
.........--- - - -----inuHlV Hf. ——
The First and Greateat Lithuanian Daily i n America NAUJIENOS

The Lithuanian Daily News
Entered m Mcond Claas Matter Mareh 7, 1914, at tha Post Offloa of Chicagč, £11., 

under tha Act of Mareh 8, 1879.

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

FUBL1SHBD BY DU LITHUANIAN N1VS PUBLI9H1NC CO., INC.
1739 South HalateJ Street, Chioago. Illinois 

Taltphona Rooaavalt 8500

NAUJIENOS
Ths Lithuanian Daily N«ws

PUBLI8HED BY 7%a LITHUAN1AN^NEW8 PUBL18H1N0 CO.. INC. 
1739 South HaLtsd Street, Chicago, Illinois ,

Telaphont Rooaavclt 8500
_____ _______ \_____________

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj

VOL. XIV Kaina 3c Chleago, III. Trečiadienis, Balandis-April 6 d., 1927 ^■►437 .. No. 81

THOMPSON IŠRINKTAS CHICAGOS MAYORO
Sumušė Deverį daugiau 

kaip 60,000 balsu 
dauguma

Rinkimai praėjo palygi
namai gana ramiai

NVilliam Hale Thompson vėl 
tapo išrinktas Chicagos mayo- 
ni, vakarykščiuose rinkimuose 
laimėjęs daugiau kaip 62,000 
balsų dauguma. Jis sumušė da- 
liartinj mayorą Deverį. Trečias 
kandidatas i mayonis, l’obert- 
son, pasiliko toli užpakaly, ne
surinkdamas nė tiek balsų, kiek 
yya Thompson o balsų perviršis.

Thompsonas laimėjo visame 
mieste, išėmus Kenwoodą ir 
įlydė Parkų; laimėjo jis ir tuo
se warduose, kur demokratai 
buvo tikri, kad laimėsią.

Balsavimai buvo nepaprastai 
gausus. Dar niekad tiek daug 
žmonių nebuvo dalyvavę bal
savimuose — už visus kandida
tus paduota apie 900,000 balsų.

Rinkimų kampanija buvo la
bai karšta ir tiek įkaitino žmo
nes, kad buvo tikėtųsi didelių f
sumišimų ir dagi riaušių, žmo
nės, prisiklausę^ kiekvieno kan
didato įvairiausių vienas kitam 
asmeninių priekaištų tiek įsi
karščiavo, kad rodos, buvo pa
sirengę muštis už savo kandida
tą. O kandidatai vienas kitą 
šlykščiausiai koliojo, kurstė ra
sinę ir religinę neapykantą, kad 
tik patraukus savo pusėn dau
giau balsuotojų. Rinkimai betgi 
praėjo gana ramiai.
Pradėjo balsavimą bombomis

Mayoro rinkimai prasidėjo 
dviem bombom. Viena bomba 
buvo mesta į Superior Press, 
918 N. Wells St.. kur rinkdavo- K 
si 42 vvardo demokratai. Ji 
mesta iš pravažiuojančio auto
mobilio. Antra bomba suardė 
demokratu klubą 1160 N. Dear- 
lx>rn St. Po to apšaudyta viena 
balsavimo vieta West Lake 
gatvėj. Tai ir buvę didžiausi 
sumišimai per rinkimus. Nebu
vo nė paprastų išvogimų tos 
ar kitos partijos darbuotojų. 
Tik balsavimui pasibaigus šeši 
girti i^štukai puolė balsavimo 
vietą 45 \vardo 29 precinkte, iš
vaikė ten buvusius žmones ir 
pasivogė dėžes su baliotais.

Sumišimų neįvyko gal ir dėl 
to, kad visas balsavimo vietas 
policija saugojo ir visą dieną 
policijos automobilių patruliai 
lakstė po miestą.
Buvo renkami ir kiti valdininką?

Be mayoro, buvo dar renka
mi miesto klerkas ir miesto iž
dininkas. Nors tikri daviniai 
dar nežinomi, nes pirmiausiai' 
skaityta mayoro balsai, tečiaus 
atrodo, kad išrinkti repubiiko
nai, nežiūrint to, kad demokra
tų kandidatą į miesto iždinin
kus, Szymczaką, rėmė visi len-' 
kai ir Robertsono šalininkių,’ 
kurie savo kandidato tai vietai 
neturėjo, nes jų kandidatas 
Wolff prieš pat rinkimus atsi
sakė nuo kandidatūros.

Be rinkimų buvo dar balsuo
jama daugybė pasiūlymų ant 
taip vadinamo “mažojo balioto” 
— miesto savyvaldybės, pasiū
lymai išleisti paskolos bonų, pri
jungimas prie Chicagos ar dvie
jų priemiesčių. Pirmosios ži
nios rodo, kad visi šie pasiūly
mai taipjau buvo priimti.

Dar apie ekspliozija Ehren- 
feldo kasyklose

Musų korespondento praneši
mas apie nelaimę, kur 400 
angliakasių buvo užberta

SOUTH FORK, Pa. [Musų 
koresp.]. — Pennsylvania Coal 
and Coke kompanijos Ehrenfel- 
do kasyklose No. 3 kovo 30 
diena prieš pietus įvyko baisi 
dulkių ir dujų ekspilozija, dėl 
kurios apie 100 angliakasių bu-( 
vo užberta. Ekspliozija buvo 
taip smarki, kad išėjus pro ka
syklų žiotis laukan jos pajėga 
išnešė kasyklų ofiso langus ir 
visas South Fork miestelis bu
vo sukrėstas.

Ekspliozija išardė kasyklų į- 
einamąjį tunelį, ir iš karto bu
vo manoma, kad visi angliaka
siai yra palaidoti ir nebegyvi.

't uojau buvo pašaukta iš apie- 
linkės miestų miestelių gydy
tojai, ir netrukus iš Portąge, iš 
Johnsto\vno suvažiavo gydyto
jai, narsūs, laidotojai ir ambu- 
lansai.
- Ties kasyklomis buvo baisus 
reginys. Moterys ir vaikai ver
kė laužydami rankas, kad jųjų 
duonpelniai — vyrai, tėvai ar
broliai yra žuvę ar gyvi palai
doti. Tūkstančiai žmonių ka
rais ir automobiliais privažia
vo į nelaimės vietą iš apielinkės 
miestelių.

Tvarkai išlaikyti buvo pasau
kta policija, kuri užtraukė vir
ves apie kasyklų žiotis ir nelei
do žmonių artin, išskiriant 
gelbėtojus, kurių atvyko iš kitų 
kasyklų.

Pagaliau vėliau pavyko suži
noti, kad ekspliozija įvyko ne 
dirbamose vietose, bet apie pen
kias mylias nuo dirbamųjų tu
nely, kuriuo veža anglis laukan. 
Du “molderiai” susikabinę vežė 
didelį ilgą tripą lioduotų karų 
laukan. Del smarkaus ėjimo 
“molderio” kėibelis pasiekė 
elektrikos vielą ir ėmė eiti ug
nis. Tunely nuo “molderių“ 
vaikščiojimo buvo sukeltų 
daug dulkių, o be to dar tose 
kasyklose radosi gazų. Užside
gusios dulkės ir gazai eksplio- 
davo apie mylią nuo išėjimo 
į lauką. Ekspliozijos jėga ei
dama laukan užmušė keturis 
darbininkus, dirbusius prie tų' 
“molderių“, o kili astuoni dar
bininkai pritroško guzais ir du
rnais, ėmusiais eiti tolin į ka
syklas. i

Užmušti yra šie: Daniel Mc- 
Conaughy, 41 metų, pavienis: 
John Fesko, 29 m., pavienis; 
John Shedlock, 40 m., vedęs, 
\Vm. Connelly, 31 m., pavienis.

Visi kiti angliakasiai po eks
pliozijos buvo išgelbėti gyvi. 
Mat toje kasyklų daly yra ke
li orui varyti vėdytuvai ir yra 
skylės laukan iš kasyklų, tai 
pro tas skyles angliakasiai ir 
buvo išgelbėti.

Gazais ir durnais buvo pri-i 
troškę šeši darbininkai ir du 
“bosai“, bandžiusieji kitus gel
bėti. Pri trošku šieji betgi vė
liaus pavyko atgaivinti ir yra 
vilties, kad jie pasveiks.

—Pasaulio Vergas.

700 mokinių streikuoja
SUPERIOR, Wis., bal. 5. — 

Streikas vietos Central viduri
nės (high) mokyklos mokinių, 
kilęs, dėl pašalinimo vienos 
mokytojos, praeitą penktadieni, 
tęsiasi toliau. Streikuoja 700 
mokinių.

Naujas kilius prieš darbo 
unijas Anglijoj

Konservatorių valdžia nori pa- 
žabot darbininkų judėjimų: 
darbo partija rengiasi kovon

LONDONAS, bal. 5. — Mi- 
nisterių kabinetas vakar įnešė 
parlamente naują taip vadina
mą darbo unijų ir streįkų bilių, 
dėl kurio, be abejo, kils aš
triausia kova ne tik atstovų 
bute, bet visame krašte. Tuo 
bilium konservatorių valdžia 
nori taip suvaržyti darbinin-kų 
judėjimą Didižiojoj Britanijoj, 
kad, jeigu jis butų priimtas, 
darbo unijos pataptų vien dar
bininkų klubai.

Be kita štai kas tuo biliumi 
norima padaryti:

1. Visuotini streikai užginti 
kaipo neteisėti.

2. Asmenys, atsisaką daly
vauti teisėtame streike, vy- 
riausyliės apsaugoj am i.

3. Streiko pikietams neleista 
grasinti streiklaužių nuo dar
bo.

1. Valdžia reguliuoja politi
nių fondų, vartojimą.

5. Valstybės tarnautojams 
užginta tapti darbo unijų na
riais.

I )aly vau janl iej i neteisėtame 
streike butų aštriai baudžiami 
pinigais ir kalėjimu. Darbo uni
joms butų užgiyta prašyti savo 
narių piniginės paramos politi
nei partijai, o generalinis pro
kuroras turėtų galios pa vartoti 
“injunetion“ (teismo drausmę) 
vartoti darbo unijų fondus po
litinei kampanijai.

Darbo partija rengiasi kovo
ti tą bilių ne vien parlamente, 
bet visame krašte ir, pagaliau, 
stengtis priversti valdžią tuo 
klausimu paskelbti naujus vi
suotinus rinkimus.

Keturi aviatoriai žuvo ae
roplanams susimušus

TOULON, Francija, bal. 5.
Susimušę ore ties Hyeresto 

miesteliu nukrito žemėn du 
hidroplanai. Abiejų pilotai ir 
mašinistai užsimušė. Keturi 
nelaimingai žuvusiųjų aviatorių 
kūnai buvo rasti vielos kvepa
lų fabrikininkų žydinčių žibuo
klių lauke.

Inkriminavo du “fake” 
mokyklos viršilas

VVASHLNGTONAS, bal. 5. 
Šiandie čia tapo inkriminuoti 
vietos “Research University“ 
prezidentas Louis Win Ra.per ir 
registraras Mrs. Virginia Hay- 
ner Sanders, kaltinami dėl nau
dojimo pašto priga vingiems 
tikslams. Buvo parodyta, kad 
savo įstaigą jie melagingai 
skelbė kaipo bona fide univer
sitetą.

| -------------------------

“NARSUS“ ŠAULYS

Iš Kybartų “L. žinioms” ra
šo: ‘ t

Vasario m. 2 d. buvo Kybar
tuose vestuvės. Į jas buvo pa
kviesta keletas 98 būrio šaulių: 
Lisnyčius, K. Sučiavas, A. Va
balas ir k. Vestuvėms besibai
giant LisnyčiiKs, išsiėmęs brau
ningą, grasino nušausiąs... Ir 
tikrai peršovė Sučavui kairį 
šoną ir vėliau peršovė A. Va
balui dešinę ranką.

Kaip tokiems šauliams duo
dama nešioti ginklus?

NAUJAS CHICAGOS MIESTO GALVA

WILLIAM HALE THOMPSON
Kurs vakarykščiuose rinkimuose laimėjo vėl 
Chicagos mayoro sostą. Thompson pirmiau du 
kartu buvo Chicagos mayoru, išrinktas 1915 ir 
1919 metais.

Protestuoja dėl varžymo 
teismų Italijoje

Vokietijos valstybinininkai ad
vokatai pareiškia italų teisi
ninkams užuojautos

BERLINAS, bal. 5. — Del 
diktatoriaus .Mussolinio daro
mo spaudimo teisininkams gru
pė žymių Vokietijos valstybi
ninkų, kurie yra taipjau teisi
ninkai, laikydama sąlygas Ita
lijos teismuose nepakenčiamo
mis, pasiuntė Italijos teisinin
kams užuojautos pareiškimą.

Savo laiške vokiečių valstybi
ninkai pareiškia, kad teisininkai 
tik tada galį savo aukštos mi
sijos pareigas eiti, jei jiems 
leista yra pasilikti nepriklau
somiems, ir išreiškia vilties, 
kad Italijos teisininkams netru
kus bus vėl leista kaip lais
viems ir nevaržomiems žmo
nėms tarnauti teisybės reika
lui.

Laišką, be kitų, yra pasirašę 
buvęs teisingumo ministeris 
Bell, Ludwig Haas, Erich Koch, 
Paul Levi etc.

DEL KO ŠAUDOSI

ST. LOUIS, Mo., bal. 5.—Su
siginčijęs dėl radio, ar priimtu
vą nustatyti vietos stočiai, ar 
tolimai stočiai, vietos gyvento
jas Fred Huber, 30 m., nušo
vė savo žmoną Eleonorą, 26 me
tų.

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

Bendrai gražų su nedidele 
temperatūros atmaina; pusėti
nas žiemių kriipties vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
minimam 45% maksimam 62° 
Fahrenheito.

šiandie saulė teka 5:26, lei
džiasi 6:20 valandą. Mėnuo lei-‘ 
džiasi 11:48 vai. vakaro. Auto
mobilių lempos degtinos 6:20 
valandą vakaro.

Sovietų galva Stalinas su
sitaikęs su Trockio

Padarę taiką abudu bendrai tai
są tolesnių sovietų valdžios 
darbų programą

BERLINAS, bal. 5. [F]. — 
Iš Maskvos gauta čia praneši
mas, kad Stalinas susitaikę? 
su Trockį u.

Pasak pranešimo buvęs so- 
vietijos karo komisaras padaręs 
taiką su viešpataujančios sovie
tų valdžioj grupės galva, Stali
nu, ir dabar abudu bendrai tai
so tolesnių sovietų valdžios 
darbų programą. Tasai progra
mas turėsiąs suvienyti ir da
bar tarp savęs kovojančias gru
pes — opoziciją su valdančiąja 
partija.

Tas pranešimas kol kas betgi 
iš kitų šaltinių dar nėra pa
tvirtintas.

WASHINGTONAS, bal. 5.— 
Prezidentas Coolidge labai nu
sivylęs Francijos atsisakymu 
dalyvauti jo iniciatyva Šaukia- 
moj trijų valstybių (Jungtinių 
Valstijų, Anglijos ir Japonijos) 
laivynų jėgų apribojimo konfe
rencijoj Genevoj.

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

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

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

Prašymas išnaujo tardyt 
Sacco ir Vanzetti bylą 

vėl atmestas
j BOSTON, Mass., bal. 5. — 
Massachusetts aukščiausias1 tei
smas šiandie vėl atmetė prašy
mą peržiūrėti iš naujo bylą 
dviejų radikalų darbininkų, Ni- 
cola Sacco ir Bartolomeo Van
zetti, pasmerktų mirties baus
mei ir jau šešti metai laikomų 
kalėjime.

| # Sacco ir Vanzetti buvo kalti
nami dėl žmojržudybes, teismo 
pripažinti kalti ir pasmerkti, 
nors jų kaltė niekados nebuvo 
įrodyta.

Krestinskio padėjėjas 
nusižudęs Maskvoj

BERLINAS, bal. 5. Bei- su balandžio 4 diena jų kasyk- 
line gauta žinia, kad Maskvoj los dirbs Jacksonvillės algų
nusižudęs žinomas komunistas norma, o kai kurios kompani-
Barulinas, sovietų apibirado- 
riaus Berline, Krestinskio, arti
mas bendradarbis. 1 Maskvą 
jis buvo kartu su Krestin.skiu 
parvykęs duoti pranešimą apie 
savo darbuotę Berline.

Nusižudymo priežastis kol 
kas nežinoma.

Dideli areštai speku
liantų Ukrainos 

miestuose
BERLINAS, bal. 5. Prane

ša, kad Charkove, Odesoj ir 
kituose pietų Rusijos miestuo
se įvykę vėl skaitmeningi areš
tai žydų “biznierių“, daugiau
siai manufaktūros prekiautojų. 
Jie kaltinami dėl spekuliacijos 
ir pardavinėjimo prekių nežmo
niškai brangiomis kainomis. 
Ukrainos žyduose tatai sukėlę 
nemenko sąjūdžio.

T"""""“"" ~

1 užmuštas, 8 sužeisti 
traukinių kolizijoj

KONAWA, Okla., bal. 5. —
Tris mylias į pietus nuo Kona- BROOKLYN. N. Y., bal. 5.— 
\yos susidūrė pasažierinis Irau- Į Pašauktas butP jurymenu vie- 
kinys su prekių traukiniu. Pa- no j byloj dėl žmogžudybės, 
sažierinio traukinio mašinisto į Thomas Joyce, paklaustas, ar 
padėjėjas Lee Nonvood buvo šioj byloj jis kartais neturįs iš 
užmuštas, o astuoni pasažieriai anksto susidaręs savo nuomo- 
sužeisti. e nės, atsakė:

---------- - I “Pilnių pilniausiai. Prieš dvi- 
ROMA, Italija, bal: 5. — dešimt metų buvo nužudytas 

Premjeras Mussolini ir Vengri-1 mano sūnūs ir aš manau, kad 
jos premjeras Bethlen šiandie' kiekvienas žmogžuda turi gaut 
pasirašė draugingumo ir arbit-' nusipelnytą bausmę.“ 
racijos sutartį tarp Italijos ir j Į jurymenus jis dėl to nebu- 
Vengrijos.---------------------------- jvo priimtas.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

1$ DARBO LAUKO
Ne visur minkštosios 

anglies kasyklose 
streikas

PORTAGE, Pa., bal. 5. [Mu- 
sų koresp.]. — Šioje apielinkčj 
angliakasių streiko nėra, irs 
generalinis United Mine Wor- 
kers of America prezidentas 
Lewis Antrame Distrikte leido 
dirbti tų kompanijų kasykloms, 
kurios sutiko mokėti angliaka
siams tą pačią algą, kuri buvo 
mokama prieš balandžio 1 die
ną einant Jacksonvillčs algų su
tartim. O kaip pagalinus bus 
unijos susitarta su kitoms ka
sykloms, taip mokės ir šios 
kompanijos.

