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Sovietai tebebanytija so 
cialdemokratus

Įspėja nuo skolinimo Euro 
pos kraštams pinigų

Paskolos turėtų būt duodamos 
tik produktingiems tiks
lams, liet ne militarizmui

Vokiečių komunistų va
das prakeikia kominterną sveti-

Her-

Hoover įspėja neskolinti per 
daug pinigų Europos 

valstybėms

Nauji areštai socialdemo 
kratų Sovietijoj

N ižny-Novgorode suimta ir be 
jokio teismo išdanginta į Si
birą 30 asmenų

Nižny- 
policija

Prašo $10,000)000 tvanu Cang planuojąs grobti Ry 
pabėgėliams |' ly Kiny gelžkelį

Konferuoja dėl naujos no 
tos Hankovo valdžiai

.___a

Penkių valstybių ministeriai 
tariasi paantrinti reikalavi
mus dėl ekscesų Nankine

Raudonojo Kryžiaus surinktą 
5 milionų toli nepakanka nu
kentėjusiems šelpti

Mandžurijos diktatorius 
kad sovietai nedarysią 
luoto pasipriešinimo

mano, 
ffink-

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 3. 
— Pusiau oficialinis Japonų 
pranešimas iš Pekino sako, kad 
Jungtinių Valstijų, Anglijos,

WASHJNGTONAS, geg. 3. 
— Amerikos Raudonasis Kry
žius buvo paskelbęs vajų su
rinkti 5 milionus dolerių dėl

3. — 
valdo- 

Tsolinas,

Franci jos, Japonijos ir Italijos'potvynių Mississijyjii klonio sri- 
ministeriai vakar laikę konfe
renciją dėl pasiuntimo naujos 
Hankovo valdžiai notos ryšy 
su ekscesais Nankine. Nepriei- 

jta tečiuu pi ’e jokio susitarimo, 
vyriausiai dėl to, kad Jungti
nės Valstijos ‘ nepritariančios 
siųsti šiuo tarpu antrą notą.

Vėl šaudę Britų laivą
ŠANCHAJUS, Kinai, geg.

— Iš Činkiango praneša, kad

tyse nukentėjusiems žmonėms 
šelpti. Potvyniai vis dar. tekė
siančia ir jiasirodė, kad tų pen
kių milionų dolerių, kurie jau 
yra surinkti, toli 
kanka.

Pasitaręs su ką 
iš potvynių 
sekretorium 
pranešė, kad 
čių pabėgėlių 
ir reikalingiausiais 
reikėsią mažių 
milionų dolerių, 
Coolidge, kurs ex 
Raudonojo Kryžiaus pirminin
kas, išleido atsišaukimą į viso 
krašto žmones, prašydamas 
padėti nukentėjusiems. Be jau 
Raudonojo Kryžiaus surinktų 

milionų dolerių, reikia surin
kti dar kiti $5,000,000.

VVASHINGTONAS, geg. 3. 
- - . Vakar dviejuose tarptauti 
nio pobūdžio mitinguose buvo 
padaryta įspėjimų nuo skolini
mo akių plotu pinigų 
miems kraštams.

Prekybos sekretorius
bert Hoover, kai liedamas tre
čioj Pan-Amerikos prekybos 
konferencijoj, pasakė, kad jei
gu valstybės neduotų ir neleis
tų duoti svetimoms valstybėms 
kitokių paskolų, kaip tik pro
duktingiems tikslams, tai tas 
daug7 prisidėtų prie užbėgiipo 
už aklių karams.

“Nū viena valstybė” sako 
Hoover, “neturėtų nė pati sko
linti, nė savo piliečiams netu- 

i atstovas1 retų leisti skolinti pinigų ki- 
komunistų inter-jtoms valstybėms; ir nė viena 
tapęs pasaulio valstybė neturėtų leisti savo 

piliečiams skolintis iš kitų 
kraštų pinigų, jeigu tos pasko- n„r 0Q Mn|rni|>nn honflitai 

BERLINAS, geg. 3. — Pas- los bus suvartotos ne produk- UGI Jv IvlulVulnUu Utllllluul 
ketinis žymus komunistų va-tingiems, ne kultūros reika-j 
das Vokietijos jiarlamente, lams, bet kariuomenių biudže- 
profesorius Rcsenberg, pasi- tams subalansuoti ir karo pa
traukė Lš komunistų partijos.

Savo pranešime, kurį jis ką 
tik paskelbė spaudoj, prof. Ro-

Komunistą vadas smerkia 
Maskvos kominterna

Vokiečių parlamento 
sako, kad I 
nacionalas tapęs 
darbininkų nelaimė

BERLINAS, geg. 3. (F). —» 
Rusų socialdemokratijos užsie
nio delegacija ką tik gavo ofi- 
cialinį pranešimą apie naujus 
didelius socialdemokratų areš
tavimus Šovietijoje. 
Novgorode politinė
(“čeką”) suėmė trisdešimt so
cialdemokratų, išlaikė juos še- senberg aiškina priežastis, pri- 
šioliką dienų kalėjime ir, paga- vertusias jį tokį žinftunj dary
liai!, be jokio tardymo, be jo- ti. Tarp kita jis sa’ko, kad’ jis 
k’o teismo išdangino į Sibirą. | pagaliau įsitikinęs, jegei ko 

Pranešimas sako, kad nė pas minternas [komunistų interna- 
vieną areštuotųjų “čeką” ne- cionalasj patapęs 
rudo nė jokios anti-sovietinės‘judėjimo nelaime, 
literatūros, nė jokių šiaip kom-ljo egzistavimas vis 
promituojamų juos dokumentų giau atsiliepia kaip 
Vienintelis jų misi Įkaitimas bu- sijos, taip 
vo U\s, kad jie buvo ištikimi 
savo socialistiniams idealams.

Toliaus pranešimas sako, kad 
“čeką“ dagi neįspėtus, nepra
nešus iš anksto, kurie jų, kada 
ir kur bus išsiųsti. Jie buvę 
urnai išdanginti taip, kaip bu
vę, be jokio “bagažo”, tai yra 
be pinigų, be skalbinių, be jo
kių šiltesnių rūbų, kurie taip 
reikalingi šaltuose Sibiro kraš
tuose.

Tarp areštuotųjų buvo dvi 
sergančios moterys, Morozovą 
ir l>eič. Jos buvo ištrauktos iš 
lovų ir kartu su kitais išdan
gintos. Kai kurie buvo ištrem
ti su visomis savo 
kaip, pavyzdžiui,
nas, Greizeris. Michlinas, 
stantinovas ir Rukovas. 
tapo ištremti “trejiems 
tams“.

buklams gaminti.”

Tarptautinių Prekybos Rū
mų Amerikos sekcijos mitinge 
Thonias W. Lament, finansinės 
J. P. Morgan and Co. firmos

Įspėjo

3.
[Pacific and Atlantic Photo |

Gen. Pi Shu-chen, kuris gynė kiniečiai šiandie vėl šaudę Bri- 
gynū Šanchajų nuo kantoniečių. tų pagalbini laivą Kiawa. Du 
Pranešama, kad tapęs sušaudy- laivo žmonės buvę sužeisti, 
tas už atidavimą miesto kanto- Kiavva šaudęs atgal, 
mečiams.

PEKINAS, Kinai, geg. 
Girdėt, kad Mandžunijos 
vas maršalas čang 
kuris kontroliuoja Pekino val
džią, planuojąs tuojau atimti 
iš sovietų Rytų Kinų geležinke
lį ir grąžinti jį rusų carini ri
ko, Ostroumovo, administraci
jai.

gražu nepu- | Jei ėangas taip padarys, tai 
sovietai veikiausiai atšauks 
tukstančiuo geležinkelio darbi
ninkų ir tarnautojų, o .susisie
kimas su Sibiru bus nutrauk
tas.

Ginkluoto sovietų pasiprieši-
daiktais- nimo Čangas nesitikįs, nors

mažiausiai 10 telegramos iš Harbino nuolat 
prezidentas praneša apie koncentravimą

oficio yra 1en rusų kariuomenės.

tik grįžusiu
prekybosvietų

Hooveru, kurs 
šimtams tu'kstan- 
aprupinti maistu

nukauti
Bandos, kuri puolus traukinį 

išskerdė šimtus žmonių, da
bar jau beveik visas šimtas 
išnaikinta

I Vakar buvo apšaudytas Jan- 
gtse upėj netoli nuo činkian- 
go Britų karo laivas Teal, 
žalos jam nepadaryta.

Teis Borodino žmoną
PEKINAS, Kinai, geg. 3.

Vyriausybė įsakė pargabenti iš 
Tsinanfu į Pekiną ponią Boro- 
dinienę, Mykolo Borodino, bol
ševikų patarėjo Hankovo val
džiai, žmoną, kuri prieš kiek 
laiko buvo su kitais rusais 
čang Tsolino kareivių areštuo
ta garlaivy Pamiat Leniną. Čia 
ji bus atiduota teismui, kalti
nama dėl konspiracijos prieš 
šiaurės Kinų valdžią.

Borodinienė kitą kartą buvo 
mokytoja Chicagoj, kur gyve
no ir dabartinis kantoniečių 
valdžios bolšeivik^kas patarė
jas Borodinas, tuomet betgi 
vadinęsis visai kitekia pavarde.

bet

Suomijos prezidentas 
sunkiai susirgo

Motery 8 darbo valandų 
kilius atmestas

prieš 64, 
aštuonių

SPRilNGFIEU), III., geg. 3.
Legislaturos atstovų butas 

šiandie 74 balsais 
atmetė biiių įvesti
valandų darbo dieną moterims. 

:l)el biliaus, kurs buvo atstovo 
iLotties Holman O’Ncill’ienė.s 
i įneštas ir kurį uoliai rėmė Ill
inois valstijos darbininkų orga
nizacijos, atstovu bute buvo 
ilgų' ir karštų ginčų.

MEKSIKOS MIESTAS, geg.
Karo ininisteris Amaro

ELSINKAI, Suomija, geg. 3. 
— Suomių respublikos prezi
dentas Lauri Relandcr sunkiai 
susirgo. Del jo ligos tapo at
šaukti Danijos karaliaus Kris
tijono ir Norvegijos karaliaus 
Haakono vizitai.

atstovas, savo kalboj 
Amerikos kapitalistus,^ad jie 
elgtųsi atsargiai ir akių plotu 
jierdaug neskolintų pinigų sve
timiems, ypač Europos, kraš
tams. Jis žinąs, kad daugelis 
Amerikos bankininkų tiesiai 
taip savęs lenktyniuoją, už kits į 
kito siūlydami kai kurioms Eu-' 
ropos valdžioms 
neapsižiurėdami, 
investmentai galį hut

• įvairiuose saugus.

darbininkų 
ilgesnis 

pragaišt’n- 
pačios Ru-

visų kitų kraštų 
darbininkams. Jis todėl manąs, 
kad kominternas turįs būt lik
viduotas.

3
praneša, kad federalinė kariuo
menė pasivijus ties Los Pas
torės ir La Culebra gaujas ban
ditų, kurie prieš porą savaičių 
puolė Guadalajaros traukinį, 
trisdešimt devynis jų nukovė 

[ir daugiau ikaip trisdešimt su- 
7 žeidė. Kariuomenė suėmė 136 

arklius, nemaža šautuvų ir a-
• i o:.

Paskandino tris savo 
vaikus ir pats pri- 

sigirdė
Keturi asmenys užmuš

ti geležinkely BATESV1LLE, Ind., geg. 3. 
—Upely rado prigėrusius vie
tos gyventoją Fredą Hac-Kina- 
ną, 47 m., ir tris jo vaikus am
žiaus nuo 3 iki 7 metų. Jų vi
sų Ikunūs rado 
surištus,
manas jiaskandino savo vaikus 
ir pats su jais prisigirdė iš 
susikrimtimo dėl mirties savo I
vyriausios dukters Almos, 20 
metų, kuri praeitą savaitę mi
rė.

pinigų, visai 
kad toki jų 

toli ne- geg. 3. — 
traukiniui 
automobilį

Pastarieji komunistų judėji
mo nepasisekimai 
kraštuose, sako tas parlamen
to atstovas, esą ne pripuola 
mas atsitikimas. Pripuolamo 
mis išorinėmis priežastimis jų 
joku bildu aiškinti esą negali
ma. Visi tie nepasisekimai, vi-• 
si tie dideli pralaimėjimai, tai 
pamatinių komunistų sistemos, 
jų politikos ir taktikos klaidų 
pasėkos.
munistų partijos kongreso nu
tarimai 
logiškai, 
—likviduoti kominterną.

“Sovietų Rusijos vadai 
be abejo, žino”, sako prof. 
senberg, “jie žino tai taip 
rai, kaip ir aš, o todėl tai 
langai komunistų internaciona
lo linijai atstovauti reichstage 
aš ilgiau nebegaliu.” 

Pasitraukdamas 
tų partijos prof. 
lėčiau atsisakyti 
vietos parlamente 
sakosi negalįs to 
to, kad Vokiečių 
partija esanti 
keturias atskiras “partijas 

j dabar esąs klausimas, kuriai jų 
gauna'jo mandatas priklauso. Jis to- 

($175,000), dėl pasitiksiąs reichstage kaip 
(ikaraliunas) nepartinis socialistas.

