos paštui, paduo
kite savo seną ir naują adresą. 
Padarykite tai kuogreiČiausia, 
idant galėtumėte gauti siunti
nius paštu, laiškus ir laikraš
čius be sutrukdymo.

LIETUVIS PASIPIOVĖ
Juozas Pilitauskas, 40 metų 

amžiaus ir gyvenus 3159 Eme- 
rald avė., praeitos nedėlios ry
te pranešė savo draugui, kad 
jis einąs bažnyčion. Ir išėjo. 
Kokia dešimčia minučių vėliau 
jis rasta ant tuščio loto su per
pjauta gerkle, bet dar gyvas. 
Nugabentas Chicagos špitolėm 
Pilitauskas pirmadieny mirė. 
Pasak policijos seržanto Law- 
rence, Pilitauskas pasipiovęs.

RADO PRIGĖRUSI ŽO(ĄJ
Marųurlte Parko prūde va

kar vaikai pastebėjo žmogaus 
lavoną. Buvo pašaukta polici
ja, kuri ir ištraukė pasken
duolį. žmogus dar nelabai se
nas. Jo drabužiai juodi ir gan 
švarus. Vandenyj, matyti, .iš
buvo nelabai ilgai. Lavonas ta 
po nugabentas pas graborių.

potv.y-Nuken tėjusiems dėl 
nių šelpti chicagiečių kvota iš
puola į $500,000. Iki vakar die
nos Chicagoje tam tikslui tesu
rinkta dar tik $50,000. šikštoki 
musų chicagiečiai.

Būrys įžymių asmenų Vokie
tijos pramoniniame gyvenime 
lankosi šiomis dienomis Chica
goje. Jie atvyko studijuoti ver- 
telgystės ir gamybis metodus 
šioje šalyje. Atvykusiųjų tarpe 
yra Ebertas, pirmojo Vokieti
jos prezidento sūnus.

Paskelbta planai 
naują bendrą kelių 
stotį. Pastatymas 
.koma, atseisiąs į
dolerių. Nauja stotis galėsianti 
primti ir išleisti 
šimtus 
dienoje.

pabudavoti 
gelžkelių 

stoties, sa- 
150,000,000

LAIŠKAI “NAUJIENŲ 
RAŠTINŠJE

Adomaitis J. 2
Ascilla, J.
Arlanskis, J. 2
Andelong
Antonaitis, J.
Ambrasevičius, P. R.
Baltas, C. 2
Beliackas, J.
(’hevinskas, S.
Dambrauskaitė, A.

Cicero

su viršum
į keturius 
traukinių

apdraudos

North Side
Lietuvių kriaučių lokalus ap- 

vaikHČioN Pirmos Gegužės 
šventę.

Keletas žodžių apie musų 
spulką

Apie tą musų finansinę įs
taigą — spulką (Grant Works 
Building and Loan Assn.) ma
lonu rašyti, kadangi ja yra su-

A. C. W. of A. lietuvių sky
rius 269-tas rengia koncertą ir 
balių su šokiais balandžio 30 įsidomėję daug žmonių iš seno, 
dienos (šeštadienio) vakareJMusų spulka turi daug remė- 
Parengimas įvyks unijos svotai-bų-pritarėjų, nes jie mato joje 
nėję, prie Robey ir Mihvaukee 
Avės. Tai bus sutiktuvės ir 
drauge apvaikščiojimas Pirmos 
Gegužės, darbininkų šventės.

Programo išpildyme dalyvausuoi^vausj ,
SLA. kuopos Jaunuolių choras. graži Pimgų

Atsilankiusieji j šį vakarą tu
rės progos išgirsti musų jau
nuolių gražių dainų. P-nia S. 
Čerienė, jaunuolių choro moky
toja, nors ir i trumpą laiką, 
>et gerai sutvarkė chorą ir pra- 
lavino jaunus” dainininkus.

Kad Pirmoji Gegužės yra 
svarbi diena, kaipo susipratusių . 
darbininkų šventės diena, mums Į 
turi būti gerai žinoma. Susipra-, 
tusieji darbininkai visame pa
saulyje stengiasi tuo ar kitu. 
budu paminėti tą dieną, — pa- j 
reikšti protestą prieš visus tuos”, 
kurie juos, darbininkus, skriau
džia,- peržiūrėti kas atsiekta, iš
kovota per paskutinius metus; 
kdkios -yra artimiausios ir toli
mesnės darbininkų užduotys; 
pareikšti savo solidarumą kitų 
šalių darbininkams, kovojan
tiems už geresnę, už šviesesnę

Mes, lietuviai, esame dalelė 
tos skaitlingos ir išnaudojamos 
klasės. Todėl visi į šį parengi
mą Paminėjimui Pirmos Gegu
žės šventės!—Senas Unijistas.

i Apie .Parodą

vakar

nuo 2:30 iki 4:30 po pietj
REZIDENCIJA: 

2226 Mankai] Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

didelės naudos sau.
Kas prie Spulkos prisideda, 

pradeda su mažai, ima taupyti 
po bi^kį, savaitė po savaitės, 
me^ai po metų. Ir žiūrėk, jau 
----1-----, —.y: suma> 
arba žmogus jau įsigijo kokią 
nejudinamą savastį, pav. namą, 
žemės plotą ir t. p. Daugelis 
vietos lietuvių, turinčių savus 
namus, įsigijo juos ačiū Spul
kos pagelbai.