Apie penkios kompanijos pra
nešė savo darbininkams, kad 

jos, kurios neturėjo gerų orde- 
jrių, uždaro kasyklas neapribo- 
<tam laikui.
j Darbininkai, vieni yra links
imi, kad gauna dirbti ir kad 
streiko jiems nėra, o kiti labai 
nepatenkinti, jie rokuoja. kad 
unija verčianti juos streiklau- 

Įžiauti prieš tuos angliakasius, 
kurie stręjkuoja.

—Pasaulio Vergas.

Ledai padarė didelės 
žalos Illinois

URBANA, 111., bal. 5. —Užė
jus vakar smarki ledų audra 

[čia ir apielinkėj padarė didelės, 
žalos, siekiančios, kaip apskai
čiuoja, tarp 50 ir 100 tūkstan
čių dolerių. Daugiausiai nuken
tėjo daigynai ir šiltdaržiai, ku- 

[ rių stiklai daugumoj buvo su
daužyti.

Į
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l|<A JIS MANO APIE ŽMOG-
ŽUDAS
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seimininkėms kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvi Acimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari- 
■nų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo Sei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bu« indomųs kožnai lietuvei Seimininkei

f KORESPONDENCIJOS j 
k- - - - i—---------------------------- &

Baltimore, Md.
Lietuvaites merginos laimėjo 

basketbol čempionystę
.. \ '

Lietuvių Amerikos Atletų
Kliubo nesenesnių kaip aštuo
niolikos metų merginų bagket-

KODYKLfi No. 78
Virimo Receptas

Apie ketvirtadalis pinigų pralei
džiamų ant maisto turėtų eit ant grū
dinių valgių. Grudai yra lal»ai mais
tingi. Senoje tėvynėje žmonės valgo 
juodą duoną, ryžius, makaronus, ir 
čielus grudus, kurie yra namie sumal
ti, ir duodo su pienu. Tie papročiai 
yra pergeri numest, šioje šalyje na
mie malamų grudų vieta užimta pro
duktai pagaminti grudų kompanijų. 
Daug yra skanių grudų gatavų val
gymui. šeimyninkei reikia tik atida
ryt dėžę ir supylus j torielką duot val
gyt su pienu orba smetona. Sekantis 
receptas yra vienas, kuris labai svei
kas ir turėtų būt valgomas mažiau
sia sykį savaitėje.

Sėlenos su Smetonuotaia Vyžiais

’s puoduko ryžių
’□ puoduko sėlenų (bran) 
i puodukas vandens
1 puodukas pieno arba skystos 

smetonos
’< puoduko druskos
Numazgok ryžius ir sudėk j du- 

l»eltavą virdlj užpylus vieną puodu
ką vandenio, virk iki vanduo susi
gers. Paskui dadėk druskos, sėlenas 
ir pieną, ir virk iki ryžiai suminkštės. 
Duok i stalą su smetona ir tarkuotu 
nutmegu, jeigu patinka.

Virtuvės Patarimai
Kuomet duodi j stalų vištieną vi

sada turėk ir gero bruknių soso.
Patirsiu jog visi mėgsta saldžias 

bulves padarytas į saldainius. Išvirk 
ir su pjaustyk saldžias bulves ir pas
kui iššmožyk jas rudame cukruje su 
sviestu.

Jeigu nupirkti kiaušiniai yra su
sitepę, numazgok juos su biskiu acto. 
Tas prašalins plėtmus.

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuvalymui suteptų limpančių pia

no klevišių, trink juos su šmotu mink
što skarulio pamirkytu alkoholyje.

Kuomet mazgoji stalinius lininius 
užtiesalus, dadėk j vandenį biskj ke- 
rosino. Tas priduos lininiams žibė
jimą. x

Išvalymui odinių pirštinių, sudėk 
jas i stiklini indą pripiltą gasolino 
ir palik stovėt, retkarčiais indą pa
krutant. Kuomet išrodo švarios, iš
imk ir išplauk inde tyro gasolino.

Jeigu jūsų mezgamas virbalas su
tinkate galit atitiesti jj, perpylus ant 
jo labai karšto vandenio ir tuoj len
kiant, kad butų taip kaip reikia. Po 
to jkiškit virbalą j šaltą vandenį tas 
plieną sukietins.

Grožės Patarimai
Kuomet mus patraukia koks gra

žus veidas, jo akjs pirmiausia pada
ro j mus įspūdį. Atbukę akja arba 
silpnos, taipgi ašarojančios daugiau- 
giausia esti nuo perdidelio įtempimo 
ir persidirbimo. Kuomet skaitai ar
ba siuvi turi sėdėt taip, kad šviesa 

I nultų iš kairės pusės nuo peties, taip, 
' kad ji nešviestų tiesiai j akis, bet 
uitų tiesiog ant to daikto, į kurį žiu
ri. Geras būdas atgaivinimui ir at- 
ilsinimui akių yra švelniai braukiant 
i irštu galais užmerktas akis. Spausk 
lėtučiai ratu braukiant, pradedant 
nuo baltinio iki lėliukės. Po to vėl 
užmerkus akis reikia uždengti rarfka 
iki jos atsigaivys. Daryk tą tankiai 
ir perplauk akis nuolat su nelabai sū
riu vandeniu naudojant akiai plaut 
puodelį.

Vpatiška Sveikata
Apgalvotas valgymas ir gėrimas 

svkiu su užtektinai tyro oro, miego
jimas gerai venteliuotam kambaryj, 
šilta maudynė syki ar daugiau savai
tėje ir geras pasivaikščiojimas kas
dien, vagelbės gamtai dirbt savo 
darbu atsakančiai. Gera sveikata 
rąiškia smagumą, o sveika, linksma 
moteris yra malonus dalykas. Jokia 
moteris negalės turėt skaisčių akių, 
gražios odos ir smagios eisenos, jei
gu ji neparupins savo plaučių oksige- 
nu atsakančiai įkvėpuodama tyrą orą. 
Keikia vengti visų saldumų, cukraus, 
miltinių valgių ir blynu per kokius 
tris mėnesius ir naudot tiktai vaisius 
ir dažoves, ir pamatysi kain oda pa
tyręs ir paskaidrės, akjs liks skais
čios, žandai ir lupos raudonos, ^taipgi 
būti jaunesnė ir energingesnė.

bol jauktas, kovo 2t» d. laimėjo 
basketbol čempionatą Maryland 
valstijoje. Musų jaunų lietu
vaičių jauktas lošė su svetim
tautėm, kurios vadinasi “Speedy 
Six” ir kurios buvo gana gerai 
pasižymėjusios lošime nuo pra
eitų metų, liet musų jaunos 
lietuvaitės, kurios faktinai lo- 
čia tik pirmi metai, sugrojo 
svetimtautes gana vykusiai, 
laimėdamos 22 prieš 19.

Musų merginos liko apdova
notos per “Basketball Lygą’’ 
puikiais auksiniais medaliais, o 
L.A.A.K-bas aplaikė dovanų si
dabrinę taurę už virš kalba
mus laimėjimus.

Sekančios jaunos merginos 
yra dalyvavusios L.A.A.K. ban
keliui jaukto: Ona Vasiliauskai
tė (ji yra ir jaukto mokytoja), 
.1. 'Magdušauskiutė, M. česniu- 
tė, L. Mateliutė, B. Latauskiu- 
tė, L. Jovaišiutė, II. Damukai- 
čiulė, L. Geleži utė ir A. Gri- 
galioniutė. Kaipo jaunas ir ga
bias lošėjas reikia pasveikint ir 
palinkčt, kad ateityje da dau
ginus lavintųsi, nevien sporte, 
bet ir abelnam kultūriniam 
darl.-e, keldamos lietuvių vardų 
augštyn.

Musų g. Mikas Petrauskas, 
apsigyveno pas mus Baltimorė- 
je, ir su L.A.A. Kliubo pagelba 
ruošia pastatyti seenoje opere
tę “Užburtas Kunigaikštis”. 
Jau beveik visi lošėjai yra su
rinkti. Praktikos choro ir ope
retės atsibuna kas pirmadieni
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Yra kelrodis Lietuviams, kur įsi
gyti geriausj pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime rasti Amerikos pianų 
marketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 
pas “Peoples!”
Prašomo atsilankyti ir susipažin
ti su mumis ir Kimball Pianais. 
Labai lengvus išmokėjimo budus 
pritaikinant kiekvienam.

Grojikliai Pianai 
PEOPLEŠ KRAUTUVĖSE

■4K
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M 
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4177-83 Archer Avė.
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKKOŠIS, V«lėja»
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SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgą laiką aš sirgau ir tik buvau suvargęs, nuslabęs, kad 
ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau tai visą daktarams 

Mane kankino viduriu nedirbi- 
mas pilvelio nuslabnėjimas, skil
vio nemalimas ir nervai; skaudė
davo galva, po krutinę, strėnas 
ir t. t. neturėjau apetito ir ne
skanius ate i ruginiu s; abelnai bu
vau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur negau
nu pagelbos, ėmiau tyrinėti pats. 
Ir man tiek pasisekė surasti vai
stus, vardu SALUTES B1TTER- 
1S VYNAS ir j 6 menesius pali
kau sbeikas ir tvirtas, ir dabar 
ir išmokėdavau, ir buvau pristy- 
gęs vilties, kad bepasveiksiu.

čionai aš pasirodau visuomenei; taipgi yru tūkstančiai žmonių pa
sveikę nuo SALUTES BITTERIO VYNO ir dė kavoj a" jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 
naudokite SALUTES BITTERĮ ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaudėjimą ir abel
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 
enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 

P aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina t bonka $1.00, 12 bonkų 
(9.00. Siunčiant j kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bon- 

5 kų $11.00.
Reikalaukite aptiekose ir tam panagiose vietose, o jei negali gau

ja tl, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norė- 
darni greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Onler del 

Ą padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiųsi- 
V me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.

PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuoki! taip:
g SALUTES MANUFACTURING CO.
u 616 W. 3lst Street, Chicago, III., Tel. Buulevard 7351

net
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vakarą, L.A.A.K. kambariuose. 
J chorą yra pageidaujhmi nauji 
lainininkai-ės, ir užtad prašo
me, kad kuodaugiausia ateitu
mei ir prisidėtumet prie choro. 
Taigi Baltimores jaunime, bu
dėk, nes dabar yra proga tau 
stoti ir lavintis kultūrinio dar
bo, kuris tavęs laukia ir prie 
kurio esi kviečiamas prisidėti. %

—Kaz. Liutkus, 
L.A.A.K. Koresp.

J. Baltrušaičio dorieji 
darbai

(Trumpa istorija apie tai, 
kaip “Aido” redaktorius pra
dėjo mane šmeižti už tai, 
kad aš atsisakiau šmeižti jo 
politinius priešus).

Kairiųjų komunistų lietuvių 
sekcijos lyderis ir “Aido“ re
daktorius, J. Baltrušaitis, jau 
nuo senai pasižymėjo savo prie
šų šmeižimu, Šmeižtais jią tik 
ir maitina “Aido” skaitytojus.

Jau bus kokie penki mėne
siai, kaip Baltrušaitis pradėję 
mano (Pasaulio Vergo) asme
nį šmeižti. “Aido” No. 3 jis 
lygina Pasaulio Vergą prie 
streiklaužių, sikebų ir net Įtaria 
tuo, kad buk jis parsidavęs 
VVallstryčiui.

šių metų “Aido” No. 10 Bal
trušaitis geda jau skirtinga 
meliodiją. Pirmesni uosius 
šmeižtus jis jau spėjo užmurš- 
J. Bašo jis jau tiesiai apie P. 
Martinaitį. Esą Martinaičio 
raštai jau nebegalės “Aide” 
tilpti, ha jis pasidaręs nekošei 
3-jam Internacionalui; net
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Didelis Pasisekimas

Feenamint į
^The Chewing LAXATIVE

Gardus, mint kramty- J
tnui gumas, kuris užlaiko j
vidurius reguliariai. Vai

kai mėgsta jį. M

15c ir 25c
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dviejuose straipsniuose šmei- 
žęs tą internacionalą.

Nors trumpai bandysiu Bal- 
trūŠaičio šmeižtus atremti ir 
parodyti žmonėms, kad jis yra 
mulkintojas, o ne marksistas.

“Aido” No. V) J. Baltrušai
tis rašo šiaip:

“Daugiau kui trys jo raštai 
netilpo ‘Aide’. Viename ar 
dviejuose buvo bandoma šmeiž
ti Komunistų Internacionalas 
taipgi tuom kartu ir d. Kapsu
kas. Taipgi bandė girti P. Gri
gaitį — tą dalį išbraukiau. 
Paskui gyrė A .Vanagaitį — 
tat patalpinau, kad butų galima 
apšvieski per kritiką kurią pa
rašiau pačioj jo korespondenci
joje (lapkričio mėn. 1925 m.), 
o jo kelonč į Kolorado pereitoj 
vasaroj jį visai sudemoraliza- 
vo, kažin koks nešvarumas su 
juo keliavo.”

Tokių nesąmonių “Aido” re
daktorius apie mane prasimar 
nęs, tame pat “Aido” numeryj 
dar mane apmeluoja.

Pirmiausiai kalbėsiu apie J. 
Baltrušaitį. Aš neatėjau pas 
“Aidą“ liendradarbiauti “vėjo 
Miciamas”, kaip “Aide“ jus me
lagingai mane savo skaityto
jams perstatote. Kai “Aidas-“ 
savaitiniu laikraščiu išvirto, tai 
A.D. A.D. lyderiai ėmč manęs 
prašyti, kad aš apsiimčiau j 
“Aidą’’ rašinėti. Pirmą pakvie
timą gavau nuo Al. Misevičiaus, 
o vėliau nuo “Aido” redakto
riaus J. Baltrušaičio ir 1). J. 
Kasparkos. Kada tie ponai 
prašė manęs rašinėti, lai jie 
tvirtino, jog “Aidas” bus rim
tas laikraštis ir nesikiš daug į 
politiką. Jame busią daugiau ra
šoma apie unijas ir visokias ki
tas darbininkų organizacijas.

Aš su tokiu nusistatymu 
sutikau ir pradėjau rašinėti į 
“Aidą“ iš klasių kovos lauko. 
Bet neužilgo nuo J. Baltrušai
čio gavau paragijiimų, kad dau
giau priktikuočiau centristus ir 
‘Naujienų“ redaktorių P. Gri
gaiti. Patarė kritikuojant ne
paisyti nieko, kad greičiau įti
kinus “Aido“ skaitytojus, jog P. 
Grigaitis yra' buržujus, o cen
tristai nėra 3-jo Internacionalo 
sekcija.

Taip jisai man liepė daryti 
kovo 16 d. 1925 m., kai buVau 
itsilankęs į jo namus. Vėliau, 
kai atvykau į Ghicagą, tai jis 
lara.šė man laišką, ragindamas 
kritiškus straipsnius rašyti apie 
P. Grigtitj ir Kapsuką. Aš jam 
atsakiau, kad to nedarysiu, nes 
noriu “Aide” daugiau rimtų 
straipsnių matyti. Parašiau 
taipgi, jog Grigaiti negaliu kri
tikuoti, nes jis apie Bosiją pa
sako daugiau teisybės, negu bi- 
e vienas kitas rašytojas. V. 
Kapsuką pavadinau centristu ir 
)asakiau, kad tarp jo ir Chica- 
gos V. Andriulio nėra jokio 
skirtumo: kaip vienas, taip ir 
kitas mulkina darbininkus.

“Aido’’ No. 1O J. Baltrušaitis 
ooškia, kad, girdi, P. Martinai- 
,is 1925 m. parašęs iš Chicagos 
korespondenciją apie Vilniaus 
užgrobinio gedulo dienos apvai- 
kščiojimą ir bandęs girti P. 
Grigaitį ir A. Vanagaitį.

Tas darbininkų mulkintojas 
mano, jog Grigaitį reikėjo peik
ti, nežiūrint į tai, kad kalbė
damas Lietuvių Auditorijoj, jis 
nasakė teisybę apie Vilniaus už
grobimą ir Lietuvos kunigiją, 
kuri tarnavo lenkams. O ka
dangi šmeižto apie Grigaitį ne
buvo parašyta, tai Baltrušaitis 
lą korespondencijos vietą,’ kur 
buvo minima Grigaičio kalba, 
išbraukė. Vadinasi, politinį 
priešą kad ir čia taip reikia 
šmeižti. Tokios taktikos reika
laująs 3-sis Internaionalas, kaip 
man J. B. sakė.

Antras asmuo yra A. Vana
gaitis. Tas' žmogus nėra poli
tikas, o tik gabus “Birutės” 
vedėjas. Bet ir apie tą žmogų 
nevalia teisybės rašyti. l^rie 
mano korespondencijos J. Bal
trušaitis pridėjo pastabą, kad 
A. Vanagaitis yra buržujus!

Tokiais tai raštais “Aido” 
skaitytojai buvo penami.

J. Baltrušaitis AiD.A.D. na
riams ir “Aido” skaitytojams 
meluoja, kad “Aide” netilpę ma-

no raštai, kur buvo kritikuoja
ma 3-sis Internacionalas. To-. 
!dų raštų į “Aidą” aš visai ne
rašiau. Diktatūrai buvau prie
šingas. Komunistų diktatūra 
nesiskiria nuo Lietuvos ar Ita*> 
ijos fašistų diktatūros. Būda
mas J. Baltrušaičio parapijom!, 
diktatorių negarbinau, liet ne
rašiau ir kritikos, ha žinojau, 
jog ji m bus talpinama. Baltru
šaitis j “Aidą” nc|dėjo mano 
raštus iš klasių kovos lauko ir 
porą rinitų straipsnių, būtent

“Ar bažnyčia tarnauja kapi
talizmui?’’ ir “'i’eisybė”.

Tuos lai raštus Baltrušaitis 
nedėjo j “Aidą”. Vienok jis 
drįsta per akis meluoti, kad aš 
kritikavęs Internacionalą.

S. Slėnys “Aido“ No. rašo, 
kad nuo P. Martinaičio buvo 
skaitytas laiškas tiek A.D.A.D. 
nisirinkime, tiek GPK. posė
džiuose. Esą martinaitis parašęs, 
jog A.D.AD. jis apleidžiąs to
lei, kad “Aido“ redaktorius J. 
Baltrušaitis varžąs jo mintis. 
Bet paskui G.P.K. sykiu«su Bal
trušaičiu lošia veidmainio rolę, 
skelbdami “Aido“ skaitytojams, 
kad Martinaičio laiškas buvęs 
pilnas nesąmonių.

Pažiūrėkime, kokios buvo tos 
“nesąmonės“. Aš reikalavau iš 
Baltrušaičio ir C.P.K., kad bu
tų atšaukti .tie biaurųs apie mu
ile šemižtai, kurie tilpo “Aido” 
No. 3. Ten aš buvau apšauktas 
streiklaužiu, skebu ir \Vallstry- 
lio bernu, nors jokių faktų sa
vo tvirtinimams paremti Bal
trušaitis neturėjo.