Pastarojo Rusijos ko-

šeimomis, 
Gen.delma- 

Kon- 
Visi 
me-

ką tokios rųšios, kad, 
viena belieką daryti

tą, 
Ro-

ža-

Norvegai dar nesutiko 
kirsti algą karaliui

OSLO. Norvegija, geg. 3.
Stortingas (parlamentas) dau
guma balsų atmetė Darbo par
tijos įneštą pasiūlymą, kad ka
raliui ir karaliunui algos laitų 
rpkarpytos.

Karalius Haakonas 
700,000 kronerių 
o kronprincas'
Olav gauna 50,000 kronerių 
(12,500 dolerių) metams.

Farmerys, nužudęs 
žmonų ir tris vai

kus, pasipiovė
BRUNSWICK, Mo., geg.

Užmušęs kirvio pentim 
vo žmoną ir trejetą vaikų, Jet- 
ta Johnson, gyvenęs netoli nuo 
Daltono farmerys, ėmęs skus
tuvą pats pasipiovė. Tragedi
jos priežastis nežinoma, mano
ma betgi, kad farmerys pada
rė tai gavęs staigi; proto pa
mišimą. Į

3. 
sa-

tru’.us po Guadalajaros 
traukinio užpuolimo federalinė 

}kariuomenė tu banditų būrįVokietija vėl prašo aliantus1' ę™* ki Gu«ai-1 r rero, Jahsco valstijoj, ir tuo
met įvykusiame susikirtime
60 banditų buvo nukauta. ________-....... .... . ..... T ™

Cenzūra, kuri prieš dešimt l»tijų teismai vakar išsprendė, 
dienų buvo įvesta vietus laik-|kad kai kurių valstijų priimti

Sterilizavimas nenorma
laus proto asmeny 

teisėtas

pildyti prižadus
Klabina Juos sumažinti oku-

WASHINGTONAS, geg. 3.
— Aukščiausias Jungtinių Val-

FOSTORIA, Ohio, 
New York Central 
sudaužius skerskely 
buvo užmušti keturi asmenys 
A. Mtitchell 
marti su 
Traukinio
skaudžiai apdegintas 
bilio Gazolino tankui sprogus.

su žmona ir jų
8 mėnesiu kūdikiu, 
mašinistas buvo 

automo-

virve daiktan
Manoma, kad 11 ick-

.... , i uivuų uiivu įvvsu* vivluo uun- khq Kai KUUŲ valbvl
pacinfa kariuomenės skaičių raWiams> dubal. t vS1 nuim.'jstatymai steri]izuoti 
Reino krašte ta. mečius ir is viso nr<

BERLINAS, geg. 3. Vo
kietijos valdžios atstovai Pary
žiuje, Londone ir Briusely vėl 
priminė santarvininkams jų 
prižadus sumažinti okupacinės 
kariuomenės skaičių Reino 
krašte iki tiek, 
laidydavo ten 
prieš karą.

Santarvininkai
ti iš to krašto 6,000 kareivių, 
Vokietija betgi reikalauja, kad 
butų ištraukta 20,000, nurody
dama į tai,- kad šiandie alian- 
tai laiką Reinlande daugiau 
kaip 70,000 kareivių, tuo tarp- 
pu kai prieš karą Vokietija lai-

pločius ir iš viso protinius de- 
------ ’Hjeneraitus Junglinių Valstijų 

North-dakotiečiai gali konstitucijai nesipriešina ir to
kių asmenų sterilizavimas (pa
darymas nevaisingais) valsti
jose, kur toki įstatymai yra 
priimti, yra teisėtas.

drąsiai vėl čiaudėti
BTSMĄRCK, N. J)., geg. 3. 

— Einant naujai priimtu įsta-

Žemės drebėjimas 
Pietų Afrikoje_____  28 šoferiai areštuoti už 

jdhannfisburg, Pietų dalyvavime Gegužinės 
Afrika, geg. 3. — Vakar Jo- demonstracijoj 
hannesburgo miestas buvo 
stipraus žemės drebėjimo su
purtytas. Pačiame mieste di
delės žalos nepadaryta, bei 
apygardoj vienose kasyklose 
krintančių iš viršaus uolų du 
darbininkai buvo užmušti ir 
apie dvidešimt sužeisti.

LOS ANGELES, CaJ., geg. 
3. — Per Gegužinės šventes 
demonstracijas užvakar policija 
areštavo dvidešimt astuonių 
automobilių šoferius už tai, 
kad jie paradavo be policijos 
leidimo. <|

kiek Vokietija’tymu, nuo vakar dienos įėjusiu' 
kariuomenės ffalion, uostomasis tabakas, 

North DakotoJ vėl galima par
davinėti ir vartoti. Vartojimas 
uos temoj o tabako toj valstijoj 
buvo užgintas nuo 1914 metų.

žada ištrauk-

230 Chicagos lenkų at 
vyko i Varšuvą švęsti 

“3 Maja”
iš komunis-

Rosenberg 
iš atstovo 
nežada. Jis 

padaryti dėl 
komunistų 

jau suskilus į .jj. kius ten tik 50,000..

1,000 vidurinės mokyk
los mokinių streikas 

pasibaigė

RADO TĖVĄ IR SUNŲ 
KORUSIUS

PASI-

Plankike prigėrė ban
dydama išgelbėt 

draugą

JACKSON, Minn., geg.
Vienoj atokioj farmoj 
farmos savimi nikius, Claus 
torą, 72 metų amžiaus, 
sūnų, 30 m., jiasUkorusius. Far- 
moj jie gyveno vienudu.

rado 
Wal- 
ir jo

VARŠUVA, geg. 3. — Va
kar į Varšuvą štvyiko iš Chi- 
cagos 230 lenkų, Romos Kata
likų Susiviėnyino narių. Visa 
ta partija atvyko specialiai da^ 
lyvauti iškilmėse “Gegužės 
trečios Konstitucijos” * sukaktu
vėms minėti.

Trys traukinio tarnau 
tojai užmušti

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

SPOKANE, Wash., geg., 3. 
Ilnyden ežere vakar prigėrė 
pasižymėjusi plaukikė, Miss 
Irene Jackson, 22 metų am- 

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
IJetuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas {eina 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

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

Telegrafuokit ninigus 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.

WESTFIELD, N. Y., geg. 3.-- 
Susikalus netoli nuo čia prekių 
traukiniui Niekei Plate geležin
kely, buvo užmušti trys trauki
nio tarnautojai.

i
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra^ * 
našauja: •

Daugiausiai apsiniaukę; gali^
Miss Liulu kompanijos pirmininkas Wells, būt lietaus; vėsiau; pusėtinas’Bankiete, kuriuo 

mainąs’s vėjas. f

Vakar 
tarp 57° ir 68° F.

šiandie saulė teka 5;44, lei-į Vienas turtingas Chicagos žy- 
džiasi 7:49 valandą. 1
leidžiasi 11:37 valandą vaika.ro. $25,000.

SUPERIOR, Wis., ^eg. 3.— žiaus, 
Vietos Central High mokykloj, skęstantį 
tūkstantis mokinių; kurie pro- Dowlingą. 
testuodami prieš pašalinimą iš dar trečias asmuo, automobilių 
vietos mokytojos, F“ 
Dickinson, buvo paskelbę strei- buvo išplaukę valtimi į eže- 
ką ir streikavo per keturias sa- rą, ir apie pusmilj nuo kranto 
vaitos, šiandie jau grįžo į mo- jų valtis apvirto. Wells išplau- 
kyklą. Streiką, kurį įėmė h kė Ikrantan, lengvai butų iš
mokimų tėvai, jie paliovė pa- plaukus ir Jacksoniutė, bet ji 
čios pašalintos mokytojos pra- norėjo būtinai išgelbėti 

Jšomi. DowŪngą. Abudu žuvo.

išgelbėti
Patricką 

draugas ir

ir

Milionai Y. M. C? A.

NEW YORKAS, geg. 8. - 
> pradedama 

kampanija šurinkli $6,500,000 
temperatūros buvo'YD«ng Men’s Chnstian Asso- 

ciation rūmams pastatyti, ant 
| yietos buvo sudėta $1,750,000.
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Męnuo’dias, Julius Rosenwald, davė
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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SEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvi Seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mu pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininką ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomąs kožnai Lietuvei šeimininkei

Darbą Užbaigus TITO SCHIPA, LYRINIS TENORAS CHICAGO CIVIC OPEROS

KODYKLĖ No. 82.

“Naujienų” ikonteitas užsi
baigė užsibaigė ir darbas 
visų kontestantų kaipo didelio 
darbo dalyvių. Sykiu užsibaigė 
ir mano darbas kaipo “Naujie
nų” kontesto vedėjo.

Ačiū draugų kontestantų 11110-
širdžiąm pareigų ėjimui ir tai

Virimo Receptai. Namų Pasigeibėjimai
Vienas iš populiariškiausių pajų 

šiandien yia kokonuto smetoninis 
pajus. Visada tokio valgio reikalau
jama kur neisi. Saldus, riešutinis 
skonis pienuoto ‘ koko-riešuto bran
duolio turi priimnų ir sultingų sko
ni burnoje. Jeigu kokonutų sezonas 
praėjęs, juos galima pirkti kai tone 
arba dėžėj pas bile atsakantį gro- 
serninkų. Išmok kaip padaryti gerų 
kokonuto smetoninj pajų.
KOKONUT SMETONINIS PAJUS.

1 dėžė kokunuto
1 puskvortė pieno
1 kupinas šaukštas krakmolo
3 kiaušinių baltymai
’/t* puoduko cukraus
1 šaukštas sviesto
1 šaukštas vanilos
Ištiesk gilių pajų lėkštę su papra

sta tešla, kepink greitai pečiuje per 
15 iki 2b ininutą. Kuomet gatava 
atidėk j šalį.

Supilk • pienų j dubeltavų virdulį 
sušlapink kornųkrakmolų su biske- 
liu šalto pieno, įmaišyk j verdantį 
pienų, ir maišyk nuolat iki sutirštės. 
Tada sudėk cukrų, sviestų ir koko- 
nutus. Suplak kiaušinio baltymus į 
tirštas putas ir suleisk atsargiai j 
verdantį mišinį. Nuimk nuo ugnies 
ir dadėk vanilų. Supilk j tešlinį 
lukštų tą mišinį ir kepk vidutiniška
me pečiuje per 20 minutų. Duok 
valgyt šaltų.

\ irtuvės Reikaluose.

Nesukimai standaus viršaus nuo 
bonkų ir stiklinių indų naudok rie
šutų spaudytojų.

Prašalinimui žymių nuo maliavo- 
tų seinų padarytų degtukų brauky
mų, nušveisk kreidos dulkėmis. Nu
mazgok su šiltu vandeniu ir muilu ir 
paskui nušluostyk greitai švariu ska
ruliu nugręžtu tyrame vandenyje.

Medicinos šėpuaė pridėta pirmos 
pagelbos reikmenimis privalo rastis 
kiekviename name.

Maža lieninė yla sujungimui sve
telio ‘siūlių atliks darbų gražiau ne
gu didelė akia adata.

Keli lašai ammonijos vandenyje 
kuriame mazgojama vilnoniai ir fla
neliniai padarys jų spalvų aiškia ir 
palaikys audimų minkštu.

Grožės Patarimai.
Pamanyk kokias skirtingas išraiš

kas padaro klaunas su maliavomis. 
Pasukimas j viršų ar žemyn lupų 
šonuose padaro didelį skirtumų. Per
augę, storos lupos įrodo žemo tipo 
žmogų. Be išraiškos lupos.įrodo ar
šų, žiaurų pobūdį. Lupos kurios 
perplonos įrodo suvedžiojimų, savi
meilę ir žiaurumų. Vienok, daug 
žmonių ir su gražių burna padaro 
jų įrodančia tuos nemalonius ženk
lus, tik dėl to kad nežino kaip iS- 
sidalint. Nedažyk kampų savo bur
nos. Sek tik burnos linijas jeigu 
burna graži. Jeigu ne, naudok ma
žai raudonų lupų dažalų ir apdailink 
savo lupas jeigu jos yra pertoros.

visai energijai, pasišventimui, 
kurį parodė darbštus “Naujie
nų” kontestantai laike šio kon
testo. Pasidčkavojant kontes
tantų darbštumui, “Naujienų’’ 
kontestas pavyko dar geriau, 
negu buvo tikėtasi. Man, buvu
siam šio kontesto vedėjui, yra 
smagu, kad aš turėjau progos 
sėkmingai pasitarnauti “Naujie
noms”.

Taipgi reiškiu gilios padėkos 
žodį p. J. šmoteliui, “Naujienų” 
administratoriui, kuris mdn bu
vo pavedęs šitą atsakomingą 
darbų, už teikimą reikiamos pa
ramos sėkmingo darbo vysty
mui.

Dar sykį tariu ačiū visiems 
buvusiems kontestantams ir 
tiems, kurie vienokiu ar kito
kiu budu prigelbėjo man dar
bo naštos nešime ir sėkmingą 
užbaigą.

Su gilia pagarba,
Julius Mickevičius, 

Buvęs “N-nų” kontesto 
vedėjas.

Užlaikymui duonos ir pyragaičių 
indus arba 'dėžes šviežiai, išmazgo
jus verdančiu vandeniu išplauk van
deniu kuriame indėta biskis papras
tos sodos; paskui padėk lauke sau
lėj per koletų valandų.

Sunkus žieminiai pudingai netin
ka vasariniams užkandžiam^. Leng
vos šaltakošės ar paprasti vaisiai ar
ba kiaušininės esti patraukiantesni.