O dabar tai jau nei kalbos 
nėra, kad kas pirktų arba par
duotų be Spulkos pagelbos. 
Ir Spulkos darbuotė taip pla
čiai išsivystė, kad Spulkds se
kretorius, Leo Švėgžda, turi 
net keletą padėjėjų. Gi ketvir
tadieniais tai p-ia švegždienė 
nespėja čekių rašyti: vieni pa
deda pinigus, kiti atsima ir tt.

Visas Spulkos darbas turi 
būti atliekamas gerai. Ii‘ p-ia 
švegždienė visą tą darbą dir
ba atsargiai, tvarkiai. Todėl 
matosi ir pasitikėjimas Spul- 
ka.

Nors musų vadinamame 
Grant Works yra ne daugiau
sia žmonių, vienok turime net 
tris spulkas. Nežinau, kokią 
apyvartą daro kitos dvi spul
kos. Bet ši musų seniausia, 
visų tvirčiausia Spulka per 
paskutinį bertainį padarė apy
vartos $72,758.77.

Kaip matote, didelis škirtu 
mas yra tarp šios sumos ir su 
mos, nurodytos “Naujienose” 
falas laikas atgal. Kai Spulko: 
sekretorMis, Švėgžda, pamatė 
aną, pirmesnį pranešimą, jis 
pareiškė: “Kasėjas padarė di
delę klaidą.” Kasėjas suteikęs 
negarbę Spulkai pažymėdamas, 
buk Spulka daranti 
biznį

Šiuo laiku eina 
Spulkos darbuotės 
Kas dar nepradėjote 
savo uždarbius Spulkos pagcl- 
ba, tai laikas neatidėliojant lai 
padaryti. Prisidėkite prie Spul
kos tuojau, šiandien! Kas nori 
gauti platesnių informacijų, te
sikreipia į Spulkos sekreto
rių. Spulkos sekretorių -galima 
matyti kasdiena vakarais. 
Spulka turi ir advokatą, kuris 
suteikia patarimų j 
klausimais ir reikalais, šiemet 
Spulkos advokatu yra plačiai 
lietuviams žinomas darbuoto
jas K. P. Gugis.

šiam sykiui užteks. Ateity. Niekur neprisižačekit, 
bus pranešta daugiau apie mu-‘niekur neišvažinėkit —

dainuos Babr a v i č i u s

JUOZAPAS PILITAUSKIS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
bal. 24 d., G vai. vakare, 1927 
m., sulaukęs apie 38 metų am
žiaus. Gimęs Pavirtics kaime, 
Skaudvilės vaisė., Balt ragės 
apskr. Paliko dideliame nu
liūdime seserį Petronėlę Aldo
nienę Amerikoj, o Lietuvoj 2 
broliu ir 2 seseris. Kūnas pa
šarvotas randasi 3220 S. Limo 
St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
bal. 29 d., 8 vai. ryto iš na
mų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Palitaus- 
ko giminės^ draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Sesuo Petronėlė Aldonienė.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Masalskis 'fui. Boule- 
vard 4139.

Tol. Boulcvard 4139*
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia- 
.ne reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų 
laikymu skyrių-

3307 Auburn Avc. 
CHICAGO, ILL.

už-

sr

JUSTINAS PAUKŠTIS
Persiskyrė šiuo šiuo pasau

liu Balandžio 24 dieną, 12:00 
valandą dieną, 1927 m., sulau
kęs 42 metų amžiaus; gimęs 
Vilniaus rėdybos, Švenčionių 
apskričio, Linkminių parapijos, 
Genučių kaimo, paliko didelia
me nubudime moterį Emiliją, po 
tėvais Bulkaitę, sūnų Mikolą 11 
metų, Kazimierą 10 m. 2 pus
broliu Juozapą ir Bernardą 
Gaižučius, švogerkas Oną ir 
švogerj K. Bulskj, Lietuvoj bro
li ir 3 seseris, 4127 So. Maple- 
vvood Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Balandžio 28 dieną, 8:00 valan
dą rpto iš namų j Nekalto Pra
sidėjimo P. Š. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Justino Paukščio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Pusbroliai, 
švogerka ir švogeris 
Laidotuvėse” patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

ANTANAS MURAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 24 dienų, 10 valandą 
naktį, 1927 m., sulaukęs 31 me
tų amžiaus, gimęs Kauno rėdy- 
boj, Naumiesčio parapijoj ir 
miestelį. Išgyveno Amerikoj 15 
metų, paliko dideliame nuliūdi
me moterį Barborą, po tėvais 
Verbiginskaitė, 2 sūnūs: Alfon
są ir Antaną, motinėlę Marijo
ną, brolj Stanislovą ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4316 
So. Hermitajje Avė., Chicago.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Balandžio 28 dieną, 8 valandą 
ryte iš namų j Šv. Kryžiaus 
parapijom bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antanas Maurau- 
skis giminės, draugai Jr pažį
stami esate nuoširdžiai Kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą. Nubudę 
liekame,

Moteris, Sanai, Motina, 
Brolis ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

Naujienų reporteris 
buvo atsilankęs į Lietuvių Au
ditoriją. Auditorijos mažojoj 
salėje parodos rengėjai dirbo 
sušilę. Vieni kabino paveikslus, 
kiti kalė lentas dėl sudėjimo 
eksponatų.

Paveikslų yra sukabinta virš 
30. Dail. M. Šileikis turi net 
13 paveikslų. P. Kačerauskas,t 
Justas Danielkus, p. Mozgeris 
ir k., paveikslų turi mažiau.