Aš reikalavau, kad mano laiš
kas butų patalpintas “Aide’’. 
Bet Baltrušaitis ir C. P. K. at
sisakė tai padaryti, norėdami 
paslėpti nuo skaitytojų visą 
teisybę.

A. D.A.D. aš nenusidėjau. 
Nusidėjau tik J. Baltrušaičiui 
už tai, kad atsisakiau šmeižti 
jo pilitinius priešus. O kad aš 
nešmeižiau jo priešus, lai jis 
begėdiškai apšmeižė mane. Ne
patikau Baltrušaičiui dar ir dėl 
to, jog skaičiau “Naujienas” ir 
“Keleivį”, nors jis*t draudė ta
tai daryti (vieną Baltrušaičio 

gargaliokTt su aspirin
SKAUDAMį GERKLĘ

Taipgi Užtikrina Greitą ir Gerą 
Pagelbą nuo Tonsilitis

Trečiadienis, Balancl 6, ’27

atvirutę, kur jis liepia ųieko 
bendra neturėti su “buržujų“ 
laikraščiais, pasiunčiau “Naujie
noms“; tokių dokumentų turiu 
ir daugiau).

Iš paduotų faktų bus aišku 
kiekvienam, jog J. Baltrušaitis 
yra tik žmonių mulkintojas ir 
darbininkų vienybes ardytojas.

—P. Martinaitis.

ChILDREN Cry for

MOTINOS: — Fletcher’s 
Castoria yra specialiai 
prirengta dėl pagelbos 
nešiojamų kūdikių ii- vai
kų visokio amžiaus nuo
Užkietiejimo, Flatulency, Wind Colic ir Diarrhea ir praša
lina karštį, ir regulioja skilvį ir žarnas, pagelbsti suvirškin
ti maistą; suteikia natūralų miegą.

Apsisaugojimui imitacijų, žiūrėkite šio parašo
Absoliučiai Nekenksmingos. —• Neturi Opiates. Gydytojai visur re
komenduoja jas.

Budwei.ser
TIKRAS APYNiy SALYKLO SIRUPAS

Reikalaukit knygutės su re

Prirengkit gerą gargaliavimą 
ištirpant du “Bayer Tablets of 
Aspirin” į keturis arbatinius 
šaukštukus vandens. Gargalio- 
kite gerklę. Atkartokit į 2 va
landas jei reikia.

Žiūrėkit, kad vartotumėt tik
rą Bayer Aspirin, pažymėtą su 
Bayer Kryžium, kuriuos galit’ 
gauti plonuose bakseliose dvyli
ką tablėtų už keletą centų.

Budweiscr Tikras Apynių Salyklo Sirupas yra vienas 
kur jus negalite apsirikti. Jis yra 100% grynos išsun- 
kos iš parinktų Northern miežių sumaišytų su impor
tuotais Saazer ir geriausiais vietiniais apyniais, su
maišytas žinomais Amerikoj salyklininkais. Jis yra 
paremtas vardu kuris žinomas savo gerumu per 70 
metų!
Jus patirsite kodėl jis vis nuolat auga savo populia
rumu kuomet pahandysit kenuką. Jus pamatysit, kad 
jis yra vertas vardo kuris randasi ant labelio.

ANHEUSER-BUSCH, St. Louis
Western Sales Corporation

Distributorg Chicago, Iii.

BM-49

I LIETUVA
Ant Didžiausio Laivo Pasauly

MAJESTIC Geg. 14
Keleivius palydės ištisoje kelionėje musų patyręs* 
palydovas. Visos privatiškos kajutos uždarytos, pa
togumas, geras maistas ir mandagumas.

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

Kreipkitės prie vietinių agentų:
PAUL E. BALTUTIS & CO., 901 West 38rd St., Chicago, III.
ELTA COMMERCE CO., 3251 So. Halsted St., Chicago, III.

V. M. STULPINAS, 3255 So. Halsted St., Chicago, 11).
JOHN J. ZOLP, 4559 So. Paulina St., Chicago, III.

Arba

WHITE STAR CINE
INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE COMPANY 

127 So. State Street Chicago, Illinois

K
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Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honoratų Komisija:
ANTANAS OLSEVSKIS, 
SOPHIE KRASAUSKfENfi, 
DR. STEPONAS BIEŽIS.

Kontesto Numeratorius:
ANTANAS RIPKEVIČIUS.

Kontesto Vigilijus:
JONAS JANKUS.•

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

“Balsas Sugryžo”
p!DŽIAUSIĄ Audra 18X0 buvo užvertusi geležinkelių su
sisiekimą ir sutrukdė pašto ir telegrafo susisiekimą. Už
verstose Bostono miesto gatvėse vyrai ir moterys sten
gėsi dasigauti į publiškas telefonų stotis norėdami dasi- 
žinoti ar tolimesnio susisiekimo telefonų linijos j New 
Yorką dar yra veikmėje.
“Žmonės nenorėjo siųsti savo pranešimų, bet jie norė

jo tiktai pasikalbėti“, taip yra pasakojama. “Jie norėjo 
dasižinoti, ar kiti žmonės dar yra gyvi... Ir balsas su
gryžo, ir tas asmeninis pasikalbėjimas buvo labai bran
ginamas”.

Telefonu pasikalbėjimas yra susitikimas minčių su min
timis, širdžių su širdimis, šiandien nėra aprubežiavimo 
tolumo dėl pasidalinimo savo mintimis su kitais žmonė
mis, kurios sujungia visas šalies dalis j daiktą. Del pa
tenkinimo Amerikos žmonių reikalavimų, dabar randasi 
tinklas iš 50,000,000 mylių drūtų suteikia progą dėl "su- 
gryžimo balso”.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY.
BELL SYSTEM

One Vollcv • One Syntem • V n įvertai Service

Pareikalaukite

veltui duodamos
h

pavyzdinės bonkutės.

į

VISOSE 
VAIS

TINĖSE

Jie visi mėgsta

KĘSTFkICND .4
MM.••• M»

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio.

35c.
UŽ 

BONKĄ

yv-

F. AD RICHTER & CO.
B<rry & So. Sth Sts.

Brooklyn, N, Y.

CIVILIZACIJOS PILIORIAI f ,nikiai moka su kostumeriais 
----------- Lkall/ėti ir jiems parduoti pre

kes. p-nia Janulienė sako, kad 
visi jų koslmneriai jiems gelbs- 
i; jie prisinučia savo draugus 

oirkti sau reikalingus daiktus. 
Fsą, baldai geri ir pigus. .

P-no Janulio baldų krautuvės 
lektros iškaba su užrašu “Ma- 
lor Furniture Co.” šviečia 
uit visos apielinkės Marųuette 
Parke, kad nuo VVęptern ir 
>3 gatvės aiškiai matosi.

Krautuvė yra naujame dide- 
iame ant dviejų lotų name prie 
>447-49 W. 63 n i St., tad vielos 
yra užtektinai. Ten yra visokių 
parlor setų, sofų, pečių, Mar- 
hall ir Straube pianų ir visokių 

kitokių baldų ir rakandų.
P-as Janulis pirko Naujienų 

įgarsinimą kartu nuo p. Tar
vydo, Vierbello ir p-lės Wil- 

didžiausią sumą pa- 
Vilctorijai VVilliams. 
sakau, panoki davei

Dabar atėjo gadynė, kad 
I iekvienam žmogui reikia vis- 
I ą pasiūlyti ir j namus nupirk
tuosius daiktus pristatyti. Kad 
žmogaus norus patenkinus at
sirado tos rųšies tarnai biz
nieriais vadinami.

Nors •lietuviams yra žinomas 
Naujienų dienraštis, bet “ge- 
i iaus iš svieto nei iš mados” — 
Naujienų kontestantai eina per 
"etuvius, prašo, ragina skaity
ti ir užrašo ant metų Naujie
nas.

Naujiem) kontestantai eina 
pas biznierius tuos, kurie savo1 
užsiėmimu tarnauja visuome
ne i. Biznieriai mums parūpi
na valgomus produktus, rublis, 
namus ir t. p. Mes 
be jų, o jie be mus 
Biznieriai privalo 
niums- savo prekes ir 
kur jų 
nrivalo 
i ienose,

negalime 
apsieiti, 

pasiūlyti 
pranešti, | iams.

krautuves randasi. Jie
nuolat garsintis Nau- 
kad mes žinotume 
daiktai pas juos

kur
ran-

Kodėl, 
'augiausia balsu?

dusi.
štai visa eilė lietuvių 

nerių, kurk parėmė balsais 
sų kontestantus, pirkdami Nau
jienų pagarsinimų kortų.

biz 
mu-

darbšti iner-

adata išmokė biznio
Janulis, 

lietuvaitės
P- kai- 

nie

Užtai, kai 
gaitė!

Matai, sako 
urios musų

:ais laiką leidžia, o ji darbuo- 
asi ir yra rimta mergaitė. Bei
na ją paremti, tegul ji gauna 
;eras dovanas.

DIDELE EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 
FRANCUZŲ LINIJOS LAIVU (FRANCE) 

ll-tų Dieną Birželio (June)

Henry Janulis paliko savo 
gražųjį gimtąjį kraštą, musų 
poetų gražiai apdainuotą “Ža
lioj vėsioj Raguvoj”, 191(1 me I žmogus gyvena kelias dė
tuose. Apsigyvenęs Chicagoje I imtis metų ir miršta. Už Re
navo darbų prie rubaiuvių. Nors j iolikos metų tampa užmirštas, 
p. Janulis • mėgo adatos darbą | iet jau dabar, kai mes turime 
ir jam gerai sekėsi, bet jis no
rėjo ko tai naujo pagerinti sa
ve# gyvenimui. Jis stojo su ki

tais savo draugais organizuoti 
kriaučių uniją. Jie ir suorga-

Amžina atmintis

Kurią vadovaus ir as
meniškai prižiūrės 

VIKTORAS 
KAMARA l'SSKAS,

Vice-Prezidentas Susi
vienijimo lietuvių Ame
rikoje, 179 Slocum St., 

iš Edwardsviile, Pa.
Užsisakykite kelionę da
bar. Prisirengkite iš kal
no. Klauskite agento vi-

<ų informacijų apie paš- 
porto arba grįžimo lei
dimą.
Lietuviui nepilni Ameri
kos piliečiai gali gauti 
Suvienytų Valst. vald
žios leidimą liuosai su
grįžti j šią šalį, neatsi- 
žiurint j įleidžiamąją 
kvotą. Toks leidimas 
yra geras vienieiųs me
tams ar ilgiau.

PLATESNIŲ INFORMACIJŲ SUTEIKIA ANT UŽKLAU
SIMŲ FRANCUZŲ LINIJA (FRENCH LINE) 

Arba kitų autorizuotų agentų *
— A R B A — 

PETKAS J. BALTUŠKA (Ekskursijos rengėjas),
A. & J. HURVV1TZ Bunkeris House,

6 EAST MARK ET ST., ĮVILKĖS BARRE, PA. 
(3-čios durys nuo Public S<|uare — 2-ros lubos) 

“Vienybės” Spaudos Bendrovė, 
193 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. 
V. Stulpinas, 
3255 So. Halsted Street, 
Chicago, III.
UŽSISAKYKITE KELIONE DABAR — MUSŲ 
TAS MIELAI JUMS PATARNAUS KELIONĖS

Lietuvių Prekybos Bendrovė, 
’<6o Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 
“Naujienos” 
1739 So. Halsted 
Chicago, III.

Street,

GERAS AGEN-
SUTVARKYME

ULBRANSEN5

Pas Budriką galite pirkti be jokios baimės, o visa
dos busite užganėdinti. Kainos teisingos, užtikrin
tas gerumas.

JOS. F. SUDRIK, PIANU KRAUTUVE .
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

žiaus biznį. Nepatiko. Jam no
rėjosi pradėti tokį biznį, kuris 
jį labiau patenkintų ir žmonėms 
butų naudingas. Jei aš esu 
amatninkas ir pataikau pas ki
tą gerai darbą atlikti, tai aš, 
jracia, pats galiu ant savęs 
kontraktorius būti ir da geriau 
oabudavoli žmogui namą. Kai 
lamas gatavas, tai parduoti i* 
>aimti pinigus 
Tokiu 
cartu 
-’ius.
Naujienų pagarsinimų kortas 
nuo konlestanto p. Urnežio. Jo 
raštine randasi 4405 S. Fair- 
ifeld avė., Brighton Parke. Kaip 
jis nebijojo darbo, taip jis ne
bijo ir biznio, kurį jis puikiai 
valdo.

labai lengva.
budu p. J. Vilimas yra 

ir darbininkas ir biznie- 
P-as J. Vilimas pirko 5 

pagarsinimų

“BAYER ASPIRIN” 
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Vartok i t be jokios Baimės 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

B AVĖ R

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

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

Galvos skaud.
Lumbago
Reumatizmo
Skausmų

avo rųšies’ biznierių mirusiojo 
tvaizdas pasiliks amžinoje at- 
nintyje.

P-as Barkauskas, kurio pa- 
ciksiu galerija randasi 4092 

nizavo Amalgamated Clothingl \rcher Avė., padaro puikius
Workers of America. Delei jo! laveikshis, kurie iki teismo 
darbštumo p. Janulis tapo iš-1 (ienos pasiliks sveiki. Jei .mes 
rinktas šapos čermanu, kuriuo I larbuojamės visuomenės labui 
ištarnavo I metus. Dirbo Ilartj lalikdami gerus darbus, tai te- 
Schaffner and Marx • dirbtu-j fui būna 
vėj. I kada tai gyvenome ir

P-as Janulis dirbo ir sutaupei gelius ateinančioms 
keletą šimtų dolerių, užpirko | ėms. p_as Barkauskas 
namą, bet namas jo nepatenki-1 pa reikalingas savo 
no. Jis parduoda namą ir per-j dame civilizacijos ir kultūros! 
ka hard\vare (geležinių daiktų) I imžiuje. Prie tam jis yra pro-1 
krautuvę. Krautuvė gerai se-| rresyvis žmogus. Jis parėmė 
kėši, bet tai buvo ne jo biznis. I avo bizniu p-lę Viktoriją Wil- Į 
Parduoda šią krautuvę ir tuoj I įams> Naujienų kontestanę ir|l 
pats vienas perka Bridgeport Į mko 5 Naujienų pagarsinimų 
Furniture Co. skyrių, 4264 Rr-Į cortas. Geri darbai atneš 
chcr Avė., Brighton Parke. Tai | p< Barkauskui ir jojų 
buvo lapkričio mėnesy, 1926 m. 
kada p. Janulis pastojo baldų 
ir pianų biznierium. Palaikęs 
metus laiko, p’. Janulis sumanė 
padidinti ir patobulinti savo 
biznį. Kad gerai ir atsakan
čiai įrengus krautuvę, pasiro
dė, kad vieta yra per 
Antras svarbus dalykas, 
kad p. Janulis, kaipo tikras iri her Avė., tuoj pradėjo 
teisingas lietuvis, nenorėjo bu-1 /ienas po kitam, namai. Dabar 
ti 'konkurentu antrosios lietu-4 )# Zewert jau suvienijo 
viškos baldų krautuvės Brigh-1 Sll Cicero. Kur nėra 
ton Parke. Chicago didelė, sa- :en p. ZaAverto yra iškaba: 
ko p. Janulis, lai bus vilkas so- ‘por sa(e” pus p> zewertą dar- 
tus ir oška nekliudyta. x Į buojasi patyręs pardavėjas p.

P-as Janulis apsirinko puikią Ponelis. Jis moka prikalbinti 
vietą Marųuette Parke, kur nė- tmogų įsigyti savo paties na- 
ra nė jokios lietuvių baldų Į mėlį, už kurį paskui žmogus 
krautuvės, čia krautuvės biz-1 am dėkoja, 
nis turės bujoti, nes apielinkė | P-as Zewert

Lietuviai
liudijimas, kad mes 

tiesėm 
gentkar- 

labai 
biznyj,

>’< :■< >;<

I’lėtėjas Chicagos

nau- 
foto-

Ked-Keletą metų atgal nuo 
ie Avė. važiuojant Archer Av. 
vakarus, buvo tikra pustynė. 

maža. I <aip tik uždėjo Real Estate 
tai, j biznį p. J. N. Zevviert, 4377 Ar- 

dygti,

Chica- 
naino,

ms turės bujoti, nes apielinkė p.as Zewert pirko Naujienų 
apgyventa apščiai. čia lietu-1 pagarsinimo kortų už $100, ku- 
viams bus paranku ateit ir pa-Irias jam pardavė Naujienų kon- 
sižiurėt naujų baldų ir pianų J testantas p. P. Miller. 
Dėlei to ši krautuve antradie-| *

ir šešta- Į Be baimės žmogus 
atdara iri Visai nesenai p. J. Vilimas

Įdirbo sunkų darbą. Jis nebijo 
nėra sun-| darbo, nors butų sunkiausias.

♦ *
ųio, ketvirtadienio 
dienio vakarais yra 
viskam yra parodoma.

P-as Januliui visai
ku valdyti ir gerinti biznį, ypač, I Dienos darbą baigęs, p. Vilimas 

j Kliube 
teatrus vaidinti. Jis

kad jis turi gerai patyrusią biz-j lavinosi Teatrališkame
ny savo moterį, p. Janulis yra Į “Lietuva”
vedęs Elzbietą Daukšaitę, kuri | atsižymėjo keliuose veikaluose.
jam visame biznyje gelbsti. Ji štai p. Vilimas eina i gara-

K.GŲGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearbom St„ Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

((.JURGELIONIS 
advokaža® 

Miesto Ofisas
190 No. State SU Koom 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie S t., Room 536
Tel. Central 6890

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

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Suteiks Jums Sveikatų ir
Stiprumų Jaunų Dienų

Nėra skirtumo ar Jų* e»ate Rena« nr jau
na*, arba vidutinio amžiaus, silpna* ir nusi
minę* ir jauname *avo amž’uje neturėjote 
gero* *veikato* ir etiprumo, kuri* pagal t’e*ą 
priguli jum*, jų* tiedog nusistebėsite kaip 
greitai jų* įgausite tvirtumų vartodami Nu- 
ga-Tone ir kaip greit (gausite daugiau jėgos 
Ir sveikatos.

Aios puikios gyduolės yra suteikusios stip
ruma ir sva'katų milionams žmonių )>er pas
kutinius 86 metus. Jos taip sustiprina kūną, 
kaip niekas kitas'negali padaryti sustiprina 
nervus, raumenis Ir k'tua Svarbius kūno Or
ganus ir apsaugoja nuo visokių ligų iš prie
žasties prasto kraujo, netinkamo vrKkin'mo 
ir abelno nusilpnėjimo. Nu ipirkit Luteij nuo 
savo vaistininko šiandie. Jus jaus'tės stip
resnis, aveikesni* geriau visais atžvilgiais ar
ba jūsų pin'gai bus gražinami. Neimkit imi- 
tac'jų niekas negali užimti vietos Nuga- 
Tonc.

Tol. ’Lafayette 0091

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmoiul Street

Yards 4951
Mis. Anielia Jarusz-Kaushillas

A K USER K A
3252 So. Halsted St.