Arnotas vaškuoto popiero padėtas 
viri torielkoss kurioj laikomu nenau
doti kiaušinių tryniai apsaugos juos 

nuo sudžiūvimo.
Jeigu parafinas ant viršaus vai

sių košelių yra pertoras nuėmimui 
viso, pašildyk peilį ir supiaustyk 
parafinų į tiek šmotelių kiek reika
linga išėmimui. Parafiną gaihna 
vėl naudoti jeigu perpilsi karštu van
deniu, nuo ko jis nusivalys ir su
kietės.

Duonos peilį galima dalinai pasi
galąsti smarkiai pabružinant abiem 
pusėm per kraštą geležinės 'sinkus 
arba medinio slenksčio.

Ypatiška Sveikata.
Vienas iš populiariškiausių ir nau

dingų namų reikmenų šiandien yra 
druska. Druska yra dvejopai skir
tinga; pagal savo tyrumo ir pagal 
savo smulkumo. Visiems tikslams 
reikia naudoti tyriausia kokių tik 
galima gauti. Ligonio. ’ kambaryje 
druska daugeliu atvėjų naudinga. 
Skaudančias akis reikia plauti silp
nu soliucija druskos kelis sykius per 
dienų; ji palengvins uždegimų. Nusi- 
degininie, sušlapyk druskų ir tepk ap
degusių odų kas sulaikys odos nu
silpimų.

Mes rekomenduojam sekančius 
produktus.

Pradėkite šiandien taupyt kuponus 
nuo Standard ir Challenge pieno, nes 
galite gauti brangias dovanas už 
juos.

Standard ir Challengo pienas tai 
jums reikalingas visados turėti savo 
virtuvėje dėl įvairių kepimo receptų.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Grojikliai Pianai 
PEOPLEST’ KRAUTUVĖSE

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

’fxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxx

Padėka kontesto darbuoto
jams, rėmėjams ir vedė

jams
Užbaigėme “X.iii į ienų” kon

testą su didžiausiu pasisekimu. 

Trys mėnesiai sunkaus' kontes
tantų ir kontestancių darbo at
nešė “Naujienoms’1 Šešis tūks
tančius naujų skaitytojų, kele
tą šimtų naujų garsintojų ir iš
platino daug knygų. Tasai dar
bas paliks “Naujienų” istorijoj 
skaisčią atmintį, suteiks mums 
daugiau galimybių dar labiau 
gerinti dienraščio turinį, atneš 
daugiau naudos besiskelbian
tiems biznieriams ir patys kon
testo litai bus apdovanoti bran
giomis dovanomis.

Dėliai didelio pasisekimo šia
me konteste garbė priklauso vi
siems veikliems kontesto dar
buotojams ir kiekvienam, kas 
rėmė jų darbą.

“Naujienų’’ Administracija 
raiškia savo nuoširdų dėkingu
mą visiems kontestantams ir 
kontestantiems, kontesto vedė
jui, J. Mickevičiui, ir jo padė
jėjams; x visiems “Naujienų” 
skaitytojams, kurie prisidėjo 
savo prenumeratomis ar pirki
mu knygų kortų; visiems biz
nieriams, pirkusienis “Naujie
nų” skelbimų kortas ir kiekvie
nam, kuris kuomi nors prisidė
jo prie šio didelio darbo.

Priimkite, gerbiamieji ir ger
biamosios, mano širdingos ir 
gilios padėkos žodžius.

J. šmotelis,
“Nnų” Administratorius.

pakajaus yra pripildyta. Per 
tris mėnesius kontesto lyg 
pompa be perstojimo doleriais 
žvangėjo.

Negana to. “Naujikų” skai
tytojai pasidaugino ant 50 nuo
šimčių. Tie skaitytojai yra ge
riausi “Naujieną” draugai ir 
ją rėmėjai, šį progresą padarė 
šisai kontestas. Apie šimtas 
kontestantų darbavosi ir jų 
darbu vaisiai jau matomai ap
sireiškė. Kontestantai pripylė 
“Naujienoms’’ skrynią pinigų ir 
atvedė apie 6,000 naują skai
tytojų. Bet “Naujienos” yra 
sportas. Jos nenori sakyt: “po
nas Dievas užmokės”, žinoma 
po mirties, kuomet jau niekam 
nieko nereikės. “Naujienos” 
apskaitliavo kiekvieno kontes
tantų nuopelnus ir kiekvienam 
kontestantui ant šios žemės irJI dabar atiduoda auksu, automo- 
biliais ir kitais naudingais daik
tais. Visų nuopelnai pasirodė 
šiame konteste. “Naujienų” rė
mėjai parėmė kontestantus ir 
davė jiems pinigus; kontestan
tai atidavė pinigus “Naujie
noms”, o “Naujienos’’ davė pi
nigais ir daiktais kontestan
tams. Žmonėms teko pats dva
sinis dalykas, kuris randasi 
kasdien “Naujienose”. Visi dir
bo, visi naudojasi savo darbo 
vaisiais ir džiaugiasi vieni ki
tų ir savo nuopelnais.

•Kontestas užsibaigė labai ra
miai. Neįvyko tarpe kontestan
tų ir kontesto vedėjo jokių nę- 
susipratimų. Apsišvietę žmo
nės visada draugiškai sugyve
na. Jų geri ir prakilnus dar
bai iš priešų pagamina savo 
tikrus draugus. Smagus ir ma- 

lonus gyvenimas bus kiekvie
nam, jei mes visada nedarysim 
kitam to, ko nenorime idant 
kiti mums darytų.
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GARBĖ KONTESTANTŲ 
RĖMĖJAMS

Kontestantai
NAUJOS KNYGOS

GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE
VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ............................................. $2.50

1,054. patarimai kaip vilti įvairus valgiai.
MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ............. $1.50

Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

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

KAUNO ALBUMAS..........................................................................  50c
Knyga paveikslą ir fotografiją Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .........................................................  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 / 
metais.

NAMŲ LUOBOS VADOVĖLIS ..........................   55c
Nnmų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

VIENYBE
[i 193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Nors “Naujienos” jau nuo 
senai yra savo šaknis plačiai ir 
giliai suleidusios lietuviuose, 
bet dabar, po šio kontesto, vir
to neišgriaunamu uola. Jos sto
vi tarsi ąžuolas tarpe menkų 
medelių lietuvių spaudoje. Vi
si, kurie tik laukė “Naujienų” 
“dūšios” išeinant — atsidūrė* 
prieglobstyje Abrabomo, o 
“Naujienos’’ bujoja ir bujoja.

šis kontestas “Naujienas” 
pakėlė ant aukščiausio laipsnio. 
“Naujienoms” nereik su kepu
re vaikščioti ir prašinėti al- 
mužnos. “Naujienos” yra spor
tas, nes pačios ne tik moka, 
bet ir pajėgia užsidirbti tiek, 
kiek tik reikalinga. Po šio kon
testo “Naujienų” finansų mi- 
nisteris šypsosi, kad jo skrynia]

Visi kontestantai dirbo ir no
rėjo daugiausia ! balsų užsipel
nyti, bet ne visiems pasisekė 
itsickti savo tikslo. Liietuvių 
visuomenė — “Naujienų” rė
mėjai užpelnė garbę šiame kon- 
teste. Jie rėme savo draugus 
užsirašydami per juos “Naujie
nas”, pirkdami knygų ir pagar
sinimų kortas. Jie išaukštino 
balsais musų kontestantus. Ne
gana tft, kontestantai ir jų drau
gai pasiliks amžinais jų drau
gais ir bus visada jiems dė
kingi. Visi, kurie šiokiu ar to
kiu budu parėmė “Naujienų” 
kontestantus, užsipelnė garbės 
vainiką. Kad ne jie — kontes
tantų visas trijų mėnesių dar
bas Lutų be rezultatų.

Kontesto rezultatai geri. 
‘Naujienų” skaitytojai patyrė 

darbščiausius savo draugus, 
kurie veikė konteste. Kontes
tantai suorganizavo' didelę ar
miją “Naujienų’’ skaitytojų. 
Didelis draugiškumas užviešpa
tavo. Dingo visoki nesusiprati
mai, o nuo pabaigos- kontesto — 
1 dienos gegužės prasidėjo bro
lybės ir draugiškumo gyveni
mas. Šypsosi kiekvienas lyg 
pradėdamas naują gyvenimą. 
Linksmos yra “Naujienos”, 
linksmi kontestantai ir tūkstan
čiai draugų bei draugių — 
“Naujienų” skaitytojų.

v^ODIS VIGILIJĄUS

Pasibaigus “Naujienų” kon- 
testui, pasibaigė ir mano tar
nystė. Vigilijaus vardas 'buvo 
garsinamas kiekvieną kartą, 
talpinant vžinias apie kontestą. 
Man prisiėjo vaidinti gana svar
bią rolę šiame konteste. Buvau, 
taip sakant, tarp kūjo ir prie
kalo, lyg kokis tarpininkas tar
pe “Naujienų”: kontesto vedė
jo, gerb. p. J. Mickevičiaus, ir 
daugybės kontestantų. Man te- 
<o kontestantus informuoti rei-

cigaretai kurie gali“BHe kokie
suteikti didelį smagumą be ken
kimo žmogaus balsui yra tikrai 
geras dalykas dėl dainininkų ar
tistų. štai kodėl aš pasirenku 
‘Lucky Strike’ cigaretus”.

It’s toasted
APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS

žymėjusius pagirti, bet teko 
kai kūrins raginti ir net barti. 
Buvo viskas daryta ne dėl sa
vo ypatiškes naudos bei garbės, 
bet dėl “Naujienų” ir pačių 
kontestantų naudos. Gal buvau 
kai kuriems įkyrėjęs, bet dau
geliui gelbėjo, ir tie, įgavę drą
sos, veikė atsakančiai ir dideles 
dovanas laimėjo.

Mano tarnyste turėjo būti: 
dirbti kartu kaip “Naujienoms”, 
taip ir kontestantams. Užbai
gus kontestą, vėl busime geri 
draugai. Vigilijai yra džiaugs
mas, kad kontestas pavyko ir 
visi musų darbai davė geriau
sius vaisius.

Vigilijas su keletu kontes
tantų rengiasi atostogoms va
žiuoti Lietuvon. Geriau į Lie
tuvą, nei j Kaliforniją. Su vi
sais kontestantais ir “Naujie
nų’’ skaitytojais Vigilijas at
sisveikina, spausdamas visiems 
dešinę. —Jonas Jankus.
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ADIEU — JONAS JANKUS!

veikliosios spėkos laipsniškai 
mažėja, bet užtat Lietuvos liau
dis padidės vienu laisvę my
linčiu žmogumi.

šiame “Naujienų” konteste 
drg. J. Jankus buvo mano de
šine ranka — jis dirbo su di
džiausiu nuoširdumu visa tai, 
kas jam buvo draugiškai įsaky
ta ir tą, ką jis pats matė kad 
yra reikalinga dirbti. Pertat aš 
reiškiu glėbį ačiū Jonui Jankui 
už jo darbavimosi šiame “Nau
jienų” konteste, ir sykiu veli
ju laimingos kelionės Lietuvon 
ii' ten perkeliavus dirbti nau
dingą darbą Uotu vos žmonėms, 
kaip kad dirbo čia gyvendamas.

Julius Mickevičius.

Kontestui užsibaigus
Geras biznis padaryta

Gaila, kad geri ir darbštus 
žmonės apleidžia šią Wasbing-

“Naujienų’’ kontestas užsi
baigė su paskutine balandžio 
diena. Tą dieną visi kontes
tantai užbaigė savo darbą, iš
tarnavę per tris mėnesius “Nau
jienoms”, lietuvių visuomenei ir

kė tūkstančiai dolerių, kurie 
tarsi alyva patepė “Naujienų” 
ratus, kad jie sparčiau, lengviau 
ir maloniau suktųsi.

Apšvieta paskleista
Kontestantai turi būt pagerb

ti ir įvertinti per lietuvių vi
suomenę. Kiek jie užrašė “Nau
jienų”! Daug prikalbino naujų 
skaitytojų. Tūkstančiai naujų 
skaitytojų džiaugiasi, kad juos 
prikalbino užsirašyti “Naujie
nas”. Daug ir knygų išparduo
ta, nes knygų kortų parduota 
daugybe ne tik Chicagoje, bet 
ir kituose miestuose. “Naujie
nų” kontestas pastūmėjo prog
resą lietuviuose ant 100%. Tai 
yra pasekmės šio kontesto, kad 
Ciccroj p. Lukoševičius pakėlė 
“Naujienų”. cirkuliaciją 2 kar
tu daugiau.

Kajp jaučiasi kontestantai?
“Naujienų” kontestantai jau

čiasi tarsi didvyriai. Jie kovo
dami su tamsa no kiek nenu
silpo, bet įgavo daugiau jėgų 
ir energijos. Tai buvo tik prak-

kalingomis žiniomis; teko atsi- tono žemę -— musų lietuvių patys sau. “Naujienoms” įplau- (Tąsa ant 3-čio pusi.)

I
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“DIAMOND DAZYVES” 
NUDAŽO RUDUS NAUJAI

OARBį UŽBAIGUS
(Tąsa nuo 2-ro pu&l.)

Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

15 
tu
ri u-

Kiekvienas 
centų pakelis 
ri paprastus 
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.

>ei nori išmokti 
Kerai rašyti — 
nusipirk typewriteri.

tikos lekcija apšvietos labui. 
Ms kontestas juos išlavino, 
pridavė jiems drąsos. Kontes- 
tantai įgavo patyrimo ateičiai. 
Ateis vėl kada nors laikas, kai 
‘Naujienos” paskelbs naujų 
konteslą, o tada bus daug pa
tyrusių kontestantų.