Dr. Šimkus irgi artistas. Jis 
šauniai nupiešė Klaipėdos ma
rių pakraštį ir pastatė parodo
je. Jo piešinys yra artistiškas 
ir išlaiko kompozicijos taisyk
les.

Yjpatiftgai didelį skyrių uži
ma p-nia Ona Daraškienė su 
savo vaikučiais. Jos siuvinėti ir 
mėgsti dirbiniai yra pažymėti
ni. Jos sūnūs turi padirbęs du 
“screw driveriu”, du plaktuku 
ir Lincolno biustą. Duktė taip
jau parodo savo gabumus ran
kų darbe.

P-as Gedgaudą, parodos pir
mininkas, turi padirbęs labai 
gražią šėpą, kįomodes ir k. Jis 
yra geras dajlydė ir braižyto
jas.

Yra 
ragai,

Yra
kų dirbinių, bet dar nebuvo vi
si išdėti, tatai neteko man juos 
apžiūrėti.

Paroda jau surengta ir va
kar vakare ji atsidarė. —Rep.

tokį mažą

antrasis 
bertainis.

taupyti

VALET
AutoSinąi 

Razor
Pasiga- 
landa 
patsMasionis, A.

Orvidas, A.
Perklis, P.
Pucela, J.
Ramanauckas, M.
Slusc, T.
Sonelis, A.
Stoškus, K.
Wasil, A. 2 
Wood & Co.

įvairiais i Atminkit, atminkit
pą:____4. I 7 I

Gegužio aštuntą
Babravičiaus Koncertas 

bus!
Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUČAS
Graborius

Nubudimo valandoje suteikiam ge
riausi patarnavimą.
Palaidojimą atliekame rūpestin
gai ir gražiai; busite pilnai pa
tenkinti.

1911 Canalport Avė.
Chicago

Tūlas Goodman, 
nuo plėšimų kompanijos agen
tas, skaitė lekciją California 
Finance kompanijos tarnauto
jams apie apdraudą nuo plėši
mų. Laike jo paskaitos įsi- 

i ginkluoti 
plėšikai ir iškraustė pačiam 
Goodmanui ir kitiems kišenius. 
Lekcija, kaip matote, nepavy
ko, bet ji tur būt parodė rei
kalą tokios apdraudos geriaių 
ne kad 
mentai.
—1619

I V’ JV

Baso Dr. Herman N. Bundesen, briovę naman šeši 
sveikatos komisionierius.

“Apsivalykit pasigražinkit 
— apsisodinkit” obalsis parodo, 
kad pavasaris jau yra atėjęs, 
švarumas yra tolygus dievišku
mui. švarumas ir palaikymas 
švarumo:

L Apsaugo sveikatą,
2. Akstimi taupumą,
3. Sumažina gaisrus,
I. Akstiną civili didumą,
5. Padaro namus ir miestą 

gražius.
Ligos bujoja purvuose, apsi

leidime ir nešvarume. Sanitari
ja, platesnėj prasmėj, reiškia 
tik švarumą ir kaip tik civili
zuotos šalys stvėrėsi sanitari
jos, ligos sumažėjo ir mirtin
gumo rata nupuolė. O tai reiš
kia ilgesnį gyvenimą.

švarumas, tyras oras ir sau
lės- šviesa yra svarbiausiais svei
katos faktoriais. Dabar yra ap
sišvarinimo savaitė. Padarykit 
tai apsišvarinimo metu, švaru
mas tinka visam laikui r kiek
vienai vietai.

Goodmano argu- 
adresu

visi
Plėšimas įvyko 
Harding Avė.

bėgiuPastarosios savaitės 
atimta iš keturių daktarų ir 
šešių vaistininkų teisė užraši
nėti ir pardavinėti alkoholių. 
Permitų neteko Dr. L. Tillery, 
19 W. 31 street, Dr. 
30 N. Michiigan Avė. 
Line Drug Store ir 
Pharmacy.

Forster, 
State 

Central

Policija rado J. Krawczitą ir 
porą jo draugų automobiliuje 
ties Roosevelt Road ir Central 
Avė. Iš Krawcziko gerklės 
smarkiai bėgo kraujas. Nuga
benus jį į ligoninę, pasirodė, 
kad jo liežuvis veik visiškai 
nuplautas. Kravvczik verkiausia 
mirs. Kas jam nupiove jo lie
žuvį, policija sakosi kolei kas 
nežinanti.

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
RI, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką (Jenų nuo 
skelbimo.

501
502 
504 
505 
510 
514 
530 
531 

’ 541
542
544 
546 
557 
558 
561 
566 
574 
581 
590

ir lietuviškos žagrės no- 
nukalti iš plieno.
ir daugiau moterų ran-

pa-

Adomaitis M-arton 
Aleknavvicis Joe 
Baka n Klemens 
Banas Anna 
Bielinis Adnoolf 
Buzaiti Juozapa 
Jazgievicu Stanilei 
Jilvitis J. 
Janus Jonui 
Jarusevieciene Ursulia 
Jonous Kazimier 
Juškaiti Ona 
Kriancinas Antonas 
laukaitis Vincas 
Martinkui Antonui 
Miskin Maria 
Palanis M. Z. 
Predosenie Nikola 
Simonides Jozef

ROSELANDO AUKSINĖS 
ŽVAIGŽDĖS KLIUBAS PA

SIŽYMĖJO

Praeitą sekmadienį Auksinės 
i basebolinin- 

svetimtau- 
lošimą 6 

sekmadienį

žvaigždės Kliubo 
kų kuopa supliekė 
čius, laimėdama 
prieš 0. Sekamą 
to kliubo kuopa eis rungtynių 
su vyčių basobolininkais.