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

S vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

Phone Armitage 2822
I)R. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir G iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Ne’dėlioj pagal sutartį

Phone Cicero .3901—J-H
DR. A. P. GURSKIS 

DENTISTAS
1340 So. 48th Ct., Cicero, IR.

Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro
Apart nedfildienių ir Seredų

Advokatai

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namą Telefonas Kepublic 9601

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visų teisią

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

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika' 
vusi Pennsyb 
vanijos ligon« 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose Rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipRi- 
tis, o rasite da 
gelbą.

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių (tempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Phone Pullman 0621 
Ką tik grįžo iš Europos

Dr. Lewis H. Lippman
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Nedėlioj 10 iki 1

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

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

Ofiso Phone: Humboldt 5853 
Res. Phone: Humboldt 7408 

. .. ..... -

(vairus Gydytojai

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexei 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrižkų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

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

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912
Naktinis Tai. Fairfax 6853
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The Litheanlaa Daily Nava 

pubhshed Daily Ihrospt Suday 
by tha Lithuanlan Daily Hewt Pub.

Uisimokijlmo kainai 
Chlcagoje — paltui 

Metama--------------------- -
Pusei meti --------- -----------
Trims manaelama ----------

.. 1JMI 
.71

Matydamas, kad valstybės iždui grasina bankrotas, 
p. Voldemaras ir* sugalvojo tų kūdikišką pasakaitę apie 
pasipinigavimą tarp amerikiečių. Tegu jusai pamėgina 
atsiųsti čionai savo agentus — pamatys!

Editoj P. •AICAITia 
1719 Soatb Halsted Street 

Ckicafo, Ilk 
Telepbone Rooeevelt 8WI

Subscription Ra tesi 
<8.00 per ybar in Canada.
17.00 per year ouUide ot Chlcage.
18.00 per year In Chicago.

8c. per copy.
Eatered as Seoond Clasa Matter 

Merck 7th, 1914, at the Post Office

Chica<oje per neita to jai:
Viena kopija „-------------------— *
Savaitei-------.----------------- įį«
Mineliui 7k

Suvienytose Valstijos*, ne Chicagoje, 

|7.H
S.M 
1.76 
1.21 

, .71

w wwwww w w w w W vw « w VWW w7Zww

oa Mm kaadian, iiakiriant 
MMla Vaajfenv Ban- 

S. Halated St, Chicago,

paltui
Metanu___ _
PumI meU|--------
Trinu mlneaianu
Dviem mėnesiams
Vienam miaeaiui

Aietavon ir kitur ataienlaoMi 
{Atpiginta) ‘

Metama 13.00
Pusei matų---------------------------- 4.00
Trinu mineaiams 2J(I
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu au siaakvmu.

NETUR PASITIKĖJIMO

I

4—

Kiniečių tarpusavinis 
karas

Kiek kareivių dalyvauja pilieti
niame kare?—Kontrastų ša
lis. — Kaip yra baudžiami 
priešai. —Neapkentimas sve
timšalių. —šiaurinės Kinijos 
valdovai.— Mandžurijos des
potas.— Kantono nacionalis
tai.—Varžytinės dėl Šancha
jaus. —Chang Tsung-chango 
nepasisekimas.— Neaiški pa
dėtis.

Savo laiku “Elta” buvo pranešusi, kad po Voldemaro 
deklaracijos perskaitymo opozicija įnešė Seime nepasiti
kėjimo rezoliucija, kuri surinko 36 balsus ir todėl, kaipo 
negavusi absoliučios visų Seimo narių daugumos prita
rimo, buvo “atmesta”. Bet “Elta” nepadavė, kiek balsų 
buvo paduota prięš tą rezoliuciją. pi tiek aukštai, sako Henry K.

’ . . . . [Norton, kad jis galėtų savo
Is Kauno laikraščių dabar patiiiame, kad Seinų* I žvilgsniu apimti visų tą žemes 

mininkas Stulginskas visai nedavė ne balsuot, kas prieš Išlotų, kuri yra vadinama Kini- 
rezoliuciją. ja, tai jis pamatytų tikrą žmo-

| lių skruzdėlynų. Jis pamatytų 
Kode! nedavė? Aišku, kodėl. Kadangi taut inės ma-L tūstančius kaimų, kur milio- 

žumos buvo nutarusios susilaikyt nuo balsavimo, tai prieš] nai žmonių kibždėte kibžda. 
nepasitikėjimo rezoliuciją butų galėję balsuot ne daugiau, lie ramiai sau dirba, trusiasi, 
kaip 35 atstovai. Tečiaus ir iš tų 35 atstovų ne visi butųĮkaiP bitės. Tik gerai įsižiurė- 
balsavę. Vienas klerikalų atstovas yra paėmęs atosto- jv‘s’ steb(,t°.ias patėmytų kur-ne- 

i ii.' i u • j 4.4. j u • • 4. I kur nedidelius kareivių buriąs,gas; keletas kitų dešiniųjų atstovu dabar užima ministe- .. . ii,. Vi • i • -i-i •• ..I kurie kaujasi tarp savęs. Onų vietas, todėl tokiam klausime, kaip pasitikėjimas val-| /ienok jis blltu liudininkas vie- 
džiai, jiems kas žin, ar butų tikę dalyvauti balsavime. Į llo aršiausiu tarpusavinių karų, 

Žodžiu, balsuojant nepasitikėjimo rezoliuciją abiem |^s .^(l<l;:n;OlS ‘Vla ‘,UV^S 
pusėm — už ir prieš, butų pasirodę, kad dauguma bal
suoja už ją. To bijodamas, Stulginskas. ir neleido balsa
vimo už rezoliuciją.

Valdžios partijos, be to, nedrįso ir įnešti Seime rezo
liuciją, išreiškiančią pasitikėjimą valdžiai. Nes ji butų 
buvusi atmesta, ir tuomet Voldemaro kabinetui butų tekę 
rezignuoti arba paleisti Seimą ir paskirti .naujus rinki
mus. Naujuose rinkimuose tautininkai ir klerikalai, ma
tyt, nesitiki laimėt, nors jie ir giriasi, kad “tauta” esanti 
labai patenkinta smetoninių smurtininkų viešpatavimu.

Taigi dabartinė Lietuvos valdžia neturi Seimo pasiti
kėjimo. Kadangi Lietuvos konstitucija reikalauja, kad 
valdžia turėtų Seimo pasitikėjimą, tai Voldemaro kabine
tas yra nekonstitucinis, neteisėtas. Tai yra ne tikra 
krašto valdžia, bet tiktai uzurpatoriai!

stambiausi jų nelaimingos -būk
lės kaltininkai. Ačiū svetim
šalių traukiniams, laivams ir 
dirbiniams jie atsidūrė toj ap
verktinoj padėtyj.

Žinoma, suversti visą bėdų 
ant svetimšalių yra juokinga. 
Kinijoj dabar vyksta industri
nė revoliucija, kuri keičia visą 
gyvenimų iš pat pamatų, šian
die n patys kiniečiai daro visa 
tai, kų ir svetimšaliai. Jie tie
sių geležinkelius, steigia fabri
kus, dirbta garinius laivukus ir 
apskritai modernizuoja gyveni
mų. Jeigu kiniečiams ir pasi
sektų svetimšalius išvyti, tai 
vargu bau gyvenimo sąlygos pa
lengvėtų. Moderniškoji pramo
nė ten jau gerokai įleido šak
nis ir ar kam patinka ar ne— 
ji juo tolyn, tuo labiau plėtosis.

Kinijos studentai paskutiniais 
k eteriais mėnesiais pradėjo va- 

propagandą
Liaudis ta-

nei kada

VOLDEMARO SVAJONĖ.

V,

nijos istorijoj.

Kinija nėra militariška tauta, 
tvaike pasaulinio karo Franci ja 
pastatė po ginklu 8,500,0(10 vy
rų, daugiau nei vienų penk
tąją dalį visų gyventojų. Su 
vilais pasaulinio karo dalyviais 
rgi buvo beveik tas pat. 

Kitą su Kinija, 
k u ten kariauja apie 
žmonių. Vadinasi, 
vauja tik vienas gyventojas iš 
800. O vienok tos menkutės 
lalygi namai armijos veda tar
pusavinį karų tuo tikslu, kad 
užgriebti šalies valdžių, t. y. 
valdyti 350,000,000 kiniečių. 
Troškimas valdyti ir apkrauti 
gyventojus mokesniais yra 
•iausias tarpusavinio karo 
tyvas. Bet karo pasėkos 
neįmanomai svarbios kiek 
nijos žmonėms, tiek ir visam 
pasauliui.

l)abarlinė«Kinija yra kontras
tų šalis. Jos kareiviai yra ap- 
ųnnkluoti naujausiais ginklais, 
lie dėvi tokius pat drabužius, 
kaip ir kitų šalių kareiviai. Vi- 
.a tai rodo moderningumą. Bet 

sako Norton, kita medalio 
Fina baudžiamasis bu- 

Sargybinis su didžiausiu 
kardu velkasi paskui, štai, 
žiūrėk, jis pagavo praeinantį 
rilietj, kuris yra įtariamas pri- 
klausimu priešingai 
Užduodama keli klausimai, 
rilietis 
Sužiba 
viskas

prieš svetimšalius. 
|X) išjudinta labiau 
nors. Ji pirmų kartų istorijoj 
pradeda galvoti kaipo nepriklap- 
soma tauta.

Tuo žmonių sujudimu naudo
jasi Įvairus militaristai, kurie 
ne liapdies, o tik savo asmeniš
kais reikalais yrą susirūpinę. 
Sakoma, kad kova eina tarp mi- 
litaristų ir nacionalistų. Bet iš 
tiesų taip nėra. Obalsiai tan
kiai naudojama tam, kad but$ 
galima savo tikrieji tikslai pa-

st<ii, 
puse

Kas
Dabartiniu lai- 

500,000 
kare dalv-

vy- 
mo- 
yra

Savo ilgoj plepalynėj, vadinamoj “deklaracija”, p. 
Voldemaras išreiškė viltį, kad Amerikos lietuviai duosią 
jo vadovaujamai vyriausybei pinigų, taip kad nereikėsią 
nė paskolos ieškoti užsieniuose. Ji įsteigsianti Amerikoje 
Lietuvos Banko agentūras ir per jas amerikiečiai dėsią 
savo dolerius į Lietuvos Banką.

Atsakydamas į šitą Smetonos bičiuolio pasaką, atsto
vas Kairys Seime pareiškė:

“Ką ponas Voldemaras kalba apie tajx kad Ame
rikoje galima bus įsteigti Lietuvos Banko agentūras 
ir ten priiminėti indėlius, tai ta sparnuota mintis irgi 
priklauso prie jo kūrybinės fantazijos.”
Tai net ne “kūrybinė”, bet tiesiog kvaila fantazija. 

Ims dabar, kada smurtininkų įvykintas perversmas pa
statė ant pražūties krašto Lietuvą, ims dabar Amerikos 
lietuviai ir dės savo sunkiai uždirbtus pinigus į Kauno 
banką!

Voldemaras ir pats veikiausia gerai žino, kad ameri
kiečių šernolės šiandie yra drūčiau užrištos Lietuvos val
džiai, negu kada nota. Bet reikia gi kuo nors bovyti tuos 
“beibes”, kurie iš gruodžio 17 d. įvykių tikėjosi susilauksią 
laimės ir gerovės!

Juo laikas slenka toliaus, tuo smetoninė “naujoji era” 
pasirodo esanti labiaus nususus. Politikoje ji savo buka
protiškumu praneša net šlykščiausius klerikalų viešpata
vimo laikus. Ekonomijos srityje ji iššaukė neregėtą nuo 
Lietuvos nepriklausomo gyvenimo pradžios stagnaciją 
(“viskas sustojo”, kaip rašo net klerikalinių laikraščių 
korespondentai). O kai d?l valstybės finansų, tai aukš- 
čiaus minėtasai atstovas Kairys savo kalboje Seime pa
stebėjo ve ką:

“Pono Voldemaro vyriausybė paėmė valstybės 
iždą, galima sakyt, patogiausiais mėnesiais, kuomet 
musu žemė ūkio derliaus realizavimas sudaro aktin- v
gą prekybos balansą ir sutaupo iždo kasoje didesnę 
pinig.i atsargą. Bet, gerbiamieji, ateina.pavasario ir 
vasaros alkanieji mėnesiai, ir tie alkani mėnesiai, 
kaip faraono sapno suliesėjusios karvės, be jokių 
likučių praris tą išteklių, kuris šiandie dar yra. Kuo 
tamstos, gerbiamieji, tuomet rupinsit krašto ir val- 

\ stybinio aparato reikalus?” *

partijai, 
ir 

yra priverstas klauptis, 
ore didelis kardas, ir 
pabaigta. Prikabinęs už 
nelaimingojo galvų prie

irtimiausios sienos, baudžiama
sis būrys eina toliau.

Tą kontrastą, sako Norton, 
galima pastebėti kiekviename 
žingsnyje. Senovės kiniečių 
kultūra susiduria su moderniš
kuoju industrializmu. Pramonę 
Kinijoj vyriausiai su k u re sve
timšaliai. Jų iniciatyvą Kinijoj 
'ūpo įsteigti fabrikai, geležin
keliai ir padaryti gariniai lai
vai ir laivukai. Jie atvežė j Ki
niją įvairius fabrikuose paga
mintus dirbinius. Visa tai už
davė mirtiną smūgį Kinijos 
ekonomiškai struktūrai, šim
tams kiniečių besikeičiantis eko
nomiškas gyvenimas atnešė 
milžiniškus turtus, bet iš kitos 
pusės—milionai žmonių atsidū
rė baisiausioje padėtyj. Dešpo- 
racijos apimti, jie klauso kiek
vieno agitatoriaus, kuris pasi
žada jų būklę pagerinti. Ypač 
didelės įtakos daro tie vadai, 
kurie smerkia ateivius. Jiems, 
aišku, kad svetimšaliai yra

šiaurinėj Kinijos daly j opc*- 
ruoja gen. Chang Tso-lin. Jo 
kontrolėj randasi Pekinas, se
novės -kinų imperijos sostine. 
Gen. Chang Tso-lin’o talkinin
kais yra Chtrng Tsung-chang 
(Shantungo distrikto valdovas) 
ir Sun Chuan-fang, kuris kon
troliavo Šanchajų.

Pietinė Kinija (Kantono dis- 
triklas) yra susijungusi po gen. 
Chiang Kai-shek vadovyste. Vi
duryj randasi Hanano provin
ciją, kurią kontroliuoja gen. 
Wu Pei-fu.

Gen. Chang Tso-lin turi apie 
250,000 kareivių. Apie pusę tos 
armijos jis priverstas yra lai
kyti Mandžurijoj, kurios valdo
vu jis yra. lai jam labai svar
bu. Jeigu kantoniečiai sumuš 
jo kariuomenę, tai jis turės kur 
pabėgti. Reikia žinoti, kad 
Chang Tso-lin jau ne pirmų 
kartų bando praplėsti savo te
ritoriją. Bet tie žygiai pasi
baigdavo gan nelaimingai: jo 
suplėkta kariuomenė turėdavo 
trauktis į Mandžurijų. Prieš 
metus laiko kartu su gen. Wu 
Pei-fu jis užėmė Pekiną. Ka
dangi \Vu tapo sumuštas Yangs- 
se teritorijoj, tai, pasinaudoda
mas savo talkininko susilpnėji
mu, Chang Tso-lin pasisavino 
Pekiną. Tuo badu jo kontro- 
’ėj atsidūrė pripažintoji Kinijos 
valdžia.

Chang Tso-lin yra tipiškas 
Kinijos despotas. Jo žodis yra 
įstatymas. Jeigu jis nugirsta, 
kad bankininkai spekuliuoja jo 
išleistais banknotais, tai jiems 
tankiausiai su Abraomu tenka 
pasimatyti. Kiti šiaurinės Ki
nijos valdovai irgi nei kiek nė
ra geresni. Sun Chuan-fang, 
kurio kontrolėj buvo Šancha
jus, pasižymėjo tuo, kad siųs
davo j miesto gatves baudžia
muosius burius!

Tik nacionalistai arba kanto
niečiai daro pastangų sukurti 
žmonių valdžių. 
Kuomingtang

Ten gyvuoja 
arba Žmonių 

programa yra; 
gan demokratiška. Be to, ban
doma sukurti atatinkamų civi
liškų valdžių. Štai kodėl kan- 
tonieciai liaudyj juo tolyn, 
labiau papularUs darosi, 
pusėn pereina būriai priešo

tuo 
Jų 

ka-

reivių. Vienok tais perėjimais, 
sako Norton, negalima per daug 
pasitikėti: šiandien jie su ta
vim, o rytoj atsisuks prieš tave.

Kantoniečiams sekasi dar ir, 
Jei to, kad šiaurines Kinijos 
valdovai negali tarp savęs su
sitaikyti. Sakoma, kad Sun 
Chuan-fang mokėjęs Shantun
go valdytojui, Chang Tsung- 
jhang, $500,000 mėnesiui, kad 
pastarasis padėtų apginti Šan
chajų nuo kantoniečių. Bet 
Chang Tsung-chang nedėjo di
delių pastangų, kad išgelbėti 
Šanchajų. Jis galvojo taip: te
gul kantoniečiai užima tą mies
tą. Mūšiai juos pusėtinai su
silpnins, tąsyk jis, Chang Tsung- 
?htmg turės progos iš
vyti kantoniečius ir už
griebti Šanchajų. O Šan
chajus yra tikrai riebus kąs
nis. Apie 40% Kinijos užsienio 
prekybos yra atliekama per 
Šanchajų. Muitais surenkama 
milžiniškos pinigų sumos. Dalis 
tų pinigų eina skolų apmokė
jimui, dalis siunčiama Pekino 
valdžiai, o likusieji atsiduria 
valdovo kišenėj. Bet tai dar ne 
vienintelis pajamų šaltinis. Val
dovas apkrauna gyventojus į- 
vairiais mokesniais ir varo gerų 
biznį opiumu. Spėjama, kad 
Šanchajus jo valdovui yra ver
tas $1,000,CHM) mėnesiui. Ar be
reikia po to stebėtis, kad atsi
randa tiek daug konkurentų, 
kurie geidžia ant Šanchajaus 
savo kontrolę uždėti.

Bet, matyti, Chan^ Tsunp 
cliang- šį kartų apsiriko. Kan- 

toniečiai ne tik nuo mūšių ne
nusilpo, bet juo tolyn, tuo da
rosi stipresni. Jų pusėn pereina 
priešų kareiviai. Žmonės jiems 
taipgi labiau simpatizuoja. 
Vienok nėra jokios galimybes 
pasakyti, kuo tas tarpusavinis 
karas pasibaigs. Kinija pasidarė 
tikra siurprizų šalis. Per pas
taruosius kelis metus ten buvo 
atsiradę daug visokių “gelbė
tojų“, kurie galų gale džiaugė
si savo kailį išgelbėję Tie 
“gelbėtojai“ paprastai pabusda
vo labai skambius obalsius, bet 
tikrenybėj rūpinosi ne žmonių, 
o tik savo asmeniškais reika
lais.

