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Vatikanas Nenutraukia 
/Santykių su Lietuva

Kiti svarbiausieji pastarųjų dienų įvykiai 
Lietuvos klerikalų tautininkų fronte

Vatikanas laikosi kon
kordato su Lietuva

KAUNAS.—Nežiūrint santy
kių paaštrėjimo, nežiūrint dc- 
maršo Vatikane, šis vis dėlto, 
kaip patirta, tvirtai laikosi kon
kordato ir santykių dėl kon
flikto nutraukti jokiu budu ne
norįs. Mat, konkordatas su 
Lietuva esąs visų geriausis ir 
pavyzdys kitoms valstybėms.

Tautininkų memoran
dumas arkivyskupui

Skvireckui
KAUNAS.. —Teko sužinoti, 

kad Tautininkų S-gos centras 
arkivyskupui Skvireckiui įteikė 
didelį memorandumą, kuriame 
nurodyta daugelis kunigų, ypač 
kapelionų, kurie varo prieš tau
tininkus agitaciją'

Memoriandume kalbama, ko
dėl uždaryta ateitininkai ir 
prašoma politikuojančius kuni
gus sudrausti.

Rekolekcijos tautininkų 
kunigui Tamošaičiui
KAUNAS. — Iš labai gerai 

informuotų šaltinių^., sužinota, 
kad kunigui prof. - Tamošaičiui 
dvasiškoji vyresnybė paskyrusi 
rekolekcijas vienuolyne su jam 
skirtu rekolekcijų vadovu.

Rekolekcijos esančios paskir
tos dėl jo raštų, kuriuose esą 
nešiltaikymo su katalikų moks
lo dėsniais.

Teismas nubaudė kuni
gą Gasparą Spudą

SALAKAS. — Balandžio 11 
d. Salako miestelin (Zarasų ap- 
skr.) buvo atvykę Zarasų tai
kos teisėjas, policijos vadas ir 
valstybės gynėjo pad. Kuby- 
lius.

Tą pačią dieną Martinaitytės 
salėje buvo nagrinėjama buv. 
Salako klebono Gasparo Spudo 
dvi bylos. Spudas buvo trau
kiamas teismo atsakomybėn, 
kad lapkričio mėn. 23 d., saky
damas pamokslą, politikavo, už 
ką tapo nubaustas 200 litų ar
ba 10 parų arešto.

Antroj byloj buvo kaltina
mas tuo, kad vasario 15 d. sa
kydamas pamokslą, aiškino ci
vilinę metrikąciją apšmeižiant 
vyriausybę, todėl ir. antroj by
loj buvo pripažintas kaltu ir 
nubaustas 300 litų arba 15 pa
rų arešto.

Dabar klebonas Spudas iš 
Salako perkeltas Panevėžio aps. 
Teisman nestojo. Bylą gynė jo 
įgaliotinis kun. Pukenis.

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs debesiuotuma's; gali 
būt lietaus apie vakarą ir šal
čiau; vidutiniai ir stipresni 
pietų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 43° ir 62° F. '

Šiandie saulė teka 5:42, lei» 
džiasi 7:52. Mėnuo teka 11:28 
vakaro.

Nubaudė kunigą ir kle- 
riką už kurstymus

SKUODAS. —Už kurstančius 
prieš valdžią pamokslus, kun. 
Mažeikai ir klierikui Jurkui 
buvo iškeltos baudžiamosios 
bylos. Skuodo taikos teisėjas 
klieriką Jurką nubaudė 1000 
lt. arba 6 savaites arešto, o kun. 
Mažeiką 400 lt. arba 2 savaites 
arešto.

Kunigo Krupavičio ap
silankymas Tauragėj
TAURAGĖ.— Balandžio 19 

d._ lankėsi kun. Krupavičius. 
Bažnyčioj pasakė pamokslą ir 
pabrėžė, kad ilgai Lietuvoj to
kia politinė padėtis negali tęs
tis.

Buvo komunistas, da
bar klerikalu pava

sarininkas
K A U N AS.—U ž pa vasari n ink ų 

susirinkimą be leidimo ir triu
kšmą Zitiečių salėj pirmininkas 
Bernotas nubaustas 3 mėn. ka
lėjimo, pil. Pleckunas 500 lt. 
arba 3 mėn. kai.

Bernotas anksčiau buvo ko
munistas ir 1927 met. už ko
munistinį veikimą buvo nubaus
tas 3 mėn. kalėjimo.

Lektorius Herbačiaus- 
kas traukiamas tieson

KAUNAS.—Teko patirti, jog 
p. Herbačauskas traukiamas 
tieson u-to garbės teisme dėl 
biaurių ir neleistinų išsireiški
mų per įvykusius šeštadienį de
batus Vilniaus klausimu Uni
versiteto salėje.

LIETUVOS ATSTOVAS 
MASKVOJE

Jurgis Baltrušaitis pasiliko 
vo

sa-
pareigose.

8 žmonės užmušti 
neramumuos Egipte

KAIRAS, Egiptas, geg. 4.— 
Beni Suefe vakar įvyko kruvi
nų neramumų, per kuriuos, kaip 
praneša, astuoni žmonės buvo 
užmušti ir kelios dešimtys kitų 
sužeisti. Tarp sužeistų buvo 
septyni policininkai.

Neramios demonstracijos pra
sidėjo netrukus po to, kai į Be
ni Suefą atvyko vafdistų (Egip
to tautininkų) vadas Nahas 
Paša ir kiti šeši vykdomojo ko
miteto nariai.

žinios apie jų atvykimą grei
tai pasklido po miestą ir berną 
tant ties namais, kur jie buvo 
apsistoję, susibūrė nerami žmo
nių minia. Policija puolė mi
nią, šaudydama.

Uraganas Jukatane
MERI ADA, Jukatanhs, geg. 

4.—Vakar JukataPo pussaly 
siautė baisi audra, per kurią, 
trys asmenys buvo užmušti. 
Uraganas padarė daug mate
rialinės žalos.

Žemės drebėjimas
AMHERST, Mass., geg. 

šį rytą čia buvo jaustas žemčs 
drebėjimas.
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[Acme-P. B A. Photo]

Madrido, Ispanijos sostines, policija kovoja su riaušininkais prieš karaliaus Alfonso XIII 
vert, imą.

nu-

Prof. Sapožnikov so
vietų GPU išvarytas 

į Narymo kraštą
Amerikos mokslininkai ragina 

mokslo pasaulį protestuoti 
prieš tokį bolševikų valdžios 
smurtą

sovietų val- 
jo paslaugi]

pro f. Sapož-

Amerikos Chemijos Draugija 
gavo žinių apie suėmimą.ir iš
trėmimą į Narymo kraštą (Si
bire) prof. A. V. Sapožnikovo, 
žinomo rusų sprogstamų me
džiagų specialisto ir susisieki
mo kelių instituto chemijos la
boratorijos direktoriaus

Prof. Sapožnikovas buvo vi
same mokslo pasauly žinomas 
savo moksliniais darbais. Jis 
atstovavo Rusijai 8-tame tarp
tautiniame pritaikomosios che
mijos kongrese' 1912 metais, 
dalyvavo daugely mokslo drau
gijų ir konferencijų, už moks
linius tyrinėjimus buvo apdova
notas anglų Šv. Jurgio ordinu 
ir buvo toks savo srity auto
ritetas, kad dagi 
džia negalėjo be 
apseiti.

Sušaudę abudu 
nikovo sūnus ir jį patį keletą 
mėnesių kankinę kalėjime, bol 
ševikai vis dėlto pakvietė jį 
karo technikos akademijos pro
fesorium ir nekartą siuntinė
jo jį su oficialiomis misijomis 
į Vokietiją, Franci ją, Belgiją, 
Angliją ir Jungtines Valstybes.

Del kurių priežasčių prof. 
Sapožnikovas buvo dabar bol
ševikų suitntas, nežinia. Jis 
tapo išvarytas katorgon į Na
rymo kraštą, iš kur jam, 63 
metų amžiaus žmogui, vargiai 
begu bus lemta grįžti.

Amerikos Chemijos Draugija, 
baisiai pasipiktinus tokiu bol
ševikų valdžios smurtu prieš 
mokslininką, kuris politika nie
kados neužsiėmė, kreipiasi į 
visą mokslo pasaulį ir graude
na daryti pastangų, kad prof. 
Sapožnikovas butų tuojau pa
leistas. '

3 jaunuoliai žuvo jų 
aeroplanui nukritus
ASHEVILLE, N. C., geg. 4. 

—Jų aeroplanui nukritus iš 
1,000 pėdų augštumos netoli nuo 
Asheville-Hendersonville aerod
romo, užsimušė trys jauni la
kūnai. ' ■

CONSHONOCKEN, Pa., geg. 
4.—Čia nusišovė Howard Ped- 
pek, First Nat’l Bank kaširiin 
kas. Jo sąskaitose buvo susek 
ta' $45,000 nepriteklius.

> Mažosios Antantės val
stybių konferencija

BUCU AREŠTAS, Rumunija, 
geg. 4. — šiandie čia prasidėjo 
vadinamos mažosios antantės 
valstybių— Čekoslovakijos, Ru
munijos . ir Jugoslavijos—kon
ferencija.

Slapčių slapčiausi posėdžiai, 
j kuriuos niekas pašalinis, jokis 
spaudos atstovas, negali įeiti, 
laikomi Rumunijos užsienių rei
kalų ministerijoje. Kiek žino
ma, konferencijoje bus ypačiai 
tariamos dėl projektuojamos 
Austrų Vokiečių muitų unijos 
sutarties, kuriai mažoj i antantė 
yra labai priešinga.

Japonų ‘Lindbergas’ 
skrenda į Ameriką
TOKIO, Japonija, geg. 4. — 

Jaunas aviatorius Seiji Yoshi- 
wara’, vadinamas “japonų Lind- 
bergu,” išskrido kėlionėn iš Ja
ponijos per Kurilų ir Aleutų 
salas į Jungtines Valstybės. Jo 
kelionės tikslas— Washingto- 
nas. Iš Hanedos aerodromo jis 
pakilo šiandie 10:10 ryto (Chi- 
cagos laikrodžiu—7:10 sekma
dienio vakaro).

Yoshiwara skrenda metaliniu 
Junkerio hidroplanu, be jokio 
radio aparato. Per Kurilus ir 
Aleutus pasiekęs Alaską, iš 
ten skris , Amerikos kontinento 
žiemių vakarų pajūriu 
Francisco, o iš ten, 
Jungtines Valstybes, į 
ingtoną.

į San 
skersai 
Wash-

10 vokiečių studentų 
prigėrė valčiai 

apvirtus
Vo-FRIEDRICHSHAFEN, 

kietija, geg. 4.— Konstancos 
ežere vakar prigėrė dešimt 
vokiečių studentų, kurie buvo 
išvykę valtimi pasivažinėti.
' Nelaimė atsitikp valčiai ap

virtus. Vienuoliktas studentas 
buvo išgelbėtas gyvas.
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Papiovė dvejetą vaikų, 
sužeidė žmoną ir pats 

bandė pasipiauti
EFFINGHAM, I1L, geg. 4. — 

Clarence Kramer, 27, apielinkės 
farmerys, ir jo žmona guli čia 
ligoninėj kritingoj padėty.

gų proto pamišimą,
Kramer, turbut gavęs štai- 

skustuvu 
paplovė, jiems miegant,»dveje
tą savo vaiRų, perplovė gerklę 
savo žmonai, ^paskui pats sau 
rėžė po kaklit
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Washingtone atsida
rė Tarpt. Prekybos 

Rūmų kongresas
WASHINGtTON, geg. 4. — 
Konstitucijos salėj šiandie 

čia prasidėjo šeštas Tarptauti
nių Prekybos Rūmų kongre
sas, kuriame dalyvauja apie
1,000 delegatų iš daugiau kaip 
dviejų dešimčių įvairių pasaulio

Kongreso sveikinamoj kal
boj prezidentas Hooveris pa
reiškė,.. kad viešpataujanti da
bar visame pasauly ekonominė 
depresija tai esąs, didesnėj da
ly, nelemtas didžiojo karo pali
kimas. Kad pasaulis galėtų 
ekonomiškai atsigauti, jis turįs 
būtinai mažinti savo ginkluotę. 
Iš visų ekonominio tautų ko- 
operavimo formų, ginkluotės 
sumažinimas esąs svarbiausias.

Belgų Georgės Theunis, pa
sitraukiąs Tarptautinių Preky
bos Rūmų prezidentas, smerkė 
augštus tarifus kaip vieną pa
matinių esamos depresijos prie
žasčių.

Prez. Hooveris esąs 
reakcininkas, sako 

gub. Roosevelt
NEY YORKAS, geg. 4.-4<al- 

bėdama’s f New Yorko Young 
Democratic klubo pietuose, gu
bernatorius Franklin D. Roo- 
sevelt pareiškė, kad prezidėnto 
Hooverio administracija esanti 
reakcinė ir priešinga bet ku
rioms reformoms valdžioje.

G,ub. Roosevelt, kuris yra’ lai
komas galimu demokratų par
tijos' kandidatu į prezidentus 
ateinančiais rinkimais, smerkė 
nacionalinę republikonų politiką 
ir pranašavo, kad ateinančiais 
rinkimais Amerikos žmonės bal 
suosią už denąokratų partiją.

Girių gaisrai Minneso- 
toj; vienas asmuo žuvo

ST. PAUL, Minn., geg. 4. — 
šiaurinės Minnesotos Cass ir 
Itasca kauntėse kilo gįrių gais
rai. Kiek žinoma, liepsnose 
žuvo vienas žmogus. Ale^ander 
ežero apilinkėj gaisrai gresia 
pavojum kaikurioms vasari
nėms rezidencijoms.

Egiptas pripažino Ispa 
nijos respububliką

KAIRAS, Egiptas, geg. 4.— 
Egipto vyriausybė šiandie ofi
cialiai pripažino naują Ispani
jos respubliką
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Dvieju bombų sprogi
mas bažnyčioje

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
4.—riš Vilią Hermosa, Tabasko 
valstijoj, praneša, kad vietos 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje vakar 
sprogo dvi bombos. Kadangi 
tuo metu žmonių bažnyčioj ne
buvo, tai niekas nebuvo Užgau
tas, tik bažnyčia apdraskyta. 
Bombų sprogdintojai neišaiš
kinti.

Kinai panaikinsią 
extrateritoriahima t,

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 4. 
—Centraline Kintų vyriausybe 
Nar.kinc išleido šiandie prane
šimų, kuriuo pareiškia; kad sve 
timšalių extraterilorialumas bu
siąs panaikintas ateinančių me
tų sausio 1 dieną. Nuo tos 
dienos visi svetimų kraštų pilie
čiai turės klausyti Kinų valsty
bės ir vietų valdžių įstatymų.

Derybos, kurias Centraline 
Kinų vyriausybė vedė su Jung
tinėmis Valstybėmis, Francija 
ir Anglija, dėl ekstrateritorialu 
mo panaikinimo nedavė vaisių, 
tad dabar Nankinas nutarė sve
timšalių ekstrateritorialumo 
teisę panaikinti be atitinkamo 
susitarimo. /

Trockis jau meldžia 
leidimo į Ispaniją
ISTANBULAS, Turkija, gęg, 

4.—Nudžiugęs Ispanijos užsie
nių reikalų ministerio Lerrous 
pareiškimu, kad Ispanijos res
publika suteiksianti Trockiui 
prieglaudos,' i jei jis norėsiąs, 
Stalino ištremtas buvęs bolševi
kų vadas ir raudonosios armijos 
komisaras telegrafu kreipėsi į 
Ispanijos prezidentą Zamora ir 
į Katalonijos prezidentą Mačią, 
prašydamas vizos.

Orlaivis D0-X atskrido 
i Vakaru Afriką

BERLYNAS, geg. i. — Vo- 
kiečių hidroplanas DO-X, kuris 
skrenda’ iš Vokietijos j Brazi
liją, jo vado Friedricho Chris- 
tianseno pranešimu šiandie at
lėkė j Bolamų, Portugalų Vaka
rų Afrikoje.

■MEMPHIS, Tenn., geg. 4.— 
Trys banditai puolė čia Union 
Planters National Bank & Trust 
Co. ir automobiliu pabėgo su 
apie $10,000.