PAIEŠKO DRAUGO

ke-Wilimas Domavičia, pirm 
loto dienų atvykęs Chicagon iš 
Bumford, III., ieško savo drau
go Petro JuozapaiČio. W. Do-

sų Spulkos darbuotę.
—Naujas Direktorius.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2814 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darini husito, užga
nėdinti.

Tei. Canal 1271 
ir 2199

VVETZEL & PETERSON 
GRABOHIAI

PrivatiŠki Ambulansai , ,
408 N. Sheridan Rd.

Waukegan, III.
Phone 95

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujioinų k«hlegramų
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

liausko name, o jo maine ko-' 
pustus verda. Ir jis vis sako: 
“Viskų padarysiu! Užeikite pa
žiūrėti.”

C L A S S I F I E D ADVERTISEMENTS
■- ......... . ________ J

apra-Nesenai tūlas Antanas, 
š\ damas Grant \Vorks vaisti
ninkus, sukėlė daug sujudimo. 
Jis parašė apietregistruotus ir 
nercgisti uotus vaistininkus. Bet 
berašydamas jis parašė dar ir 
ką vaistininkas daro ar priva
lo daryti. Tas ir buvo tuo dyg
liu. Galima, mano manymu, kal- 
bėti-rašyti žinia. Imt ne la ži
nia mokyti arba stačiai kriti

nėj ma-

« « « |
(’.icero kareiviai (lietuviai) I 

15 d. gegužės darys didelį mar-1 
šavimų. Po maršnvinio jie dar 
i engia ir vakarų su teatru. Dai
nos, muzika, opera ir biesas ži- l 
no ko dar ten bus. Jie sako, 
kad publika juoksis taip gar
siai. jog ir (’hieaga isgirsianti. 
Programa jiems rengia J. Uk-G 
tveris. .

Kaip 
Cicero

Annpuncements
Pranešimai

Birutės choro dainų pamoka 
įvyksta balandžio 28 <1., 8 vai. va
kare, Mark AVhile parko svet. Dai
nininkai, kurie turite paėmę jubi
liejaus tlkiehis malonėkit ant šių 
praktikų atnešti. Bukit visi pamo
kose. —Valdyba.

North Side. — LSS VIII Rajonas 
’ /rengia koncertų ir balių nedėlioj, 

gegužės 1 <1., Liuos\bės svet., 1822 
\Vabansia avė. Pradžia 7 va!, va
kare. Gerbiamoji publika, tai bus 
vienas iš linksmiausių vakarų. Pro- 
grame dalyvauja Pirmyn Choras, .1. 
Čepaitis, p. A. Kuper ir daug kitų. 
Visas vakaro pelnas eis Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos reikalams.

Komitetas.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS pirmarankis duon
kepis prie kepimo latviškos duonos. 
Pastovus darbas, geras užmokestis 
norinčiam dirbti žmogui. Nuo 10 iki 
12 vai. į dienų. 6457 S. Mozarl St.

Automobiles
PAKDAVIMUI 1 tono Ford 

trokas. tinkąs dėl bųčernės 
kitokio biznio,

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted st.

ar

k adi tai, kas pačiam 
t: i u». Kiekvie: ’s pyks.

Taigi tame di. ir 
Jonas Malachaushas ne 
ganėdinęs, nes jis girimas. Jis 
sako, kad “aš registruotas ir 
man girimai nereikalingi; o 
toksai parašymas ant mano gal
vos krinta, nes žmonės gal pa
manyti, kad aš su p. Antanu 
turiu ką nors . endia.

P-as Bronius Jankauskas da
vė savo pareiškimą per “Nau
jienas”, bet man pasakė, kad 
jis atleidžia. Sako: “Atleisk jam 

Antanas nežino ka

pats p. 
neužsi-

# ♦ ♦ 
girdėt, tni gal greitai 
susilauks dailių risty-

nių, o gal ir Požėla arba dzū
kas, o rasi ir Meyeris atvyks.

c # « •

Nesenai v musų tautietis, jau
nas p. Kavaliauskas, mokinys Darbininkų Namo B-vės direktorių

1 , ’ mėnesinis susirinkimas. Bus svar-
Morlon Ihgh School. pagelbė- 
įo-išlošė basket bJll 1 >šj. Visi, 
kaip lietuviai, taip ir anglai, 
džiaugėsi. Anglai rašo 
rialus apie Kavaliauską. 

♦ ♦ »
Cicerietis, kai nuvažiuoja ki

tan miestan, tai jo tuoj klau
sia: “Ar nebijai Ciceroje gy
venti?” Pavyzdžiui, išvažiavo 
J. V. j kitą miestą. Jis klausia 
tūlo anglo žmogaus gatvės. Jas 
jam pasako ir klausia:

Iš kur tu atvykai čia?

Roscland. — Rnlandžio 28 d., 8 
vai. vakare, Aušros knygyne, 10900 
S. Michigan avė.. įvyks Lietuvių

stoma šėrininkų susirinkimo šauki
mas ir kiti reikalai. Todėl visi di
rektoriai atsilankykite paskirtu lai
ku. J. Tamašauskas, sekr.

edito-
Personai

_________ Ašmeną Ježko_________
IEŠKAU lietuvio pusininko prie 

biznio, taipgi gero darbininko, ’l'e- 
lefonuokit Long Distance Downėrs 
Grove 822 R 2. J. T.

paieško 
Adams. Mel- 

1121 VVickcr Purk

M A R1,10 N A Cc r v i n s k i e n ė 
savo draugės Agnės 
džiu atsišaukti 
avė. Tcl. Brunswick 4718.