Tačiau . dabartinis sujudimas 
gali kartą ant visados pašalinti 
svetimšalių jungą. Labai gali
ma, kad anglai, amerikiečiai, 
franeuzai, japonai ir kitos tau
tos praras savo koncesijas 
Šanchajuj. Kiniečiai turi pa
kankamai ir savų plėšikų asme
nyse visokių tachanų (guberna
torių). —K. A.

tojai ir yra aktyvus partijbj.
Partijoj, kur nėra princip 

kiekvienas narys gali turėti 
skirtingų nuomonę link to ai 
kilo klausimo; kiekvienas iš
rinktas kandidatas gali eit 
skirtingu keliu. Todėl, kada 
eina rinkimai, giriami arba pei
kiami kandidatai, q api<* parti
jas veik neužsimenama. Repub- 
likonai neretai balsuoja už demo
kratų, nes jis esąs good man. 
Taip pat daro demokratai, jei 
republikonas išrodo jiems esąs 
good man.

šitokiai padėčiai esant, visgi 
geriau išrinkti valdininku “ge
rų žmogų“, negu “prastų žmo
gų“. Rinkėjai vadina “geri1 
žmogum’’ tą, kuris kokį .nors 
jo interesą gina. Pav., ir re
publikonų ir demokratų parti
jose vieni darbuotojai stovi už 
ateivybės- suvaržymą, kiti už 
liuosų ateivybę. Suprantama, 
ateiviui “geras žmogus“ yra 
pastarasis. Kol \Vilsonas bu
vo prieš Amerikos įtraukimų į 
Europos karą, jis buvo “geras 
Žmogus“ laikos šalininkams; 
stojus kariauti, jis tapo “geru 
žmogum“ amunicijos dirbė
jams, militaristams ir “100 pro
centiniams patriotams”. Laike 
karo Chicagos tuolaikinis ma
joras Thompsonas kritikavo 
Wilsonų ir smerkė karą, todėl 
jis buvo “geras draugas“ prieš- 
karininkams“. “Rootlegeriai’’ 
skaito geru žmogumi tą valdi
ninką, kuris jų nepersekioja: 
sausieji tą, kuris alkoholių uos
to ii- nusikaltėlį aštriai l>au- 
džia. Wisconsiii<> mirusis se- 
natorius La Follette irgi buvo 
republikonas, bet jis buvo pa
žangus ir kiti repub- 
likonai retai kada galėjo su juo 
susitarti. Darbininkai nežiū
rėjo į jį kaipo į savo priešą. 
Taip pat reikia neužmiršti, kad 
vieni kandidatai į valdininkus 
ir valdininkai yra religiniai fa
natikai, kiti mokslo šalininkai. 
Ne vis* tiek, kurie bus ar yra 
valdininkais, šitie ir daugelis 
kitų skirtingumų ir masiifa bal
suotojų atiduoti balsą už tą, 
kuris jam išrodo “geresnis 
žmogus“. Darbininkus negali
ma nei kaltinti: neturėdami sa
vo stiprios partijos jie nenori 
mesti balso, kaip jie sako, ant 
nieko, todėl balsuoja už repub- 
likoną ar demokratų, kuris yra 
“geras žpiogus“.

Nė vieni lietuviai, nė kokia 
kita tauta Amerikoj politikos 
nepakeis, kol visi Amerikos 
darbininkai j pa!; i Limo pusę ne- 
lakryps; kol jie savo stiprios 
partijos nesukurs. Todėl ir lie
tuvių balsuotojų negalima kal
tinti, kada jie balsuoja už “gerų 
žmogų“. 1'ult lietuviai neV ak
tyviai politikoj ima dalyvauti, 
kad patekus į valdininkus, kiti 
kad gavus kokį politinį “džia
bų“, treti kad įsigijus protek
cijų, ketvirti sako, kad nuo
šalus lietuvių laikypiasis nuo 
politikos, jiems nieko gero ne
duoda, nes lietuviai nė į valdi
ninkus nepatenka, nors yra ga
bių žmonių, nė politinių darbų 
negauna, kurie yra neprastai 
apmokami ir kuriuos turint 
net savo tautos žmonėms gali
ma butų reikale pagelbėti.

Kadangi nė republikonų, nė 
demokratų partijos principų 
neturi, aš manau, kad žmogui 
su principais, su aiškiu nusista
tymu daiyti visuomenei gerų, 
neturėtų būti “griekas“ kandi
datuoti vienos ar kitos tų par
tijų surašo, kad patekus į val
dininkus. šitokis valdininkas 
padaro gerą ne tik sau, o ir 
rinkėjams. Jei eisime į dar
bininkų judėjimo istoriją, at
rasime, kad net savarankios 
darbininkų partijos yra ne sy
kį rėmusios priešingos partijos 
žmonių kandidatūras, nes ma
tė sau iš to naudos. Net pa- 

!>ktiniausi darbininkų klasės 
b. to vai kartais balsuoja su- 

tartinal su >»uržui*>cijos utsto- 
vais, kad įveikus- klerikalizmų, 
fašizmų ir kų kitą. Patys ko
munistai Vokietijoj nesykį bal
savo išvien su aršiausiais jun
keriais, nors aš čia nediskusuo- 
siu apie tai, ar jie darė gerai 
ar ne.

Imkime, pav. kandidatą, ku
ris stoja už spaudos, žodžio, 
organizavimosi, sąžinės, moks
lo laisvę, rasių ir tautų lygy
bę ir tolerancijų. Nors jis ir 
buržuazinės partijos kandida
tas, visgi geriau jį išrinkti, ne
gu atžagareivį, fanatikų ir šo
vinistą. Gerai, jei darbininkai 
turi savo stiprių partiją, jei ne, 
jiems geriau balsuoti už bur
žuazijos liberališkąjį kandida
tų. žodžiu, reikia mokėti po
litikoj orientuotis, ir sveiko 
proto darbininkai tai daro.

—Prosytojas.

Lietuviai Daktarai

Dalyvavimas politikoj
Amerikoj, kaip visi žino, yra 

tik dvi stiprios partijos re*pub- 
likonų ir demokratų. Socialistų 
paritija buvo žymiai paaugusi, 
bet komunistai ją tiuk išardė, 
kad ji dabar tik keliuose mies
tuose ir valstijose lošia kiek 
svarbesnę rolę, kitur turi ma
žos svarbos. North Ilakotoj, 
South Dakotoj,, Corolinoj ir 
joms artimose valstijose :šiek- 
tiek reikšmės turi Nepartinė 
Lyga. Komunistai, visokie holy 
roleriai ir kiti yra ir bus zero 
Amerikos politikoj. Ankščiau 
ar vėliau Amerikos darbininkai 
turės sukurti savo partijų, į 
kurią sutrauks įvairias savo kul
tūrines organizacijas, pašaipi
uos, unijas, ekonomines savo 
bendroves ir t.t. Gal tai nebus 
grynai socialistinė partiįr. 1 
visgi, kaip ir Anglijos Darbo 
Partija^ vadovausis socializmo 
principais. Kol tokios partijos 
nėra, darbininkai savo balsus 
atiduoda arba už republikonų 
arba už demokratų kandidatus.

Republikonų ir demokratų 
partijos principų neturi, todėl 
viena nuo kitos skiriasi tik 
vardais, o ne esme. Jų platfor
mos paskelbiamos prieš valdi
ninkų rinkimus pasižymi tik 
pasižadėjimais, kas bus daro
ma ir kas ne. Po rinkimų ir 
pasižadėjimai užmirštami. Kuri 
partija laimėjo, ta turi pusėti
nai “džiabų” savo darbuotojams. 
Tik dėl šitų “džiabų“ darbuo

r— ........... \
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. \Vallace Street
V.— ,..—..........       ■ .1J
/............... ~

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ii' 7--8; Ned. 10—12 r.
Rezidenc. 6640 S. Maplevvood avė.

Tel. Kepublic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

1/ » j f nvo 9 iki II vai ryte, 
yalandoaį nuo 6 iki 8 „Uvakare Į

Or. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandua — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare

A. MONTVID, M. D.'
1579 Milwaakee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. į 
Valandom: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8633 i 

Ultravioletinį Iviesa ir diathermia I 
......................—______ y

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0678 
-----  .. ......... w /

DR. MARGERIS 
3327 So. Halsted Street 

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

Sekmadieniais: 10—2
N,.,, . , ..... ■■ .„7

Dr. C. A. O’Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

Res. 6000 So. Campbell Avė.
Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

■ ■ i ■— — i ■ ■ — ■—^.i i ■ ■ —

A. K. Rutkauskas, M .D.
4442 So. Westem Ava.

Tel. Lafayette 4146 
.... » nuo 9 iki 11 v. rytoYuiandos , |UW jkj vaL

DR. M. T. STRIKOlT' 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

IMI So. Anhland. Tel. Boalveard 
7820. Ko*., 6641 So. Albany Ava. 
Tel. Troapect 1930. ODi© valan
dos 2-4, 6-8. NedžlAOj 10 iki 12 d.^

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Veeelia »
LIETUVIS DENTISTAS

4645 tto. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tai. Canal 0267

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Ckicago, UI.
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“DIAMOND DAZYVES” 
NUDAŽO RUDUS NAUJAI

Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Kiekvienas 15 
centų pakelis tu
ri paprastus nu- 
rodymus, kad 
kiekviena mote
ris gali nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu

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

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

Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas
Reda k t oriu h - Le i dė j ag 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boulerard 3669

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

Prenumerata metama ........ $2
Pusei metų ...........-............... $1
Kopija ............. ........ .............

TEN IR Iš

LIETUVOS
PEK HAMBURGĄ

Ant mu^u trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEUTSCHLANT) 
ALBERT BALL1N 

RESOLUTE, RELIANCE 
ir populiariėki vieno kabiu 

laivai,
Cleveland, Westphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos 
/— ■ 1 "" —

sono,s new yor‘ */|| 1KO IKI KAU- 
LUUno IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai

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

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine. 

General Agentą
^177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

Sutrinimai
Greita pagelba nuo skaus
mo. Apsaugoja nuo če* 
vrryko spaudimo.

Aptiekose ir čeverykų 
krautuvėse

DZScholls 
lino-pads

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

THE ARGYLE FLORIST
Kvietkos pasipuošimams, Bankietams 

ir Vazonuose Kvietkos

1116 Argyle Street
Phone Sunnyside 8795 

Prie “L“ Stoties

AR NORI GRAŽIAI 
DAINUOTI?

Beethoveno Konservatorija pakviė- 
te naują dainavimo žinovą ir pe
dagogą p. Stuart Barker.
Pamokos ant smuikos, piano, teo
rijos ir stygų instrumentu. 
Užbaigusiems diplomai.

3259 So. Halsted St.,
CHICAGO. ILL.

4847 W. 14 St.,
CICERO, ILL.

Tel. Boulevard 9244.

r NAUJIENOS, Chicago, m.;

Sveikatos Dalykai
Atsakymas “Neme

dikui’’
Naujienų numery 63-čiam 

koks tai “Nemedikas” bara ma
ne, kad aš, girdi, “jaunas gy
dytojas esąs”, “stebuklingai 
žmones išgydęs,” “publikai apie 
operacijas rašąs”, “save rekla
muojąs,” na, ir kitokius “grie- 
kus” duras...

Visupirmiausia noroms neno
rams pasakyti reikia, kad tas 
“Nemedikas” yra medikas, tik 
ve bent tiek nusimanydamas 
žmogus, kad. pavydo slegiamas, 
niekus rašo, tai ir nesidrovi pa
vardę ir titulą po savo raštu 
padėti.

Aš “jaunas gydytojas”. O ką 
dabar padarysi, kad aš nesiduo
du surambėjimo ir apsileidimo 
kerpėmis apaugti, kaip kurie- 
ne-kurie gydytojai kad tuoj pa
daro? Be to, ir “Nemedikas” 
turėtų žinoti, kad šitoj valsti
joj (Illinois) praktikos netu
rintiems gydytojams leidimo 
žmones gydyti daugiau visai ne- 
beišduoda. Kiekvienas jaunas 
gydytojas turi būtinai vienus 
arba »ir du metus praktikuoti 
ligoninėj, kur jis, tikrai sakant, 
įgauna tiek praktikos, kiek var
giai per dešimt metų ofise 
praktikuodamas tebeįgautų.

O kai dėl “stebuklingo žmo
nių išgydymo,” tai tiek galiu 
pasakyti: Aš paprastai dėl sa
vo ligonių gyduoles duodu sep
tynioms dienoms. Tasai ligonis 
atvažiavo pas mane keturis 
kartus, taigi jis gydėsi ketu
rias savaites. Ar tai čia koks
stebuklas, jeigu ligonis galėjo 
ix*r visą mėnesį pasveikti?

Nepatinka “Nemedikui” ir 
tai. kad aš ligonį aprašiau ly
giai taip, kaip jis iš tikrųjų 
atrodė. Meluoti nemoku (ir 
nenoriu mokėti), o kad teisybė 
“Nemedikui”' labai karti, tai 
negi aš ėia kaltas?

Dar ir dėl to “Nemedikui” 
sąžinę griaužia, kad aš ir apie 
operacijas žmonėms kartas nuo 

[karto parašau. , Jo supratimu. 
.. .lonės apie tai turi nič nieko 

| nežinoti. Bet operacija yra vie
nas iš mokslingiausių ir tik
riausių būdų pavojingiausių li
gų gydyme. Kodėl tai žmonės 
turėtų čia teisybės nežinoti ir 
už tai visokius nebūtus daik
tus apie operaciją įsivaizduoti?

Netinka, pagalios, “Nemedi
kui”, kai aš grynai akademi
nius straipsnius rašau, netinka, 
kai ir gyvai iš gyvenimo ra
šau. Už tai jis visa tai “rekla
ma” vadina. Bet aš į reklamą 
netikiu ir ja nesinaudoju. Kai 
rašau straipsnelius, tai man vi
sai neužkliūva galvon mintis, 
kad aš čia save reklamuoju. 
Man rupi tiktai nuoga teisybė 
žmonėms pasakyti, tai ir vis
kas. Aš jau esu parašęs krū
vas straipsnių sveikatos reika
lais, naujus rašau ir rašysiu. 
Ir atvirai pasisakau, kad ne to
kio “Nemediko” nosia užkirsti 
kelią mano energijai, ambicijai 
ir pasiryžimui dirbti dėl žmo
nių apšvietos! Tiesa, aš gerai 
žinau, jog ponui “Nemedikui” 
labai karšta, kad aš, tik savo 
profesijoj dirbdamas, vadinas, 
studijuodamas ir rašydamas, į 
visai trumpą laiką didelę prak
tiką išsidirbau. Taip, bet jam 
bus da karščiau, kaip aš, dau
giau prasigyvenęs ir sveikatoj 
sustiprėjęs, ne tiktai laikraš
čiuose kur tai kas daugiau ra
šysiu. bet ir pustuzinį kitą 
naudingų ir gražių knygų išlei
siu. Aš dirbu, o kas dirba, tas 
ir padaro. —Dr. Margelis.

VII) U RMIESČIO K R A IT U V Ė 
27 W. Lake St. 
(netoli. State) Atneškit V y nioklius Čionai:

Uždekit vieną ir 
skausmas
pranyks

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodami 
ant lengvo išmokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591 \

k i i-................. .

* Jei plaukai slenka? $ 
Naudok

Jįuffles^ Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Rooserclt Rd. 
Arti St. Louls Avė. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzio 89*2

Del Išmainymo į Vynioklius nuo American Family Muilo 
ir Panels nuo American Family Flakes

O 1) E 1 N A

Comunity — 
Pa r Plate 
Silverwarc

f ,
Garantuota 20 metų

Ne paprastos rųšies dova
noms silverwarc, bet tikra 
Oneida Community I’AR 
PLATE. .Jus žinote jų vertę.
A R B A T IMS ŠAUK ŠT ŪKAS

47 vyniokliai kiekvienas
STALAVAS ŠAUKŠTAS

100 vynioklių kiekvienas

PEILIS
100 vynioklių kiekvienas

ŠAKUTĖ
100 vynioklių kiekviena

SALOČIŲ ŠAKUTĖ
100 vynioklių kiekviena

Jei jus neturite užtektino skaičiaus vynioklių, kad gavus 
dovanas, dalis pinigais bus priimta.

SKUBĖKIT! Atsiminkit, kad šis pasiūlymas 
užsibaigs balandžio 16. Pirkit DABAR 

American Famyli Muilą ir American Family 
Flakes, kurie jums bus reikalingi per keletą seka
mų mėnesių. Taupykit muilo vynioklius ir panels 
nuo American Family Flakes ir atneškite juos į • 
arčiausią musų dovanų krautuvę.

U o •

Arba jus galite atsiųsti vynioklius ir panels 
mums, įdedant 10c. persiuntimui už kiekvieną 
staltiesę, 3c. už kiekvieną rankšluostį ir 10c. už 
kiekvieną 3 šmotų siiverware (arbatiniai šaukštu

Dvigubos Vertes Pasiūlymas
10 Dienų Specialai

Nepraleiskite šios Progos!
kai 6 į setą). Paštu orderiai turi būt pažymėti 
balandžio 16 ar ankščiau.

Mes pasilaikome teises dėl aprubežiavimo 
skaičiaus. > Štili/ii

American Family Muilas ir American Family 
Flakes yra Pirmutiniai savo Rųšyje ir pirmutines 
išpardavime. Atsiminkite, kad pigiau yra pirkti 
gerą muilą, negu naujus rubus. Užsisakykit nuo 
savo groserninko šiandien ir dalyvauki! šiame 
puikiame pasiūlyme.

AMERICAN FAMILY
Soap ™i Flakes

KIRK’S

American 
Family 

Fla ke s

James S. Kirk & Company
Chicago

“'l'aupykit Vyniok

lius ir Panelsx nuo 

Šių Kirk’o Muilų”.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Indų šlucstytuvas
už 25 vynioklius

Mieros 16x33, pusiau lininis. 
Tikrai gaukit jų kelis.

Turkiški Maudynėms 
Rankšluosščiai

už 115 vynioklių kiekvienas. 
Ekstra dideli ir stori, 24x44. 
Jus tikrai pasidžiaugsit iš 
šios puikios dovanos.

Hemstitsced
Baltos Staltieses

už 280 vynioklių kiekviena. 
Grynai baltos, geros rųšies. 
Mercerized. Mieros 56x72. 
Geros dėl ilgo vartojimo.

NORTH SIDE
1232 W. North Avė.

(Prie tilto)

P"* 11 ■ 1 ' ■ 1,1 ■.........................................