Lietuvon
. I
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Siunčiame Pinigus Paštu ir 
Telegrama. Patarnaujame 
Greitai, Pigiai ir Saugiai.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL. \ * *
Ofisas atdaras kasdie nuo 7 iki 8 valandai, 

šventadieniais nuo 9 iki 1 valandai.
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LIETUVOS ŽINIOS
Tiria gaisro nuostolius 

Plungėje
Nuken tėjusiems šelpti centras 

paskyrė 8,000 lity

J Plungę buvo atvykę iš Tel
šių administracijos ir savivaldy
bių organų atstovai gaisro prie
žasčiai išaiškinti ir nuostoliams 
apskaičiuoti. Bet lig šiol nie
ko tikra dar nenustatyta. Ne
išaiškinta net, iš ko kilo gais
ras. Vieni spėja, kad gaisras 
kilęs iš dūmtraukio, kiti — dėl 
neatsargumo, o dar kiti nuro
dinėja kitokias priežastis.

Kai kurie namai (apie 60) 
buvę apdrausti valstybinėse ir 
privatiškose įstaigose. Apdrau
dimo suma siekianti 350,000 lt.

Nelaimės ištiktiems žmonėms 
savivaldybė ir visuomenė tiesia 
pagalbos rankų. Organizuoja
mas komitetas nukentėjusiems 
šelpti.

Vidaus reikalų ministerija pa
skyrė tam reikalui 5,000 lt., 
Raudonasis Kryžius 3,000 lt.

Į Plungę išvažiavo Vidaus 
reikalų atstovas gaisrų refe
rentas ir Raud. Kryžiaus at
stovas A. Benišiunas, kurie 
vietoje susipažins, kiek ir kam 
būtinai reikalinga pašalpos.

Centre yra kaltinama Pinu 
ges viršaitis, kuris nieko ne 
padaręs tam, kad suorganizuo 
ti ugniagesius.

Organizuojasi taksi au- 
tomobilių savininkai
KAUNAS.— Liaudies namų 

salėje buvo Kauno taksi auto
mobilių savininkų sąjungos 
steigiamas susirinkimas. Daly
vavo 50 asmenų. Visi karštai 
pritarė sumanymui įsetigti savo 
s-gą. Tikimasi, /mat, per ją su
eiti į glaudesnius santykius 
tiesiog su taksi automobilių ke
leiviais ir, jiems padedant, ge
riau prižiūrėti šoferius. Išrink
ta komisija sąjungos įstatams 
paruošti ir apskritai s-gai su
organizuoti.

Du kunigai bus tiesiami 
už žmogaus mušimą
MENA, Ark., geg. 4. — čia 

tapo inkriminuoti du apaštališ
kos bažnyčios kunigai, Sid Wise 
ir P. Larimore, kaltinami dėl 
nuplakimo vieno savo parapijie
čių už girtavimą. Jų teismas 
įvyks rudenį.

r,/.,
.aMul įtekti
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Detroit, Mieli
įKas nulipta ir nugirsta sue-
- cino junti s Detroite

išdirbys-

“Kanada” ir kai kas “važiuo
ja” ten pasivaišini. Gikagicčiai 
tokių “patogumų” neturi, bet 
už tat jie turi Capone, kuris 
tokiais dalykais aprūpina.

IVZ/kZ.s'o/, Ont.
Sulaukus sekmadienio 

Kriaučiūnais susėdę į jų 
mobiliu nuvvkom
pamatyti. Tiesa pasakius, 
nebuvo kąs matyti, 
miestelis mažas ir 
gėrėtis, šiaip viskas 
našu, kaip kad ir
Jungi. Valstijose. Valgyt gali
ma kiek lik nori, bet gert svai-

\Vhd wHI be eieeUd ntM?
For the jasi tiitie, try and 

be thefe. "AiM
■- . ■ ■ ------- r~t ■ 'ii

sa-

f Turėdamas bedarbio “vaka- 
’pijas,” sumaniau 
jgarsųjį automobilių 
lės miestų Detroitą.
Jnisų, kuris bėga iš Chicagos 
j Detroitą per gražius laukus, 
jodydamas nežinomus puikius 
gamtos vaizdus. Kelias labai 
geras ir busas bėga smarkiai, 
taip kad arti tris šimtus my
lių persirito į 10 vai. laiko, ir 
mano Kazys jau dairėsi po 
Detroito gatves ir žingeidavo 
>niesto įvairenybėmis.

Detroito miestas turi gražių 
ypatybių. Gatvės švarios, o 
Halygatviai apaugę dideliais 
gražiais vos sprogstančiais 

kurių puošnumas 
ten esančius žmo-

auto-
Kanados

Windsor 
nėra kuo 
labai pa
pas mus

jnedžiais, 
tikrai žavi 
Dės.

Netrukus susiradau savo se- 
hą draugą Smailį, kur likau 
širdingai priimtas ir viskuom 
'aprūpintas. Smailis turi gražią 
.vaistinę, 12000 Jos. Gampau 
gatvė, ir daro gerą biznį. P-as 
J. Smailis man buvo pažįsta
mas da nuo 1906 m., kuomet 
gyvendami Rrooklyne, N.į Y., 
dirbom revoliucinį ir kultūri
ni darba. Smailiu šeimyna vra 
labai maloni ir drauginga. 
P-lė Birutė neseniai yra už
baigus universitetą ir turi mo
kytojos diplomų. Sūnus Vytau
tas lanko aukštąja mokyklą ir 
mano būt komercijos teisių 
advokatu. Visa Smailių šeima! 
ir dabar dalyvauja vietos lie
tuvių kultūriniame darbe.

Sulaukęs antros dienos nu- , 
vykau pas d. Strazdus. Straz-

Pas Dr. ainiai t į.
Daktaras lail^tisi, taip sa

kant, po senovei. Kalbus ir 
draugiškas, tik matomai ma
žai dalyvauja visuomenės 
darbe, o daugiau užsiėmęs sa
vo profesija. Augina dvi gra
žias dukreles, į ką, matomai, 
kaipo gero levo, ir dedama vi-
sa viltis.-

Vaušosc pas Račkauskus
Račkauskai turi labai gražių 

ir švarių valgyklų ir daro ge
rų biznį tarp svetimtaučių. 
Ponai Račkauskai ' yra labai 
draugiški žmonės. P-n i Rač- 
kaUskicnė-Karaliulė, savo lai
ku gyveno, Rrooklyne, N. Y., 
ir buvo kibai veikli darbuoto
ja tarp brnklyniečių kultūros

norių, nevien kad draugiškai 
vaišino, bet, įsimetę į savo 
“fordų”, važinėjo po visą mie
stų aprūdydami įvairias mies
to įstaigas ir parkus. Nuvežė 
ir aprodė ■ Kordo dirbtuves. 
Tai iš tiesų verta pamatymo

ir politikos darbe. Račkauskai 
augina du gražius suntisr

Detroilirčiai ant ratų.
Manau, kad neapsiriksiu

kyrhmuiM, kad Detroito gyven
tojai kas keturi žmonės turi 
vienų automobilį, ir man ro
dos, kad jei juos kas nors su- 
pikintų gerai, tad jie į kelias 
valandas gali visi susėsti į 
savo ratus ir kuogreičiausia 
išvažiuoti iš miesto. Miesto 
gaspndorius turėtų šitų .visą 
matyti ir būt labai atsargus, 
nes kitaip jie jam gali iškrės
ti šposą. — A. L.

ĮVAIRENYBĖS
Ar galima skraidyti 

km. aukštumoj?
20

Kenosha, Wis

S. L. A. Lodge is to elect 
ncw officcrs for the year, so 
this makos the coming mect- 
ing very important. The meet- 
ing will be held in German 
American Home at 7:30 P. M. 
May 5, 1931.

Here’s your chance to get 
rid of the correspondcnt, and 
I’ll bet the ncXt thing the 
meniber reads wlll hring hhn 
a running to the mceting. Re- 
freshmcnts will be served. 
Huzza!!!

Officcrs held a mceting, and 
({uite a fcw new subjccts are 
to he hrought up for discus- 
sion. Prcsent officcrs of thė 
lodge are: Prcsident 
Jakutis, Vice-Presidcnt

Jau senai mėginama klek 
Įima aukšCiau pakilti j orą. Pa
skutinis ankštumo rekordas sie
kia 12,6 km. Didžiausias sun
kumas aukštai pakilti — tai 
trukumas aukštumoj ’ deguo
nies. Tuo reikalu tyrinėjo žino
mas aviatorius gydytojas Gar- 
saux, Dr. Behague ir Dr. 
Charle Riehet. Garsaux mėgi
no su kralikais, ir pasirodė, 
kad jie dar gali puikiai gyven* 
ti ir labai retam ore, koks yra 
15 km. aukštumoj, jei tik 
guonies procentas tame ore di
desnis (paprastame orė deguo
nies yra 21%), būtent, lig 
60r/(. Todėl jis mano, kad pa
darius orlaivy atitinkamą Uždą*

ga-

M karftUrl, kur bu- 
jį tok* deguonies

proųefttaš, tokiu orlaiviu butų 
jaliiina pakilti 15 feįfi. ir hėt 17 
<m. aukojo, jei deguonies pro
centą padidinti. Tuo budu 
jau yra pavykę pakilti net 13 
km. Pakilti 18—-20 km. aukš
čio vargiai kada nors pavyks, 
ncą tokioj aukštumoj oro be
veik nebėra (labai retas) ir to
kiame retame ore negalėtų 
veikti motoras. [“T.”]

' - A- ........................ A f --.

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

thett/c?

■■■■.......  -■■-.... ir r'rittfi -■ ;tffr~ į^Vk" ' “■
* Į,.j. H >Mf

Mh«a

IŠEIKIT! y 
Esorka Sutriški 

Smagiausi Jautimįti

Vyrai! Jauskitės smagiai t 
Gėrėkitės gyvenimu. Varto- 
kit Severa’s Esorka regulia
riai! šis gaivinantis tonikas 
palaiko virškinimą norma
lų, pataiso skilvio ligas, pa
salina konstipacip. Užtiki- 
mas per 50 metų. Pas apie- 
kini^kus.

Garsinkites “N-nose”

ĮGALIOJIMUS
(Dovternasds)

galite padaryti pas 
mus pigiau ir geriau 

negu kitur.
Klausdami informaci

jų iš kitų miestų 
rašykite

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
«l. M .1 ■» <1 E II .1 Mlll ,,

Iki Gegužės 15 Dienos
NAUJIENOS duos visiems NAUJIENŲ 

SKAITYTOJAMS, kurie užsirašys 
NAUJIENAS sau, savo drau

gams bei giminėms

Frank 
Amc- 

Au
na Bružas, Trcasurcr — Char
les Bružas, Financial Trcasur-

a
Šiurkščiais

tautiečiai, ar girdėjot* kad 1931 m.
“KULTŪRA”,

mokslo, visuomenės* literatūros iliustruotas mėnesinis pažangios minties 
žurnalas, eina Žymiai padidintas, pertvarkytai it pagerintas. Per metus 
susidarys stora 700 psl. su viršum didelio formato iliustruota knyga.

“KULTŪROJ” rašo įžymiausi Lietuvos pažangiosios visuomenės 
vieke jai, mokslo žmonės, kritikai, rašytojai ir kt.

►

Amerikos lietuvi, šį žurnalą pats skaityk ir Užprenumeruok jį kaiti 
Lietuvoj, juo labiau, kad “Kultūros’* Žurnalo kaina labai pigi'. Amerikoj 
metams — tik 3 doleriai. Užsakant kam Lietuvoj —- 2 doleriai. Adresas:

“KULTŪROS” Ž„ 
Šiauliai, Aušros ai. 15, Lttliuania

Jmd.iid.-i, , ..rI ii. ........................................ .........

Visai Dykai Knygų
Metiniems Prenumeratoriams už $5.00

$2.50Pusei Metų už

Pasirinkimas tik grupėmis

———.............  u ir imii' i.'.i ''

i>^į*i..il.il nį. i. ik, i į, i.mnnt.1

Kaina
Grupė I. $2.50

M J. VIŠKOŠKOS Tikri Juo- 
kai .................... ..................

DR. KARALIUS Barbora
Ubryka arba klioitorius ir 

Jėzuitai .......................................... .75
MARIJOS KONOPNIC-

KOS Pagal {statymus .............. 75
ERKMANO ŠATRIJONO 
Laikrodininko Atsiminimai

No.

25

26

28
.20

Viso $2.50

No. Kaina
66 KARLO KAUTSKIO Kas 

yra Sotializatija .................20
W. SHAKESPEARE’O 
Macbbeth ..........  75

72

pudžio. Bet bėda esanti tame, 
kad dirba tik dalis darbinin
kų ir tik po tris dienas į sa
vaitę. čia kalbantis su d. Stra
zdu. jis man pasakė, kad dar-j 
bo padėtis Detroite prasta ne j 
vien pas Fordų, bet ir visame' 
mieste. Darbo padėtis talpi 
prasta, kad bedarbių randa- i 
si labai daug ir niekur darbo' 
negali gauti. Daugelis tykių | 
bedarbių randasi tiesiog kri-l 
tiško.) padėty. Dėliai to biz
nis ir gyvenimas visame mies
te kuo prasčiausiai ir galliti-. 
nai supraratižnotas.

.S7./L Jaunuolių kuopos 
tHt kart3 lis.

Savo Gerklę 
Erzinimais

»,->• / į,; '■■į '

Vietoj to 
pasiimk LUCKY"

6

7
8

14

31

45

50
71

73

78

Grupė U. $5.00
ISTORIJA CHICAGOS 
LIETUVIU .......................... $1.75
JANULAIČIO Airija ........ .25 
S. MATULAIČIO Dvi Ke- 
liOni { Tolimą šaurę ...............40
DR. J. ŠLIUPO Kiek Seno- 
vės Graikai it Romėnai prt- . * 
aidėjo pastomėjimul Gamtos 

mokslų priekyn .......... . .40
OLSZEVVSKIO Pasaka apie 

Kantrią Aleną . ................
R. J. STEVENSOS NAK- 
VYNfi .........................................
SOCIALIZMO MINTIES 
BLAIVUMAS .................... $1.00
LIEPUKO Peklos Kančios. 
Dainos .........................................
VIŠKOŠKOS Gyvybė — 
Poemos ........  ....t.........
BR. VARGŠO Gadynės 
Žaizdos ....o............................

Viso $5.00

Grupė V. $5.00
A. JANULAIČIO Airija .... 
S. MATULAIČIO Dvi ke
liom i Tolimą šiaurę .........
A. OLSZEVTSKIO Pasaka 
apie Kantrią Aleną ............
L. TOLSTOJAUS Pragaro 
Atgimimas ..................... .
OL1VER SCHREINERIO
Sapnai ...................—....... .......
DR. Ė. LOEB Kultūra ir 

Spauda ..................... .
53 DR. A. J. KARALIAUS

Moralybės Išsivystymas ..........
56 K. ŠEŠTOKO Kas Išganys

Liaudį ff J.................... .75'
60 Milui ijada Dzūko Virižmo- _

7 
8

31

38

37

49

18šeštadienio vakare, bal.
d., nuvykom į Lietuvių Svetai
nę, kur buvo laikomas SLA. 
kuopos jaunuolių 
Svetainės trobesys 
rodo gana gražus, 
nes per mažos dėl
ir lodei nesudaro gero efekto, i 
į kalbama vakarėlį susirinko 
apie šimtas svečių* didesnę 

sudarė jaunimas. Kaip 
jaunieji, taip ir senieji visi šo-

vakarėlis.: 
iš oro at-

parengimų,

Dabar! Malbnėkitel ;- Uždekite savo pirštą 
ant gerkles - ant vadinamojo “Adomo Obuo
lio.” Ar jus žinote, kad tuo pirštu jite palytė
jote lar y nxą? - Tai jūsų garsinė dėželė -kurioje 
jūsų garsinės gyslos. Jūsg balsas yra vienas iš 
brangiausių nuosavybių-SėUgokit j|-Apginkit 
jį. Ne naikink saVo geįrklę šiurkščiais erzini
mais -*■ vietoj to, pasiimk LUCKY cigaretę -» 
Atsimink, kad LUCKY STRIKE yra vienintėliai 
cigaretai Amerikoje, - kurie . per vadinamą 
“SPRAGINIMO” procesą švarūs nuo tam tikrų 

' erzinančių ypatybhl, kurioa randati žaliame 
tabake. Šie visi pašalinti iš tabako šiurkštumai 

- parduodami chemikalų gamintojams. > Jų nėra 
jūsų LUCKY/STRIKE cigaretuose. Apsaugok

savo brangų balsą.