Viešpatie, 
daro.” Ar tu nebijai ten gyventi?

IEŠKAU savo sūnaus • 
golaiČio, Klapatinių kaimo, 
apskričio. Išvažiavo nuo

PARDAVIMUI geras karas pi
giai. Neilgai vartotus, gerai važiuo
ja. 1939 Canalport .* «e. 1 lubos iš 
fronto.

Furniture & Fixtures

STORAGE SALE
Naujų rakandų ir kaurų suban

krutavusių ir paliktų pas mus san
dely). Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarais iki 10, nedėliomis iki 6. 
Dykai sandėlis. Dvkai dastatymas.

STORAGE \VAREHOUSES,
4025 \V. Madison St.,
3531 N. Clark St.,

PARDAVIMUI cash registeris, be
veik naujas; kavos maliklis 5 gal. 
2405 \V. North avė. Klausti batų 
valytojo.

Antanas 
savo naujų 
taigų p.

« « e
Miliauskas pardavė 
minkštų gėrimų įs- 

Vincui Kakanauskui.

SyRvičia, vietos gntborius, 
džiaugiasi, kad jo sūnus baigė 
balzamuotojaus ^mokslą.

♦
vietos mėsi- 

savo jaunos 
paralyžius.

« *

Jonas 
ninkas, 
dukters:

* /«
Žilvitis, 
neteko 
mirtis, 

» •>
Dambrauskas susilau-Jonas

brozą. Sakosi, kad dabar jau 
gal paspės lietuviškus skilan
džius dirbti, 

ą ♦ e
Petras Juknis dabar jau vitv- 

nas liko Cicero Art Furniture 
krautuvėje. Jis mano, jog tu
rės dar geresnį pasisekimą, 
kaip kad iki šiol.* *

Kazys* Kaminskas jau taisosi 
sparnus lėkti j kitą liz<lą ant 
49 Avė., tarpe 13 ir 14 gatvių. 

♦ ♦ ♦
Kazio Kaminsko vietą 

Povilas Juknis.
* ♦

Kaz. Žirgaitis 
“aiskryminę’r p. 
minskui.

♦ ♦
Žirgaitis dabar

jęs mano “fliverj” pirkti.
* ♦

Jurgis Jankauskas su 
Onute mano

užims

pardavė savo
Antanui Ka-

♦
ilsisi. Pastlsė-

savo 
greitai ant “du

čių” važiuoti. Savo biznio ne
maino. Jis sako, kad mainyti 
neužsiinokų. Sava vieta gera. 
Jo stulx)s numeris 1336 S. 49 
Ct., taip pat geras ir jam jo 
ilgai užteks; o jeigu truks, tai 
pirksiąs daugiau kortų. Jis jau
jų turi.

Malachauskas, aptieko-Jonas
rius, mano savo kortas suvar
toti “Safety Vaults” garsini
mui.

♦ ♦ ♦
Dėdė Norkus ‘‘velniškos spė

kos” lietuvis, atvažiuoja j 
Cicero. Look out, “dėde”, kad 
tau šposo neiškirstų didysis 
Petras ir didysis 
stipri šeimos! 

♦ ♦
Mirtingumas

gan didelės skalės. Reikia 
tuviškų daktarų. Daktarai 
Zalatorius, 
Šimkus, 
koman! 
jums, o 
eime.

Jurgis.

pas mus

Jie

ant 
lie-

Biežis, Karalius, 
Montvidas ir visi kiti 
The 
mes

water iš fine — 
ne taip greit mir-

♦
Western Electric šlubuoja,

švaks” biznis.

Jog ten butlege-

J. V. —- Tai ne ciceriečiai.
Angtes. — Eik jau, tai kur tu

gyveni?
’.uba.

Kipšas.

■> Gri- 
Kauno 
manęs 

anie 16 metų atgąl, nežinau kur jis 
yra. Prašau visų lietuvių, jeigu 
kas žinote apie jį, gyvas ar miręs, 

duokit man žinią, labai busiu dė
kinga. Aš esu serganti ir turiu sa- 

1 Vo nuosavus namus, nežinau kam 
užrašyti. Brangus sunau, jei esi 
gyvas, atsišauk prie savo molinos. 
B. Grigolitienė, Box L Marinesco, 
Mieli..

Musical Instruments
_______ Muzikoą Inetramentai_______

GROJIKUS pianas tiktai bis
kį vartotas, kainavo $7(M), par
duosiu už $90. Končius, cabi- 
net ir vokeliai. Išmokėjimais pa
gal sutartį. MR. RUDAITIS, 
6512 So. Halsted st., 1 f L

Exchange—Mainai
MAINYMUI. Kampas 5 biz- 

niavi lotai ant 51 st St. netoli 
Cicero Avė. Ką turit mainyti? 

STANKO and NESTOK 
5097 Archer Avenue 

Lafayette 6036

Real Estatt For ^Sale

2 FLATŲ MŪRINIS 
5-6 kambarių, puru šildomas, sun 
parloras, ugnavit’ė, knygynas, bufe- 

|t:.s, 2 kaiti gar: žas, antro flato ly
nas iki Oet. 1, $80 j mėnesį. Pirma
me flato galima gyventi tuojau. 30 
pėdų lotas, rami įsi prie Maplevvood 
Avė., netoli 63r<l St. Gatvė cementuo
ta ir apmokėta, kaina $15,500, cash 
$7,500.