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

C. P. SUROMSKIS & 00.
NEJUDINAMO TURTO 

IR AUTOMOBILIŲ 
FIRMA

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

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

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

Tel. Hemlock 6151

DENNIS
BACIUS

AugŠtos rų 
Sies siuvėjas 
Siutai daromi 
»n t orderio

Valome, 
Dažome,

Prosiname
' 2005

/analport Ar 
Phone

Roosevelt 2061

Eagle Brand yra išaugi
nęs daugiau sveikų kūdi
kių negu kiti visi kūdikių 
r" aistai.

EAGLiE BRAND
CONDENSI D A .ILK

I
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KAIP STOVI MUSŲ KONTESTANTAI
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Laipsnis III
f

Balsų 26000

Dovanoms $900:
Radiola
Deimanto Žiedas
Kimball Pianas
Deimantinis Braceletas
Lotas

PAUL MILLER

3210 South
Halsted St.

Chięago, UI.

Turi balsų
— 26800

Laipsnis IV
Balsų 11000

Dovanoms $450: 
Gulbransen Piano 
Panatrope Radiola 
Deimantinis Žiedas 
Deimantinis žiedas 
3 Šm. Frizay Setas
Laivakortė j Lietuvą 

ir atgal
Fordo Automobilius

LUKOŠEVIČIUS,
1808 So. 50 Ct.,

Cicero, III.
m.

Laipsnis V
Balsų 6150

Dovanoms $200:
3 šm. Jacųuard Setas 
Bemard up-right Pianą 
Deimantinis Žiedas v. 
Deimantinis žiedas m. 
Platino Špilka m. 
Platino Špilka v.
Radio Atwater—Kent

Laipsnis V
Balsų 6150

Dovanoms $200:
3 Šm. Jacųuard Setas 
Bemard up-right Pianą 
Deimantinis Žiedas 
Deimantinis Žiedas 
Platino Špilka m. 
Platino Špilka v. 
Radio Atwater—Kent

V.
m. j

Laipsnis VIII
Balsų 2580
Dovanoms $60:
Radio Atvvater—Kent 
Deimantinė Špilka m. 
Braceletas
Elgin Laikrodėlis 
Platino Špilka in. 
Deimantinis Žiedus m.
Lempa

Laipsnis IX
Balsų 1270

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

Laipsnis IX
Balsų 1270

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

Laipsnis X

W
 Balsų 580

Dovanoms $10: 
Gintaro Karoliai 
Aukso Žiedas v. 
Aukso Žiedas m.
Auksuotas Peiliukas 
Gintaro Cuff Links

Laipsnis X
Balsų 580
Dovanoms $10:

Gintaro Karoliai
Aukso Žiedas v.
Aukso Žiedas m.
Auksuotas Peiliukas
Gintaro Cuff Links

Laipsnis X

W
 Balsų 580

Dovanoms $10: 

Gintaro Karoliai 
Aukso žiedas v. 
Aukso žiedas m.

Auksuotas Peiliukas 
Gintaro Cuff Links

Turi balsų

— 22489

F. JURĖNAS

5118 South
Paulinu St.

Turi balsų

10828

J. GRIGAITIS

1643 North
Hancock St.
Chicago, III.

Turi balsų
— 6539

W. BUTKUS,

568 W. 18 St., 
Chicago, III.

Turi balsų

— 3875

PAUL GRICIUS

6614 South 
Sacramento Avė.

Chicago, 111.

Turi Balsų
— 1934

VINCAS 
SABALIAU

SKAS

2345 South 
Leavitt St. 

Chicago, III.

Turi balsų
— 1591

MRS. B.
STULPINIENĖ

818 W. 18 St. 
Chicago, III.

Turi Balsų

— 889

MUS. ELENOHA
PURONAS

67 N. Broadvvay 
Aurora, 111.

Turi balsų

— 767

GEO. LUCAS

3311 South
Halsted St.
Chicago, III.

Turi Balsų

| — 14095

I

GIRŠTAUTAS,

7445 Prairie A v., 
Detroit, Mich.v

Turi balsų

10011

MISS VICTORIA
VVILLIAMS

4700 Malden St.
Chicago, III.

Ti :-i Balsų
— 6503

J. M1TCHELI

907 Jackson St., 

VVaukegan, 11).

Turi halsų
— 2911

MUSy DARBAS
“žmogus yra savo asmeniško 

darbo kūdikis“ — sako Cerven- 
les. Mintis aiški ir teisinga. 
Yra senovės žmonių sakoma — 
ką vakar sėjai, tą šiandie pjau
ni. Geriau pasakius, ką mes i 
gyvenimą įdedame tiek iš jo ir 
gauname — pasaulis mums 
duoda tiktai tie|<, o nedaugiau, 
kiek mes jam esam paskolinę. 
Virš pasakytų minčių teisingu
mas yra ryškiai matomas ir 
šiame “Naujienų“ konteste kada 
musų spėrus kontestantai ren
ka rezultatus iš savo įdėto dar-

kimo laukas jam yra kudesnis.
Kitas vėl turi nors mažai drau
gų, bet daug prityrimo dirba
mame darbe jam dirbamas 
darbas sekasi; kitas vėl — ma-| 
žai prityrimo, o gana apsčiau 
turi draugų — tiems sekasi irgi 
gerai. Kitas kontestantas netu
ri nei draugų nei prityrimo 
pasekmės gana mažos. Arba vėl, 
kontestantas neturi nei draugų 
nei prityrimo dirbamame dar
be, bet turi ganėtinai geležinio 
pasiryžimo dirbamame darbe— 
toks kontestantas apgali nors ir 
didžiausias kliūtys eidama į 
laimėjimo pasaulį. Musų drau
gams kontestantams yra žino
ma, kad šitas mėnuo yra pasku
tinis darbo mėnuo — pertat

Kontestantai

Laike pereitos savaitės kai 
kurie kontestai turėjo gana 
stambių laimėjimų, ypačiai kon
testantas Geo. Lukas. Jis lai
mingai pasiekė laipsnį ketvirtą, 
nors jam kelias iš laipsnio pen
kto dar buvo gana tolimas, tuo 
parodė, kad pas jį energijos dar 
gana daug. Taipgi neblogiau 
pasižymėjo p-lė Williams, — ji 
liuosai įlipo į laipsnį penktą ir 
mano pasiekti laipsnį ketvirtą. 
Ji kaip tiktai pastaruoju lai
ku pradėjo sėkmingiausia veik
ti. Išbudo pp. Visbaras ir 
Vierbella — juodu irgi laipsny
je penktame. Kiek aukščiau 
Norkus. Kontestantas L’mežis, 
pažengė Jurėnas, Girštautas ir 
kuris taip spėriai iki šiam lai-

Gana stambių laimėjimų tu
rėjo, per pereitą savaitę ir kon
testantas W. Butkus, jis pasi- 
įrė net trylikos šimtų balsų 
priekyn. Jeigu p. Butkus taip 
sėkmingai kas savaitę progre
suotų, tai lengvai pavytų pir
muosius smarkuolius. Butkau 
tik paspausk, o tavo spėkos 
sprendžina kaip bematant nu
neš jumis į laipsnį penktą. 
Wau k ©ganietis Mitchell irgi
dar prie .spėkos — nors ir po 
biskį, bet eina pirmyn. Ne
snaudžia ir p. Gricius vis ei
na artyn prie laipsnio aštunto, 
aipgi progresuoja ir p-ia Ru

dienė, neatsilieka nuo jos ir 
j)-ia Kolas, Klinka ir Sabaliaus
kas. Tiktai vienos p-ios Miku-

S. M. ŠLAGERIS

5001 So. Westem Avė.

Chicago, III.

Turi balsų — 593

MRS. SOPH1E MIKUTAITIS,

731 West 18 Street,

Chicago III.

Turi balsų — 1832

J. TARVIDAS

5931 South 
Albany Av. 
Chicago, 111.

Turi balsų
— 1336

MISS ANETTA
PATRACK

1022—151 St.
East Chicago Ind

Turi balsų
— 837

KAZYS POCIUS

725 W. 120th St,

Chicago, III.

Turi balsų
— 762

PRANAS 
ANDRIJAUS

KAS

3334 South

Morgan St.
Chicago, III.

Turi balsų 

—. 592

K. G. URNEŽIS

6356 South
Hermitage Avė., 

Chicago, III.
i

Turi balsų

— 7524|

1G. VIERBELLA,

4508 So. Honore
Street

Chicago, III

Turi Balsų
— 7222

JOE NORKUS

Turi balsų
7152

120 So. State St.
Westvil)e, III.,

A. VISBARAS

6803 Cornell Avė.
Chicago, III.

Turi balsų
— 6809

bo. Vienas iš kontestantų vei
kia mažiau, tas žinoma, nedail
giausiai turi pasisekimo; kitas 
veikia kiek daugiau — darbo 
sėkmingumas žymesnis. Vienas 
iš kontestantų turi platesnę pa
žintį lietuviuose — jam veikimo 
sąlygos yra tinkamesnėmis; 
kitam pažinties stokuoja — vei-

K. ČEPUKAS

1445 N. Oakley
Avenue

Chicago, III.

Turi balsų
— 2589

PRANAS 
KLIENA,

2554 Blue 
Įsiand Avė. 
Chicago, 111.

Turi balsų
— 1689

verta kiekvienam j dirbamą kui progresavo, matomai biskį 
darbą įdėti kuodaugiausia gele- pritingo, nes laike pereitos sa- 
žinio pasiryžimo, o pasibaigus^vaitės nesimatė gyvybės ženk-
kontestui galėsite apkainuoti 
savo atlikto darbo sėkmingu
mą. Kiekvieno kontestanto dar
bas lai būna pavyzdingo sėk
mingumo darbu patiems ir 
“Naujienoms“.

lo. Turbūt dar niekas nei ne
mano, kad p. Uraežis galėjo 
pailsti gal jis tik koncent
ruoja jėgas nustebinimui savo 
kolegų. Tą patį galima pasaky
ti ir apie p. Grigaitį.

PETER 
. KALIN,

2011 South 
Halsted St., 
Chicago, III.

Turi balsų
— 1297

MISS B.
VILIMAIČIUTĖ

17th ir Clark St. 
Gary, Ind.

Turi balsų

— 827

J. DAUGINIS

1 18 So. 2nd St.

St. Charles, III.

Turi balsų
— 711

MRS. M.

ZABELSKIENfi
3358 W. 111 St.,

Mt. Greenwood,
III.

Turi balsų

— 588

JUOZAS 
UKTVERIS

4901 W. 14 St.

Cicero, III.

Turi Balsų
— 2580

M. STURONAS

4538 South
Fairfield Avė.

Chicago, 111.

Turi balsų v
— 2580

MRS. ANNA
RUDIENĖ

4222 Archer Avė.
Chicago, III.

Turi balsų
— 1667

JOHN MARTIN

321 Milwaukee
Avenue

Kenosha, Wis.* t •:

Turi balsų
— 1466

J. IZBICKAS

15640 Marshfield
Avenue

Harvey, III.

Turi balsų

ALBINAS
RUDINSKAS

1624 So. 49 Ct.
Cicero, 111.

Turi balsų

— 637

MRS. REGINA
ŠERELIENfi

3258 South 
Union Avė. 

Chicago, III.

Turi balsų 
— 580

MRS.
VIKTORIJA

KOLAS,

3715 Perish Avė.
Indiana Harbor, 

Ind.

Turi balsų

— 1644

ANTANAS 
VILIS

12020 South 
Halsted St.
Chicago, III.

Turi balsų
— 1282

MRS. IZABEI 
SAKALAU

SKIENĖ
7004 South
Talman A v.
Chicago, III.

I

Turi balsų
— 807

MRS. M.

ATKOČIU-
NIENĖ

11578 South 
Wabash Avė.

Turi balsų
— 611

MRS. ONA
VILIENĖ

1645 North 
Irving Avė., 

Chicago, III.

Turi balsų 
— 580

.Ė

taitis veikimo žymių nesimato. 
Zofija — kada darbo laikas ne
tingėk !

Iš laipsnio dešimto į devintą 
atsikėlę du nauji kontestantai: 
P. Kalin ir Antanas Valia. Kon
testantas Vilis pasižadėjo kas 
savaitė po vieną laipsnį eiti au
kštyn. Jeigu Antanas savo pa
žadą ištesės dar jis iki penktam 
laipsniui dasigriebs. Kalin dar 
irgi mano eiti aukštyn. Keno- 
shietis p.‘ Martin šiek-tiek pa
šiūrė priekyn — jeigu jam irk
las nesuges — jis irsis aukštyn.

šiame dešimtame laipsnyje 
kai kas irgi naujo. Kontestan- 
tas Pranas Andrijauskas su sy
kiu atsidūrė laipsnyje dešim
tame. Paspausk Pranai biskį 
drūčiau, o atsidursi dar aukš
čiau. Šiek tiek padarė progreso 
p-ia Puronienė iš Aurora, p-ia 
Rumšienė iš Boselando ir p-lė 
Uvick iš Chicagos.

—Julius Mickevičius,

“Naujienų“ Kontesto Vedėjas.

PETER 
VAITEKŪNAS

3222 Aubum
Avenue 

Chicago, III.

Turi balsų
— 1284

MRS. B.
RUMŠIENĖ

10623 South 
State St.

Chicago, III.

Turi balsų
— 801

MISS AGNĖS
UVICK

6928 South

Rockwell St.
Chicago, UI.

Turi balsų
— 602

ALAKAS TALASKA

7139 So. Mapletoood Avė.
Chicago, III.

Turi balsų — 580
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CHECAGOS
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ŽINIOS
Butlegerių vadas nu
šautas policijos auto

mobily

| PI., jai atsisakius pasiduoti 
| areštui, kada policija atvyko 
areštuoti jos vyrą.

Policiją pašaukė Charles Bu- 
|las, 80 m., 5124 W. 31 PI., Ci- 
icero, kuris pasiskundė, kad 
John Abel, 29 m., puolė jį su 
revolveriu, kada jis bandė su
stabdyti muštynes taip Abel 
ir Donos, kurios kilo Donai ne
galint užsimokėti už valgį. At-

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

1Bevežant iš detektivų biuro 
kriminalį teismą policistas 
nušovė Drucci

išlaikė 14 m. mergaitę 
nelaisvėj 3 savaites;

areštuotas
Drucci, North Sidės 
vadas, užėmęs vietą 
O’Bannion ir 

tajio nušautas polici
\Veiss

jį iš

Vincent 
butlegerių 
nušautųjų 
užvakar
jos automobily bevežant 
detektivų biuro į kriminalį tei
smą. Nušovė jį policistas Daniel

Iš čia juos nugabenta į de-;ir sugryšti namo.
Angelo turi grosernę, virš 

kurios jis ir gyvena; gyvena 
vienas. Mergaitės pasakojimu, 
kovo 11 d. jai einant pro šalį i 
grosernės, Angelo užsikvietė 
ją pas save, į sankrovą. Sankro-1 
voj &i ji.1 pastvėrė ir nusinešė 
j rūsį (beismentą), kur’jai su
rišo kojas ir rankas. Vakare gi, 
kada uždarė sankrovą, jis nu
sinešė ją į savo gyvenamuosius 
kambarius, kur ją laikė iki ry
to, kada reikėjo atidaryti san
krovą. Po to ją vėl nuvedė į 
rūsį ir ten laikė ją surišęs pef 
dieną — 
Taip jis 
savaites.

Groserninkas Dominick An
gelo, 1432 W. Harrison St., la
po areštuotas dėl kalinimo 14 
metų mergaitės Mamie Bicobe- 
ne, 1305 Gilpin PI., kurios pa
sakojimas gali pasiųsti jį kalė
jimai! visam jo amžiui. Jis yra 
kaltinamas už kankinimą ir

Policija pildydama demokratų įkalinimą tos mergaitės. , 
įsakymą areštuoti visus nužiu-Į Mergaitė prapuolė kovo 11 d. 
rimus gangsterius ir laikyti) Už trijų diejų jos tėvai gavo 
juos kalėjime iki po rinkimų,; nuo jos laišką, kad ji yra pabe- 
areštavo ir Vincent Drucci. Jis i gusi ir daugiau niekad netoegry- 
tapo areštuotas su savo pagel-• šianti. Ji sako, kad tas laiškas 
bininku A i beri Singel ir kavi- buvo parašytas diktuojant An- 
nės savininku- Henry Finkel .gėlo ir grumojant jai mirtinu, 
stein, jiems išeinant iš Bellai-, Pereitą sekmadienį betgi ji js-. 
re hotelio, 420 Diversey Park-į tengė pasprukti iš Angelo namų 
way.
tektivų biurą, kur, kaip pati | 
policija prisipažino, manyta; 
juos laikyti be jokio kaltinimo; 
porą dienų, iki praeis rinkimai 
ir tada juos paliuosuoti. Bet jų 
advokatas atsikreipė prie teisė
jo Lindsay ir pareikalavo jų i 
paliuosavimo. Beikėjo juos pri
statyti į kriminalinį teismą, su 
kuo policija labai nenoromis su
tiko. Vežė juos areštavusieji 
policistui — llealy ir trys kiti. 
Bevažiuojant policijos automo
bily tarp llealy ir Drucci išti
ko ginčas ir llealy paleido į 
Drucci keturius šuvius. Skubiai 
Drucci nugabenta į Iroųuis li
goninę, bet ten jo nepriėmė, nes 
sužeidimas buvo didelis, neuž
tenkąs greitosios pagelbos ii 
Drucci tapo išgabentas į pavie
to ligoninę. Bet kely pasimirė.!

Policistas llealy sako, kad 
Drucci pradėjęs 
buk taikėsi mušti 
llealy ir Drucci 
vienas kalinių) 
jam, 
jis išsitraukęs revolverį ir pa-Į 
leidęs kelis šuvius. Bet L._, 
suimtieji, Finkelstein ir Singel; 
sako, kad ne Drucci, bet poli-] 
cistas llealy pradėjo Drucci ko-> 
lioti, o kada Drucci pastebėjo,1 
kad tai daryti nedera, tai llea
ly šoko Drucci mušti ir gabaus 
išsitraukęs revolverį Drucci | 
nušovė.

Drucci advokatas tuojaus pa

jį kolioti ir
(nors

sėdėjo
irba bent

policistui, pasirodę.

iki seku mos nakties, 
darė kasdie per tris 
Bet pereitą 
tik uždarė 
o ir rūsio

sek m adič
ių sy, bet 
duris už- 
kad ji tu- 
nuo savo

nesurišo,
miršo užrakinti, taip 
įėjo progos pabėgti 
kalintojo ir kankintojo.
vylius policijai Abelienė pastvė
rė šavo vyro revolverį ir pra
dėjo šaudyti į policiją, paskui 
su savo vyru užsidarė kamba
riuose 
paskui 

kiti | jo pati 
iirpl '■ ti.

tarp 
dar 
taip 
tada virš karčiamos. Vyras 

'pasidavė policijai, bet 
vistiek atsisakė pasiduo-

Gal susitaikins dėl 
Calumet uosto

Calumet eže
lius ir paša- 
galės būti pa

uostas. Mie-

Klintys, kurios buvo susida- 
' ri tįsios statymui 
re uosto gal 
lintos, taip kad 

tą už žmogžudystę, bet teismas | statytas ir pats
varanti) nedavė, nes koroneris i sį0 taiyba buvo sutikusi, kad 
dar nėra išsprendęs tos žmog- |tą uostą pabudavotų Ni- 
žudyslės. Finkelstein gi tapolcge| piate geležinkelis, kuris už 
paliuosuotas už kauciją, o Sin-jįit pasiims užpiltąsias 
gcl pasiliko sėdėti kalėjime.