21

30

39

40

.25
■d .1.1

Viso ............ . .......... . ............... $5.00

Grupė III. $2.50
KL. JURGEL10NIO Miriių 
Knyga ............ ....................... $1.00
V. GARSINO Karės Lau
kuose (kareivio atsiminimai) 
A. J-TIS Kaip Žmonės su 
Ponais kovojo ..... .............

FRANK HARRISO Pasako
jimas Apie Jėzų ....................
J. ABENO Kaip Žmogus 
Mąsto ..................................... —

57

70 KL. JURGELIONIS Gludi
Liūdi
Viso

.35

$l$0

9

25

26

visi, kaip viena šeimyna, link
sminosi kuo puikiausia.

čia jau už sienos randasi

Grupė IV. $5.00
KV PETRAUSKO. U Mu- 
žikos srytics ..............................
BARBORA UBRYKA ar
ba Klioštorius ir Jėzuitai .... 
MARIJOS KONOPNIC- 
KO8. Pagal {statymus ........

29 P. MERIME. Lokis. Lie
tuvių legenda .................

V. GARSINO. Karės lau
kuose ............................................
V. KOROLENKO Makaro 
rK.ttMx.”’*j.’ 'KARALIAUS 

Pasikalbėjimas Amerikono su 
su Grinorium ........... . .............
S. K. KRUKOWSK1S Cbi- 
nlja ......................... *..............
JOHN M. WORKS Kas yra 
Taip O kas he Taip? ..........
ŠARŪNAS Gruodžio 17 
dienos Perversmas ..................... 20

Naujienos Chicagoje ir kitur 
Metams $8.00

Naujienos visur Amerikoje 
Metams $7.00

Kam nemalonu bus gauti tokias dovanas. 
Rašykite tuojaus ir siųskite Savo

- užsakymus

30

36

52

64

Draugai Amerikiečiai!
Skaitykite pažangiųjų Rygos 

lietuvių žurnalų
“Laisvas Žodis”

“LAISVAS ŽODIS” rašo apie dar
bininku ir valstiečių kova už švie
sesnę ateiti ir jų gyvenimų.

“L. ŽODIS” kovoja su visokiais 
tamsos apaštalais ir kelia aikštėn 
klerikalų ir jėzuitu juodus darbus.

“L. ŽODIS” Wvo turiniu labai 
įvairus, talpina uaug paveikslų iš 
viso pasaulio gyvenimo.

“L. ŽODIS” eina kartas per mi
nėsi ir metams kainuoja

tik 1 doleris
Dar gaunami šių metų pirmieji 

numeriai. , Skubėkite išsirašyti, kad 
nebūtų per všlu

“Laisvo žodžio .
adresas:

Latvija, Riga.
Gogola iela 7a-9

It’s toasted”
: Spraginimui naudojami Ultra Violoiiniai spinduliai

Saules spinduliai nokina—-Šiluma Švarina
Gerkles Aosauaci — Prieš knisimus — prieš keSuĮJ

P A K L A U- 
ZS'Y^K PER 

RADIO- 
Lucky, Strike 
šokių orkestro, 

„ . kuris griežia 
kiekvienų An
tradienį, Ket- 

, vjrtųdienl i r 
• ;'^eštadiėhį, va-

karais’per N. 
R.- C. radio 
stdtis.i.-

Milu) ijada Dzūko V iri žmo
niški Nuopelnai ir Juodesnis 

už Pragaro Pavydas ........
68 KL. JURGELIONIO fcekfe- 

matorius ............................
J. KURZEMEWSKIO Me
dicinos Daktaras ....................
H. 1SBENO Šiaurės Karžy
giai 4 veiksm. Tragedija .... .35

Viso .................................... $5.05

Grupė VI. $2.50 
ŽEMAITES RAŠTAI K». 
rėš Metu, kaina .........................75
SIMUKAS Ir MAGDUTfi 
Graži pasakaitė 15

54 DR. A. J. KARALIUS Pa
avimasis pas įvairias Tau
tas .50
LAUKIO P. Kropotkino — 
Ko mums reikia pirmiausia .35 
H. IBSENO šiaurės Karžy
giai .. ...........  35
M. Grigonio Katriutės 
GitttafM    ..........  20
BR. VARGŠO Milijonai

Vandenyje ..................................20

Viso ......................................- $2.50

Grupė VII. $5.00
NAUJAS PILNAS ORA
KULAS Visokių Paslapsėių 
Knyga, kaina .......   $2.50
ROBINZONAS KRUIZIUS 
Labai Graži Apysaka ....... 
GYVENIMO VAIZDE
LIAI ......................... ..................
J. A. FRBDRO CONCIL-
LIUM FACULTATIS .... 

GOGOLIO Plrilybos, Ko* 
mediją .................. . ................... .
J. S. TURGENEVO Pini
gų Nėra ............ . ......................
BALČĮKOW$KIO Pono Fe
likso Atsilankymas kom.........
J. GURAUSKIO Šabptttris 
Komedija ..........    .20
A. N. ASTRAUSKU) Vy

rų Vergiją, komedija „ ... 
V. K. RAČKAUSKO Pili

mis ir Proza ...........  ^35

84

93

40

61

93

80

82

22

35

76

94
20

95

96

97

99

69

Viso $5.00

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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“Savas Pas Savų
— sako biznieriai

BAGDONAS BROS.
FURNITURE « PIANO MOVING 

Local B Long Dūtance Removal 

3244 S. Halsted St.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

PETER BARSKIS
Mes parduodam rakandus ir radios 

pigiomis kainomis 

1748-50 W. 47th St.
T«L Y.td. 5069

P. BALTUTIS & CO
LAIVAKORTĖS IR
SIUNTIMAS PINIGŲ

3327 S. Halsted St.
T«l. Y.rd. 4669

Goodeonai Broliai
Fornylių ir pianų muveriai vietoje ir 

toli, patarnavimas geras ir pigus.

817 West 34th St.
Tel. Boulevard 9336

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip ir me

džio nuo mažiausio iki didžiausio. Kai
nos prieinamiausios.
2152 WEST 69th STREET

W. b: JUČUS 
BUČERNfi IR GROSERNfi 

Valgių prpduktus parduodam pigiau 
negu didelėse kompanijose 

3239 S. Halsted St. 
Tel. Victory 2168

M. J. KIRAS
REAL ESTATE 

Parduodam, mainom ir rendaojam 
narnos

3335 S. Halsted St
Tel. Yard. 6894

S. P. Kazwell and Co.
REAL ESTATE, SUBDIVIDER 

AND INSURANCE

2839 W. 63rd St
TeL Republic 8899

MILDA AUTO SALES 
D. KURAITIS. Sav. 

Parduodam 
OAKLAND IR PONTIAC 

Automobiliai
806 W. 31 St. Victory 1696

F. MICKAS
SIUVĖJAS

Siuvame vyrų rubua ant orderio, 
taipgi valome ir protiname 

4146 Archer Avė.
Tel. Lafayette 9832

RAMOVA LAUNDRY 
(WET AND DRY) 

Vienintelė lietuvių skalbykla Bridgepor- 
te—teisingas ir greitas patarnavimas 

819 W. 35th St. 
Tel. Boolevard 9122

PETER NOVER
Deimantai, Laikrodžiai ir Brangmenys 

Laikrodžių taisymas

4148 Archer Avenue
Pbone Lafayette 3847

BERNARD PETKA’S
Vyrų aprėdalai geros rųšies ir 

vertės, paikių spalvų

4171 Archer Avė.
Netoli Ricbmond

Pbone Prospect 8816

A. PAVILIONIS 
Hardware, Malevos, Varnišiai, 

Stiklas, šepečiai 
6825 S. Western Avenue 
Patenkiname visus. Mes pristatome.

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS, Propr.

Siutus darom ant užsakymo 
Valom. dažom, taisom ir prosinam

1403 S. 49 Ct.,
CICERO, ILL.

J. WELICHKA
PIGIAUSIAS LIETUVIS MUVERIS 

CHICAGOJ

6725 So. Rockwell St.
• Pbone Republic 3713-3691

GARSINKITES
NAUJIENOSE

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Aldonos Briedžiutės 
debiutas

P-lė Aldona Briedžiutė 
sirode Chicagos Lietuvių 
ditprijoj pirmų kartų per 
gūžės Pirmos apvaikščiojimų. 
Aldona yra dar visiškai jau
nutė pianistė, studentė I)e 
Paul universiteto. Gegužės 
Pirmos programe ji paskambi
no Liszt’o Ųuartette iš Verdi 
operos Kigoletto. Visi jų girdė
ję muzikos autoritetai tvirtina, 
kad vargu dar kas tų veikalų 
skambino su tokiu jausimi, in
terpretacija ir teknika, kaip 
tai atliko p-lė* Briedžiutė. .Jos’ 
debiutas pirmų kartų didelia
me lietuvių koncerte padarė 
kuopuikiausio įspūdžio net į 
labai išlepintus muzikos mė
gėjus.

ši jaunoji pianistė yra duk
tė Marųuette Park gerai žino
mų, inteligentiškų p. Briedžių, 
gyvenančių ant 69 gatvės. Tik
rai malonu, kad tėvai taip pui
kiai išauklėjo vaikų Jalenta, 
kuriuo ne tik jie patys gali iš 
širdies pasidžiaugti, bet ir mu
sų visuomenei dovanoja dar 
vienų meno pajėgų. Toko pa
tirti, kad p-lė Briedžiutė yra 
gavusi keletu dovanų už lai
mėtus piano skambinimo kon
kursus. — Girdėjęs.

pa-

(le-

“Gegužės Karalaitė”

Chicagos Lietuvių Choras 
“Pirmyn” gana sunkiai dar- 
niojasi daugiau negu kitais 
metais. Jis nepailso ir dar smi
čiai tebesidarbuoja kad pa
stačius. tų gražių operetę -- 
‘‘Gegužės Karalaitė” sezono 
)abaiginuii. Dainininkai ir ar

tistai rengiasi visomis pastan
gomis, kad palinksminti visus,

, Į I TH ....I 

kurioms yru įdomu muzikos Ir 
dainos kultūra. Operetė J)US 
perstatoma gegužio 9, Lietuvių 
Auditorijoj 8 vai. vakaro. Po 
to gražaus perstatymo bus šo
kiai iki vėlyvos nakties. Tai 
bus paskutinį kartų šį sezonų, 
kai galėsime pasilinksmint ir 
pasimatyti su draugais. Kvie
čiame dalyvauti visus ir pa- 

organi-

*

zacijįj.

A. K.

thoroughly bome in upon him | < 
that chicken patties and street 
cafs do not cooperate well. For 
some reason, the patty sejems 
to want to see more of the 
world and the sunlight. Mr. 
Bifkins tried to forget what 
he had eaten for dinner, būt it 
insisted on being remembred, 
and any avvful thought crossed 
his mind and made him shud- 
der with dismal forebodings. In 
addition to his mental misery, 
every time the car stopped or 
started, he and the immediate 
portion of the flock about him 
went into a huddle, and profa- 
nity resulted.

'“Toity—fifh!” screamed the 
eonduetor from the platform, ' ♦

Mr. Bifkins heaved a mighty 
sigh of relief that cchoed 
through the car likę the noon 
whistle at the boiler works, 
and started for the cxit. By 
accuracy and cleverness of aim 
gained by experience and cau- 

Bifkins was having it sėd by sheer desperation, he 
| made record time in going the 

he 
reached the door, one of the 

treatmentas I pack that he was leaving to 
vienas stagger on without him, yodel- 

|ed after him:
“Say!! What’s The Name Of 

Y.our Team?!”
—Magda

an inarticuląte apo-

were more sardines 
the can, and the car

Busimoji Novelistė
Skaitytojai bus pastebėję keletą trumpų škccų, nesenai įdėtų "Naujienose” ir 

pasirašytų kukliu slapyvardžiu "Magda”, kurios paveikslas su nauji! rašinėliu de
dami žemiau. Gal daugelis autorę iš paveikslėlio pažins, tuo geriau. Redakcija ta
čiau, tenkindama jos pageidavimą, tikrojo vardo dar neskelbia. Tai yta jaunutė, 
pirmo semestro universiteto studentė, pradėjusi bandyti trumpus vaizdelius raši
nėti. Vaizdeliai yra žadantys ir rodo autorės puikią vaizduotę bei sakinių discip
liną. Nors Magda pageidauja, kad jos vaizdeliai butų išversti j lietuvių kalbą, ta
čiau atrodo, kad kol kas verčiau bus juos leisti originalėj kalboj, kaip parašyti, 
kadangi kiekvienas vertimas kenkia styliaus originalumui. Ateity p-lė Magda žada 
bandyti pati lietuviškai rašyti.

MAC, D AMes PERKAME
Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonus ir MOKAME BRAN
GIAUSIA, negu visos ki
tos įstaigos Amerikoje — 
$80.00 už $100 vertės Bo
nų ir $40.00 už $50 vertės.

Atsilankykit ypatiškai 
arba prisiųskijc regisr. 
truotame laiške, tuoj gau
site Lankos čekį.

Prirengiame dokumentus ke
liauninkam, parduodame laivakor
tes ant visų ekskursijų rengiamų 
per Lietuvių Laivakorčių Agentų 
Sąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon. z 

John J. Zolp 
4559 So. Paulina Street

CHICAGO. ILL.

Mr. Bifkins Comes 
Through

Bifkins fpund 
lady with a 
worn suitease 
DirecjLly behind
an old gentleinan 
newspaper which, 
der swayed with

Lietuvių Drabužių
Krautuvė

DIDELIS PASIRINKI
MAS PAVASARINIŲ ir

VASARINIŲ
DRABUŽIŲ.

VYRAM, MOTERIMS, 
MERGAITĖMS IR 

VAIKAMS.

Geriausių išdirbėjų tavo ra i už 
žemas kainas.

JUOZAS PIKELIS
2945 W. 63rd St.

arti Ricbmond St.
Tel. Grovehill 0989 , 

Nedėliomis atidaryta nuo 9 iki Imai 
vai. po pietų.

It was on a street car, about 
five o’clock in the afternoon 
when Mr. Bifkins and the 
Howling Mob were headed for 
home. Thė tableau they formed 
resembled the interior or an 
occupied sardine can that had 
been overfilled, and then sorhe. 
Mr. Bifkins and the Mob were 
jammed in the, aisle, clutching 
dosperately the meagre support 
of the 
or the 
peršon 
were 
mostly, except for the half do- 
zen of the Mob who were 
standing on Mr. Bifkins feet.

Mr. Bifkins, holding a pon- 
derous bundlc under his arm, 
and trying to look as though 
he didn’t knovv it, ventured a 
timid survey of his compa- 
nions. Peering about with his 
watery eyes, he, disccrned on 
his right a plasterer carrying a 
dinner pail. On his left, Mr.

straps, backs of seats, 
shoulder hiades of the 

next to . them. They 
standing on the floor

SMUIKO LEKCIJOS
Klesa iš keturių, 75c kiekvienas.

Taipgi privatiškos lekcijos duodamos 
jūsų namuose 

JOHN DIETRICH.
1124 W. 19 Place

1TCHING n M
bi m

If itehing, buming skiri makos life 
unbearable, quickly apply Žemo, the 
soothing, cooling, invisible family 
antiseptic. Thousands find that Žemo 
brings«swift relief from Itching, helpg 
to draw out local infection and re- 
store the skin to normai. For 20 yeark 
Žemo has been clearing up skin» re- 
lieving pimnles, rash and other skin 
irritatlons. Never be without it. Soli 
everywhere—35c, 60c and $1.00.

exhibited by all exccpt the 
Dusky Lady who plcked up her 
suitease. and, beaming broadly, 
muinbled 
logy. 1

There. 
added to
started forward with a hirch 
vvhich precipitatcd Mr. Bifkins 
sidewnrds, smashing him into 
the plasterer who dropped his 
dinner pail which clanged fu- 
riosly as it struck the floor. 
The' ovvner bent to recover it 
and car stopped with a jolt. 
The plasterer promptly assum- 
ed an undignified attitude by 
butting thė old gentleman in 
the stomach. The old gcntle- 
man swore audibly, and fought 
his way to the, rear platform, 
dedięating the whole consign- 
ment present to the lower re- 
gions. The plasterer regained 
the pail and the strap, and 
quiet reigned while the car 
swąyed along likę a camel with 
fallcn arches.