JORDAN & BAUM k
1537 W. 63rd Street 

Hemlock 4700
• BARGENAS 

PARDAVIMUI — 3730 Parnell 
avė., — 2 aukštų mūrinis namas — 
kaina tik *4000 — išmokėjimais — 
*500 cash, o kitus mažais mėnesi
niais išmokėjimais. Savininkas ap
leidžia miestų, turi parduoti tuo
jau.

TAIPGI — 5921 S. Keeler avė. — 
5 kambarių bungalovv, kaina tik 
*1200 — išmokėjimais — *000 cash, 
kitus mažais mėnesiniais išmokėji
mais.

3230—3238 S. 49 Avė., Ilavvthornc, 
Cicero, III. 2 aukštu medinis namas 
su cottage iš užpakalio. Taipgi 1 
aukšto 8 kambarių namas, kaina 
už viską tik *0500 — išmokėjimais 

*1000 cash, kitus išmokėjimais.
H A.N K .1. PETRU

1113 XV. ,8.h St.. Gbicago, 
Tcl. Ganai 0806

Real Estate For Sąle
Namai-Žemė Pardavimui

$5.1)0 ĮMOKĖTI

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

COMPANY
6347 So. VVestern Avenue 

Phone Hemlock 2636
, ——     —    X.   ■ ■ ■. ■»

KAS TUR’TE LOT
PARDAVIMUI?

galiTuriu daug pirkėjų. Lotai 
būti visose Chicagos apielinkėse. 
Taipgi perkame lotus, miesto par
duotus už nemokėjimų taksų. Kreip
kitės pas

Joseph Yushkevvitz,
3647 Archer avė., Chicago, III.

4 FLATŲ muro namas, karštu 
vandeniu šildomas, 4 karų garažas, 
rendos *300 į mėnesį. Parduosiu 
mainysiu į mažesnį namų. 

Peter Vaiėaitis 
6948 S. Rockvvėll st. 

Tel. Hemlock 2860

ar

For Rent

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Miscellaneous

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Į vedam elektros dra- 
tus, motorus, ta įsom elektros reik

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

Phone Victory 7452

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, BuČer- 
xA\\, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
dilų, Bekemių. Mu- 

specialumas. Ge- 
ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. Stato St.

Sutaupyk 8*8, budavok ant savo 
loto.. Mes pastatysim moderniškų 
murinę bungalovv, su knygynu, ug- 
naviete, bufetu, įmūrytu phimbin- 
gu, vandeniu šildoma, vėliausios 
mados fikčeriai už *5,500. Nereikia 
pinigų, 15 metų išmokėjimui, mes 
finansuosime, išmokėjimai lengves
ni kaip renda. Apžiūrėki! pastaty
tus namus. Atdara vakarais ir ne- 
dėlioj. Cook County Bldg. & Impvt. 
Co., 1358 W. 79 St. Triangle 6090.

Tel. Yards 728>
Res. Tel. Hemlock 5<44

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri

RENDAI garažas, arba repairing 
šapai ar kokiai kitai šapai. 3200 S. 
Halsted st.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. Pigiai. Apleidžiu miestų. 2306 
Blue Island avė.

PARDAVIMUI 2 flatų,* 5-5 h G-6 
kambarių, 2 karšto vandenio šildytu
vai, uždaromi porčiai, moderniškas. 
4700 block Montana St., i šiaurę nuo 
Fullerton Avė.

*150 IMOKfiT, 87 | MfiNESI 
NUPIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, g"ažus namai 

aplink šį namų, tiktai 4 blokai nuo 
stoties ir 35 minutės važiavimo iš 
vidurmiesčio. Nereikia mokėti nuo
šimčių už finansavimų. Pirkit tie
siai nuo manęs, gausite tikrų bar
genų. Atsiųsk savo vardą ir adre
sų. Naujienos, 1739 S. Halsted St. 
Box 905.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.1

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

PARDAVIMUI medinis, 1 fintas 
ir krautuvėj vieta. Parduosiu pigiai, 
nes tik už .*1600. 524 W. 37th St. 
Savininkas 2113 S. Halsted St.

APLEIDŽIU MIESTĄ

1 eatras-1 
Muzika

ANT rendos mažas storas, tinka 
mažam bizniui.

2557 W. 69th Street

5 ruimai rendai. 714 W. 30th St. 
Tel. Dorchester 3617.

1 ■ " -..... . 11 "ro.’11"' " ■ —

PARDAVIMUI kavos ir.delikates
sen krautuvė. Turiu parduoti tuojau 
ir pigiai. 2612 W. 47th St.

GROSERNS ir delikatessen, cash 
biznis, arba mainysime j ką norint, 
šaukit Monroe 2688.

TURIU parduoti tuojau 7 kam
barių bungalovv, sun parloras, fur- 
nas šildomas, viskas geriausiame 
stovyje, *2000 casb, kitus pagal su
tari j. Tikras bargenas už *6500. 
Matykit savininkų 7914 Normai avė. 
arba E. G. Renesch & Co., 401 W. 
79 st., Vincennes 0407.

LOTAI $750 — 36X123
Ant lengvų išmokėjimų, tre

čių dalį įmokėti, likusius mė
nesiniais išmokojirpais, greitai 
augančioj apielink'ėj, prie Hen
ry Fordo naujos orlaivių sto
ties, kur stato dirbtuves. Va
žiuok kaip greit gali. Del dau
ginus informacijų šauk telefo
nu

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
Ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trekų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING CO. 
3411-13 Ogden Avė., 

Phone Lawndale 0114

Alt. Babravičius rengiasi 
prie koncerto

Vadinasi už pusantros savai 
tės vėl turėsime 
certa. šį kartų 
žvaigždė bus ne 
art. Babravičius.

arba matyk ypatiškai 
Z. S. Mickeviče 

250d W. 63 St.
HtirJock 0800.