Kontestantai jaučiasi sma
giai, kad jų dalbas užpelnė sau 
neužmirštamas “Naujienų*’ do
vanas. Ką pelnė ir ką nuveikė 
jcro lietuviams ir sau tie, kurie 
kortavo per vakarus, šoko, “nai
kino” nanrinėlę? Jie nieko nau
dingo neatliko nė kitiems, nė 
>atys sau. Musų kontestantai 
itliko kulturinį ir neužmirš
tamą darbų. Nė vienas neper- 
idirbo: nesusirgo ir m mirė. 

Visi jie yra sveiki, linksmi ir 
Ižiaugiasi, kad liuosą savo lai- 
;ą suvartojo naudingiems Uks
ams.

Jus, “Naujienų” skaitytojai 
’r rėmėjai, pažįstate kontestan- 
us. Paklauskite jų apie aplai

žytas “Naujienų” dovanas. Ku

rie lik dirbo, tie ir užpelnė, nes 
matote jų paveikslus ir užpel
nytus balsus. Vieni iš jų džiau
giasi auksiniais žiedais, auksuo
tais peiliukais, gintaro karo
liais, deimanto špilkomis, bran- 
zeletais, lempomis, komodomis, 
fonografais, pianais, Fordu ar 
Paige autu. Nepavydėkime mes 
jiems, nes jie yra pilnai verti 
šių dovanų. 'Tinginystė skriaus 
džia žmogų, bet darbštumas 
aukština, puošia ir saldina gy
venimą. /

KONETSTANTAI BE 
LAIPSNIO

čia paduodami kontestantai 
nors ir nepasiekė laipsnio ir to
dėl nėra laimėję dovanų nei 
nuošimčių, tečiaus mes esame 
jiems dėkingi už jų darbavimą- 
■>i laike “Naujienų kontesto 
vai kurierijs truko gana mažas 
kaičius balsų, kad likti pilnais 

kontcstantais, o kai kuriems 
kiek daugiau, treti gavo visai 
nažai, tečiaus jie visi dirbo su- 
ig savo geriausio sumanumo, 
odei gi sekamiems draugams 
ariame nuoširdų ačiū:

J. Poloiner,

NAUJIENOS, Chicago, III. ------- — - 1-- • I i ■
Wnshington, Pa.

Ig. P. Kasperas,
Gary, W. Va.

A. M. Smigels,
'Cleveland, Ohio

W. Jasudis,
Chicago, III.

P. Vainauskas,
Chicago, III.

F. Danais,
Chicago, 111.

W. Obeciunas,
Chicago, III.

A. Petraitis,
Cicero, 111.

J. Mažeika,
Chicago, III.

J. Butkus,
Chicago, UI.

K. J. S k ra bu Ii s,
Kevvanee, 111.

M. J. Stones,
W. Frankfort, III.

J. J. Bimkus,
Irons, Mich.

Wrn. Monkus,
Chicago, III.

A.lekas Teieško,
Chicago, III.

P. (langas,
DeKalb. III.

Miss N. Simanauskaitė,
Chicago, III.

St. Bakanas,
Mayvievv, Pa.

M. Franevskis,
Milburn, VV. Va.

"BAYER ASPIRIN”
UŽTIKRINA SAUGUMĄ

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

| Palaikymui puikių 2 
| plaukų naudok | 

^Ruffles .midi

A. VIDIKAS-LULEVICH
ALLbEKKA

3101 So. liakited Street
Kampas 31-rnos gatvėi

Tel. Yards 1119

didelė iškilme
i

Juozo Babravičiaus

įvyks

‘‘Naujienų” agentai

Ned. igužio 8 et, 1927
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 South Halsted Street

Pradžia lygiai 8 tą vai. vakare

Apart Art. Babravičiaus 
dalyvauja, smuikininkė Sa- 
bonienė, pianistas M. Juo- 

zavitas ir J. Byanskas.

Mrs. Sabonis

Tikiety kainos: $1.00 ir $1.50

Naujas, puikus ir turtingas programas. Nuoširdus priėmimas

= ir patenkinimas visų.
| PO PROGRAMO ŠOKIAI

BiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Daug gerų “Naujienų” dar
buotojų veikė šiame konteste 
caipo kontestantai, o dar dide- 
is skaičius senų “Naujienų” 
larbuotoj.ų laike šio kontesto 
lirbo kaipo agentai, gaudami 
itatinkamą nuošimtį už savo 
dėtą darbą užrašinėjime “Nau- 
jienų’’. Prie musų senų dar
buotojo “Naujienų”1 agentų 

priskaitome:
Mrs. Ona Beleckienė, 

Akron, Ohio
K. Brazevičius, 

Kenosha, Wis.
J. Petrikys, 

Scranton, Pa.
M. Kasparaitis, 

Bucine, Wis.
P. Kutro,

Bockford, III. '
S. Senkus,

\Vaterbury, Conn.
J. Savinčius,

Lavvrencc, Mass.
A. Kireilis,

Monbello, Mass
J. Siugzdinis,

VV. Frankfort, UI.
A. L. Skirmont, 

Harvey, III.
J. A. Valeika, 

Cambridge, Mass.
Ch. Petkus,

Langleyville, III.
J. P. Baulinaitis, \

So. Boston, Mass.
A. Peters,

Detroit, Mich.
I. Spuogis,

Calumet City, III.
F. Baskinis,

Brooklyn, N. Y.
J. Šiugžda,

New C.ana m, Conn.
J. Kurtinaiti >, 

Thorp, Wis.
P. Zakarauskas,

Terre Haute, Ind.
J. N. Yocis,

Wesbville, 111.
Ch. Bulatta,

Sam, Idaho
J. P. Maskvytis, 

Hammpnd, Ind.
J. Lakavičius, (

Youngstown, Ohio
J. Charaposky, 

Roslyri, Wash.
J. Žukauskas,

Johns ton City, III.
M. Vera,

Bridgeport, Conn.
J. Smilgis,

Grand Bapids, Mich.
W. Damas hkeviČius,

St. Louis, Mo.
St. Kasputis, 

Bockford, III.
J. Kantautas, 

Ansonia, Conn.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

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

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

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas

AKUŠERE A
3252 So. Halsted St.

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

Tel. Cicero 2962 
Res.: Rockvvell 6363
DR. S. ASHER •

DENTISTAS
4901 W. 14th St.

Cicero
Viršui National Tea Co.

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare

Sutrinimai
Greita pagelba nuo skaus
mo. Apsaugoja nuo te- 
veryko spaudimo,

Aptiekose ir čeverykų 
krautuvėse

DtScholl's 
lino-pads

Uždekit vieną ir 
skausmas 
pranyks

1 ""
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Ileatin#
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriaus’.ai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Lietuvis Kontraktinius
Suvedam šviesas 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam- 
pas į senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

WENNERSTEN’S
•Ooheniian

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKLE

GERESNIO SKONIO
St/cži tikn apyniai 

sumaišytisutintinįu salyklu 
Nėra Artificialiu Prieskoniu

s

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Siųskit Maujienae 
Lietuvon — tai bua 
brangi divana.

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn 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.

KJURGEUONIS 
advokatą® 

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1012 

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

Bridfreporto Ofisas 
3335 So. Halsted.St

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

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

JOHN 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 i 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 960t

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michifan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyb 
vanijos Jigon- 
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, kreipki
tės, o rasite na 
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. 
Nedčliomis nuo 10 iki 1.

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

. .W   ...-M ■ M »■■■■<

Įvairus Gydytojai
/
I Phone Pullman 0621

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

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

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 82M

MR. HERZMAN ■»’
-1S RUSUOS-

Gerai lietuviams žinomas per Ii 
metų k«»ipo patyręs lydytojai, 
chirurgas ir akuieris.

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

Ofisas Ir Laboratorija: 1121 Vf.
18th SU netoli Morgan 8t.

VALANDOS4 Nuo 10—12 pietų 
ir nuo iki 7:80 vai. vakare.

. Dienomis i Canal

I South ' hore 2238
* Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 iiryto ir po 8 v. v. 

v ... ■ ............... . —
.......................... 1 ■■ ■■

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OTis&s
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:83 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midvvay 2880

Ui. i ii . -"i . i ■ —

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti Slst Street

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

DR. M. J. SHERMAN ’
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktims Tel. Fairfax fl853............ ............. —
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“GEROVĖ” F AŠIZMO KARALYSTĖJE.

Telegrama iš Brescia, Italijoje, praneša tokią žinią: 
“Dvidešimts tūkstančių žemės ūkio darbininkų 

šiame distrikte priėmė algų sumažinimų dešimčia 
nuošimčių, taip šiandie raportavo premjerui Musso- 
lini generalis fašistų partijos sekretorius, Augusto 
Turati.”
Žemės ūkio darbininkų algos visose Europos šalyse 

yra menkos, daug žemesnės, negu pramonės darbininkų; 
o Italijoje jos visuomet buvo kuone žemiausios. Tečiaus 
šitie prasčiausia apmokamieji Italijos rankpelniai turėję 
“priimti” dar 10 nuošimčių numušimą.

Kaip iš pačios telegramos matyt, tų apsunkinimų dar
bininkams pravedė valdžios partija — fašistai.

Kuomet fašistai Italijoje šitaip “darbuojasi”, tai ne
nuostabu, kad juos myli ir savoji buržuazija ir kitų šalių 
kapitalistai.

Įdomu, kad šio smūgio Italijos darbininkai susilaukė 
neužilgo po to, kai Mussolini paskelbė savo garsųjį “dar
bo čarterį”, kuriuo neva nustatoma darbininkų “teisės ir 
pareigos valstybėje”, bet kuris tikrenybėje paverčia dar
bininkus i valdžios vergais.

Italijos darbininkams dabar, sulig tuo “čarteriu”, 
yra uždrausta streikuot arba kitokiais budais kovot prieš 
išnaudojimų (kaip sovietų Rusijoje). Jie turi priimti tas 
sąlygas, kurias jiems padiktuoja valdžia.

Jie ir “priima” — kol dar neturi pajėgos nuversti 
fašizmo jungų.

“SUSIMYLĖJO.”

Smetona “susimylėjo”. Dr. Pajaujui, karininkui Tor- 
nau ir karo raštininkui Žemaičiui tapo pakeista mirties 
bausmė kalėjimu iki gyvos galvos.

Gerai, kad Smetona tų nekaltų žmonių nenužudė. Bet 
kad jisai drįsta laikyti juos kalėjime “iki gyvos galvos”, 
tai jisai visgi yra budelis. t

Atimti laisvę Seimo atstovui Dr. Juozui Pajaujui val
džia neturėjo jokios teisės, kadangi tam ji nebuvo gavusi 
sutikimo iš Seimo. Juo labiaus ji neturėjo teisės laikyti 
jį kalėjime, kuomet Seimas balandžio 12 dienų nutarė rei
kalauti, kad atstovas Pajaujis busų paleistas.

Koks teismas teisė Dr. Pajaujį ir aukščiaus minė
tuosius kariuomenės tarnautojus? Karo lauko teismas.

Bet šitokių teismų Lietuvos įstatymai nežino. Jie iš 
viso yra absurdas tokiu laiku ir tokioje vietoje, kur nėra 
karo- i* >11fi1 lOk

Kuo remdamasi valdžia atidavė juos tam “karo lau
ko teismui”? Tuo, kad Lietuvoje yra įvestas karo stovis.

Bet tas stovis tapo įvestas neteisėtai. Ir neteisėtai 
jisai yra laikomas, nes Lietuvos konstitucija reikalauja, 
kad valdžia, paskelbusi karo stovį, turi apie tai pirmuti
niame Seimo posėdyje pranešti Seimui, kuris valdžios pa
skelbtąjį karo stovį gali patvirtinti arba atmesti. Gi Sme
tona su Voldemaru niekuomet to pranešimo nėra padarę, 
nors Seimas buvo susirinkęs ir posėdžiavo daug kartų.

Taigi visas aukščiaus minėtųjų žmonių “teismas”, 
mirties “bausmės” jiems paskyrimas ir “susimylėjimas”, 
pakeičiant mirtį aužinu kalėjimu, — yra vien tik pikčiau
sių sauvaliavimų litanija.

Taip elgtis gali ne valdžia, suprantanti savo pareigas 
kraštui, bet tiktai banditai!

VARDAN BEŠALIŠKUMO.