Mr. :
/ ...

Vericose Gyslos ' 
Išgydomos $15

Ir $2 už treatmentą. Kojos yra 
ne tik gražios, bet jos taipjau yra 
stiprios ir naudingos. Tas tiesa, kad 
padidėjusios gyslos atima iš kojų jų 
gražumą, bet jos taipjau išvagia stip
rumą ir sumažina jų naudingumą.

Padidėjusios gyslos iššaukia nuo
vargį, sutinimą, atviras žaizdas ir pri
veda prie nervinio pajrirno. Jeigu 
jus jas turite, aš raginu jus išgydyti 
jas dabar.

Gydymas yra pagelba įčirškinto. 
Jis yra be skausmo, saugus ir nerei
kalauja gulėti. Išgydymas yra tik
ras ir gyslos niekad nebesugryšta. A’, 
vartojau šį gydymo būdą nuolatos ir 
sėkmingai per tryliką metų. Mano 
rankose jus esate saugus ir jūsų ko
jos bus stiprios ir gražios kaip buvo 
pirmiau.

SPECALI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ.

Ruptura Išgydoma

back 
made 
time 

black

a large dusky 
bluging, much- 

under her arm.
him stood 
perusing a 

as the rea- 
the motion

of the čar, tickled the 
of Mr. Bifkins’ neck and 
him sąuirm. And every 
he sųuirmed, v his little
derby slid further off to t|ie 
side, disclosing his shiny bald 
hcad with its tiny fringe of*white hair.

The eonduetor interrupted 
Mr. Bifkins’ musings of his 
fcllow travelors by shrieking, 

“Toidy —foist strit;
The car stopped with a joltT, 

and the Dusky Lady dropped 
her suitease bu the old gentle- 
maii’s corns. There, was much 
noise, and genėral excitement

Ar jus esate bevaikė? Į of the car' As 
Reguliaris $1.00 
pasiunčiamas dykai 

šeimynai
"Afi buvau vcčIub ir kiekvieną dieną visai 

fiirdžla ilffėjaUH kūdikio, be^ veltui”, rafio 
Mrs. L. Scheller, Indiana, "todėl afi ifiHiahja- 

į dinau jusi) receptu. Imant antrą dėžute afi 
negalėjau ifiroikftti 
savo džiaugsmo, A A 
nesirgau nė vienos 
dienos. AA likau 
motina sveiko 8% 
sv. kūdikio. Tik Die
vas žino musų 
džiaugsmą. AA ti
kiuos. kad kiekviena 
moteris, kuri trokA- 
ta motinystės, ims 
Jūsų vaistus. Jus ga
lite vartoti Ai lalAką 
ir paveikslą dėl gar- 
sinimi). Aeiu jums".

"Vedusi 11 metų 
ir daktarai man sa
kė, kad aA niekad 
neturėsiu vaikų", ra- 
Ao Mrs, VVhite. Pa. 
"AA pabandžiau jūsų 
vaistų. Dabar aA 
busiu motina spalio 

i troškimas iAsipildč".
ne-specifiAkas, 

paremtas am nuiuiij v.ummu, buvo varto
jamas tūkstančių moterų hu tokiomis pa
sekmėmis. kad bėgyje ateinančių 30 dienų 
jis pasisiūlo pasiųsti pilną dolerio treatmen
tą, apmokėtu persiuntimu, be COD.. be 
Jokių kaAtų, be pareigų, dykai kiekviennai 
moterei, kuri tik paprašys. •!

Dr. DePew Šiam mėnesiui paskyrė 1000 
nemokamų treatmentų, todėl būtinai para- 
Aykite Aiandie. Jis taipgi pasiųs dykai kny
gutę "Childlcss Marrlages Explaincd".

Tildai prlslųskitc savo vardą, užteks atvi
rutės, ir vaistai buą pasiųsti uždarytame vo
ke. Dr DePew mano, kad jus nusistebėsite ir 
busite patenkintos. Adresuokite: Dr. DePew, 
Suite EKB. CoateH Houso, Hansas City, Mo.

________ a

ŠIOS PAPRASTOS TAISYK
LES PALENGVINS DANTŲ 

DYGIMĄ

Prižiūrėk kūdikio maistų dan
tims dygstant.- Nėpermaitink 
jo. Dabok jo skilvį ir vidurius 
ir prie pirmo ženklo gasų ąr 
konstipacįjos, duok jam kelis 
lašus nekenksmingos, skanios 
Fletcheris Castoria. šios pa
prastos taisyklės padaro leng
vų dygimų dantų milioftams kū
dikių — ir motinoms taipgi. 
Per virš tris dešimt metų Cas
toria visur buvo patikima pa- 
gelbininkė motinai. Ji nurami
na neramius, piktus kūdikius 
ir juos lengvai ir greitai užmig
do — o kad ji yra grynai auga
lų, tai jus galite duoti jų taip 
tankiai, kaip būna reikalo. Ji 
atlieka ricinos aliejaus darbų 
geriau ir daug švelniau. Del 
jūsų apsaugos, bonkutė tikros 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašų.

an/ dre$sorsuit
tCLEANEDIPRESSED

79*
3 DIENŲ 1 

PATARNAVI
MAS 

Puikiausias 
Valymas 
Chicagoje 

VISI 
DRABUŽIAI j 
APDRAUSTI , 

40% 
Vyrų siutai ---------- 79o
Moterį) skrybėles 3fic
Vyrų skrybėles ...... 60c 
Specialiai gegužės mCn. 

pirštyuCs — pora 17c 
Dros3s nudažomos $2.6t> 
SECURITY MASTER CLEANERS 

169 N. State St.
kampas Randolph, Room 1612 

' 6 ar daugiau rūbai pristatomi dykai. 
Atvežkit juos.

.40% Nuolaidos ant Drapes
Saukit 

Randolph 6028 
dėl pristatymo 
patarnavimo

Beneller kūdikis 
4% mėn.. 17Mi svarų 
niiin. Mano didžiausias

Dr. DePew’s treatmentas, 
paremtas aut liaukų veikimo

Aš taipgi išgydau rupturą be pei 
lio. skausmo ar išlikimo iš darbo 
Atsitikimai, kuriuos aš išgydžiau 25 
metai atgal, tebėra sveiki ir patvarus 

PASITARIMAI DYKAI 
VISOSE LIGOSE

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly Ir Ketverge 

iki 8:00 vat vak. >

Garsinkites “N-nose”
Paint

Ready Mixed 

Galionas už $1.65

Fiat' 
Paint

Vertės $2.40 

Galionas už $1.85

PAINI

Vamish
Vertės $2.50 
*

Galionas už $1.49

Enamel 
Paint

Turi gražų blizgėjimą 

Galionas už $2.50

HARDWARE & WALL PAPER
, „ . WHOLESALE IR RETAIL

200 {vairių rūšių nuo 5c iki $2.75 už rolf. ,
Taipgi užlaikome patyrusius malevotojus ir popieriuotojus

J. s. RAMANČIONIS, 
3147 SOUTH HALSTED STREET, TEL. VICTORY 7261

gal.

gal.
gal. 
iki

J. H. Riczkus
MALEVOS — VARNIŠIAI

4357 S. Maplewood Av
•• , Tel. Lafayette 7545

APSAUGOKITE
SAVO NAMUS!

išku.

PROBAK-

GERIAUSIA KOKYBĖ 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

Varnišiai nuo $2.10 iki $5.00 
Jewell Wall Fiat maleya $2.40 
Jewell aliejinė maleva $2.10 

$3.65 gal.
Tyras Boiled Linseed Aliejus $1
Dutch Boy White Lead 100 svarų 

$11.35

suteikia 
barzdaskutyklos 

mmmi komfortų*skutimus 
namie

Užrakinkite Atda 
rus Langus• Išradėjas f 

F. Laseck- 
(Lasevičiuš)

Su šiuo naujai išrastu langų užraktu 
jus galite atidaryti langų kiek jums 
patinka Ir užrakinti jį taip, J<ad nie
kas iš lauko pusės negalės atrakinti 
ir įlysti pvidij. Eidami gulti galėsite 
palikti langus atdarus, kas yra labai 
naudinga sveikatai. Jūsų maži vai
kai galės būti prie atdaro lango ir 
jie negalės langų labiau pakelti ir 
nebus pavojaus vaikui iškristi. Lan
gai, po užrakinimo, nebarškės kad ir 
laikė didžiausios audros. šie prie
taisai tinka prie visų langų ir kiek
vienas lengvai gali juos prie savo 
langų pridėti. Langų negadina. Vi
si dėkitės prie savo langų — už mažai pinigų turėsite 
didelę apsaugų. Tuzinas dėl 12 langų pasidi 
Persiuntimų apmokant. .Sutaupinsite daug 
langus taip sutraukia, kad šaltis negali įeiti.

Agentams'didelis nuošimtis. Klauskite 1
• 1 Adresuokite:

da už $4. 
nglių, nes

FRANK LASEČ
498-500 Ferry St, Newark, N. J,

Tel. Mitchell 2-2554
GARSINKITES NAUJIENOSE (PROBAK BLADE)

BY WESTPHALSTAR DUST Copyright Mldwc»t Fėatur* Service >
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WENT TO 
hollynood 
BECAME. h 
DIRECTOI^

marrieo 
VERA 

REYNOLDS 
IN

LATER 
FRE.E. ANC E-D 
AMONG EASTERH 

STODIOS

BORN 
NEW YORK

ATTRACTED TO 
Si AG E 

SOON POPULAR 
LEADING MM

ENTERBO 
PICTORE^ WITH 
OLD KALENT 

COMPAHY

r'SY po?*

E0UCMEO 
JN LOCAU 
5CH00LS

OFFERED 
POPULĄR ROLE IN 
□HIVERSAL FILbĄ

HO\N GREKT
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NAUJIENOS
rftf LctiuM4m> N<un . 

Pnblithed Daily Bsctpt fianday by 
<n LHhaaniai» N*w» Pub Co„ Ine

1759 SoaC* dtrrnt

CbKMOM m

Matams —-T—- 
Pumi ----
Trims mtaeriara* — .

•ų
2.0

wf' >nmi i Vj1

■' 111 .......................... . ............ ..

c hv?«.J £;^oe,ioto^'

87.80 *er oataidt CbicMp 
88,00 per year b Chicago

........... .111,1. ««•! *
Bnttrtd m Secppd Cla«s Mattefr

Hardi 7tb. įfld. •* tfae Po* Offic: 
of Chicago. UI., nader th* sėt of Manta 
Ird 1879

l€4

■ >HM mįi .i h i I >.

Naujienos eina kasdien, tiskiriant s<k- 
madienius. Ltidiia 'Nanjienu” Bendra
tį 1739 So. Haltud Su Chicago. įg. 
Telefoną* Roosevelt 8500.

L''1',.111'LCy »ij|l'J.S< ' lyUiU."liiį'į" n'".'i mn , ii*i ...

BAŽNYČIA PRIĘ§ TAUTININKUS

W Ųi a ■■■■h ii L /f
Snvitayto*. Vaftijp^ m Chkafoj.

imama imta w
Nri M| •v»’»wn'in Wi 
rim* minėtum* 

—y— ------------------- -— , i........ ..... .

totu f*iawui
Lietuvon ų |ąt»> uiUcmuoM 

(Atptgmm)

Ttfę Ję Wtęb6Jimjl D6 pro Salį bys pridurti dą ir 
t^ti, kad utilitarizmo atmosferoje tarpsta įvairios dik- 
tatUTPs ir šiaip visoks despotizmas. Despotų valdžios 
laikosi ginklais. Juo didesnes armijos, tuo mažiau ka- 
rąliai ir diktatoriai skaitomi su žmonių valia. Militariz- 
mas yra mirtinas priešas ne tik ekonominės žmonių 
gerovės, bet ir demokratijos, '

1 “-,""I !!•»>» m H«|| ; .1,

.......................................... . I

Apžvalga
V

Metam* -----------   W.QP
P#*ei wr*!,w u- 4.00
Trim* minenama -y...,,,, , 3.50
Pinigu* niki* aąsa pait* Monut

Ped«w r aiiakimu.

'♦IŠVALĖ” DR. PĄLEVIČIŲ

.Neseniai buvo pranešta, kad iš Lietuvos tautinin
kų partijos pasitraukė (matyt, vyskupų verčiamas) 
vienas stambiausiųjų jos šulų, kun. Mironas. Dabar 
Kauno spaudoje randame žinią apie kitą dvasiškį tau
tininkų vadą, kun. Tamošaitį. Ta žinia skamba:

“Iš labai gerai informuotų šaltinių sužinotą, 
kad kun. prof. Tamošaičiui dvasiškoji vyresnybė 
paskyrusi rekolekcijas vienuolyne su jam skil'tu. 
rekolekcijų vadovu.

“Rekolekcijos esančios paskirtos dėl jo raštų,; 
kuriuose esą nesutaikymo su katalikų mokslo dės
niais.’"
Mironas ir Tamošaitis iki šiol buvo svarbiausieji 

Smetonos patarėjai “dvasiškuose reikaluose”. Klerika
lams buvo ypatingai pikta, kad juodu mokėdavo atrem
ti kunigų priekaištus tautininkų valdžiai dėl jos tariąs 
mo “nekatalikiškumo” ir paremti jos fašistiškus dar
bus ištraukomis iš “šventų raštų”.

Paprastiems žmonėms tas teologiškas ginčas, ku
rie yra “katalikiškesni” — krikščionys demokratai ar 
tautininkai, neturi, žinoma, jokios reikšmės. Bet vidur
amžių pelėsių Lietuvoje dar yra nemaža, ir todėl pa
prastos politikierių varžytinės dėl “unaro” ir šiltų vie
tų tenai dažnai yra dengiamos popiežių encyklikomis, 
bažnyčios tėvų raštais ir kitokiais suplėkusios davatkų 
išminties kuriniais.

Kun. Tamošaičio ištrėmimas į vienuolyną liudija, 
kad Lietuvos bažnyčios vyriausybė yra šiuo laiku pa
siryžusi nenusileisti tautininkams. O tautininkai nenu
sileidžia klerikalams ir baudžia juos už smarkesnius 
išsišokimus areštais bei pinigiškomis pabaudomis.

...............- ................. .■ M'IR

Komunistu partijos distrik- 
to 7-to, Detroit, Mich., kon
trolės komisija išmetė iš parti
jos d-rą Palevičių. Jisai nusi
kaltęs tuo, kad įstojo į “Fašis
tinį Lietuvių Prekybos Butą, 
užsimokėdamas $15.00”; p 
partijai, girdi, duoklių nemo
kėjęs, teisindamasis tuo, kad 
neturįs pinigų.

Smcrtelnas griekas — turėt 
pinigų ir neduot komunistų 
komisarams! i

Palevičius tai — daktaras 
kvotėjas bolševikiškam “darbi
ninkų susivienijime”. SLA. sei
me Chicagoje jisai kurtu su vi
sais bimbininkais kūle triukš
mą. Tarp jo žmonos ir polici
ninke, sako, įvykęs kruvinas 
mušis, nes vienas jų antram 
įkandęs į pirštą, Apie tą “krau
jo praliejimą” komunistų spau
da ir komunistų agitatoriai 
pripasakojo lietuvių publikai 
baisiausių istorijų.

Na, ir dabar komunistai tą 
“veikėją” jau išjojo lauk iš 
savo partijos. >

Be d-ro Palevičjaus, yrą pa
šalintas iš kom-partijos dar 
vienas raudonojo susivienijimo 
viršininkas, būtent, Worceste- 
rio Jusius, iždo globėjas.

, INI

STAMBUS SOCIALDEMO
KRATŲ LAIMĖJIMAI

HOLANDIJOJE

nuolątinę metinę “rentą”. So
cialdemokratų frakcija reich- 
stąge įteįke valdžiai paklausi
mu, kuriame reikalaujama pa
siaiškinimo dėl tų dovanų ex- 
carui.