HOME 
CONSTRUCTOR

Situation Wanted

PA1ESKAU darbo už bučerį. Mo
ku savo darbą gerai. Moku ir maši
ną draivinti. 
kitės:

R. 
501 
Tel.

PARDAVIMUI bučerne ir groser- 
nč, geroj vietoj, ęųnh biznis. Priežas
tis liga. Naujienoj, Box 920.

Kam reikalingas kreip-

DVARĖČKAS
W. 32nd Street 
Michigan 1357 ’

-------------- —p— -------------- -—
PARDAVIMUI standa prie Tautiš

kų kapinių. Geras ”asarinis biznis, 
su lysu; parduosiu pigiai. 248 E. 
157th St., Harvey, III., Tel. Harvey 
498-J.

PENKIŲ k a; n barių mūrinė bu il
gai ow, 2 karų garažas, modemiš
kas. Eurnas šildoma. Savininkas, 
7243 S. RockSsell st.

REIKALAUNU darbo į namus 
apvalyti ruimu.s arba vaikų pada- 

iboti; vakarais važiuosiu nanux Kamdidelį kon
to koncerto reikalinga, matykit 
Birutė”, bet 

Ir jis bus 
žvaigždė visų koncertų, ir po 
jo koncerto prasidės piknikai 
dėl chicugiečių; o dėl musų 
gerb. artistų ir kompozitorių 
gastrolės po Amerika.

Artistas Babravičius jau

Mrs. Paukštis, 
4938 S. Lincoln st.

Antras aukštas iš fronto, 
kalinis namas.

PARDAVIMUI 2 kėdžių barbernė 
Al — pusė biznio.1 Du barbenai nuo
lat dirba. Savininkas turi du bizniu, 
neguli apsidirbti. 5004 W. 16th St., 
Cicero, III.

užpa-

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
namus. Guolis ir valgis. Matyti ga
lima .visą dienų. 6034 S. Kenwx)od

PARDAVIMUI grosernė. Išdirbta 
per 30 metų. Parduosiu pigiai. Labai 
greitam pardavimui — į dvi savaites 
noriu parduoti. 717 W. 2Lst PI.

PARDAVIMUI bučerne ir groser
nė. Cash biznis. 5801 So. Carpenter 
.St., Tel. Wentworth 7588.

pradėjo rengti repertuarą šlam.ave» ,ek Hyde Park 2706. 
savo koncertui. Daug dainuoti, 
sako dar prisibijo, kad neuž
kenkus gerklei, nes mat nese
nai jam buvo padaryta opera
cija gerklėj. Bet iki koncertui, 
geg. 8 d., busiąs pilnai prisi
rengęs ir dainavimas gerklei 
daugiau nekenksiąs. Rep. Pupa.

Help Wanted—Malc
Darbininkų Reikia

MAN KEIKIA PENKIŲ VYKŲ

CLASSIFIED ADS
Announcementg

____________ PranrihmaŲ

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

Kurie yra susipažinę su dirb
tuvėmis, inašinšapiais arba me
chanikų darbu dėl atlikimo spe
cialia darbo didelėj įstaigoj tik
tai tris vakarus* į savaitę. Ge
ra mokestis. Tiktai atsiųskite 
savo vardų ir adresų.

1739 S. Halsted st. 
Box 919.

REIKALINGI DARBININKAI

PARDAVIMUI restoranas su vi
sais įtaisymais, taipgi galima gauti 
ten pat ir pagyvenimui 3 kambarius, 
renda už restoraną ir gyvenimą tik 
$39.00 į mėnesj.

1844 Canalport Avė.

PARDAVIMUI arba rendon gara
žas, labai svarbus dalykas pardavi
mo. Nes tai yra aukso mainos — ga
ražo biznis. Katrie supranta apie ga
ražo biznį, čionai parduodami nauji 
ir vartoti karai. Del šito reikalo ma
tykit savininką,, 4406-8 Western 
Avė., įtalpos 35 karų, arba STANLEY 
DYOKAS, 5443 Shields Avė., Tel. 
Boulevard 6933 arba j garažą Vir- 
ginia 0818. Turiu du bizniu, negaliu 
abiejų užlaikyti. •

IšLEISTUVIU VAKARIENft 
Atstovui N. Radis

Jvyks Ketverge, Balandžio 28, 8 vai. 
vakare, Juciaus Restaųrante, 8241 S. 
Halsted St. įžanga $1.25. Maloniai 
kviečiame visus lietuvius-es dalyvau
ti šioje Išleistuvių Vakarienėje.

Kviečia SANDAROS APSKRITYS

Marųuette Parkas. — Marųuctte 
Parko Lietuvių Politikos Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks Balandžio 
28 d., š. m., 7:30 valandą vakare, Ka- 
pelionijos name, 2634 W. Marųuette 
Road (67th St.). Visi nariai ir ku
rie nori būti nariais malonėkite j šį 
susirinkimą atsilankyti. Kliubas turi 
užsibrėžęs daug darbų nuveikti. Tas 
bus galima atlikti tiktai tada kaip 
visi prie jo prigulėsime.