“Laisvė” pirmam savo puslapyje (geg. 2 d.) įdėjo ži
nią apie vieną Daunorą, kuris už nemoralų pasielgimų su 
dviem mergaitėm esąs pasmerktas teismo (Philadelphi- 
joje) nuo vienų su puse iki trijų metų kalėti, žinioje dar 
pastebėta, kad tas piktadarys esąs “karštas katalikas” ir 
kad kunigai stengęsi jį išgelbėti nuo bausmės. ♦

Vadinasi, žinia ir dagi su agitacija prieš katalikus.
Bet kodėl ta pati “Laisvė” nieko neparašo apie gerai 

jai pažįstamus Balsį ir Klastauską, iš Great Neck, N. Y., 
kurie taip pat sėdi kalėjime ir taip pat už kriminalį nusi
kaltimą? , \ ■ i į* '.p-

Kitų laikraščių skaitytojai jau žino, kad tuodu vyru 
tapo suareštuotu už svetimo namo apvogimą. Kaip anglų

Viilmoktjimo kalnai
Chicagoje — paltui

Metama-----------------------------
Puiei meto-------------------------
Trintu maiMoiiauaui -, ____ __ *JM
Oriam fOifiTns ______ _ _____ 1J>*
Tūaam maeuMiul _ .71

Chicago ja per uatiotoju;
Vlnna kopija________________ •«
Savaitei--------------------------------- 18<
Mineliui ».__ ______ 7Sc

Suvieaytose Valatijo»<\ ne Chicagoje. 
paltui

Metami___________________ 17.0*
Pusei meto---------------------------- B.bit
Trintu mineaiama ----------------- 1.7 b
Dviem minėsiantis-------------------1-24
Vienam nobeliui----------------------.71

Lietuvon ir kitur uieieniuoaoi 
(Atpiginta)

Metami —1.........  ........ .. ......... $8.W'
Puaei matų--------------------------  <JM
Trims minėdama ------- iA
Pinigui reikia liesti palte Monay

orderiu kartu iu ulaakymu.

spauda praneša, juodu, jau prisipažinusiu prie kaltės ir 
teismas nesutinkųs juodu paleisti iš kalėjimo be didelės 
kaucijos. Argi “Laisvei”, nerupi painformuoti savo skai
tytojus apie šitokius žmonių prietelius?

Jei turėtų, rodos, ta byla būti ypatingai įdomi, kadan
gi Balsys yra buvęs “Laisvės” redaktorius ir mokamas 
komunistų partijos organizatorius; o Klastauskas taip 
pat komunistas ir didelis Brooklyno laikraščio rėmėjas.

Norėdama būti, bešališka, “Laisvė” turėtų ne tiktai 
pranešti apie tų dviejų asmenų suėmimą, bet da ir paste
bėti, (kaip aukščiaus minėtoje jos žinioje iš Philadelphi- 
jos), kurios sroves arba partijos yra tuodu nusidėjėliu, 
būtent: “karšti komunistai.”

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ 
ATSTOVĄ VIKONĮ

“Naujienose” jau buvo rašy
ta, kad ,po perversmo Kaune, 
kai prasidėjo tamsių jėgų siau
timas, buvo padaryta pasikėsi
nimas prieš socialdemokratų at
stovo Seime, drg. P. Vikonio, 
gyvastį.

Lietuvos vidaus reikalų mi
nisterija mėgino tų faktų už
glostyti ir, padarius neva tyri
nėjimą, paskelbė, kad jokio pa
sikėsinimo prieš Vikonj nebuvę. 
I šitą melagingą ministerijos 
pareiškimą atstovas atsakė se
kančiu “Atviru Laišku”, tilpu
siu “Socialdemokrate”:

Šių metų “L. Ž.’’ Nr. 74 iš 
balandžio 1 d. buvo atspausdin
tas sraipsnelis antrašte “Iš vi
daus reikalų ministerijos pra
nešama”. Tame pranešime pa
žymima, kad pasikėsinimo prieš 
Seimo narį socialdemokratą Vi- 
konj nebuvę, o buvę štai kaip: 
š. m. sausio mėn. 12 d. apie 22

23 vai. Aleksote patruliuo
jantiems kareiviams pasigirdęs 
netoli kažkur suvis, ir jie ma
nydami, kad kažkas šovęs į juos, 
atbėgę maždaug ton vieton, kur 
pasigirdo šūvis. Tuo pat lai
ku jie pastebėję smarkiai va
žiuojantį vežimų su 6—7 žmo
nėmis. Tam vežimui i jų rei
kalavimų nesustojus, patruliai 
paleidę keletą šūvių į orą, tada 
vežimas sustojęs, bet pas važia
vusius ginklų neradę. Galimas 
esąs daiktas, kad kaip tik tuo 
metu Vikonis lipęs laiptais į sa
vo butų, nes jo namas stovįs 
ant kalno, o šauta buvo iš pa
kalnes j viršų.

Daromas pranešimas neata- 
tinka tikrenybei ir yra visai 
neaiškus. Aš buvau užpultas 
ne šių metų sausio 12 d., bet 
naujų metų vakarų, tai yra š. 
m. sausio 1 d. Man einant per 
Aleksotu Veiverių gatve joks 
vežimas nevažiavo ir bendrai 
tuo laiku maža buvo gatvėje 
žmonių, todėl šaudyti į vežimų, 
kurio visai nebuvo, niekas ne
galėjo. Aiškinime norima pa
sakyti, kad man lipant aukštyn 
Veiverių gatvės plentu ton pa
či on pusėn važiuojantį vežimą 
ipšaudę patruliai, todėl jyvkęs 
toks nuotykis, bet buvo ne taip: 
iš ties Veiverių g-vės namų 39 
N r. išsimėčiau iš plento į de
ginę ir pėstiems padarytais 
laiptais lipau aukštyn, todėl 
paskui mane joks vežimas va
liuoti negalėjo. Kariškai apsi
dengę asmens, kurie vijosi mane 
lipant laiptais ir stačiai j mane 
įaudė, mano supratimu, buvo ne 
patruliai, nes neturėjo šautuvų 
ir šaudė iš parabelių ar brau
ningų. Kas buvo šių metų sau
sio 12 d. vakarų ten pat Alek
sote, tai aš nežinau, nes po to 
biauraus įvykio aš iš ten išsi
kėliau. Man nevisai aišku, ko
dėl ministerija daro nerimtus 
pranešimus ir keistus išvedžioji
mus, ką galima visaip suprasti.

—Seimo atst. P. Vikonis.

PO “DARBININKIŠKUMO” 
MASKA

•r " 1 ■ —

Tarptautinę pasaulio darbi
ninkų šventę, Pirmąją Gegužės, 
apvaikščiojo ir komunistai. 
Maskvoje, sako, įvykusi milži
niška demonstracija ir kariuo

menės paradas, kur viso dalyva
vę apie 200,000 žmonių. Kitose 
šalyse komunistai irgi rengė 
demonstracijas arba masinius 
mitingus, stengdamiesi pamėg
džioti socialistus.

Tose komunistų iškilmėse bu
vo kalbama apie “darbininkų 
klasės pasiliuosavimą”, apie 
“kovą prieš imperializmą ir far 
šizmų”; buvo smerkiamos tos 
kapitalistinės valdžios, kurios 
persekioja komunistus, ir buvo 
keikiamas Kinų generolas “iš
davikas” Čian Kai-šek.

O tuo pačiu laiku komunistų 
valdomos Rusijos kalėjimuose 
ir koncentracijos stovyklose 
kenčia tūkstančiai socialistų ir 
šiaip susipratusių darbininkų ir 
valstiečių. Apie tai, kad rei
kėtų pirmiausia sugrąžinti lais
vę šitiems kaliniams, neužsi
minė nė vienu žodžiu nei “rau
donieji” Rusijos diktatoriai, nei 
jų pasamdyti agentai kitose ša
lyse.

Budeliai po “darbininkišku- 
mo’, maska!

VALSTYBĖS AGENTAI 
IŠEIVIAMS

“Vienybe” surado, kad paskui 
Lietuvos emigrantus, kurie da
bar tūkstančiais keliauja j 
Argentiną ir kitas šalis, turėtų 
sekti “valstybės organizatoriai”. 
Jų pareiga butų “išmintingai 
globoti” išeivius.

Laikraštis sako':

“Išeivybė, tačiaus, dar nė
ra dideliu pavojumi, jeigu 
Lietuvos valstybe pasisku
bins sekti paskui savo išei
vius su išmintinga globa. 
Reikėtų Pietų Amerikose (ke
lios jos? “N.” Red.), kur da
bar musų emigracija labiau
siai pasispietč, tuojaus įsteig
ti savo laikraščius, abelnai 
spaudą. Paskui, reikėtų pa
siųsti porų ar daugiau į kiek
vienų tų valstybių gerų vals
tybės organizatorių, kurie pa
dėtų išeiviams sudaryti savo 
kolonijas, pašalpines draugi
jas, įsteigti jiems mokyklas, 
knygynus, etc.”
Nuo tų “valstybės organiza

torių”, kurie šiandie “organi
zuoja’’ Lietuvų (karo lauko 
teismais, koncentracijos stovyk
lomis ir sušaudymais!), žmonės 
bėga, kaip nuo kokio amaro, o 
Sirvydas nori, kad tie “valsty
bės organizatoriai” sektų pas
kui išeivius net į Braziliją ir 
Argentiną!

Brooklyno tautininkų laik
raštis ne bereikalo fašistams 
yra atsidavęs visa siela. Jam 
išrodo, kad valstybė tai lyg ko
kia momka, kuri turi globoti 
žmones, kaip mažus kūdikius. 
Jisai nori, kad valstybe net 
steigtų žmonėms laikraščius, 
“abelnai spaudą”, padėtų jiems 
kurti savo pašalpines draugijas, 
knygynus ir t.t. Jafh nė motais, 
kad tokie dalykai tai pačių 
žmonių darbas.

Agituodamas už tai, kad Lie
tuvos valstybės agentai keliautų 
j Braziliją steigti lietuviams 
laikraščius ir pašalpines drau
gijas, brooklyniškis fašistų gra- 
mafonas nemato nieko keista 
tame, kad pačioje Lietuvoje 
valdžia elgiasi su laikraščiais ir 
organizacijonjis arŠiaus, negu 
kitąsyk elgdavosi Rusijos caro 
deržimordos. Jisai piktinasi no 
tuo, kad valdžia begėdiškai 
trempia visokių visuomenės ini
ciatyvą ir tuo budu slopina taip 
dvasinį, kaip ir ekonominį k aš- 

to gyvenimą,— bet jisai pikti
nasi tais, kurie šitokią barba
rišką smurtininkų politiką smer
kia.

Aiškus dalykas, kad ir mu
sų pažvalga į Voldemaro minis- 

turių sumanymą steigti garlai
vių laivyną emigrantams ga
benti iš Lietuvos, negali būt 
tokia, kaip “Vienybės”. Nežiū
rint, kad ji paleido prieš mus 
visų savo “švarią” bumą, mes 
laikomės tos nuomones, kad 
pirmutinė valdžios pareiga yra 
bent susilaikyti nuo tokių žin
gsnių, kurie verčia pragaru 
gyvenimą žmonėms, — jeigu 
jau ji nesugeba teigiamomis

Oro įtaka žmonių 
gyvenimui

Oro permainos ir mirtingumas.
—Prof. Elbsworth Hunting- 
ton.—1925 m. vasara.— Pra
eitų metų žiema ir žmonių 
mirtingumas. — Oro įtaka 
darbo našumui.—Metų sezo
nai.—Mirtingumas vasario ir 
kovo mėnesiais.—Klimatas ir 
civilizacija.

Jeigu ištiktų žemės drebėji
mas arba kokia kita katastro
fa, kuri pražudytų, sakysime, 
50,0C(> žmonių, tai apie tą įvy
kį žinotų ir mažas vaikas. Bet 
ar daug atsiras žmonių, 
kuriems yra žinoma, jog 
praeitais metais nuo vasario 
15 d. iki balandžiok15 d., ačiū 
nenormaliam orui, Amerikoj 
mirė 75,(XX) žmonių daugiau, 
negu paprastai mirdavo tuo 
pačiu laiku kitais metais? Ar 
daug žmonių žino, kad praei
tais metais du nenormalaus oro 
periodai padarė Amerikai mil
žiniškų nuostolių? Tie nuosto
liai apskaičiuojama šešiais šim
tais milionų dolerių, žodžiu, ar 
daug žmonių žino tikrųjų žo
džio “oras” reikšmę?

Prof. Ellsvvorth Huntington, 
iš Yale universiteto, yra vienas 
žymiausių meteorologų pasaulyj. 
Jis yra parašęs keletą moksliš
kų knygų, tarp kurių “Civiliza- 
tion and Cliniate” yra labiausiai 
žinoma. I Prieš kiek laiko Tautų 
Sąjunga jo knygą “The Char- 
acter of Rases” išrinko kaipo 
vieną geriausių tuo klausimu 
knygų. Prof. Huntington pra
leido daug metų bestudijuoda
mas klimato įtakų žmogaus 
gyvenimui.

()ro‘ permainos, sako prof. 
Huntington, atsiliepia ne tik į 
žmogaus kišenę, bet taipgi į jo 
sveikatą ar net mirtingumų. 
Nežiūrint į tų faktą, kad dabar 
žmonės turi šansų ilgiau gy
venti ir mirtingumų vienam 
tūkstančiui gyventojų išpuola 
daug mažiau, negu, sakysime, 
prieš 25 metus, vienok karts 
nuo karto pasitaiko periodai, 
kuomet mirtingumas žymiai pa
didėja. Nekalbant jau apie 
1918 metus, kuomet siautė in- 
fluenzos epidemija, paskutiniais 
keleliais metais buvo keli lai
kotarpiai, pasižymėjusieji ne
paprastai akštu mirtingumu.

Pavyzdžiui, 1925 m. birželio 
mėnesyj buvo dideli karščiai, 
ačiu kuriems, Amerikoj mirė 
60,(XX) žmonių daugiau, negu 
paprastai tuo pačiu laiku mir
davo kitais metais. Jeigu kiek
vienas mirusiųjų šaliai buvo 
vertas, sakysime, $7,000, tai ir 
tame atvėjyj tas vienas birželio 
mėn. Jungtinėms Valstijoms pa
darė milžiniškų nuostolių.