Peštynės su policija
susišaudami

žemes.
I Bet tam pasipriešino valstijos 
! vandens kelių superintendentas 
'Mulvihill ir nesutiko duoti lei- 
idimo uofVl tame ežere budavo- 
li. Mic.».\s dabar sutiko pri
imti jo prieštaravimus ir prisi-

tarp polici jos ir Mrs. John Abc i .taikyti jo reikalavimams, kad 
virš jos karčiamos 551 \\. 11 , jXits miestas budavotų tą uos- 

= )tą. Mulvihhill dabar sako, kad 
' kaip tik miesto taryba priims 
; naujus tarimus, tai duos leidi- 

7tą mą Calumet uostą budavoti. 
Taipjau duos leidimą statyti 

Įpeif Calumet upę tiltą toje vie
ptoje. kurioj norėjo statyti mie
stas, nors pirmiau jis tai vietai 
priešinosi.

Mildos Teatras
3140 So. Hainted St.

Seredoj ir Ketverge, Bal. 6tą ir
THE GAY OLD BIRD

With
Ix)uise Fazenda

Jack Hoxie 
in 

RAMBLJNG RANGER 
ir vodevilius

GIACOMO RIMINI — BRILLIANT BARITONAS CHICAGO CI- 
VIC OPERA KOMPANIJOS

. . , i 't r

“Kol tik aš nebuvau suradęs 
Lucky Strikes, tol aš nega
lėjau liuosai gėrėtis rūky
mu. Aš pasirinkau Lucky 
Strikes, nes aš suradau dau
giau malonumo rūkyme, bet 
taipgi svarbu dėl manęs, nes 
jie nekenkia mano gerklei”.

“It’s toasted”
APSAUGOJIMUI JUSU BURNOS
......................... llll—— ■ ——“

DZŪKAS PROTESTUOJA

mis žiniomis svečias pasidalins 
ir su visais chicagiečiais, ka
dangi jis čia duos keletą viešų 
apie tai pranešimų. Jo praneši
mai įvairiose Chicagos lietuvių 
kolonijose galbūt prasidės dar 
šią savaitę.

Svečias apsistojo Boselande, 
pas p. p. Borisus.

KUOMET MUILAS BUVO $26 
SVARUI.

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudelte
VIRŠUI ASHLAND STATE 

PANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioi nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA:
2226 Mandiall Blrci.

TELEFONAS CRAWFOR1) 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Pastaba: Mano ofisas dabar randas) 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMETRI8TAR 

Akiniai 14 ir angifias

LIE
Palengvins akių Įtempimą, 
ti priežastimi galvos skau

VfS AKIU SPEClALTSTAb 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, ak:ų aptemimo, nervuętu- 
mo, skaudamą akių karitj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystą. 
Prirengia teisingai akinius. Vituo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma 
žit uolas klaidas. Speciali atyda at
kreipiama 1 mokyklos vaikui. Val i 1C 
iki 8 vai, N©dilioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Avė.
Boakvard 7589

JUOZAS MALINAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 4, 1027, sulaukęs 51 
metų amžiaus, gimęs Šaukėnų 
kaime, Gruzdžių valsčiauš (dau
giausiai gyvenęs Žiurių-Nauja- 
sodžio kaime, N. Žagarės vals- 

• čiaus. Amerikoj išgyveno 20 
metų. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį, 2 sūnūs ir 3 dukte
ris. Sunai Ipolitas ir Stanislo
vas. Dukterys Emilija, Kazi
miera ir Bronislava ir 2 žentus, 
B. Rajūnas ir M. F. Markham. 
Laidotuvės įvyks balandžio 7, 
10 valandą ryto iš namų 1006 
— 22nd Avė., Melrose Park, III. 
j Mt. Carmel bažnyčią, o iš ten 
į Mt. Carmel kapines. Todėl 
visus draugus ir pažystamus 
kviečiame dalyvauti ir atiduoti 
paskutinj patarnavimą ir atsi
sveikinimą..

Liekame nuliūdę,
Moteris, Vaikai ir žentai

Laidotuvėse patarnauja gra
bo ri u s A. l’rabiš.

Dzūkas sako, jog vakar ris
tynės buvusios neteisingai ap
rašytos. Ir štai kodėl. “Pirmą 
kartą,” sako dzūkas, “mane 
Požėla tikrai nepaguldė; jis 
neprispaudė mano pečių. ‘Be- 
feree’, nežiūrint į tai, paskelbė, 
kad Požėla laimėjo. Kuomet 
antrą kartą susikibome, tai aš 
prispaudžiau Požėlos pečius. 
Tečiau ‘referee’ atsisakė pripa
žinti mane laimėtoju. Matyda
mas, jog su manim neteisingai 
elgiasi, aš atsisakiau toliau 
ristis. Visi buvusieji ristynėse 
gali patvirtinti, jog Požėla ma-Uabiau darosi centras lietuvių 
nęs i 
vęs bešališkesnis 
dar kažin kaip 
užsibaigusios.” —

Ir komunistai klausias! 
‘Naujienų” už ką 

balsuoti
Naujienos” juo tolyn, tuo

pelu VII Liliui, 1 UZfCTlcl ilul” j *

neiMiguldė. Jeigu butų bu-j judėjimo. Tai ne juokai! Visų 
‘referee’, tai,sl0V*lJ P»rtUU akys y*'a at* 

ristynės butų |kreiptos į “Naujienas” ir visi 
laukia ką jos pasakys viename 
ar kitame klausimo. Kiti nesu
laukdami iš “Naujienų” aiškios 
nuomonės ar patarimų, kreipia
si su klausimais asmeniškai.

Paskutinę dieną prieš rinki
mus komunistų laikraštuko re
daktorius kreipėsi į Beporterį 
Pupą klausdamas patarimo už 
ką jis turi balsuoti į majorus! 
štai pasikalbėjimas telefonu:

—Heilo. Meldžiu tamstos, po
nuli, patarti mums už ką bal
suoti į majorus? — klausia 
“Vilnies” redaktorius.

—'Mano patarimas y,ra toks: 
balsuokite sulig savo sąžinės 
— atsakė Reporteris Pupa.

—Tai mat, ponulis, aš nenu
simanau... Mano pati, vaikai, L i

Įdęauigai ir aš pats nežinome už

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Lietuvos Seimo narys 
N. Radys Chicagoje

N.Lietuvos Seimo narys p.
Badys, valstietis-liaudininkas, 
kuris dabar lankosi Amerikoje, 
darydamas pranešimus apie į 
dabartinę padėtį Lietuvoje, va
kar ryte atvyko į Chicago ir S1 
čia apsistos kelioms dienoms. 
Vakar svečias lankėsi Naujie
nose ir papasakojo daug įdo
mių dalykų apie pervartą Lietu
voje ir delei to pervarta susi- 

|dariusią padėtį. Tomis įdomio-

ką butų geriau balsuoti ir ne
žinome kaip čia padaryti.

—Skaitykite tamstos “Nau
jienas”, ten buvo plačiai disku- 
suojama kandidatų tinkamumas

Žodis “muilas” biblijoj, abelnai su
prantama buvo vartojamas ne kaipo 
muilas, kuri nies dabar pažystame, 
bet turbut buvo vartojamas kaipo pa
vaduotojas, bet tam počiam tikslui, 
kaip musų moderninis muilas.

Išdirbinėjimas muilo Europoj yra 
.minimas jau labai senai, ir jis buvo 
išdirbinejamas iš medžio pelenų. Yra 
manoma, kad taip vadinami Gauls 
išmokino rymiečius kaip vartoti mui- 
IfĮ.

Rekordai parodo, kad tikras išdir- 
binėjimas muilo jau yra senas 1700 
metų. Jis atsirado Pompejui, bet ro
mėnai heištobulino muilo išdirbinėji- 
mo.

Maršale pasidarė žinomas centras 
žiloj senovėj už išdirbinėjimo mui
lo. Anglija nieko nežinojo apie mui
lų. iki pat 14 ar 15 šimtmečių. Tik
tai 16 šimtmetyj, James I sutvėrė 
kompanijų dei išdirbimo 3000 svarų 
muilo ir j metus išleido apie $80,000, 
abelnai po $26 svarui. Kas pasidary
tų šiandie jei mes mokėtumėm po $26 
už svarą muilo!

Tiktai 1853 metais, kuomet nuo 
muilo liko nuimti taksai ir tais pa
čiais metais susiorganizavo American 
Family Muilo dirbtuvė, ją suorgani
zavo James S. Kirk Co. Ir tas mui
las ir iki šiai dienai pasilieka gry
nas ir švarus muilas. Jis jau tarnau
ja žmonėms per 35 metus ir šeimi
ninkės giria jj.

ir ydos, ir iš to bandykit pasi
daryt sau išvadą. x

—Mes skaitome “Naujienas”: 
ten daug prirašyta; bet išvadų 
padaryt nemokame.

—Aš dar kartą- atkartoju: 
klauskit savo sąžinės; o jei rei
kia daugiau informacijų apie 
kandidatus, kreipkitės į partijų 
head<|uarterius.

—Ačiū tamstai, labai ačiū!
Kiek teko patirti, pas komu

nistus kandidatų pasirinkimo 
klausimu pasidarė didelis split, 
tikriau sakant, skylė. Vienas jų 
lyderis Viktoras Žokaitis dirba 
ir agituoja už Thompsoną, u 
kiti nežino ką daryt.

—Reporteris Pupa.

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J.F.RADZIUS
Pigiamda* Lietvvia 

Graboriva Chicagoje 
laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl. kad priklausau 
pi -e grabų iidirby- 
sUs.

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St 

Tel. Blvd. 4063

S. D. LACHAWIGZ '
Lietuvis Graborius 
ir Baizamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tei. Canal 1271 
ir 2199

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

i prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

i

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON

Kas reikalinga padalyt ir 
žinoti

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

Lietuvos piliečiams reikia:
1. Gimimo metrikų (kas turi 

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

2. Lietuvos užsienio paso ir 
vižos.

3. Leidimo sugrįžti.

4. Įneigų taksų užmokėjimo 
pakvitavimo.

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

Gimimo metrikus- galima gau
ti Lietuvoje iš tos parapijos, 
kurioj pilietis yra krikštytas. 
Tuo reikalu reikalinga parašyt 
laiškas giminėms ar draugams, 
kad gautų ir prisiųstų.

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

Amerikos piliečiams reikia:
L Užsienio paso.
2. Lietuvos vizos.
Tai yra visi clolcvimcii'LM.i, ir 

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

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės į Naujienas.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedčldienfais nuo 10 v. 
ryto iki 2 'po piet.

» ------- V-



8 NAUJIENOS, Chicago, III Trečiadienis, Baland. 6, ’27

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Roselanii

vyzdžiui, vieną sykį policislus 
atvedė pas jį paskubus) Denve- 
ryj jauną prasikaltėlių vadą ir 
pareiškė teisėjui, kad jis su juo 
butų atsargus, nes šis prasikal
tėlis yra pavojingas. Ir jeigu 
teisėjas jo gierai nedabos, tai jis 
tuojau nuo jo pabėgs. Teisėjas 
Lindsey užtikrino, kad nuo jo 
tas prasikaltėlis nebėgs. Įsive
dąs į savo privatį kambarį tei
sėjas Lindsey pradėjo j tą pra
sikaltėlį kalbėti:

“Ta girdėjai, kad 
lave perstatė kaipo 
prasikaltėlį ir norėjo
prie tavęs, idant tu nepabėgtu
mėt Bet tu pats žinai, kad kiek
vienas žmogus padaro klaidą; 
tu irgi padarei klaidą. Aš no
riu tau draugiškai patarti, jei 

manęs klausysi. Aš tau no- 
pagelbėti. Nemanyk, kad 

tave noriu bausti, ne. Aš 
noriu tau nurodyti klaidas

ir jeigu tu tų klaidų vengsi, — 
tu pasidarysi geras ir naudin
gas pilietis. Bet jeigu tu neno
ri manęs klausyti, tai gali 
bar nuo manęs bėgti.”

policistas 
didžia u.s j 

pats būti

Martinus 
Punia M, 
Palšis M. 
Pek Peter 
Petronis A. 
Radys N. 
Rudienė A, 
Simona V. 
Slekifc J. 
Stankus J. 
Šimaitė II. 
Wasil A.
l’genčkis M. 

Yosulenas N.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia

REIKALINGI AGENTAI

Business Chances
Pardavimui Bizniui

Real Estate For Sale
NamaLŽemi Pardavimui

Financial
Finunuai-Paakolom

PARDAVIMUI (lelicattessen krau
tuvė. Turiu parduoti šią sąvaitę 
South Kast Side. Rendos $45 su 
kambariais. 4440 St. Lowrence avė.

$5.00 ĮMOKĖTI

darbo. Bet at- 
kiek 
dar- 
ieš- 

dar-

bedarbiai 
vaikščioti 
daugelis

CLASSIFIED ADS

tu 
riu 
aš 
tik

Announcemcnts
Pranešimai^

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

šiame priemiesty pusėtinai 
darbininkų buvo be darbo. Bū
dami ilgą laiką be darbo, turė
jo daug vargo kentėti, o darbą 
nebuvo galima gauti, kad apsi
ginti nuo tų vargų. Bedarbiai 
buvo nustoję ir vaikščioti prie 
diibtuvių vartų, sakydami, kad 
nors ir stovėk prie dirbtuvių 
vartų P<?r dienas, niekas neiš
eina jiaimti prie 
ėjus pavasariui 
pagerėjo. Tad ir 
bininkai pradėjo 
koti darbo. .Jau
bininkų gavo darbus Pullmano 
prekių vagonų dirbtuvėje. Kiti 
dąr tikisi gauti darbus. Nors 
ima darbininkus kasdie po bis- 
kj, bet visų suimti niekada ne
galės, kiek jų stovi prie dirbtu
vės vartų. Pirmiausiai boseliai 
ima tuos darbininkus, kurie už- 
fundija. Iš tų fundijimų gali 
jie ir šiemet susilaukti nema
lonumų iš didesnių bosų, kaip 
kad pereitais metais. Pereitais 
metais juos atstatė iš darbo už 
pirdavinėjimą rnunšaino; ke
letas jų buvo ir raudonieji biz- 
ner iai.
gonų 
gauna 
mažiau
pirmiau, 
ninkai džiaugiasi, 
geresnes Velykas, negu 
kol buvo be darbo.

Cjcero. Naujienų atstovas Ci
cero, p. F. Lukoševičiuj, permainė
savo gyvenimo* vietų. Kas norite 

•Naujienas gauti į namus, ar šiaip 
visokiais reikalais, kreipkitės į 

da- Naujienų ir Keleivio stotį, 1405 So. 
i49th Avė., Cicero. P-as Lukoševi- 
!čius gi gyvena: 1308 S. 501h Ct., 

atl- Cicero.

20th VVard Liet. Polit. ir Pašelpos 
Kliubo, mėnesinis susirinkimas įvyks 

net po- seredoj, bal. 6, 7:30 vai. vak., Jul. 
Savicko Svet., Union ir 19th St. Vi
si nariui bukit laiku.

— Valdyba
(u pa

lango.

Be Pullmano prekių va
di rbt u ves darbininkui
ir kitur darbus. Dabar 
yra bedarbių, neg buvo 

Gavę darbus 
kad

a s

tu-

North Sidės Draugijų delegatų su
sirinkimas įvyks sevedoj, bal. 6, 8 
vai. vak., Liuosybės Svetainėj.

— Komitetas

darbi- 
t orėsią 

manė.

bi/mie

darė langą.
“štai yra atdaras langas, * tu 

gali dabar bėgti, ir aš 
licijai nepraneštu, kad 

bėgai.” M
Jaunuolis priėjo prie

uždarė j j, ir sugryžęs prie tei
sėjo, atsisėdo prie stalo.

“Aš nebėgsiu; aš noriu 
klausyti jūsų patarimų ir 
noriu pasitaisyti”.

Tas pats teisėjas Lindsey
ri įsteigęs tam tikrą jaunuo
liams industrinę mokyklą ir 
kai kurie prasikaltę jaunuoliai 
ten yra siunčiami, jei yra rei
kalas, dėl pasitaisymo ir dėl 
išsimokinimo kokio nors amato. 
Ir kas dar pastebėtini?, kad 
teisėjas Lindsey tų prasikaltu
sių jaunuolių niekuomet ne
siunčia su policija j tuos mo
kyklos namus. Jis įsako tiems 
jaunuoliams nuvažiuoti ir jie 
vieni tenai nuvažiuoja. Iš 1(15 
pasiųstų jaunuolių, tik keturi 
nenuvažiavo. Bet jie patys tuo-j 
jau atbėgo pas teisėją verkda
mi pasiskųsti, kad jie negalėjo 

i padaryti.

PAMOKINANTI LEKCIJA
DR. MARGERIS skaitys labai žin

geidžią ir pamokinančią lekciją temo
je, “PROTO HYGIENA”. lekcija 
įvyks nedėlioj, balandžio 10. 10 vai.1 
ryto, Lietuvių Auditorijoj. Malonėki
te visi mokslo mylėtojai atsilankyti. • 
Širdingai kviečia

GYVENIMO DRAUGAI

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

PARDAVIMUI grosernė ir vaisių 
krautuvė, lietuvių apgyvento] aple- 
linkėj. 1801 S. Peoria str.

PARDAVIMUI pigini pekarnč. Ge
ra didele vieta. Biznis išdirbtas, pi
gi lenda. Norintieji sužinoti kreip
kitės: A. Zaleckis, 3265 S. Halsted 
str.

PARDAVIMUI 2 kėdžių barber- 
nė. Gera viela nevedusiam vyrui, 
2 pagyvenimui kambariai. 2109 So. 
Iloyne avė.

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

COMPANY
6347 So. VVestern Avenue

x Phone Hemlock 2636

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgiėių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valančias.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Miscellaneous

P. S. KAZWELL & CO.
6312 S. Western avė., Chicago

REIKALINGAS sules mana- 
džeris. Mokestis ir komišinas; 
turi būt su savo' automobiliu, 
gera vieta dėl gero žmogaus, 
kuris' gali suorganizuoti parda
vėjus dcl pasekmingo pardavi
mo. Atsišaukite t

139 N. Clark St.
Room 1007

. . ............. ................. .. „i................ Į ■y ■ . !■■ ■ < II —

Automolntes

Exchange—Mainai
MAINYSIU muro iuum|. štoras su 

6 kambarių pagyvenmm, dabar yra 
grosernė; mainysiu į 2 pagyveni
mų, arba cottage. Prospect 2559.