Vienas laikraštis paduoda 
smulkesnių jsinių apie' tą daly
ką. Pasirodo, kad 1921 m. sau
sio men. 14 d. Ferdinandui bu
vo išmokėta iš valstybes iždo 
25 milionai markių (apie 
1,500,000 auksinių markių ver
tes), ir jisai pasirašo, kad tai 
esąs pilnas Vokietijos atsilygi
nimas su juo, einant 1915 m. 
sutartim (mat) Fęrdinąndas

įtraukė savo šalį j karą Vokie
tijos pusėje). įas išmokėji
mas atlikta pagal susitarimą, 
kurį padarė kancleris Fehren- 
bach ir Dr. Wirth (arba kata
likų Centro vadai).

Bet už trijų metų po to Fer
dinandas vėl gavo 1 milioną 
auksinių markių iš kanclerio 
Marxo (centristo). Sekančiais 
motais, kai buvo kancleris Lu- 
ther (liaudies partijos) ir fi
nansų m misteris Schlieben, tai 
Bulgarijos ex-caras gavo dar 
milioną markių. 1927 m. 
Marxui vėl būnant kancleriu, 
padaryta su Ferdinandu nauja 
sutartis, kad Vokietija jam 
mokės iki gyvos galvos po 
120,000 markių kasmet. Dabar 
gi neseniai jam dar pridėta 
500,000 markių ekstra.

Keistas pinigų mėtymas to
kiai šaliai, kurios biudžete 
nuolatos būna deficitas.

m.i i,n.■■rh.ruLįįiįibi.    w»''g'»ww.Į‘i!'Į ",Lmj!e/«gg..ia»i|.w

Dalykus ;Apie įvairius

KANDYS
žieminiai drabužiai. — Del kan

džių Amerikos žmonių nuo
stoliai kas metą siekia $200,- 
000,000. — Kandžių kiauši
nėliai. — Kandys nemėgsta 
nė šalčio, nė karščio. — Ge
riausi budai apsisaugojimui 
nuo kandžių. Cedrinis me
dis.

PROTINGI HOOVERIO ŽODŽIAI
■■■■iwiyn umi i »

Sveikindamas Tarptautinių Prekybos Rūmų dele
gatus, susirinkusius į konvenciją Washingtone, prezi
dentas Hooveris savo kalboje pasakė, kad militąrizmas 
tai — svarbiausia dabartinės pasaulio biznio depresi
jos priežastis, ir kad pasaulis ekonomiškai neątsigriebs, 
kol nebus sumažinta išlaidos armijoms ir karo laivy
nams. A

Nors Jungtinių Valstijų prezidento politika, bend
rai imant, yra atžagareiviška, bet reikia pripažinti, 
kad šitie jo žodžiai apie utilitarizmo kenksmingumą 
yra verti pagyrimo.

Karo reikalams šiandie išleidžiama visose šalyse, < 
anot Hooverio, apie 5 bilionai dolerių kasmet, kas reiš
kia 70 nuošimčių padidėjimą, palyginant su 1913 me
tais (prieš didįjį karą). Visų šalių armijose tarnauja 
apie 5,500,000 vyrų ir dar 20 milionų vyrų yra atsar
goje. . »

Kai kas gal pasakys, kad milžiniškų kariuomenių 
laikymas ir miliardų dolerių leidimas miŲtarizmo 
kalams neprisideda prie ekonominio krizio, priešingai 
— tą krizį mažina, nes kuomet valdžia .paima vyrus į 
armiją, tai pasilieka daugiaus vietų dirbtuvėse kitiems 
darbininkams, ir amunicijos gaminimas suteikia uždar
bį daugeliui žmonių. Panaikink karo industriją ir pa
leisk namo kareivius — ar tuomet nepadidės bedarbių

-Holandijos provincijų seimų 
rinkimuose balandžio 22 d. so
cialdemokratai turėjo labai di
delį pasisekimą. šiaurinėje 
Hoįandijoje socialdemokratų 
balsų skaičius pakilo, palygi
nant su paskutiniais rinkimais 
1917 m., nuo 161,000 iki 210,- 
C00. Partija laimėjo du nauju 
mandatu provincijos seime ir 
dabar bus stipriausia frakcija, 
turėdama 26 atstovus iš 77. 
Tolinus, partija laimėjo vieną 
naują mandatą Juros krašte ir 
taip pat vieną agrariniam 
Drempe krašte. Provincijoje 
Oberijsel partija laimėjo du 
nauju mandatu. Pietines ĮIo- 
landi jos provincijoje socialde
mokratų balsai pakilo nuo 
74,000 iki 33,000, Haagoje — 
nuo 49,000 iki 54,000.

leisk namo kareivius 
skaičius? . ‘ .

Šitaip, iš tiesų, }>rotauja 4aug žmonių, ir todėl įpi-1 
litaristai turi įtakos net ir darbininkų masėse. Rusi
joje, pavyzdžiui, militarizmo dvasia yra sudemoraliza- 
vusi žymią dalį proletariato ir net besimokįnaneioa 
jaunuomenės. ? ; : . lį.

Bet armijų užlaikymas ręiškia aukštus 
gyventojams. Tie napkesniai gula sunkia naštą ant 
monės, žemės ūkio ir vartotojų. MįBfarjwo išimos, 
be s to, įtraukia valdžias į didelei šlępJaą, 1
veda prie mokesnių padidinimo. Fagaliąu^ valeltybiųi 
ginklavimąsi palaiko nepasitikėjimu tftrpa taųtų,/flw 
do baimę, kad gali kilti naujas karas, ir ši baimės M 
nepasitikėjimo dvasia pasaulyje trukdo normajįus tarp
tautinius santykius, kenkia ekonominiam žmonijos, 
progresui. ; / ■

Taigi prezidento Hooverio pasmerkimų militariz- 
mui ir jo reikalavimą, kad tautos eitų 
yimo, galima tik pasveikinti.

SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS 
FRANCIJOJE

Balandžio 19 d. buvo papildo
mieji rinkimai į Franci jos par- 
lameutą Privas departamente, 
kurio atstovas Anteriou (re-i 
publikonas) numirė. įlinkimus 
laimėjo socialistų kandidatas 
Šalies, gavęs 1,178 baisų dau
giau, negu radikalas. » r
pu SOCIALISTAI JMNIKTE- 

RIAI KATALpNIJOJE

Autonominėje Ispanijos pro
vincijoje Katalonijoje į laiki
ną vyriausybę įeina du socia
listai: Serra Moret ir Camp- 
Jans. Juodą išsiuntinėjo sveiki
nimo iteijegramąs Furopos spr 
paliktinėms partijoms, praneš
dami, kad ^tąlonijpš sopalisr 
taį fte už atkyrimą nuo 

bet ąš feikratyviškį 
fMi H*

VOKIETIJA I’MNI BUWAKI
JUS ĘK-CAKĄ

&
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Bryan Untiedt (kairėj) iš Tovvner, Colorado, 13 metų 
vaikas, svečiuos pas prezidentą Hooverį Washingtone. Per 
smarkią sniego audrą praeitą vasario mėnesi tas vaikas, vie
šos mokyklos mokinys, išgelbėjo kelių savo draugų gyvastis.

....’"T*‘......    '»'■ 
kandžių nuo seniai yra naudo
jamas naftalinas. Tai gana 
praktiškas ir ekonomiškas bū
das. Drabužius reikia apibar
styti naftalinu, o paskui juos 
suvynioti į popierį arba sudėti 
j skrynią, kuri gerai užsidaro. 
Mat, reikalinga, kad naftalino 
kvapas butų stiprus, kitaip 
kandys jo nebijo.

Plačiai yrj naudojamos ir ce- 
drinio medžio skrynios, kadan
gi kandys nemėgsta to medžio 
kvapo. Bet skrynios privalo la
bai gerai užsidaryti, kad neiš
eitų kvapas. Kuomet drabužiai 
sudedama į tokias skrynias, tai 
kandyk jų : neViėcia'. Cedrinio 
medžio kvapas greit išgaruoja, 
kuomet naftalinas laikosi per 
kelias dienas.

Visos aukščiau išvardytos 
priemonės nūn yra naudojamos 
kovai su kandimis. Mokslinin
kai dabar galvoja ne tik apie 
tai, kaip nuo kandžių apsisau
gojus, bet ir apie tai, kaip jas 
galutinai išnaikinus.

— K. A.

,|,|||||>I >1 'III I iiiiimiprI

Bet tas būdas nėra praktiškas, 
kadangi jis yra surištas su gai
sro pavojumi.

Per ilgus metus buvo daro
ma eksperimentai su įvairiais 
nuodais. Dabai’ yra žinomi ke
li chemikalai, kurie užmuša 
kandžių kiaušinėlius. Tačiau 
naudoti nuodus ne visuomet tė
ra saugu. Sakysime, drabužiui 
reikia tiesiog mirkyti nuodų 
skiediny]. Bet tokie drabužiai 
yra pavojinga dėvėti, nes jie, 
susidurdami su žmogaus oda, 
gali pakenkti sveikatai. Nuo
dai vyriausia yra naudojami 
apsaugojimui rakandų nuo kan
džių. Prie progos pravytu bus 
pažymėti ir tas faktaš, jog 
daugelis nuodų visiškai neken
kia kandims. Prie jų, pavyz
džiui, priklauso ir arsenikas.

Ketvirtas metodas susiveda 
prie naudojimo nuodingų dujų. 
Tąm tikslui yra padaromi spe- 
cialųs kambariai, kur stikrau- 

• narna drabužiai, o paskui lei
džiama nuodingos dujos. Tai 
labai geras būdas kandžių nai
kinimui, tik ’būda ta, kad tą 
darbągali atlikti gerui paty
rę žrnončs.

Apsaugojimui drabužių nuo
yrvrrr-........ ■ j . i ............................................... ............. . ...

Artinasi vasara. Greit žiemi
niai drabužiai pasidarys nebe
reikalingi. Juos reikės paslėp
ti. Bet žmones iš patyrimo ži
no, kad žieminiai drabužiai pa
slėpti nėra jau taip lengva, nes 
juos visur suranda kandys. Na, 
o kai kandys- įsimeta į drabu
žius, tai visi žino, kas atsitin-. 
ka.

Apskaičiuojama, kad vien 
tik Amerikos žmonėms per me
tus kandys padaro už $200,- 
000,000 nuostolių. Vadinasi, 
kiekviena šeima turi apie sep
tynis dolerius i nuostolių. Aki
vaizdoj tų faktų, kandžių nai
kinimas vien tik iš ekonomiško 
atžvilgio yra^lAbai svarbus da-1 
lykas.

Kandies vikšras yra labai ma
ciukas, bet per keletą menesių 
jis gali suėsti vięnuoliką kar
tų tiek vilnų, kiek pats sve
ria. Jo apetitas yra tiesiog ne
įmanomas.

Pramonė, į kurią yra inves
tuota keliolika milionų dolerių, 
egzistuoja vien tik tam, kad 
apsaugojus drabužius nuo kan
džių. Kiekviename mieste ran
dasi šalti sandėliai, kur. vasa. 
rai žmones pasideda savo bran
gesnius drabužius. Išdirhinėja- 
ma taip pat iš tam tikro med
žio skrynios drabužiams sudė
ti.

Ir visgi nežiūrint to, dėl kan
džių Amerikos žmonės kas me
tą turi apie $200,000,000 nuo
stolių. Todėl mokslo žmonės 
nepaliauja ieškoti priemonių, 
kuriomis jie galėtų visiškai su-, 
naikinti tuos mažyčius neprie
telius. Prieš porą metų Dr. 
Paul Meckbaph, Berlyno moks
lininkas, paskplbe suradęs che
mikalą, kuriuo galima ‘vilno
nius drabužius apsaugoti nuo1 
kandžių. Vėliau buvo paskelbta 
daug ir kitų “receptų”, kurie 
pasirodė gana abejotinos ver
tės. . -

lOtndis, kuri yra klusifikųo- 
jama kaipo “tineoja bisellidla”, 
atakuoja tiek drabužius, tięk 
kailius, Tikrumoj suaugusi 
kandis nieko blogo nedaro ir 
paprastai gyvęna tik apie popą 
savaičių. ” ‘ ‘ '
gadinimo kaltininkas yra kan
dies /vikšras arba kirmėlaitė.

Pastangos, kurios dažnai yra 
dedamos sunaikinimui lakiojan
čių kandžių,; dažnai' yra visai 
bereikalingos. Po kambarį pa-

geros
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telekia, kadangi jų kūneliai dėl 
augančių kiaušinių pasidaro 
pusėtinai sunkus. O kai jos pa
deda kiaušinėlius, tai tuoj ir 
pačios žūsta.

Kad vesti sėkmingą kovą su 
kamlimis, mokslininkams pir
miausia reikėjo patirti* kur jos 
gyvena, kur kiaušinėlius deda 
ir kiek jų deda.

Kandys paprustąi gyvena 
tamsioj vietoj. Jos įsigauna 
pro mažiausias skylutes. Kiau
šinėlius jos deda netoli tos vie
tos, kur išsiperi, — ant dra
bužių, medžio ar stiklo. Pasi
rinkti tinkamos vietos jos ne
moka, todėl daug kiaušinėlių 
dėl maisto stokos žūsta.

Kandis padeda nuo 20 iki 
150 kiaušinėlių. Tai priklauso 
nuo to, kokiose sąlygose ji iš
sivystė ir užaugo. Jeigu aug
dama ji turėjo pakankamai 
maisto, tai padeda daugiau 
kiaušinėlių^ov.j.eigu jai teko au
gant badauti, tai kiaušinėlių 
padeda žymiai mažiau.

Kandies kiaušinėliai yra la
bai mažyčiai, — prie
šviesos juos vos tegalima ma
tyti. Jie yra balti, kaip per
las, ir primena mažyčius ryžių 
grūdelius. Ima nuo keturių iki 
dešimties dienų, kol iš jų išsi
vysto vikšrai. Bet tas vystymo
si procesas šaltame ore gali 
užsitęsti keletą savaičių. Jeįgu 
dėl šalto oro kiaušinėliai neiš
sivysto per du mėnesiu, tai jie 
žūsta.

Vienas įdomiausių dalykų, 
kurį mokslininkai patyrė ąpie 
kandis, yra tas, kad vanduo 
joms yra visiškai nerėikalin-* 
gas. Jos per visą sa\o gyveni
mą gali gyventi be, vandens ir 
maitintis vilnoniais drabužiais 
arba kailiais. (

Dabartiniu laiku yra naudo
jami keturi budai apsisaugoji
mui nuo kandžių. Pirmieji du 
budai susiveda prie to, (kad ue- 
daleisti kandžių prie drabužių, 
o kitu du — prie jų naikini
mo.

Vienas metodas, Kurį dauge
lis žmonių praktikuoja, yra tas, 
kpd drabužiai suvyniojama į 
popierį arba padedami į cedri- 
nes skrynias. Jeigu prieš tą 
operaciją drabužiai yra tinka
mai šepečiu nuvalomi, kad ne
pasiliktų l^andips Jdaųšjnčlių, 
tai jie apsaugojama nUo kan-’ 
džių suėdimo. Tačiau reikia žiū
rėti, kad popioryj nebųtų jo^ 
kių skylių ir kad į skrynią ne
galėtų kandys įsigauti.

Kitas metodą# susiveda prie 
sukūrimo nepalankių apystovų 
kandims. iJQiaru drabužiui yra 

Vyriausias drabužių? laikomi šaltoj vietoj, kur tem- 
piu’atura nėra aukštesnė, kaip 
50 laipsnių Fahrenheito, tai 
kandžių kiaušinėliai visai neiš
sivysto. O jeigu ir išsivysto, 
tai vikšrai yra tiek silpni, kad 
įiuoj žūsta nepadarydami be-

/

i

pražuvęs
Itiur mm U pažiuro# 
daiktų.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

* padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dainai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums /»iti 
pirmln.

. r«yj^iųL Je;gU, žmogau* 
dantis yra nesvarus, tai jus no* 
romą ąr nenoyoujs turėsite ta

IcUES ištibro iveičią nedra*ky« 
damas dantų emates — tas sun* 
įku* uždavinį* pagalio* tapo iš.

Didclč tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
JLąmbert Pharmaca! Co^ Saint

'y"*r
E
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No. 6 KOVOS tik ką at
ėjo. Kaina 10c. Galima gau
ti Naujienose.