1926 m. žiema iki vasario 15 
d. buvo gan šilta. Po to prasi
dėjo šalčiai, kurie tęsėsi iki vi
durio balandžio mėnesio. Tie 
šalčiai buvo priežastimi daugelio 
susirgimų. Ėmė siausti plaučių 
uždegimas ir kitos ligos. PadA- 
rinyj mirtingumas neįmanomai 
pašoko: mirė 75,000 žmonių 
daugiau, negu paprastai mirda
vo. Kraštui, vadinasi, buvo pa
daryta apie $500,000,000 nuos
tolių.

priemonėmis pakelti jų gerbūvį. 
Kuomet gi ji, vietoje to, plan u, 
ja, kaip padaryti pelnų valsty
bei iš žmonių, kurie dėl nepa
kenčiamų gyvenimo sąlygų yra 
priversti bėgti j svetimas šalis, 
tai apie tokiij jos politikų tega
lima kalbėti tik su panieka.

Lietuvos smurtininkai ir 
“Vienybė” čia protauja lygiai 
taip, kaip Rusijos bolševikai, 
kurie; savo krašte laiko gyven
tojus skurde ir vergijoje, bet 
tuo pačiu laiku nesigaili skirti 
milionus dolerių iš valstybės 
iždo liolševikiškai propagandai 
Anglijoje, Amerikoje, Kinijoje 
ir kitur.

Kiekvienas iš patyrimo žino, 
jog yra dienų, kuomet darbai 
nesiklijuoja. Tatai įvyksta pa
prastai tokiomis dienomis, kai 
labai lija arba ore yra daug 
drėgmės. Tąsyk žmogus tie
siog nenori, taip sakant, nuo 
pečiaus pasitraukti, jaučiasi su
stingęs, sudriskęs. Biznis to
kiomis dienomis ir gi nėra ge
riausias. Atrodo, jog žmonėms 
trūksta energijos. Prof. Hun
tington sako, jog tik pastaruo
ju laiku pradėta šiek tiek dau
giau dėmesio kreipti į oro įta
kų žmonių gyvenimui. Tyrinė
jimai parodė, jog finansiniai 
kriziai supuola kaip tik su lie
tingiausiais metais.

Maža to, nuo senai tapo pa
stebėta, jog metų sezonai atsi
liepia į žmonių darbingumų. Bet 
tik prof. Huntington pasiryžo 
tą reiškinį moksliškai išaiškin
ti Per keletą metų Naujosios 
Anglijos fabrikuose jis darė eks
perimentus. Pasirodė, jog dar
bo našumas yra didžiausias apie 
spalių mėnesio pabaigų. Balan
džio ir gegužės mėnesiai yra 
gan produktyvi. Tuo tarpu va
saros karščiais ir žiemų (ypač 
sausio mėnesyj) darbo našumas 
labai sumažėja.

Kodėl taip įvyksta? Į ta 
klausimą nesunku atsakyti. 
Beikia žinoti, jog kiek fiziškas, 
tiek proto darbas geriausiai 
sekasi tada, kuomet temperatū
ra yra vidutiniška. Tinkamiau
si darbui temperatūra yra nuo

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 So. Halsted St.

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

Kės. 3201 So. Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, 111

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraikee Ave^ Room 209
Kumpas North Avė. Ir Robe^ St. į
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki !
8 vakare. Tel. Brunswick 4988. i
Namų telefonus Spaulding 8633 

Ultravioletini ivieea ir diathermla

69 iki 73 laipsnių šilimos Fah- 
renli ‘to. Prie tokios tempe
ratūros žmogus jaučiasi geui, 
turi daug enei? jos. Bet tei - 
'peratura dar nėra viskas. Danį 
reikšmės turi ii- drėgmė. Pcrdi- 
delis drėgmės kiekis oro tarsi 
slegia žmogų. Nėra energijos ir 
noro dirbti.

Pažiūrėkime dabar, kodėl 
darbo našumas sumažėja žiemų 
arba laike vasaros kaitrų. Kuo
met oras pradeda atšalti, žmo
nės daugiausia pasilieka viduje. 
Tyru oru kvėpuoti jiems tik 
retkarčiais tepasitaiko. Tatai, 
žinoma, silpnina jų organizmų. 
Reikia neužmiršti, jog kamba
riuose oras neturi tiek drėg- 
mūs, kiek paprastai reikalinga. 
Dūliai tos priežasties įvyksta 
nosies ir gerklės suirimai. Mat, 
nosis ir gerklė išdžiūsta ir 
lengviau pasiduoda ligų perams. 
Na, o kuomet žmogus fiziškai 
nusilpsta, tai, žinoma, ir jo dar
bo našumas sumažėja. Vasaros 
karščiais, pats savaime supran
tama, žmogui nėra lengva dirb
ti. Pas jį nėra energijos, na, 
o kuomet nėra energijos, tąsyk 
ir darbas negali būti labai na
šus.

Statistikos daviniai lodo, jog 
vasario pabaigoj ir kovo mė
nesiais daugiausiai žmonių 
miršta. Kaimiečiai Lietuvoj 
sakydavo, jog jeigu toks ir toks 
ligonis datęs iki pavasario, tai 
tąsyk galima pilnai tikėtis, kad 

i pasveiks. Tame posakyj yra 
daug teisybės. Kuomet kritiš
kiausias laikas yra pergyven
tas, tąsyk ligonis* turi daug 
šansų pasveikti. Kalbant apie 
pavojingus mėnesius, reikia 
laikyti galvoj tą faktų, jog liė- 
giu žiemos žmogaus organiz
mas žymiai nusilpnėja ir leng
viau pasiduoda įvairioms li
goms.

Prof. Huntington yra linkęs 
ir įvairių tautų civilizaciją kli
mato įtaka aiškinti. Kiek tas 
aiškinimas atatinką tikrenybei, 
sunku pasakyti. Remiantis esa
mais daviniais patenkinančiai 
to klausimo negalima išspręsti.

—K. A.

S. BALICKAS 
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS RUBUS 

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, III.

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Puliman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483 
Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

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

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

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

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

Tel. Lafayette 4146
ValmidoM į nU0 9 ikf 11 V- rytOValandos j nuQ 6 9

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boalveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 11 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DEfiTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, 11JL.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canul 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, HL*



Trcči lienis, Gc'v 4 1927

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 parašowCx^/'y7-<&CX<4x 
Absoliučiai Nekenksmingos. — Neturi Opiates. Gydytojai visur re
komenduoja jas.

.........

Geriausis Kūdikiams

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damo* pavyidinča bonkutėa 
BAUBINO. Mes norime, 
kad jųa Ubandytumet j|l
F. AD. RICHTER * CO.

Berry A So. Sth Sts. 
Brooklyn, N. Y.

Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 
kankinamas spardosi savo maitomis 
kojonxi»—pamėginkite

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

35c. vaistinėse.

I2th STREET
Tel. Kedzto 8912

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

' TU

Baltike Amerikos Linija
OFICIALĖ LINIJA

3514-16 Koosevelt Rd. 
Arti St Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Laivu “Lituania” iš New Yorko Birželio 14

Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti

Revenue Tax ir Head Tax Ątskirum

Sekanti laivai plauks tiesiai į Klaipėdą:

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas

3252
4559

IŠPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
MUS, PAMATYKIT SAVO TĖVYNĘ, BRO
LIUS, SESERIS IR GIMINES.

VAŽIUOKIT ši PAVASARI Į LIETU
VĄ SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, 
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN 
SMAGUMAS.

ESTONIA May 24-tą 1927
LITUANIA June 14-tą 1927

LITUANIA July 19-tą 1927

Kainos stačiai į Klaipėdą: 
Trečia kliasa...  $107

Turistine trečia .... $117

Kainos į Klaipėdą ir atgal: 
Trečia kliasa ....  $181

Turistine............... $196

Tiesiai į Klaipėdą
TIE KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS
PRANEŠA KAI) DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ 

—ĮVYKS—

Titui Baltutis & Co.
Central Mfg. Dist. Bank 
Jno P. Ewald
S. L. Fabian I
Vinc. Mila»lewicz
Naujienos
Krank L. Savickas
V. M. Stulpinas & Co.
Universal State Bank
Jno F. Zolp

BALTIC AMERICA LINE, 120 N. LaSalle St

Laivu 'iESTONIA" May 24 diena
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

901 West 33rd St,, Chicago, UI. 
1112 Weat 35th 8t„ Chicago, III.
841 VVest 33rd St., Chicago, III.
809 W«at 35th St., Chicago, III. 
1723 VVeat 47th St., Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
726 West 18th St., Chicago, III.
3255 So. Halsted St., Chicago, III.

So. Halated St., Chicago, III.
So. Paulina St., Chicago, III.

Chicago, III.

DARBI UŽBAIGUS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

X. "

J. Raulinaitis,
Springfield, III.

/ J. Narmonas, 
Mihvaukee, Wis.

I. Aodo,
Novvark, N. J.

A. Naujokaitis, 
Collinsvillc, 111.

Enock Pollęk, —
Klein, Mont.

J. Vasiliauskas, 
Vestaburg, Pa.

J. Kavalesky, 
Hazelton, Pa.

P. Savickas, 
Pittsburgh, Pa.

Honoraty komisijos 
pareiškimas

“Naujienų” kontestui užsi
baigus — mes buvusi hononuu 
komisija reiškiam savo pasi
tenkinimą, kad kontesto reika
lai ėjo tvarkiai sulig atatinka- 
mai išdirbto phuą>, pertat nei 
vienas kontestantas laikė 3-jų 
mėnesių “Naujienų” kontesto 
nėra pas mus atsi kreipęs pa 
sisk undimo reikale, kad butų 
reikėję kilusį nesusipratimą 
išspręsti. Baigdamį savo pa- 
regų ėjimą, reiškiam padękos 
žodį “Naujienoms” už mums 
suteiktą pasitikėjimą būti na
riais šitos Honoratų komisijos.

Su pagarba, 
“Naujienų” Kontesto Ilono- 
ratų Komisija:

A. Olszevvskis, 
Sophie Krasauskienė, 
Dr. S. Biežis.

Ką kas laimėjo “Naujieną” 
konteste

Laipsnis pirmas — kontes- 
tantas F. Lukoševičius laimėjo 
dovaną vertės $1700 —ima 
Baigė auto.

Laipsnis trečias — kontes- 
l intas P. Miller krimėjo dova
ną vertės $900 — ima grynais 
pinigais.

Laipsnis ketvirtas — kon 
testantai Geo. F. Jurėnas ir. 
St. Girštautas — laimėjo kož- 
nas po $450 vertės dovaną. F. 
Jurėnas — ima Fordą, o G. Lu- 
cas ir St. Girštautas grynais 
pinigais.

Laipsnis penktas — kontes
tantai Miss Victoria VVilliams, 
Ig, Vierbella, K. G. Urnežls, 
A. Visbaras, J. Norkus, J. Gri
gaitis, W. U. Kelps — laimėjo 
kožnas po $200 vertės dovanas. 
Kelps ima setą, Urnežiis Ra- 
dio, Norkus auksiniais' daik
tais, o Miss V. VVilliams, Visba 
ras, Vierbella ir Grigaitis — 
ima grynais pinigais.

Laipsnis šeštas — kontestan- 
t.us W. Butkus laimėjo dovaną 
vertės $150— ima daimantinį 
žiedą.

Laipsnis septintas — kontes
tantai J. Mitchell, J. Tarvidas, 
V. Sabaliauskas, A. Vitis, K. 
šepukas — laimėjo kožnas po 
$100 vertės dovaną. Vi lis Ima 
auksinį laikrodį, čepukus — 
Radio, Mitchell auksiniais daik
tais, o Tarvidas ir Sabaliaus
kas — grynais pinigais.

Aštunto laipsnio — kontes
tantai J. Uktveris, P. Gricius, 
M. Sturonas, K. Pocius, F. Klik 
na, J. Martin, Mrs. Kolas, 
Miss Vilimaičiutė, J. Grušą.?, 
Mrs. A. Rudiene — laimėjo 
kožnas po $60 vertės dovaną. 
M. Sturonas ima namų baldais. 
Mrs. Rudienė laikrodėlį, F. 
Klikna auksiniais daiktais, c 
J. Uktveris, P. Gricius, K. Po
ciui, J. Miii-tin, MLs«. B. Vili- 
maičiute ir Grušai* — grynam 

pinigais.
Laipsnis devintas' — kontes

tantai Mrs. S. Mikuitaitis, P. 
Kalin, Mrs. 1. Sakalauskienė. 
J. Izbickas, F. Andrijauskas, 
Mrs. M. Atkočiunienė, Mrs. O. 
VilienS, P. Vaitekūnas, B. 
Rumšienė laimėjo kožnas po 
$25 vertės dovaną. Dovanas 
ima sekamai: Andrijauskai-
Rladiq|, Sakalaiįskji'ene naimp

NAUJIENOS, CKIcfigO, IR

baldų, Rumšienė gintaro karo
lius, Viliehė laikrodėlį, Jzbic- 
kas laikrodėlį, M ūk u t uitis auk 
ainiais daiktais, Atkočiunienė 
žiedą, Kalin žiedą, Vaitekūnas 
grynais pinigais.