— Valdyba

Juozas Mikutis, mažas ugiu 
žmogus. Jis “steikų’, kepa Mi- tJ

S. L. A. 183 kp. Jaunuolių Orkes
tro susirinkimas ir praktikos jvyks 
Balandžio-April 27 d., Mark White Į 
S<|uare I^zarlco svet., prie F<al»t<3ci ir 

ISO K&tvių (Ubrary Room). Jaunuo- 
liai, jų tėvai ir norintis įstoti orkes- 
tron ar j S. L. A. malonėkite atvyk- 

— Edys Grušas

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

P. S. KAZVVELL & CO.

6812 S. Western Avė., Chicago

PARDAVIMUI 12 kambarių rrom- 
ing house. Pelningas biznis. Viskas 
įrengta. Pigiai. Pardavimo priežas
tis liga. Savininkai lietuviai. 1116 
\V. Washington Blvd.

Tel. Haymarket 0433

PARDAVIMUI mažas groseris. La
bai pigiai. Apleidžiu miestų. 5626 
S. Racine avė.

PARDAVIMUI aiskriminės ra
kandai, iatai pigiai, 2244 W. 23rd 
Place.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, senas išdirbtas biznis, lietu
vių apgyventa apielinkė, 4kamba- 
riai pagyvenimui, garažas 3 karams. 
Rendos *55 į mėnesį. Parduosiu pi
giai, tik *1500. Priežastis — liga.

kreipkitės:
4248 S. Artesian avė. .

Už *1200 pilnas stekas groser- 
nės ir bųčernės, elektros fikčeriai, 
cash registeris, mėsos ir kavos ma- 
likliai, svarstyklės. P. Mlyniee, 4550 
So. Kedzie avė.

PARDUOSIU mažą grosemę, vi
sų arba pusę, arba priimsiu part
nerį. Viena negaliu apsidirbti. 710 
VV. 14th PI.

ENiTRA BARGENAI 
ANT BRIGIITON -PA R K 

*1500 įmokėję nupirksit 6 kamb. 
cottage su beismentu, furnas šildo
ma ir ant to paties loto yra 4 kam
barių cottage ant bizniavos gatvės, 
kur trumpoj ateity bus verta daug 
daugiau; už dalį (mokėjimo priim
siu lotų.

6—6 KAMBARIU su cement black 
beismentu ir 2 karų garažas, geroj 
vietoj Brighton Parke. Kaina tik
tai *8,700, Imokėt tik *2,000, kitus 
kaip vendų.

5—6 KAMBARIU su beismentu 
naujas muro namas, su trimis bed- 
niimiais, įmokėti tik *3000, geroj 
Vieloj Brightąn Parke prie Archer 
avė. Visų viršminėtų bargenų delei 
atsišaukit pas savininkų 

JUOZAS VILIMAS 
4405 S. l'airfield avė.

Lafayette 5948

NAMAS yra saugiausi 
Banka dėl kiekvienos šeimy- 
nos, kuomet nusipirki namą, 
niekas jūsų turtą negalės iš- 
nauduoti.

PARSIDUODA 2 2 flatų 
nauji 6—6 kambarių muro 
namai, karštu vandeniu ap
šildomi, modemiški įtaisy
mai; kaina namo yra labai 
pigi ir lengviu budu galima 
tapti savininku tų namų. 
Namai randasi 3205 South 
Auburn Avė. ir 3211 South 
Aubum Avė.

2 FLATŲ 4-4 kambarių 
mūrinis namas, pečiu apšil
domas, $1,500.00 cash. Prekė 
$10,500.00; namas raddasi 
3531 So. Lowe Avė. Turi bū
ti parduotas trumpame lai
ke.

6 KAMBARIŲ muro ir 
medžio namas, gerame sto
vyje, elektras, maudynės ir 
kiti geri įtaisymai. 3450 So. 
Aubum Avė.

5 KAMBARIŲ medinis 
namas ir vienas akeris že
mės; namas randasi mieste 
Chicago; galima nupirkti su 
$1,000.00.

M. J. KIRAS 
Real Estate Improvement Co.

3335 So. Halsted St. 
Yards 6894

$100 įmokėjus galėsite 
pradėti vėikti kas link pir
kimo 1 augšto murinės 
cottage, akmeniniu pamatu, 
randasi South Side. Reika
lauja biskį pataisymo. Ver
ta apie $4,500 kuomet bus 
pataisyta, kaina $3,000, iš
mokėjimais po $40 j mėne
sį. Matykit A. H. Patek. Sa
vininkas, 19 So. La Šalie St. 
Tel. Central 0737 arba S. E. 
LAVETER, Naujienų Ofise.

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

HOME CONSTRUCTOR
1739 South Halsted St 

Tel. Roosevelt 8500

Sol Ellis & Sons. Ine.
Jobbers In 

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

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

Tel. Cicero 130.

Financial
Finansai-Paskoios

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI* \ 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

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

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette ^05—8700

Chicago

BUK LINKSMAS 
Nemikčiok, nesustok

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

CHAS. PFERDMENGES
Tel. State 8123 Suite 914.

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois

Educational
Mokyklos

Tiktai 3*/i% nuošimčių 
Be Komiso.........

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

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermitage Avė.

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

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

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

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morglčių 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

Privatiškas Fondas ant gerų pirmų
om komiko ir nuošimčių kaino 
HILDA E. SCHROEDER

10 N. Clark Street
Tel. Dearhorn 4406

AR JUS NORITE
4idesnj užmokesnj, geresnes darbo 
ąlygas? Leiskite mums jums pagel
sti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokiname 'važinStl. Inatrukcijos $16.00 ir daugisua.
FEDERAL AUTO ENGINEEKING

SCDOCL