AMERIKOS
PILIETIS

Būtina it labai pagel- 
binga knygele tiems, ku
rie nori tapti Uos šalies 
pijieęjais. Pamokinimai 
apie šios, šalies tvarką, 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvi# i< OPglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Siekite mųney orderį arba kratos 
‘ < Ženklelius.

CHICAGO, ILL.

i kada

prustąi akru joja kandys-patinč- veik jokios bledies. Labai auk
šta temperatūra irgi nėra pa
lanki kandžių kiaušinėliams.

liai, kurie nėra žąlįn^i.
Kandys-patelkos retai

matas.

Prieš kiek laiko Vokietijoje 
iškilo ąikštėn sensacjpgas da
lykas, kad tos šalies valdžia 
yra išmokėjus Buk
gąrijos jcaų’ui pprįįnandųi xnb 
liopus markių ir dabur moka

ATSIKRATY 
KIT LIGŲ PE-
T>TT nosy ji, burnoje 

ir gerklėje

Leiskite Zonite išva
lyti susikimšusias at

išnaikinti pc 
rus, neprileisti ligų 
Labai naikinantis pe
rus. Raminantis plėves

Užsirašykite “Mu
su Vilnių”

Po prof. M. BIRŽIŠKOS prakalbos 
kovo 28 d. suvirinkime, daugelis reiš
kė noro ųsjftšyti Vilniui Vaduoti 
Sąjungos organą

“Musu Vilnius”
($1.50 metam*—tina kas 10 dienų, 
gąuviai iliustruotas Vilniaus krašto 
vaizdais). Tad “Naujienų” admini
stracija, susitarusi su profesorium, 
apsiima ligi balandžio 20 d.' priimti

“Musų Vilniaus”
prenumeratą.

Adresus ir pinigus prof. Biržiška 
atsiėjnęs pristatys

“Musų Vilniaus”
administracijai. *



’ ■

Antradienis, geg. S, 1831
.. v e

4. Ai

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kensington
V. Norkaus laidotuvės.

Pareitą šeštadieni įvyko V. 
Norkaus laidotuves. Kūnas 
buvo pušurvotas kitataučio 
Doty koplyčioj; buvo daug ge
bą nuo giminių, draugų ir pa
žįstamų. Dattg žmonių aplan
kydavo velionį Ir apgailesta
vo, kad Norkus atsiskyrė nuo 
jų ant visados. Suvažiavo 
daug mašlhų palydėti velionį 
į amžiną tėvynę. Po astuonių 
mašinos susichiavo; karstas 
išlydėtas Ir įdėtas į karavaną 
po to ir gėlės sudėta į auto
mobilį. Minios žmonių stovė
jo sale gatvės ir žiurėjo, ap
gailestavo, pažįstamo ir gero 
draugo. V. Norkus buvo gero 
budo žmogus; išgyveno Ame
rikoje 31 metus. Senas ken- 
singtonietis ir visiems pažįsta
mas. Kol turėjo sveikatos, 
dirbo sunkiai dirbtuvėse. Ru- 
dentais žmogelis mėgo grybau
ti, ir jam sekdavos grybauti: 
ių>šukuodavo kitus. Niekurie jo 
draugai juokdariai buvo pra
minę grybų karalium. Nor
kaus buvę draugai turėjo ir 
automobilius, toli galėdavo 
nuvažiuoti grybauti, bet Nor
kus be automobilio pirmiaus 
nueidavęs ir prigrybaudavęs 
maišus grybų, kol jo draugai 
atvažiuodavo. Teiraudavosi, 
kaip tu galėjai taip greitai 
atskristi? Norkaus visi miške
liai buvo nuvaikščioti ir nu
grybauti. šį rudenį Norkaus 
draugai nebeturės grybų kon
kurento, jau grybų karalius 
mirė. Nepamirškit tą grybų 
karaliaus kapą aplankyti.

dokumehtų, kurie atidengiu 
gcnglando slaptybes. Sąryšy su 
tuo pakviestas Al Capone duo
ti pasiaiškinimų. Capone ad
vokatai norėjo nustatyti sąly
gas, kuriomis Capone teikiasi 
paaiškinimus duoti, bet Ro- 
che pasididžiavo ir pasakė, 
kad jis pats parsigabens Ca
pone, be jokių sąlygų ir be ad
vokatų pagalbos. Deja, lai ne 
taip lengva padaryti, nes Ca
pone pasislėpė, ir nors polici
ja jau visą miestą iškrėtė, Ca- 
pončs “neranda.”

Laiškai Naujienų
Ofise

Ateinantį penktadienį, 7:30 
vakare, svetainėje 311 Kensin- 
gton Avė. įvyks Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimo susi
rinkimas. Visi nariai ir narės 
būtinai atsilankykite užsimo
kėti užvilktas mokestis. Jame 
išgirsite visokių raportų ir 
pranešimų..

— Korespondentas.

Civic Music Association 
metinis koncertas

Orchestra Hali pereitą sek
madienį įvyko puikus koncer
tas, dalyvaujant Chicagos Ci- 
Vic Orchestra ir 1,000 mokyklų 
valkų chorui. Programa suda
ryta mišri, pakaitomis atlie
kant orkestrui ir chorui su or
kestru. Veikalai parinkti gyvi 
ir įvairiai: orkestras atliko 
Thomas overtiurą iš “Mig- 
iion,” Mendelsson-Bartholdi 
scherzo iš “Viduvasario Nak
ties Sapnas”, Slavų maršą Čai
kovskio ir Rehm Patriotiškų 
maršą. Choras su orkestru at
liko 17. dainų, indioniškų, šve
diškų, meksikofiiškų, negriškų, 
amerikoniškų ir kelis dalykė
lius iš ctiropiškų muzikališkų 
veikalų.

įspūdis puikus. Tūkstantis 
vaikų, daugiausia mergaitės, 
visus dalykus išpildė nė vienai 
nesuklystant. Dirigentas Fclix 
Borowski matyt puikiai sumo- 
kinęs. Choras sudarytas iš į- 
vairių Chicagos mokyklų. —B.

Norman Thomas bus 
Chicagoje

Gegužės 18 d. įvyks Tarp
tautinė Geros Valios Diena, 
kuriam tikslui yra šaukiamas 
masinis mitingas Masonic 
Hali, 32 W. Randolph street, 
11 floor. Ta diena yra atmini
mui Haagos Tribunolo įsteigi
mo ir pašvęsta taikos gyvendi
nimui tarpe tautų ir kovai 
prieš karus. Be kitų organiza
cijų, rengiančių tą mitingą, 
yra Lcaguc for Industrini De- 
mocracy ir Socialiai Party. 
Vienas iš principinių kalbėto
jų bus Norman Thomas.

Budrevičicnci, Barborai 
Dambrauskaitė 
Gesevičius, P. 
Grinius, Edna 
Greitjurgis, V. 
Jankus, Fr. 
Jankus, Theo. 
Johnson, John 
Jukubauskas, Josepli 
Klovui, Dom. 
Križius, A. ar Kaz. 
Laukis, J. 
La tonas, J. 
Novicki, SI. 2 
Puceta, Jos. 
Raugas, Math 
Survilas, A. J. 2

Autose

Stonis, Agnės, 
Semaška, K. J. 
Shoelius, Paul 2 
Samuolis, V. 
Šilciklutė, Agota 2 
Shill, A. M. 
Sitairciuš, Kari 
Shupetis, J. P. 
Wenckus, Juoz 
Wclls, Win. 
Žales, John

- - .Į- - - _■ . _--r-T— _ - *       

Grabotiai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimas lai
dotuvėse ir kokiame rei
kale visuomet esti sąži
ningas ir nebrangus to
dėl, kad neturime iš
laidų užlaikymui sky
rių.

z3307 Auburn Avė
' CHICAGO, ILL.

MUMAM
Oratoriai

S. D. LACHAVICII
LIETUVIS GRABORIUS

*
^tarnauju m laidotuvėse kuopigiausia. 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS*

1439 S. 49 Court, Cicero, 111.
Tel. Cicero 5927

Lietuvės Akušerės

Vidikas- 
Lulevičienė 

AKUŠERKA

M 03 S. Halsted St. 
Telefonas

Victoty 1115 
Valandos: 

nuo 8 iki 2 po pie
tų ir nuo 6 iki 

9 vai. vakarė

■K? IGN. J. Z0LP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

Mrs. ANELIA K. JARUSH 
Pbysical Tberapy & Midwife 

Naujoj vietoi
6109 South Albany Avenue

CHICAGOS ŽINIOS TheEnglishColumn

COOK
icith

KltAFT 
American

Cheese
lt melts to a smooth and crcamy 
sauce. And what flavor! A rich, 
time-mellowed flavor that only 
**cavc euring” can give.

Try it for rarcblts, sauces for 
vcgctablcs, bakcd dishes, toasted 
sandwiche8. YourgrocerhasKraft 
American Chcese. Order today. •

HBNHSI

1327 So. 49th Ct

Telefonas

Cicero 3724

1646 W. 46th St.

Telefonai

Boulevard 5203

Boulevard 8413

ii n W*IIĮII

Phone 
Hemlock

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika 
Graborius ir 

Balzamuotojas
I 

Moderniška Kokplyčia Dovanai 
Turiu automobilius Visokiems reika

lams. Kaina piieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL,

9252

Lietuviai Gydytojai
Rex. 6600 South Aeteslan Aoenue 

Phone Prbspect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Pbone Boulevard 8483 

DR. MARGERIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nbo 6 iki 8 vai. vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street f
valandos nuo 1 iki 3 po pietų i 
nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Rtz. Tel. Kenwood 5107

A. MONTVID, M. D.
VVcst TovVn State Bank Bldg.

'2400 VV. Madison Sk

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Wcst 2860

Namų telefonas Brunswick 0597

Ofiso it

p t i e 
duodu 
eleetrie

Patarnauja 
gimdymo, 
massage, 
treatment it mag-
netic blankets ir 
t. t. Moterims ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai

S. M. SKUDAS
Lietuvis

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Didelė ir gra^i koplyčia dykai

718 W. 18 St. ■
Tel. Roosevelt 7532

Įvairus Gydytojai
Office Phdne Canal 1912

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Office 1724 So. Loomis St. 
kamp. 18 ir Blue lahnd Avė.

Valandos: 10 to 12 A. M., 2 to 4 
« 7 to 8:30 P. M.

Res. Phone Fairfaz 6353

Pbone Atmitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milu>aukee Avtnut

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki i2. 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 V.

4608 South Ashland Avė.
Netoli 46th St. Chicago, III.

SVARBI ŽINUTĖ
DR. M. T. STRIKOL

Lietuvys Gydytojas 
ir Chirurgas

Perkėlė abu savo ofisu į naują vietą po nr.
4645 So. Ashland Avė.

Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 vakare. 
Nedėlioj pagal sutartį 
Tel. Boulevard 7820

Namai:

6641 So. Albany Avė.
TeL Prospeet 1930

Telefonai Vards 0994

Dr. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Aoenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po put.

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telepbone Plaza 3202

Rezidencija Tel. Miduray 5512 ir 
Wi!mette 195 

Ralph C. Cupler,M.D. 
CHIRURGAS 

Oakley te 24 St. Tel. Canal 1712-0241
* Valandos: Panedėliais ir Ketvergais

3 iki 8 vai. vak., Utarninkais Ir 
PetnfhoHth 1 iki 4 v. v.

Ofiso Tel. Victory 5893 
’ Rtz. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3\st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak.
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dienų.

■
Advokatai

127

Automobilių savininkai 
pavojingiausi t

Padaryta statistika, kuri pa
rodo, kad pastarais 3 metais 
privačių automobilių savininkai 
vis dengiau užmušimų pridaro: 
tuo tarpu, kai busų, t<axi, tre
kų vežikai padarė užmušimų 
ant 19.3 nuošimčių mažiau, 
tai privačių automobilių savi
ninkai padaugino užmušimus 
ant 37 nuošimčių.

Naujos bėdos geng- 
lande

Al Capone vėl jėsko ir vėl ne
siranda.

Pereitą savaitę rado sude
gintą viename užmiesčio na
muke garsaus gengsterio ir Al 
Capone “ministerį”, vadinamą 
“Mike <le Pike” Heitler, kurs 
prižiūrėdavo Capone sindika
to reikalus Wėst Šitie. Pasiro
do, kad Heitler nužudytas dėl
to, kad jis perdaug žinojęs ir 
buk išdavinėjęs investigatoriui

The Chicago Lithua- 
nian Chorai Society 

“Pirmyn”
“Gegužės Karalaite” (The 

May Queen) will be presented 
May 9 at the Lithuanian Au
ditorium at 8 o’clock. The 
chorai members are pulting 
their best effort hito inaking 
Ibis operetta a truc suecess 
under the able directorship of 
Mr. Slephens. Everything has 
been included to make it the 
best cvcr produccd by the 
chorai society and symphony 
orchestra. Aftcr the operetta 
therc will be a May Dancc and 
here we will be able to cnjoy 
oursclves for the lašt time lo- 
gcther this season. The chorai 
society invited ajl the young 
Lithuanian folks to come and 
jotn thehi in their lašt May 
fcstival of the yenr. Let’s all 
have a good time! —A. K.

ANTANAS REKLAVIČIA

Persiskyrė su šiuo pasauliu ge
gužės 4 dien.j, 
1931 
žiaus, 
apskr., Betygalos parap., Žemy- 
galos kaime. Amerikoj išgyveno 
26 metus.

Paliko dideliame nubudime se
serį Mikaliną ir švogerį Domini
ką Bakšius ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi Ma
salskio koplyčioj, 3307 Aubtirn 
Avė.

Laidotu'vės Įvyks Trečiadieny, 
gegužės 6 diena, 8 vai. iš ryto 
iš koplyčios į Sv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už Vėlionio 

. sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Reklavičkus 
giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti Jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Sesuo, Švogeris ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabo
rius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

6 valandą ryte, 
m., sulaukęs pusės am- 
giinęs Lietuvoje, Raseinių

Undertaking Co.
Wm. ;A. Pakorny

Koplyčia dykai i
710 West ISth Street

Tel. Canal 3161

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris estii 
priežastimi galvos skatfdėjimo,. svaigimo, 
akių aptemimo, nervUotumo, skaudami, 
akių karštį, nuima kataraktą, atitaiso 
trumparegystę ir foliregystę. Prirengia 
teisingai akinius. Visuose atsitikimuose 
egzaminavimas daromas su elektra, paro
dančia mažiausias klaidas. Specialc atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai, Nedėlioj nuo 10 iki 
12 vai. po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugely atsitikimų akyi atitaisomos be 

akinių. Kainos pigiau kaip kitut. 
4712 South Ashland Avė,

Phone Boulevard 7589
Si,,    —...I — — .  .....................................„—I —

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Western Avenue

Tel. Lafayette 4146

VALANDOS: /
nuo 9 iki II valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

■ ■ Hm . i*^ii į m i «■■■■■* ai u ' niX^ ■'.iiiii ■—.■ — ■■m

z Phone Canal 2118 
Valandos: 6—8 ,vakare

DR. A. L. YUSKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1900 So. Halsted St. 
Rezidencija:

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
N. Dearborn St., Room 1113 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310 
Valandos: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą 
Nedėlioj nuo 9 iki 12 ryto

Į    II. ■■■! »N Į> * ■   Į          —I*-— ■ I Ii ■

■
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J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotuvė
se Visose miesto ir 
miestelių dalyse. Mo

derniška koplyčia 
veltui.

3103 S. Halsted Št. 
| Chicago, III.

Tel. Victdry 1115

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ 

Laidotuvėse patarnau
ju geriau ir pigiau, 

i negu kiti todėl, kac 
priklausau prie gra

bų išdirbystės.
OFISAS:

668 \V. 18th Street 
Tel. Catial 6174

t SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.
Tel. ViėtOry 408Š

4.t.-.l-l ,, 1 , >■ i į.n-il

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
dykai del Šermenų

- ' e.

4 E 
[ ■ >

'i'

»

Valandos: 2—4 po pitt 
Phone Lafayette 0098

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 South La Saite SftM
Room 1701 Tel. Randolpb 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vaL vųk, 
3241 S. HOstad St. Td. Victoty 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare
Olis—Utarn., Ketv. ir Subarus vak. 
Vftsafle—Pan., Ser. ir Pelnyčius Vak.