Dešimtas laipsnis — kontes- 
tantai S. M. Šlageris, Mrs. 
Stulpinienė, Miss A. Patrack, 
J. Dauginis, Miss Agnės Uvick, 
V. Nainis, Mrs. E. Purooiienė, 
A. Rudinskas, Frank Kante- 
nis, W. Kasis, Mrs. R. Serelie- 
nė, St. Žukauskas, Mrs. M. 
Zabelskicnė — laimėjo kožnas 
po $10 vertės dovanų. Dova
nas imu sekamai: Mrs. Stulpi
nienė — gintaro karolius, St. 
Žukauskas — gintaro karolius, 
Mrs. Puronienė — aukso žie
dą, Mrs. Zabelskienė —aukso 
žiedą, Nainis — aukso žiedą, 
Dauginis aukso žiedą, Šlageris, 
Patraok, Uvick, Rudinškas, 
Kantenis pinigais.

Viso šian’ie “Naujienų” kon- 
teste dalyvavo 68 kontestantai, 
dovanas yra laimėję .50 kontes
to dalyvių — tie 50 kontestan- 
tų gauna dovanoms $7,055.00.

Julius Mickevičius, 
“Naujienų” Kontesto Vedėjas.
Buvusių “Naujienų” Kontes

tantų žiniai
Subartoje, gegužės 21 d., 7:30 

vai. vakaro Masonic Temple 
svetainėje, 1547 N. Leavitt St. 
— “Naujienos”, visiems savo 
buvusiems kontestantams ir 
draugams, rengia vakarienę. 
Pertat visi buvusieji kontesto 
dalyviai malonėkite išanksto 
sutvarkyti savo namų reikalus 
taip, kad pažymėtoje dienoje 
galėtumėt dalyvauti “Naujie
nų” rengiamoje vakarienėje. 
Inžangos tikitetai bus prisiųsti 
apie pabaigą sekamos savaitės.

Kontestanty balsai
Užbaigę kontestų, musų kon

testantai pareiškia savo žodį 
lietuvių visuomenei.

Kontestan įstojau pasidarbuo
ti apšvietai. Nemaniau, kad ra
siu tokį didelį prielankumą, kad 
iškilti aukščiausiame laipsnyje. 
Dieną dirbtuvėje dirbdamas, o 
vakarais ėjau per lietuvius už
rašinėti “Naujienas”. Sekėsi 
daugiau nei aš tikėjau. Kad lie
tuviai mane rėmė, tai užsigei
džiau kilti ikr pat viršaus'. Ci
cero draugai mane užjautė ir 
juo aš daugiau dirbau, tuo man 
geriaus sekėsi. Mane atjautė 
lietuviai ir aš esu ir visada bu
siu jiems dėkingas.

F. Lukoševičius.

Geri žmones mane lyg kokį 
karalių išaukštino. Nesitikėjau, 
maniau, pamėginsiu nors kiek 
kontesto pyrago, bet čia mano 
darbštusis draugas, p. A. Am- 
brozevičius, pasisiūlė į pagalbą 
su savaisiais rėmėjais. Mane ir 
p. Ambrazevičių parėmė savais 
balsais biznieriai ir “Naujienų’’ 
skaitytojai. Esu visiems dėkin
gas už visokią paramą.

— Paul Miller.

Buk visiems geras, o visi bus 
tau gerais. Su šia mintimi pa
stojau “Naujienų” kontestan. 
Aš laimėjau didelę simpatiją ir 
užuojautą. Mane net stebino 
visli draugų biznierių ir darbi
ninkų gerumas, kurie mane 
savo balsais išaukštino. Aš bu
siu visada jūsų draugu ir vi
siems tariu širdingą ačiū.

George Lucas.

Neturiu kuo atsižymėti, kaip 
tik savo patarnavimu. Būdamas 
konteątantu savo tarnystę pa
aukavau rinkimui “Naujienoms” 
prenumeratų, žmonės įvertino 
mano turijystę ir toikč man vi
sokią paramų. Jūsų balsai man 

suteikė didelį džiaugsmą ir 
naudą". Malonėkite priimti ma
no širdingą ačiū. —F. Jurėnas.

Esu linksmas, kad lietuvių 
visuomenė mano darbą įverti
no. Draugai užsirašė “Naujie
nas” su džiaugsmu, teikdami 
galimybę įgyti daugybę balsų. 
Pasistengsiu ir aš kuo nors

su jumis atsilyginti. Už jūsų 
g< rūmą dėkoju. —K. G. Urnežis

Turiu prisipažinti, kad šia
me konteste turėjau didelio pa
sisekimo. Veik visi mane atjau
tė kur tik aš atsilankiau. Jūsų 
parama mane išaukštino dide
liu skaitlium balsų. Visiems 
ačiuoju už visas man padary
tas geradejistes.

Viktorija Williams.

Nors kartų ir man tenka gau
ti garbės dovanas. Tai vis gerų 
žmonių gerumas, kurie mane 
apdovanojo balsais. Niekad ne
pamiršiu jūsų ir visuomet bu
siu geriausiu draugų. Dėkui vi
siems mano geradariams.

Ignas Vierbella.

Detroite surinkau labai daue 
balsų. Už juos “Naujienų” do
vana tenka man, bet garbė už 
dovanas- priklauso Detroito lie
tuviams, kurie suteikė man di
delę paramą. Visiems dėkavoju 
už jūsų paramą šiame kontes
te. —St. Girštautas.

Waukegano lietuviai ne tik 
išaukštino mane, bet kartu ii 
save. Mažame mieste, mažai 
lietuvių, bet balsų gana daug. 
VVaukeganiečiai davė man pro
gą laimėti dovanas, tad esu 
jiems didžiai dėkingas.

J. Mitchell.

Negaliu žodžiu visus kartu 
gerus žmones pasiekti. Esu 
dėkingas visiems, kurie šiame 
“Naujienų” konteste man biz
nį padare. Mano nuopelnai — 
jų visų nuopelnai, todėl priim
kite mano dėkingumą.

W. Butkus.

Su šiuo “Naujienų” kontes- 
tu musų Westvillė atsižymėjo. 
Visi mokantieji ir skaitantieji 
literatūrą užsirašė “Naujienas’’. 
Linksma yra, kad musų mažas 
miestelis neatsilieka nuo did
miesčių. Garbė musų lietuviams, 
o man — dovanos. Ačiū westvi- 
liečiams ir “Naujienoms” už 
garbės suteikimą būti jos kon- 
testantu. Su pagarba.

Joe Norkus.

udweiser
TIKRAS APYNip-SALYKLO SYRUPAS

SUDRIKO NAUJA
Nukopijuoti to skonio iš Budweiser Tikro 
Apynių-Salyklo Surupo negalima, tai yra natu- 
rale pasekmė musų dalyko!
1. Anheuser-Busch vartoja tiktai / puikiausius 

apynius kokie užauga Bohemijoj ir Ame
rikoj !

2. Vartoja tiktai parinktus Amerikos miežius!
3. Valo ir išskirsto tuos miežius milionus dole

rių vertės dirbtuvėse specialiai ęi-lrcr.^ose 
tam tikslui. <

4. Sumaišo apynius ir miežius su patyrusiais 
Amerikos salyklininkais — o išdirbti produk
tai yra paremti vardu, kuris reiškia didžiausį 
gerumų per 7f) metų!

Keikaluukit recetptų knygutei* dėl saldainių 
dirbimo ir kepimo.

Pirkit nuo vertelgos savo apielinkėj.

ANHEUSER-BUSCH
ST. LOUIS

Western Sales Corporation
Diatributors Chicago, III.

BM-48

Aš suvis mažai dirbau, bet 
daug uždirbau. Geri žmonės pa
gailo manęs ir davė man daug 
pelnyti balsų. Spaudžiu jūsų 
dešinę ir veliju jums daug lai
mės. —Antanas Visbaras.

Jei aš bučiau buvęs ne Gri
gaitis, tai bučiau tiek daug bal
sų negavęs. Rer mano draugus 
perėjo gana daug kontestantų, 
liet jie laukė manęs ir savo bal
sus man pavedė. Už tai jums 
labai esu ir busiu dėkingas.

J. Grigaitis.

Labai gaila, kad aš suvėlinau 
įstoti į kontestantų eiles. Vis- 
tiek man liko keletas gerų žmo
nių, kurie suteikė savo para
mą. Jo’ ne jie, tai bučiau likęs 
vienas kaip pirštas. Dėkoju 
tiems, kurie suteikė man savo 
balsus. —W. H. Kelps.

Dirbdamas krautuvėje ilgas 
valandas, buvau apsunkintas su
žvejoti daug balsų. Radosi žmo
nių, kurie atjauti mano padė
jimą. Jie man padarė garbę, o 
aš jiems nors ačiū pasakysiu.

Juozas Uktveris.

Atleiskite, gerbiamieji, kad 
aš mažai balsų padariau! Pa
roje yra tik 24 valandos, o aš 
ir šventadienius iki šešių dirb
damas negalėjau daugiau apei
ti. Žmonėms miegant negalėjau 
į Krįčią įeiti. Aš esu patenkin
tas ir su tiek balsų ir dovanų. 
Dėkavoju visiems per mane 
turėjusius kontesto reikalus ir 
apdovanojusius mane balsais.

Povylas Gricius.
(Tąsa aut 7-to pusi.)

Greitai Atnaujina Jūsų
Sveikatų ir Stiprumų

Laike paskutinių 35 metų keletas milionų 
žmonių tikrai patvirtina, kad Nuga-Tone yra 
ifttikrųjų gyduolės, kurios teikiu sveikatą, 
stiprumą ir energiją ir jos yra tai padariu
sios dėl vyrų, moterų ir vaikų visokio am
žiaus, jos tikrai pagelbės ir j urna jei tik 
vartosite jas.

Nuga-Tone neturi sau lygių gyduolių dėl 
padarymo turtingo ir raudono kraujo ir tei
kiant naują sveikatą ir jėgą silpniems, ner- 
vuotiems ir nusilpusiems svarbiems kūno or
ganams. Jei Jus esate silpnas ir kenčiate dėl 
nesveikatos kenčiate nuo nemalonumų, kurie 
jums neduoda naktj miegoti, esate silpnas 
ir jūsų gyvenimas nemalonus, bandykit Nu- 
ga-Torte 20 dienų ir jei jums nepagelbės at
gavimui energijos nebusite stipresnis, ener- 
giėkesnis, sveikesnis, linksmesnis, labiau ener
giškas -grąžinkite neisvartotas gyduoles ir jū
sų pinigai bus jums grąžinami atgal. Kad 
apsisaugojus apsirikimo, tikrai žiūrėkite, kad 
gautume Nuga-Tone.
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Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8-tai valandai 
vakare, kasdien

722 W. 35th St.
Kam. Emerald Av. arti Halstcd St. 

CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužiusL __

TEN IR Iš 
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

Ant musų trijų Sriubų laivų 
NEW YORK - HAMBURG 

DEIJTSCHLAND 
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, iRELIANCE 
ir populiarifcki vieno kabin 

, laivai,
Cleveland, Westphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos ---------------------------------------  

new yor_II iK0 IKI KAU” U VU NO IR ATGAL

Plūs ¥. 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 Agente
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, III.

RAUTUVĖ
Parduoda Rakandus, Pia
nūs, Radios, Phonografus 
ant lengvų išmokėjimų.

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

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, III.

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



tės $150.

Trečiadienis, Geg-NAUJIENOS, Chicago, III

KONTESTANTUI PASIBAIGUS
I

LAIPSNIS 3-čias LAIPSNIS 1-mas
3210 South

Šio laipsnio kontestantas Šio laipsnio kontestantas
Cicero, III.

yra laimėjęs dovaną ver- yra laimėjęs dovaną ver
tės $900 tės $1700.

LAIPSNIS 1-ta.s GEO. LUCAS

Šio laipsnio kontestantai
Chicago, III.

Turi Balsų Turi balsų
dovaną vertės $450. 18037 14023

LAIPSNIS 5-tas K. G. URNEŽIS

Šio laipsnio kontestantai

yra kiekvienas laimėjęs

dovaną vertės $200 8009

LAIPSNIS 6-tas W. BUTKUS,

Šio laipsnio kontestantas

yra laimėjęs dovaną ver-

LAIPSNIS 7-tas

Šio laipsnio kontesetantai
Chicago, III.

yra kiekvienas laimėjęs Turi balsų

3880dovaną vertės $100.

PRANAS
LAIPSNIS 8-tas KLIENA,

Šio laipsnio kontestantai

yra kiekvienas laimėjęs

dovaną vertės $60

LAIPSNIS Mas MRS. SOPHIE MIKUTAITIS,

Šio laipsnio kontestantai

yra kiekvienas laimėjęs Chicago, III.Turi balsų —< 2177

dovaną vertės $25. i

LAIPSNIS Mas J. IZBICKAS

15640 Marshfield
Šio laipsnio kontestantai

yra kiekvienas laimėjęs

dovaną vertės $25

LAIPSNIS 10-tas

Šio laipsnio kontestantai

yra kiekvienas laimėjęs
Tu'i Balsų

dovaną vertės $10. 989

LAIPSNIS 10-tas

Šio laipsnio kontestantai

yra kiekvienas laimėjęs
Turi balsų

dovaną vertės $10 767

Turi balsų

3311 South
Halsted St.

Halsted St.

Chicago, III.

Avenue 
Harvey, III.

2554 Blue

Ishand Avė.

Chicago, III.

2011 South
Halsted St.

Turi balsų
46200

3334 South
Morgan St.

Chicago, III.

568 W. 18 St, 

Chicago, III.

818 W. 18 St.
Chicago, III.

67 N. Broadway 

Aurora, III.

MRS. ELENORA

PURONAS

Turi balsų

5425

Turi balsų
3GOIS

6356 South

Hermitage Avė 
Chicago, III.