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
mažesnio namo, arba biznio 3 pa
gyvenimų po 6 kamb. mūrinis na
mas, 2 mašinų garažas. Tel. Boule- 
vard 8462.

NEGIRDĖTA PROGA. Savininkas 
apleidžia Chicagą, turi parduoti du 
namus: vienų 5 ruimų, naujas gra
žus bungalow, porčiai apdirbti stik
lais, beizmentas išpleisteriotas. Par
duosiu už $7,800, įmokėti $1,800, 
likusius kaip renda mokėti. Bunga- 
low randasi 5539 S. Albany avė.

ANTRAS namas 2—6 kamb., nau
jas mūrinis namas, 1 flatas karš
tu vandeniu apšildomas. Randasi 
4212 S. Rockwell st. Parduosiu 
bai pigiai — $12,900.

Matykit savininkų
6601 So. Ricnmond st. 

Tel. Hemlock 51)39

la-

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimuj

BARGENAI 
_______ \ ;

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

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

3425 W. 38 PI. 2 augštų mūrinis 
ir medinis namas, 2—4 kambarių 
Halai, yra lavalories, elektra, 2 ka
rų garažas. H. Epštein, 155 N. 
Clark st., Room 820. Tel. Central 
>260.

. PRANEŠIMAS

Rosclando raudonieji 
riai, būdami po Zonės diktatū
ra, buvo kaip ir apsnūdę. Rose- 
landiečiai manė, kad jie jau ir 
kojas pakratė. Bet Lietuvos 
valdžios perversmas juos išbu
dino iš miego. Pabudę iš mie
go it šikšnosparniai pradėjo 
lakstyti naktimis su savo va- 'save priversti tatai 
dinamai* protestais, neva užsi- Tai buvo tokie jaunuoliai, ku
stodam! už nuverstąją Lietuvos rie neturėjo pilno proto arba 
demokratinę valdžią. Bet mes*buvo visai suirusiais nervais, 
gerai pamename, kad tie patys 1 Daug dar žingeidžių ir pamo- 
murziai rengėsi protestuoti ir kinančių pavyzdžių papasakojo 

■’ *, K. Augustinavičius savo 
prelekcijoj. Prelekciją1 rengė 
“Gyvenimo Draugai”.

Kuomet užsibaigė prelekciją, 
jr priėjo prie manęs p-ia O. Kun- 

drotienė ir pareiškė:
“Labai ačiū už surengimą to- 

• kios gražios ir pamokinančios 
prelekcijos. Aš labai norėčiau, 
kad jus surengtumėt tokias 
prelekcijas kiekvieną nedėldie- 
nj.”

Taip, mano tikslas ir yra ne 
tik išleidinėti žurnalą “Gyveni- 

paskaita. ’ ir Platinti apšvietą spau- 
“Teisėjb žodžiu, bet ir rengti pre- 

Lindsey ir jo darbai". Paskai- lekciJ“. ,ir P^tintį apšvietę «y- 
tos pasiklausyti atsilankė apie 
50 žmonių.

Inž. K. Augustinavičius papa-

prieš nuverstųjų Lietuvos de-pn^- 
mok ratinę valdžia. Jie protes
tuoja ir protestuos tol, kol tu-1 
rėš nauda iš protestų, nes tai I 
jų amatas, jie iš to gyvena 
visus šlamštus palaiko.

Darbininkas.

Bridgeportas .
Nedėlioj. balandžio 3, 1927, 

Lietuvių Auditorijoj įvyko inž. 
K. Augustinavičiaus 
Jis kalbėjo temoje:

vu žodžiu. Kol tik sezonas da
leis, kol neatšils, bus rengia
mos prelekcijos kiekvieną ne- 

sakojo labai žingeidžių dalykų Mylintys apšvietą ga-
‘ | les jomis pasinaudoti.

— A. žymontas.apie tų paskilbusį vaikų teis
mą. Kuomet tik prasikalsta 
jaunuoliai, tai jie yra tuojau 
perduodami į teisėjo Lindsey 
Vaikų Teismų. Pirmiausia tei
sėjas Lindsey išklauso prasikal
tusio apkaltinimus, o paskiau 
tą kaltinamąjį jaunuolį pasišau
kia į savo privatį kambarį ir 
ten asmeniškai pradeda nuro
dinėti tam prasikaltėliui klai
das ir teikia jam patarimus.

Prelegentas papasakojo kele
tą žingeidžių atsitikimų,
teisėjas Lindsey atsineša prie 
tų prasikaltusių jaunuolių. Pa-

kaip

Niekas nesuteikia tokios 
malonios pagelbos kaip 
originalia Baume Bengue. 
J oš prašalina sknusmua 
taip greit kaip uždėsite.

Gaukite Originales
z Francuzdškas

BAUME BENGUČ(ANALoiaiava >

Garsinkites Naujienose

Laiškai Atėję Naujienų 
Ofisan

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

busim priversti siųsti krason.

Aleksai J. 
Arlanskis J 2 
Baltas Chas 2 
Bleson J 
Bukas A. 
Brokus J. • 
Dabulsky Chas 2 
Geniotis Rev. Stephen 
Gonelis A. 
Greitjurgis J. 
Jaspan I. 
Wood and Co. 
Kudok Z. 
Kermagis W. 3 
Kerchulis Jos 
Krikčiunas J 2 
Lukas J. 
Lipčius S. 
Lipinskienė A. 
Motikaitis, J.

PARDAVIMUI Chevrolet se- 
dan, 4 durų, naujutėlis, visai 
mažai važinėtas. Norintis pirk
ti, matykite. Parduosiu už tei

kimas įvyks seredoj, balandžio 6-tą'sįnga pasiūlymą. 4357 S. Wasb- 
dieną, 8 vai. vak., Chicagos Lietuvių' ‘ . .. ..
Auditorium, 3133 So. Halsted St. I tena-W avė. lafayette 132J. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti susi-' 
rinkime ir laiku.

— S. Deikus, Sekr.

Kun. Leopold L. Rrodouicz nu
sipirko žemes, kuri Ims suvartota 
dėl pastatymo bažnyčios ir mokyk
los.

ši žeme liko nupirkta nuo Metro
politan Realty Company, ji randa
si labai gražioje vietoje Dempster 
St. Subdivizijoj, i Niles Center.

Kun. Leopold 1 
nudaręs sutartį 
Realty Company, 
netoli nuo bažnyčios ir 
yra palikta dėl draugų 
pold L‘ Brodowicz.

Del pilnų informacijų 
sutarties susineškite su 
nold L. Brodowicz, 83 
Justic" Purk, Chicago Lawn. 
phone \Villow Springs 46.

Tel. Yards 7282
Re«. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

STOGDENGYSTe
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinlcėj. Įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

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

Phone Ijawndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

A. 36 k p. mėnesinis susirin-

LSS VIII Rajono valdybos susi
rinkimas įvyks ketvirtadieny, bal. 

daug 
svarbių reikalų, tad visi nariai at
silankykite. —Organizatorius.

7 d.. Naujienų name.

Furnitute & Fixtures

BARGENAI
Mes parduodame visokios rųšies 

geriausius rakandus pigiai. Atsilan- 
kykit ir persitikrinki! patys.

California- Furniturc Co., 
4041 Archer avė., 
Rampas Cnlifornia

„ LOTAI $750 -- 36X123
Ant lengvų išmokėjimų, tre

čią dalį įmokėti, likusius mė
nesiniais išmokėjimais, greitai 
augančioj apielinkėj, prie Hen
ry Fordo naujos orlaivių sto
ties, kur stato dirbtuves. Va
žiuok kaip greit gali. Del dau
ginus informacijų šauk telefo
nu arba matyk ypatiškai

Z. S. Mickeviče 
2505 W. 63 St.

Hęmlock 0800.

.. Brodowicz yra 
su Metropolitan 
kur keletas lotų 

mokyklos 
kun.
link 
kun. 
Kean

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus •prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbų. Taipgi įvedu 
apšildymų į namus. Reikale atlikti

I cn- I virŠpažyniėtus darbus kreipkitės 
•ivc '“Naujienų’’ adresu: 
rele-! HOME CONSTRUCTOR
-----  1739 South Halsted Hl.

Tel. Roosevelt 8500

Leo-

PARDAVIMUI 2 augštų namas. 
5-5 kamb., vanos, elektra, bufetai, 9 
pėdų mūrinis skiepas; vieno karo ga
ražas su cemento florų, ėlė cementuo
ta ir išmokėta. Kaina $7,500. Randasi 
59th St. arti Ix)omis Blvd. Klauskit 
M r. Stencelio. 1208 W. 79th Street, 
Tel. Triangle 0600.

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130.

Brighton Park. — Keistučio Kliu- 
bo Dramos Skyriaus repeticija vei- Į 
kalu “Piršlybos“ įvyks treČiadie- I 
ny, balandžio 6 d., McKinley Park 
svet., ant \Vestern blvd. ir 39 gt., 1 PARDAVIMUI Steger grojik- 
lyguu 8 nut. rašt. lis pianas $95, garantuotas

Musicai Instruments
Muzikos. Instrėmehtai

—--------- pirmos klesor stovyje, taip kaip
sla 289 kp. susirinkimas įvyks naujas, 50 r'Olelių, benčius ir

7 d. balandžio, 7:30 vai. vak., pa: 1 . . . . <uln .
prastoj svet. Gerbiamieji nariai , caninet» casn ir po ą>iu | 
ir narės visi esate kviečiami skait- mėnesį. 6512 S. Halsted st. 1 fl.
tingai atsilankyti. —Valdyba.

Personai
Asmenų Ieško

JlEšKAU partnerio, cash reikia 
$4000 iki $15000. Hemlock 1006.

JIEŠKAU savo dėduko 86 metų se- ( 
numo Tony Matus. 3 metai atgal gy- ( 
veno ant 17th PI. Labai norėčiau pa
simatyti. Girdėjau, kad gyveno ant 
34th PI. (Rožės Misiūnienės duktė) 

BRON1S WENSLOW 
3731 Deodor Street 
Indiana Harbor, Ind.

PARDUOSIU savo Columbia 
gražų mahogany išmarginimo. 
su xrekordais už $37. Reikalau
kite Columbia palikto sandė
ly j, 1538 W. Chicago Avė.

1 lubos.

PARDAVIMUI
Biznio kampas, du lotai, 
58x125 ant 69th ir Rockwell 
St., N. W. kampas. Vienas 
tas kampas paliktas dėl biz
nio. Kaina labai žema. Ne
praleiskite progos.

ROZENSKLLEMONT
& COMPANY 

6312 So. Western Avė. 
Prošpect 2102

GROJIKUS piahas, bargenas — 
$78. Tas pianas naujas kainavo 

* $650 ir yra atsargiai vartotas. Tu- 
i ri būt parduotas tuojau, nes mums 
1 reikia vietos. 1538 W. Chicago 
avė., 1 fl.

$150 ĮMOKfiT, $7 J MftNESI 
NUPIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, gražus namai 

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

PAJIEŠKAU Igną Užkuraitį, ku- PARDUOSIU Victor fonografų, 
ris 2 metu atgal gyveno Clevelande. puikus mahogany keisai, su 37 re- 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats ar jį kordais, už $25. Turi būti cash. 
pažįstanti praneškite man jo adresą. Matykit Mr. Kundson, 2332 West 

Brolis Madison st.Brolis
JONAS UŽKURAITIS 

1653 N. Washtenaw Avė. 1 Business Chances
Pardavimui Bizniai

| PARDAVIMUI saldainių ir delika- 
tessen krautuvė. 2979 Archer Avė.

SENYVA moteris ieško dar-1 
bo prie vieno ar dviejų kūdi
kių į namus.

1934 S. Troy str.
Tel. Cra/wford 3871

TIKRAS bargenas ir tikri namai, 
5558 So. Sacramento Avė., 6 kam
barių kampinis bungalow, karštu van
deniu šildomas, 2 karų mūrinis gara
žas, šaukit Dr. Pomerance, Prospect 
8588—9875.

Situation Wanted
Darbo Ieško

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

1 PARDAVIMUI 3 krėslų barbemė. 
j Visi fikčeriai, nauji ir balti. Biznis 
išdirbtas per ilgus metus. Lysas 3-ms 
metams. Kaina nebrangi. Pardavimo 
priežastis, patirsit ant vietos. 

3704 Deodor Street 
Indiana Harbor, Ind.

ROOMING house pardavimui, 
31 ir 23 kambarių, randasi ge
riausioj vietoj mieste, visuomet 
išrenduota, įplaukų $1200 į 
mėnesį, 31 St. ir Indiana avė. 
Kenwood 9196. Kaina $6750 ir 
$2(X)0, dalį pinigais.

MORTON Parke pardavimui 
bučernė ir grosernė, cash biz-e t I IK II lęlvOvlilvj vcąoil

ATYDA! Vyrai ir moterys, |njs Rjznįs išdirbtas per 12 me- 
-,!-'btuvėse, arba ofi- ... n....x oiionn q ygvedžial, mecha- Lų. Parduosiu uz $1800,. 3 

•lai arba paprasti tų lysas.
Kurie dirbate dirbtuvėse, arba ofi
suose, kaipo kn;
nikai, kaspenteri . .
darbininkai ir t. t. ir turite norą 
pasidaryti sau ekstra pinigų, dirb
dami tik tris vakarus savaitėj prie 
specialio darbo musų bizny], tiktai 
2 valandas į vakarų. Gera mokes
tis. Atsiųskite arba priduokite 
vo adresų;

Box 906
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted st.

1.325 S. 50 Ct.

sa

m e-

DIDELIS BARGENAS
7 RUIMŲ cottage Bridgepor- 

te bargenu parsiduoda arba 
mainysiu ant ruiming house. 
Kreipkitės 3116 S. Halsted st. 
Yards 1457.

PARDAVIMUI 2 flatų namas ant 
6641 So. Washtenaw avė., 5 ir 5, 
miegojimui porčiai, beržo ir aržuo- 
lo baigta, vanos. Naujoj lietuvių 
apielinkėj, arti parko ir bulvaro.

Pirmas aukštas arba pašauk 
Vincennes 6020

W00DLAWN, 6 APT. — $31,500
Geras mūrinis namas ir mūrinis 

garažas, randasi ’į rytus nuo Cottage

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė. * I
Tel, Lafayette 8705—8700

Chicago
Grove Avė., netoli 63r‘d St. įplaukų ELECTRIC KONTRAKTORIUS 
$6500 j metus. Viskas išrenduota. Ge-' 
rai finansuota, cash $9500.

Milės Realty Co., 6509 Cottage Grove 
Avė., Dorbhester 0105.

PARDĄVIMUI Restauranas, geras 
biznis ir gera vieta. Kas norit tokio 
biznio, nepraleiskit progos. Pigiai. 
Priežastj patirsit ant vietos.

Atsišaukite:
726 West 18th Street 

Tel. Canal 1603

PARDAVIMUI namas su bizniu, ar 
be biznio, gerame stovyje. Namas 
randasi ant bizniavos gatvės. Nupirk- 
site pigiai nuo paties savininko.

1707. So. Halsted St.

PARDAVIMUI cigarų Storas su 
namu ar be namo» parduosiu pi
giai. Pardavimo priežastis — vie- 

-.na moteris, turiu du bizniu ir 
REIKALINGA mergina ar mote- siu lysą ant ilgų metų.

ris dirbti į groserne, kad butų pa
tyrusi, 7359 S. Paulina St. Hemlock 
3479.

Help Wanted—Fęmale
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusios indų plovė
jos. 4169 So. Halsted St.

li uo-

LOTŲ BARGENAS naujoj apielin- 
kėje 95th ir Crawford Avė., randasi 
keletas labai gerų bargenų greitam 
pardavimui. Nuo $550 ir augščiau. 
Taipgi yra biz.niavų po $965. 

1203 W. 79th Street
Tel. Triangle 0600

1622 So. Halsted St. 
Chicago, TU.

PARDAVIMUI 5 stalų poni rui- 
misi, 4 kambariai pagyvenimui. Pi
giai. 2119 S. Halsted st.

PARDAVIMUI tuojau prie 1306 N. 
Kedzie Blvd., frontas prie Humboldt 
Parko, 2 apartmęntai, 3 kai-ų mūri
nis garažas, alyva šildomas, lotas 
32x175, kaina $19,500.

HOULBERG 
Humboldt 0790

Seniausias iš lietuvių, kur duoda 
Įvedam elektros dra- 

i reik
menys, fikčerius ir t. t.

W. P. Stephan Electric Co., (notinc.) 
2522 So. Halsted St., Chicago 

Phone Victory 7452

Veikit u^ganėdinimą. , 
greit, atsiiankykit prisirengę pirkti. (us> motorus, taisom elektros

BRIGHTON PARK Bargenas. Par
davimui namas su barberne, taipgi la
bai tinka dėl groserio arba kito ko
kio biznio; parsiduoda pigiai, nes sa
vininkas eina į kitą biznį.

2427 W. 45th Street
/ Chicago, III.

Tel. Virginia 0718

MŪRINIS
Rendos 
mainyti 
ba lotų
$14,000.
ninku.
Maplewood avė.

6 flatų ’ namas. 
$100 į mėnesį. Noriu 
ant mažos farmos ar- 
netoli vandenų. Kaina 
Atsišaukit pas savi- 

J. Welicka, 6634 So.

PARDAVIMUI 2 aukštų biznia
vus namas su krautuve, 6 kamba
riai prie krautuvės ir 7 viršuj. Ce
mentuota alėja. Kaina $9800. 3044 
So. Canal St. Tel. Stevvart 9547.

6 KAMBARIŲ moderniškas mū
rinis bungalow, su sieteliais ir stik
liniai porčiai, netoli 2 karų linijos, 
kaina greitam pardavimui $8500. 
7036 S. Maplevvood avė. Prospect 
3397.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nė cottage, cementiniu pamatu, ce
mentuotas skiepas, furnas šildo
mas, mahogany trinias, stikliniai 
porčiai, įmūryta vana, grįstas augš- 
tas, elė apmokėta, kaina $6250; bar
genas. 7032 S. Looinis st.

Financial
Finansai-Paskoios

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. Stato St
Sutaupyk $$$, budavok ant savo 

loto. Mes pastatysim moderniškų 
murinę bungalow, su knygynu, ug- 
naviete, bufetu, įmūrytu plunibin- 
gu, vandeniu Šildoma, vėliausios 
mados fikčeriai už $5,500. Nereikia 
pinigų, 15 metų išmokėjimui, mes 
finansuosime, išmokėjimai lengves
ni kaip renda. Apžiurėkit pastaty
tus namus. Atdara vakarais ir ne
dėlioj. Cook County BIdg. & hnpvt. 
Co.. 1358 W. 79 St. Triangle 6090.

Educational
_________ Mokyklos_________

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

International Barbcr College 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Mokina visokius Šokius. Valandos 

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

2128 SOUTH HALSTED ST.
(Pirmos lubos)

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

AR JUS NORITE 
ilidesnį užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokea- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti; Instrukcijos $15.00 ir 
dauginus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOCL 
1507 W. Madboa 8tratf