.11 .. .. I... < ■■■

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 10 ryto iki 8 vakaro.
Rosidence Phone Hemlock 7691

„r...*/ ■■■■ ■ ■■■■■ i.ufM

Lietuvis Advokatas

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 

šefui Pat Roche gehglando pa- kad pačios Naujienos 
slaptis. Roche turįs svarbių yra naudingos. ? W 'v • *■ •' ■... ■

K;

LOVEIRIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagr'abams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & C0.
JUS V GRABORIAI . . < 

, Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitago Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

■m

8

a.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 iki 
. Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Duokite savo akis išegžaminuoti

Dr. A. R. BLUMENIHAL
OPTdMĖTRiST 

Praktikuoja Virš 20 ta. 
4649 S. Ashland Aite. 

kampas 47th Št. 
Tel. Boulevard 6487

... , .. ..r

Liėtuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 < So. Halsted Street 

Tel. Calumet 3'294 
Nuo 9 iki 12 Vai. dienos ir 
tafto 6 iki 9 valandos vakafe

n I ........... III f II—n....—

A. L Davidonis, M.D. 
4910 So. Michigan AvenUe 

Tel. Kenvvood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phohe Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
ČYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Vai.: 1—3 iv 7—8: Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 So. Maptetoood Avė. 

Telefonas RepUblic 7868
J .U.     li.U <4 .IIMII.HI M. <4.1 jį

Nataų Tel. RaVensvVobd 1664 

Dr. J. P; Ashmenckas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1588 Miltivaukce Avė.
(kampas North ir Darhen Avės) 

Tel. Brunswick 8281 
Utarn.> Ketv. ir Subatomis 

Ofiso' valandos: 1-3 ir 7-8 p.
Nedėliomis pagal susitarimą 
..... . „ ....... -... .

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vafandds 11 ryto iki l po pietų, 
4 ir 6 iki 8 vak. Ncdėlioip- nuo 

iki 12 dieną.
Telcphonai dieną ir naktį Virginia

m.

2 iki
10

0036

Phone Ėoulevafd 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Dentistas .

4645 So. Ashland Avė.
vitš Marshall Drug Store, arti 47 St. t .  --------a -I —1. — — Hi"

DR. J. 3. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3 
Tel. Prbspect 1028

Re^ 2359 S. Letoitt St Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį
. ... . ... „x...

Tel, Cicero 1260

DR, GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien huo 10 vai. ryto 
Vai. Vakare. Nedėliomis pagalVakare. Nedaliomis pagal

4847 Wėst 14 Street
CICERO, ILL.

.i... .iui -i r-r- n riiĄ»' .........

iki 
sutartį

9

fvairųs Gydytojai

M HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 me
tus kaip* patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas Vy^ 
rų, moterų it Vaikų pagal naujausius 
metodus X-Ray ir kitokius elektros 
prietaisus.

Ofisas it Laboratorija:
1025 IBth St., netoli Motgan 

Valandos: lifto 10-—12 pietų it 
nuo 6' iki 7:16 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

Hyde Purk 6755 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avc.t 2 labos 

CHICAGO. ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

St.

yriškų ir Vaiką ligų
* *_'*_*_C ** 2. ’

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po' pietų ir ihuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880
..  Į~| ....... . — ................M....,.,,...................  t.........

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

4930 W. 13th St. Td. Cicero 49 
Dėlei sunkiu laiku IthlnŪB nupiglutoS z

Sidabro i Fillingai ------------- -—t—L. $!2.00
Pareeliano Fillingai ----------------------- - >1.00
Auksines Crowiis ------ j...... ............  U.00
Brldgo .................   —........... $0.00 ui deutt
Platės -..........    $20.00 h' augi.

Traukimus bo skausmo

Tel.

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9 

52 East 107th St 
kampas Micbigan Avė.

Pullman 5950—namų Pult. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearbom St
KetVergais ofisai uždaryti.

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas 

2221 West 22nd St. 
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552 
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 

Scredoj ir Pėinyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vjdurmiestyje 
Rohm 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St.

Cor, Washington and Clark. Sts. 
Ofiso Tel. Centtil 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395
.. Ii Į ..M. fei.M............... -

JOHN B, BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Adams St., Room 2117 
Tėlephon* Randolph 6727

Vakarais 2151 22nd SL mro t-9 
Telephofte Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Repubfic 9600 
-- -------------  . u - ---- ------ . .

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 S. La Saite St. fcoom 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S, Talman Av« 

Tol. Prospeet 3525
- - - ---- ---- -- 1 ■ 1

Paul M. Adomaitis
Advokatas ’

Ofisas vidurinkstyje
Room 2414

One North La Saite Ėtėly.
One North La Saite' St.

(Cor. La Salk and Madfcon Sts.)
Ofiso Tel. State 2704: 4412

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 So. Ashland Av& 
Tel. Boulevard 2800 

Ret. 6515 6’o. Rockutelt St. 
Tel. Republic 9723

X



Tarp Chicagos 
Lietuvių

suvaidintas labai

turinį skaitytojai 
lieka sustoti tik

pn-
ir

be-

Įdomių paskaitų 
serija

D-ras Karalius pradeda pa
skaitas, o tai reiškia kų nors 
savotiškesnio. Taip šį vakarų 
8 valanda tautiškos parapijos 
svetainėje, ant 35 ir Union gat
vių, įvyksta pirmoji D-ro Kara
liaus paskaita apie sveikatų ir 
nesveikata, bet tik išimtinai 
vieniems vyrams. Paskaitos vi
sos b.us iliustruojamos judomais 
paveisklais. Penktadienio va
karų panašus lik kitokį dalykai 
bus rodomi ir aiškinami mote
rims. Tada jau vyrams bus 
nevalia. Kitų antradienio va
karų bus jau “koedukacinė” 
paskaita abiem lytims sykiu, 
vadinas ir vyrams ir moterims. 
Iliustracijos ir medžiaga pa
skaitoms nustatyta D-r u i Kara
liui susitarus su Illinois svei
katos komisija.—Nugirdęs.

Po Raganiaus
Chicagos Lietuvių Auditorija 

laike savo dar neilgo amžiaus 
jau yra visako ko mačiusi ir 
girdėjusi, bet pereito sekmadie
nio vakaras bus visa pralen
kęs. Lyg kokio raganiaus mos
tu ta primityvio styliaus audi
torija ir kišeninė scena pavir
to pavyzdingu operos teatru, su 
varsingomis šviesomis, su mar
giai kostiumuotu choru, gyvu 
baletu, gerai suderintu orkest 
ru, ir kas svarbiausia, su pui
kiausiu kolektyvu rinktinių dai
nos ir vaidybos pajėgų.
pat bus vieta paminėti ir apie 
simpatingų publiką, kurios pri
sirinko pilna salė ir galerija.

Bene du metai atgal gėrėjo
mės tos pačios Birutės vaidini 
mu Eight Street teatre, kur ta
da perstatė operetę “Bailus 
Daktaras”, bet šį kartą teks 
nepalyginamai daugiau pasigė
rėti, kad ir jau dėlto, kad toks 
sunkus pastatyti ir reikalaująs 
tiek daug patogumų veikalas 
buvo perstatytas musų Lietuvių 
Auditorijoj ir kad nežiūrint vi
sų nepatogumų ir scenos ankš-

tvirtu 
typo 
vargu 
įdėlis 
Daug

baritonu ir vykusiu 
sumefistofelinimu, 

pamainomi. Tai di- 
musų meno kury- 
simpatingų žodžių

PASTEBĖKITE 
ŠIAS KAINAS 

Pigesnių nebegali būti!

1926 JORDAN QQn
De Lux Sedanas WWW 

Klauskite pardavėjo

Modelio 314 CADILLAC 
Custom De Luxe

1930 CHEVROLET 
COUPE

5.000 mylių

1928 CUSTOM
HUPMOBILE

1929 TOWN SEDAN FORD Bargenas
Klauskite apie jį. - *

Kiekvienas karas yra pirmos klesos 
stovyje

Cash ar išmokėjimais.

ARCHER BUICK 
COMPANY 

KAMPAS ARCHER IR 
KEDZIE AVĖS.

Tel. Virginia 2400

$775
$450

■ <

$475

tumo, buvo 
sklandžiai.

Raganiaus 
jau žino; čia
ties kai kuriomis scenomis, 
liečiant pavienius artistus 
jų charakterius. Bet ir vėl 
da, tų individualių artistų buvo
tiek daug ir jų veik visi buvo 
tiek charakteringi, kad tektų 
gana ilgai kalbėti, norint , ties 
kiekvienu apsistoti. Tad, vienu 
žodžiu, nebuvusiems perduosiu 
tik buvusiųjų nuomonę: Tai 
biivo tikra' meno šventė. Vei
kalas pats tiek gyvas, įvairus 
ir margas, ir sykiu muzikalus, 
kad klausytumeis • kelis kartus 
iš eiles ir kaskart garsiau plo
tum. Gal tą patį jausdama 
publika dėlto taip entuziastingai 
plojo, po kiekvienai arijai, po 
kiekvienai scenai ir aktui, ir 
kartais dar tik artistui scenon 
išėjus!

Pavyzdžiui, Sangažienei (No
ra Gugis) ir M’armadukui (Juo
zas Olšauskas) vos tik susiti
kus scenoj ir pradėjus “senų, 
gerų laikų stylium” flirtuoti, 
dar lyg nė žodžio nepratarus, 
publika nebeištvėrė ir visa salė 
pasipylė griausmingais aplodis
mentais! Tiedu typai buvo vi
sų geriausiai išlaikyti ir kiek
vienas jų mastas bei intonacija 
rodė gerą mokyklą ir asmeninę 
kūrybą; jiedu per visa veikalo 
eigą pasiliko vadovaujanti po
ra.

Kita pora taip pat padariusi 
geriausio įspūdžio buvo Alena 
(Pečiukytė) ir Raganius (Ka
zys Pažerskis): pirmoji ir 
skaidriu balseliu, ir gestų lais
vumu ir visa išvaizda, antrasis 
savo 
savo 
buvo 
delis 
bai.
reiktų tarti -Kastei (Julei Gap- 
šienei), kurios sultingas ir sielų 
šildantis balsas ir romantiška 
išraiška nepaprastai tiko išmy
lėjusios sentimentalistės rolei. 
Aleksis (Jonas Sersevičius) 
kiek balso liriškumu yra nepa
mainomas, tiek jo vaidyba ir 
junkeriška uniforma' buVo nesu 
derinti. Stasys Rimkus kunigo 
Dalio rolėj buvo pačios fortū
nos duotas. Jo vis dar kiek 
“klumziškas” vaidinimas nepa
prastai sudarė gerą kunigo ty- 
pą, o jo balsas tų rolę padarė 
vieną iš pirmaeilų. Lieka Dr. 
Kliauga, notaro ir p-lė Bernice 
Tverionas davatkėlės Partlienės 
rolėj. Abudu sudarė iypus ver 
tus pasijuokti, nežiūrint, kad 
rolės buvo mažutės.

Chofrui daug komplimentų už 
gerą išlaikymų, puikų susidai 
navimą ir laisvumą. Tai visai 
ne tos rųšies choras, kokie se
niau lošdavo Miko Petrausko 
operetes, sustingę, hepaklibina- 
mi. čia choras ir dainavo ir 
vaidino ir grupavosi kaip 
kokiame profesionališkame te
atre. Grimų ir kostiumų mar
gumas įvairumų dar didino. Tik 
pirmame akte tos vyrų lazdos 
kiek nereikalingos šypsenos da
rė žiūrint. Be to būrelis choro 
rinktinių jaunuolių gana gerai 
atliko velniūkščių reveransus ir 
ropojimus.

Baleto įvedimas buvo tikrai 
laiminga idėja. “Rūtos” kliubo 
mergytes, už kurių sumokinimų

Rusiškos ir Turšikos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 
CHICAGO, ILL.

VVISSIG,
Pasauliniame Kare

Seno Krajaus

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 26 METUS.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstą ir pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne-, 
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. 
Praktikuoja per daugelį metą ir išgydė tūkstančius ligonią. Patarimas 
dykai OFISO VALANDOS: Kasdie .nuo 10 'valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5-8 valandai vąkare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
,4200 yeĮt 26 St., kampąs Keę1er Ąv<»» Tel- Crawford 5573

■ I ,■!. ...........
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teks ačiū padalinti tarp p‘ Kl. 
Jurgelionio ir p-lės Misevieiu- 
tes, kelis kartus įnešė malonaus 
margumo, o pirmojo akto pa 
baigoj scena su vykusiomis 
šviesomis, visu choru, visais so
listais ir p-lių Aldonos Norvi- 
daites ir Marytės Griniuteą du
etu šokiu, buvo tikrai neuž
mirštino įspūdžio. Teko patir
ti, kad šviesų tvarkytoju (“elek 
tro-monteriu”) buvo adv. Vasąl- 
le. Bravo jam. Tai dar vienas 
jaunas inteligentas padėjęs mu
sų kultūros darbininkams į tal
ką. I

Dar apie musų Maikį. Mi
kas Jozavitas ųorėdamas-neno- 
rodamas šį kartų pasirodė vi
same subrendime. Jis dirigavo 
jau nebe prie piano sėdėdamas, 
bet prie piupitro, kaip tikras 
Mozartas! Ir turbut gerai pa
sirodė, kad spektakliui pasibai
gus, visa salė pradėjo veik vie
nu balsu šaukti “Jozavitas! 
Jozavitas!” ir tikrai širdingai 
plojo kas kiek bepajėgė Mikui 
ant scenos išėjus ir į princi
pinių vaidylų grupę įsimaišius.

Yra rimtų sugestijų, kad 
“Raganius” butų dar ne vieną 
kartų vaidinamas ne tik Chi- 
cagoj, bet kad butų kokiu nors 
budu išrasta galimybė ir kitas 
didesnes kolonijas aplankyti. 
Kaip tai padaryti,—bus progų 
vėliau pakalbėti. —Con anima.

Bridgeportas
U k t v c r i s

Vyrams ir moterims

NAUJIENOS, Chicasto, UI. 
«" — >«■».»»   n,

pažymėta, bet patį našlė Palio
niene, ji už viską mokėjo ne 
kas kitas, • ’.i

Tokia tema Dr. A. J. Kara
tus turės paskaitas su paveik
slais. Tai bus dar pirmų kartų 
jas lietuvius tokie pamokini
mai, nes dar nėra buvę tokių 
paveiksiu rodoma. Klausytojai 
matys prieš save visokias bak
terijas, gyvas, jų gyvavimų ir

Paskaitos įvyksta, ne pelno 
tikslams, antradienį, vien vy
rams, gegužės 5:,p mųteriihs 
ateinantį penktadienį. Abi pa
skaitos bus pilnai suaugusiems 
ir rengėjai prašo, kad publika 
nesivestų vaikų, nes vaikai iki 
: 7 metų amžiaus ne bus įlei
džiami. Taipgi moterys nebus 
leidžiamos į vyrų paskaitas, o 
vyrai į moterų.

Paskaitos įvyksta Liet. Tau
tiškos parap. svetainėje, 35 ir 
Union Avė., 8 vai. vakaro.

Antradienis, geg. 5, 1931

■ *  —1 <

Panaši į piemenukę?

ONA SKEVERIUTE
Tai viena iš garsiojo trio

laimingas, o nel^egavu šieji ner- 
vuojasi ir pyksta. Del kitų čia 
ateinančių lietuviškų laikraš
čių taip nesivaržo.

Lietuvių dabartiniu 
čia randasi beveik 100 
nų.

Linkime “Naujienų\Redak- 
cijai geriausių pasekmių.

PRANEŠIMAI

myn, p-le Ona Skeveriutė, ku 
ri dalyvauja Choro perstalo

ralaite,” gegužės 9 dienų Lie
tuvių Auditorijoj. Ji dainuos 
piemenėlio Philisto rolę. Įsi
žiūrėkite gerai, nes tų vakarų 
jų sunku bebus pažinti pama
čius.

Westwood
Jonę Kaulino 'automobilį 

pavogė.
Kadangi Kaulinu mergaitės 

dalyvauja, Bijūnėlio chore, tai 
visa Kaulinu šeimyna atvažia
vo į apvaikščiojimų gegužės 
.-mos dienos į Lietuvių Audi

torijų. (
Kada išėjo iš svetaines, tai 

, a u Fordo nebuvo toj vietoj, 
<iir j iš buvo paliktas. Policijai 
duota žinoti, bet pakol kas po- 
icija nesuradusi. Tiesa, For- 

daš nebuvo dioderniškas, bet 
matomai vagyšiai irgi nepaisė 
“stailiškitnro”? Gal dar pasi
seks atrasti. Gaila karo 
naujų tajerų Pašalinis.

Roseland
■ii

ir

laiku
asme-

Nuo šiol “Naujienos” siunti
nės kasdien po 10 kopijų Oak 
Forest seneliams.

—Administracija.

Ar bedarbe mažėja?

su 
su

CLASSIFIED ADS
Automobiles

AUTOMOBILIŲ PIRKĖJAMS 
IR SAVININKAMS

Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 
prašau atsilankyti ir pamatyti naujus 
1931 NASH automobilius su vėliau
sios mados automatiškais įtaisymais, 
sport Royal tekiniais ir kitais ištobuli
nimais, kokius tiktai NASH taip gali 
įrengti už tokias prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES
4030 Archer Avė.

Lafayette 2082

Praneiimas Kr laužiami. — Tapo 
organizuota kriaučių kliubas. Antras 
sirinkimas įvyks gegužės 6 d., 8 v. v. 
Ramova Cleaners 8 Dycrs, 1 338 W. 
87 St. Nariai ir dar nepriklausantys 
malonėkite atsilankyti, turim daug su
manymų ir reikalų aptarti. — Valdyba.

. I. M ■■ f

Lietuvių Moterų Dr-joe “Apšvieta" 
mėnesinis susirinkimas įvyks antradieny, 
gegužės 5 d., 1931 m., 7:30 vai. vak., 
Sandaros svet., 3236 So. Halsted St. 
Visos narės atsilankykit, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Sekretorė. .

North Side. SLA. 226 kuopa lai
kys. savo mėnesinį susirinkimą antradie
ny, gegužės 5 d., 7:30 vai. vak. Asso- 
ciation house, 2150 North Avė. Visi 
kuopos nariai privalo atsilankyti. Ku
rių duoklės yra užsivilkę turi ateiti ir 
sumokėti jas. Sekretoriui.

Lietuvių, Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks gegužės 5

Maislo ir nakvynių, liekirna.^
NUO gruodžio menesio. Malonėkite visi atsilankyti ir užvilktas 

_________ duokles apsimokėti.
A. Zalagėnes, rašt. 

Gubernatoriaus komisijos ----------
bedarbei pagelbėti naujausia L Bridg.pono Dnugg.i.. 6«(dži«u<įo.

, 1. ' •’ . S. V. Jėzaus susirinkimas įvyks gegužesstatistika 'patiekia r — " ----
skaitlines: Nakvynių bena-l£h!cag?sc L,et- Ąuditonjoj. 

linams suteikta visuotiniai ku susirinkti 
kasdien: Gruodžio' menesį reik?lli aptarti.

3679; sausio men. 4969; vasa-| 
i»io men. 6014, kovo men. 5778; 
balandžio men. 3692.

Maisto duota bendrai kas-1 gegužės 6 d„ 

dien po: Gruodžio men. 8143; 
sausio mčn. 
men. 13428; kovo men. 12989;Iaptarlb 
balandžio men. 9062. 20 Wardo Lietuvių Politikos ir pa-

šelpos kliubo susirinkimas atsibus ge- 
- - - ----- , -........................... - - :■ gūžės 6 d., 8 vai. vakare, A. Bagdono

svetainėj. 1750 S. Union Avė. Malo-
■ nėkite visi atsilankyti ir užvilktas duok-

.M-u-L-j—r=A, les užsimokėti. Valdyba.

Šiokias 5 dieną., antradieny, 7:30 vai. vakare, 
' " 3133 So.

Visi nariai malonėkite lai- 
nes turime daug svarbių 

Taipgi prašome atsi
vesti naujų narių prirašyti,

Valdyba.

Bridgeporto Sus. Liet. Namų Sau. 
laikys mėnesinį susirinkimą trečiadieny, 

7:30 vai. vak., Ch. Liet. 
Visi namų savininkai nu- 

. _ i Jonėkite laiku pribūti, nes randas daug 
10011; Vasario svarbių reikalų, kuriuos būtinai turim 

S. Kunevičia, rašt.

SUMMEREASH10N VURLD C. Joseph
NAUJIENŲ KELIAUJANTIS 

AGENTAS

--------O--------
AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS 

*4ori taisyti karus atliekamu nuo dar- 
>o laiku, už pigių kainą.

Tel. Lafayette 1329

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

ŠTAI KUR GERA PROGA
Reikalingas partneris prisidėti utie road 

house biznio; vieta randasi netoli Chi
cagos. Patogi vieta privažiuoti iš visų 
kraštų, arti vandens ir prie didelio miš
ko, arti tos vietos steigiama šaltinio 
vandens maudynė, šokiams salė dėl pasi
linksminimo. Gera ir pelninga vieta. 
iVenam yra gera proga pridėti.

Platesnias informacijas suteikiam ypa- 
tiškai. Atsišaukite tuojaus.

M. ROZENSKI B CO.
6812 So. Western Avė.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų reikią

REIKALINGAS patyręs painteris. pa
geidaujama, kad butų unijistas. Stanley 
Cibulskis, 5234 So. Seeley Avė., Tel. 
Hemlock 0653 . Atsišaukite vakare nuo 
5 iki 8:00.

REIKALINGAS siuvėjas prie 
kostumeriško darbo. Turi būt 
prie prosinimo ant mašinos.

2537 W. 63rd St.

abelno 
patyręs

“ Felikso” kapas, s
Pereitų nedėldienį išsisukęs 

kojų negalėjau . vaikščioti. P. 
J. Jakubauskas pakvietė ap
lankyti kapus. Nuvažiavomeį 
Tautiškus kapus. Visur daili
nama, matyt rengiamasi prie 
apvainikavimo kapų 30 d. ge
gužės. Kadangi šaltam vėjui 
pučiant negalėjome ilgai vaik
štinėti, leidomės Kean Avė. na
mo ir prie 95 ir Kean Avė., p. 
Jakubauskas manęs paklausė 
ar noriu matyti “Felixo” ka
pų? Na ir kurgi nenorėsi, nes 
aplink kapų nesimato. Išlipam 
iš mašinos ir man parodoma 
“Felixo kapas.” Jis yra ‘‘Fo
rest preserve” biskį ant kalne
lio, prie 95 ir Kean Avė., šiau- 
rės-vakarų kampe. Dailus ma
žas, rausvos spalvos akmuo; 
ant akmens dailus “Felixo” 
paveikslas, atvaizdina ‘Felixų’ 
lipantį kopėčiomis. Dailus, ge
rai apžiūrėtas antkapis. Man 
paaiškinta, kad “Felixas” pri
gulėjo prie 25 ugniagesių sky
riaus Chicagoje. Tai buvo be
galo geras, drąsus šuo. Jį my
lėjo netik to skyriaus ugniage
siai, bet ir apielinkės gyvento
jai. Sakoma, kad jis yra daug 
gyvasčių, išgelbėjęs ir todėl jis 
buvo su didelėmis ceremonijo
mis palaidotas ir jam ant “ka
po” pastatytas akmuo.

Prašo pataisyti.
. Manęs prašė našlė Paulio- 
nienė, per Jonų Jakubauskų, 
kad atitaisyti pasakymų apra- 
šime laidotuvių, kad pietus, 
po laidotuvių teikė ne p. J. 
Grybas, kaip buvo aprašyme

Nelaimė laivo krikštynose
• ' ■ f’

čia susitarę keli biznieriai 
nusipirko vasarnamį Mo- 
irience, III. ant kranto Kanka- 
<ee upes, bet kad butų snia- 
giau praleisti atostogas, tai už- 
siorderiavo motorinį laivą. 
Kada jau viskas buvo užbaig
ta prįe budavojimo laivo, nu
tarė jį pakrikštyti. Kaip visa
da, taip ir dabar turėjo būti 

i kūmai. Į kuinus buvo pakvies
ti piliečiai A. Baužis ir L. No- 
reikiene. A. Baližis turi minkš
tų gėrimų uždįgąctint 105 gat
vės. ' - 1 v<< I

Kada kūmai susėdo į moto
rinį laivą, į trumpą laiką pra
dėjo grimsti į upės dugną. Pri
sėjo sunkiai padirbėti kitiems 
iki kūmus ištraukė ant kran
to ir daug darbo padėta kū
mams atgaivinti. Daug žmo
nių dalyvavo krikštynose, bet 
daug ir kalbų turi po krikšty
nų. /

Krikštynos įvyko sekmadie
nį, gegužės 3-čią dieną, 1931.

— Žvalgas.
•• • ‘ 3
, —.... .

Oak Forest įnamių 
prašymas

v,-

Gerbiamoji • ’-Naujienų” Re
dakcija, i

šiuomi nuoširdžiai prašome 
siuntinėti jeig^u galima dau
giau ekzempliorių mums myli
mų “Naujienų”, nes daugiau 
lietuvių priyažinvus, dviejų 
kopijų nebeužtenką ir seneliai 
pradedą dėl laikraščio varžy
tis, kiekvienus . norėdamas 
“Naujienas” ^pęrškaityti pir
miau.

Į šitą instituciją atneštus 
laikraščius, vistis suneša į ka
talikų bažnyčios priesienį (fŠ- 
skįriant tuos, kurie eįną į pri- 
Vatiškas rankąs) iF sudeda ant 
sĮąlo, tąi kurs ^Neųjienas” 
pirmiaus pagauna, tas jaučiasi

, 1 ■ >

‘ Dabar lankosi po lietuvių ko- 
lonijas Springfield, III., apielin-

'' Mlinl kčsc užrašinėdamas “Naujie-
nas”.

^ur j*8 atsilankytų, mes pra- 
Y | \ \ \ N šome “Naujienų” skaitytojų

, pagelbėti jam, kad jo darbas 
v.. . ‘ > **. . . . v. . galėtų būti sėkmingesnis. Per
Kiekviena moteris kuri nori gražiai

apsirengti, bet neturi ganėtinai pinigų, jį galima ir atnaujinti prenu- 
kad nusipirkti naujausios mados rubus, mprnfn \
gali MADŲ KNYGĄ nusipirkus pati 
pasisiūti sau gražiausius rubus už pigią 
kainą. MADŲ KNYGA kainuoja tik 
10 CENTŲ, o paternas .kurį išsi
rinks sau suknelei tik 15 centą.

Taip bus pigiau ir smagiau.
Rašykite tuojaus į

Pattern Departamentą

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Help VVanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA lietuvė moteris ar 
mergina, 30 iki 40 metų amžiaus, pri
žiūrėti vaikus ir savystoviai vesti visą 
gaspadinystę. Su pirmu laišku prisiųs- 
kit ię savo paveikslą. Platesnes žinias 
suteiksiu per laišką. Esu našlys, 
tarus galėsiu atvažiuoti parsivežti, 
kit.

. WM. PRELGON. 
771 Agate St., St. Paul, 

---------O---------

Susi*
Rašy-

Minti.

U *

IŠMALEVOK SAVO 
NAMUS VASARAI

Daleiskit suteikti jums surprizą jūsų 
gyvenime . . . apie žemas kainas 
puikiausių malevų ir sienoms popie
rių. Ką tik gavom naują staką. At- 
silankykit į musų krautuve

S. HELMAN
PAINT STORE

1411 S. Halsted Street
Pbones Canal 5058-5063

................................ .......i. ■■■■■■. ■■ ■■■......   J

CLASSIFIED ADS

-------- O--------
REIKALINGA mergina, neseniai at

vykusi iš Lietuvos, prie namų darbo. Geo. 
Sharka, 2624 W. 69 St.

REIKIA patyrusių moterų sortuott 
vilnas. P. Goldman U Son, 2100 So. 
Loomis St.

REIKIA patyrusių moterų sortuott 
maišytus skudurus. P. Goldman 8 Son, 
2100 So. Loomis St.

Business C.hances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI ar mainymui Hard- 
ware Store. Galima pirkti vieną biznį 
ar su namu. 2622 W. 69 St. Tel. 
Prospect 0833.

PARDAVIMUI bučernė it grosernė 
su mažu namu.

Tel. Lafayette 8780

PARDAVIMUI saldainių sankro
va.

1704 String St.

Specialistas gydyme chroniškų Ir naujų 11- 
kyklt pas mane. Mano pilnas' ISegžamlnavi- 
l ■_____ ______:
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. El- 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po i...................................... •

gi). Jei kiti negalfijo jumis išgydyti, atsflan* 
inas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 

galutino 'išegzaminavimo—kas jums ’yra-

Dr. J. E, Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State < St. 

Kambarys 1016 
Imkite elevatorių

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
.... —;■  -------------------- '
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REApy

SPECIALIS IŠPAR
DAVIMAS MALEVŲ
Dutch Boy White
Lead 100 svarų

$10.98
Pure Boiled Linse- 
ed Oil, gal.

$1.00
. '■ . , ■ i'

4 colių į ruberį įsodintas
šepetys ....... ...........................

10c
Mes pristatome bile kur.

S. H. WIDMAN
3405 So. Halsted St

Telefonas Boulevard 3998

Sienų popiera

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėldieniais 
nUo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Educational

MOKYKIS BARBERYSTĖS 
AMATO

Dienomis ar vakarais. Del informacijų 
šauk arba rašyk:

INTERNATIONAL BARBER 
, COLLEGE,

672 West Madison Street

GASOLINO STOTIS 
kampas vertas daug pinigų. 6,000 auto
mobilių, pravažiuoja į vieną valandą. 
Pilnai apgyventa vieta. Visi permitai 
išimti ir apmokėti. Pigi renda. Par
duosiu pigiai. Savininkas

5200 So. Western Avė. ,

For Rent
RENDON 5 kambarių flatas. moder

niškas, šviesus, 3933 S. Rockwell St. 
Tel. Lafayette 5277. \

Financial
Finansai-Paskolos

Skoliname Pinigui ant pirmo mor- 
gičiaus ant 3 metą ir 6 mėnesių. Ant 
,6 metų ir 3 mėn. ir ant 12 metą, už 
6%.

NAUJIENŲ SPULKA 
1739 So. Halsted St.

PERKAME Lietuvos 
Paskolos Bonus. Kas 
parduoti, kreipkitės j 
nas, Bos No. 1258.

Laisvės
norite

Naujie-

Real Estate For Sale 
Namai-Žepiė Pardavimui

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS 8 INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom namus, 

lotus, farmas, biznius visokios rųšies. 
Nėra skirtumo apielinkės ir kur yra ar 
kas yra. Perkam notas, 2nd mortgage 
ir parūpinant 1 ir 2nd mortgage leng
vomis išlygomis. Teisingas ir greitas 
patarnavimas.

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

PINIGAI
Mes skolinau nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

, • sumos

Finance Corporation 
of Illinois 

Po valstijos priežiūra 
3804 Sč. Kedzie Avė.

Business Service

LUMBERIS 30 iki 50% diskonto. 
Wall board 3c., stogams $1, durys $1, 
garažo durys $2. Naujas ir senas lum- 
beris. Išmokėjimais. Atdara 7 iki 7, ne
dėliomis 9 iki 1. Abbott Lumber Co., 
5201 W. Grand Avc., Berkshire 1321

SAUGIAUSIAI PINIGAMS
čia yra proga nupirkti namą už 

$1200 cash, 2 flatų po 5 kamb., ant 
2 lotą ir 4 masinom garažas. Morgi- 
čius iš bankos $4000. Kaina tik 
$5,500. Randasi ant Homan Avė., prie 
95 St. i

Mainys 3 flatą mūrinį namą, 3 fl. 
po 6 kamb. maudynės, elektra, cemen
tuotas beismantas ir elė. Morgičio 
$5800. Randasi prie 33 gatvės, ant 
Bridgeporto.

Mainys 4 fl. narna su 2 lotais, 2 fl. 
po 5 kamb. ir 2 fl. po 6 kamb., mau
dynės, elektr., ccment. beism. Randasi 
arti 114th St. ir Halsted, tai yra gra
žiausioj daly Roselando. Morgičius 
$7000.

■ S. L. FABIAN & CO.
809 W. 85th St.

Boukvard 0611 ar 0774
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