Turi balsų
1326

MRS. B 
STULPINIENE

Turi balsų

2710

Turi balsų

1357

K. ČEPUKAS

1445 N. Oakley 

Avenue

Turi balsų
1862

731 West 18 Street, 
Chicago III.

PRANAS 
ANDRIJAUS

KAS

S. M. ŠLAGERIS
5001 So. Western Avė 

Chicago, III.

Turi balsų 1045

yra laimėję kiekvienas

F.

LUKOŠEVIČIUS,

1308 So. 50 Ct,

PAUL MILLER

%
Turi balsų

603

FRANK KANTENIS
3303 So. Lovve Avė.

Chicago, III.

Turi balsų 680

F. JURĖNAS 
5118 South
Paulina St.

ST.

GIRSTAUTAS,
LAIPSNIS 5- MISS VICTOR1A

WILL1AMS
IG. VIERBELLA,

Tūri balsų

14025

A. VISBARAS
6409 So. Kedzie 

Avenue

Chicago, III.

Turi balsų

7914

LAIPSNIS 7-tas

Šio laipsnio kontestantai

yra kiekvienas laimėjęs

dovaną vertės $100

LAIPSNIS 8-tas

Šio laipsnio kontestantai

yra kiekvienas laimėjęs

dovaną vertės $60

JOHN MARTIN

321 Milvvaukee

Avenue

Kenosha, Wis.

Turi balsų

2698

PETER

KALIN,

ALBINAS 

llUDINSKAS

1624 So. 49 Ct.

Cicero, Ii/.

Turi balsų
737

7445 Prairie Av.

Detroit, Mich.

JOE NORKUS

120 So. State St.

Westville, III.

7596

J. MITCHELI

907 Jackson St.

Waukegan, III.

Turi balsų

3973

JUOZAS

UKTVERIS

4901 W. 14 St. 

’ Cicero, III.

Turi Balsų

3333

MRS.

VIKTORIJA
KOLAS,

3715 Perish Avė.
Indiana Harbor,

Ind.

Turi balsų

2695

MRS. IZABELE 
SAKALAU

SKIENE

7004 South
Tai man A v.

Chicago, 111.

Turi balsų
1790

MRS. M.

ATKOČIU-

NIENE

11578 South

Wabash Avė.

Turi balsų

1311

MISS ĄNETTA 

PATRACK

1022—151 St.

East Chicago Ind

Turi balsų

926

WM. KOS1S

515 Hurburt St.

Peoria, III.

Turi balsų

666

Šio laipsnio kontestantai

yra kiekvienas laimėjęs

dovaną vertės $200.

J. GRIGAITIS

1643 North 

Hancock St.

Chicago, UI.

Turi balsų

7343

J. TARV1DAS

5931 South 

Albany Av. 

Chicago, III.

Turi balsų

3971

PAUL GRICIUS

6614 South

Sacramento Avė 
Chicago, III.

Turi Balsų

3092

MISS B.
VILlMAlčltlTE

17tl^ ir Clark St.

Gary, Ind.

Puri balsų

2597

MRS. ONA

VILIENĖ

1G45 North

Irving Avė.,

Chicago, III.

Turi balsų

1293

4508 So. Honore

j.

18

st.

DAUGINIS

So. 2nd St.

Charles, III.

Turi balsų
• 861

MRS. REGINA
ŠERELIENE

3Ž58 South

Union Avė.

Chicago, III.

Turi balsų

644

4700 Malden St.

Chicago, III.
Street

Chicagc, 111

Turi Balsų

9988
Turi Balsų

9341

W. H. KELPS

7145 South
Rockvvell St.

Chicago, III.

Turi balsų

6487

VINCAS 
SABALIAU

SKAS

2345 South 
Leavitt St. 

Chicago, III.

Turi balsų

3901

M. STURONAS

4538 South
Fairfield Avė.

Chicago, III.

Turi balsų

2818

J. GRUŠAS

3454 South

Halsted St.

Chicago, III.

Turi balsų

2589

PETER

VAITEKŪNAS

3222 Ąubum

Avenue
Chicago, III.

Turi balsų

1284

MISS AGNĖS

UVICK

6928 South 

Rockwell St. 
Chicago, III.

Turi bals
802

ST.

ŽUKAUSKAS

42 Keith Street 

Lee Park, 

Wilkes Barre, Pa

J

ANTANAS

VILIS

12020 South 

Halsted St. 

Chicago, III.

Turi balsų

3885

KAZYS POCIUS

725 W. 120th St.

Chicago, 111.

Turi balsų

2732

MRS. ANNĄ 
RUDIENE

4222 Archer Avė.

Chicago, III.

Turi balsų

2580

MRS. B.

RUMŠIENE

10623 South

State St.
Chicago, III.

Turi balsų

1279

VINCAS

NAINIS

340 E. 14th St.

Chicago Heights,
III.

Turi balsų

767

MRS. M.
ZABELSKIENE

3358 W. 111 St., 

i Mt. Greenwood, 

III.

Turi balsų

677
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Trečiadienis, Geg. 1, 1927

D ARBį UŽBAIGUS
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Neturėjau progos daugiau 
padirbti. Kiek dirbau, tai pa
sekmes turėjau geras. Visiems 
esu 
rie 
to.

Prikalbinta ir užagituoita įs 
tojau i kontestamtų eiles. Bai
mė buvo, jei negausiu prenu
meratų nors dešimtam laips
niui tai visi juoksis iš manęs. 
Atsirado geri musų Indiana
llarbore žmonės ir savo balsais suteikė man džiaugsmą, už ka
mane iškėlė j aštuntąjį laips
nį. Ačiu jum mano draugai už 
jūsų paramą.

— Mrs. Viktorija Kolas.

■■■ ■ ............ .. ........■■■- „ ■ "i- .........................

sais. Esu dėliingn visiems.
— Mrs. M. Atkočlunienė.

Atsirado gerų draugų, Ku
rie suteikė man didelę paramą 
savo balsais. Dovanos laimėtos

dėkingas už paramų, ku- 
suteikč man laike kontes-

Vincas Sabaliauskas.

CHICAGOS 
ŽINIOS

North Side GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

SLA. 226-tos kp. susirinkimas

rias visiems ačiu.
—Mrs. B. Kunišienė.

I Visiems Kenosha lietuviams, 
Aš dėkavoju savo draugams, Naujienų skaitytojams dėkavo- 

kad jie nepaliko mane pasku- j u. Jūsų parama buvo man rei- 
tiniuoju. Ačiu, kurie suteikėte kalinga už kurią visada jumi 
savo balsus užsirašydami per atmysiu. 
mane “Naujienas”.

K. čepukas.

Dėkavoju visiems, kurie už
sirašė per mane ir skaito Nau
jienas. Be jūsų aš nebūčiau ta
pęs kontestantu.

—Pranas Andrijauskas.

Gegužės 1 d., 2 vai. po pie
tų ši kuopa laikė mėnesinį su
sirinkimą. Susirinkimas nebu- 

komitetas, vo skaitlingas, nes labili daug 
visuomenės narių vyko į darbininkų tarp- 
reikalai le- tautines šventės apvaikščiojL!

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
0PT0METRI8TAS'senas žaizdas, ligas rectal, 

slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedš-
lloi

Illinois valstijos 
kuriam pavesta 
įmonių tvarkymo 
gislaturoj, laike vakar Vieniu- 'mus, ypatingai į kriaučių, 
tėlj posėdį Chicagoj. I 
lai^yla I . „
menes ir argumentus sąryšyj 
su įneštu Illinois valstijos le- 
gislaturon biliu, reikalaujančiu 
Chicagai ’ savivaldybės teisių. 
Susirinkimas įvyko Shermano 
vie.šbutyj. Bet Chicagos mies
to valdžios atstovai, nei pats 
miesto mayoras neatsilanke į 
posėdį.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS*
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 758C

....... Posėdis’ Pats susirinkimas buvo grei- 
tikslu išklausyti nuo- tai atlaikytas, apsvarstytai 

visi svarbieji reikalai. Nariams) 
tegul bus žinoma, jog 
kainus tris mėnesius 
mitingai bus laikomi 
ryto.

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

2226 Marshall ^Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL 0464

per se-, 
kuopos, 
10 vai.

I East Chicagos lietuviam dė- 
— Jonas Martin. kavoj u už paramą, kurie per
----------- mane užsirašė Naujienas.

—Miss. Anetta Patrack.priimti nuo manęs 
sutel- 

Ilarvey, 111. lietuviai 
įsirašant per mane Naujienas, parėmė užsirašant per 

Ačiū jum draugai
— J. Izbickas.

Prašau
. Inors ačiu. Jus, (Langai,

(larbė jums draugai už pa- gėte man garbę ir dovanas už-
ramą balsais. Per jus aš jga-1 ♦ * * ..
vau vardą tarpe progresyvių 
lietuvių. Aš jūsų neužmiršiu 
visada busiu jums dėkingas.

Pranas Klikna.

LSS. VIII Rajono vakaras

ir

liodamas silpnu žmogum, ma- ' 
ne kiti kontestantai kuone su
mynė. Aš nešokau jiems j akį,! 
bet kreipiausi į geros širdies : 
žmones — jie man i 
bėjo. Aš konteste pradėjau 
dirbti v< ik pusantro mėnesio i 
vėliau, negu kontestas prasidė- Į 
jo, bet ačiu draugų paramai 
man sekėsi. —M. Sturonas.

— Antanas Vilis. Naujienas.
-------- už balsus.

Tik deki jūsų, draugai, ge
rumo aš laimėjau dovanas. Aš 
visada jus laikysiu savo •ge
riausiais draugais. Ačiu.

—Peter Kali n.

mane
mano

ačiu už balsus, k u-Visiems 
rie man suteikė garbės padė- 
kavoti jums.

— Miss. Agnės Uvick.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

, t Pavelykit ir man padėkavoti Teiksitės priimti mano padė- 
d*'ur d" U» 'l ivts‘ems s*170 draugams, kurie kos žodį visi Aurora lietuviai 

U^e suteikė man savo paramą bal- už paramą balsais,
sais. > —Mis. Elenora Puronas.

—Izabelė Sakalauskienė. < ---------

North Side
Po Pirmos Gegužes

Gegužės šventės paminėji
mui Liuosybės svetainėje buvo 
surengtas vakaras. Man nete
ko programinės dalies girdėti, 
vėliaus atėjus, bet publikos, 
buvo geras skaičius. Jaunuolių 
orkestras įgriežė, o seni ir jau
ni šoko. Taip atrodė, jog Ha- Į 
jonas galės suteikti Lietuvos! 
Soc.-dcrh. gerą paramą, nes šio 
vakaro pelną skyrė jų atra
mai.

Viskas Tvarkoje.

Per savo draugus man teko Chicago 
Naujienų garbė ir dovanos. Ti- paramą 

y “ _ jkiu, bus'ir jumi linksma, kad teste.
J kontestą įstojau gana ve- jus^ paramn davė progą man 

lai — galima sakyti prieš bai- jaįmėti dovanas. Dėkavoju vi-' 
giantis, bet ačiu geroms Garyl^^ 
lietuvių širdims, naudos pada
riau “Naujienoms” ir sau su
lig laiko ir aplinkybių gana ge
rai. Jeigu bučiau | 
veikti anksčiau, darbas butų mėjusi 
buvęs pilnai sėkmingas, nors ir 
nūnai negaliu raguoti. Ačiu 
jums, draugai, Gary lietuviai, 
už suteiktą paramą man.

B. Vilimaičiutė.

Ačiu draugai visiems už ju- 
pradėjusi balsus. Aš džiaugiuosi lai- 

i dovanas ir visiems: 
Naujienoms, biznieriams ir 
Naujienų skaitytojams per ma
ne užsirašiusiems esu dėkinga.

—Mrs. Anna Rudienė.

Sveikinu ir dėkavoju visiems 
Heights lietuviams už 
manęs Naujienų kon-

— Vincas Nainis.

St. Charles miestelis 
neatsiliko. Vi

Musų
Sofija Mikutaitis. šiame konteste 
__ ;__  siems lietuviams, kurie šutei-;

kė paramą savo kontestantui
tariu ačiu. —J. Daugin.

Pareigos verčia mane pade- 
kavoti visiems draugams, ku
rie užsirašė per mane Naujie
nas šiame konteste

A. C. VV. A. lietuvių sky
rius 269-tas apvaikščiojo tą 
šventę praeito šeštadienio va
karą. Unijos salėje,. Iš pra
džios buvo šokiai, o nuo de
vintos valandos prasidėjo pro
gramas. K. Kailis atidaro va
karo programą trumpai paaiš
kinęs tiksią.

Gražiausia programų dalį iš
pildė SLA. Jaunuolių choras, 
po vadovyste ponios S. čerie- 
nės, kuris, sudainavęs tris dai
neles, buvo publikos iššauktas 
sudainuoti dar vieną. Reikia

Praeito šeštadienio “Naujie
nų” laidoje, iš musų kolionijos 
buvo paduota įvairių smulkių 
žinelių, kas yra, žinoma, puiku. 
Bet ponas “X ir X” bereika
lingai bara tūlą “Jaunikaitį” už 
“romansą” ir tūlą “Mailkį” pa- 
murzina. Aš .turiu 
jog mes juos gerai 
kad jie niekam dai; 
nėra padarę, ir prie
respublikoje yra tvirta demo
kratinė valdžia ir yra užtikrin
ta ypatoe neliečiamybe.

Todėl, pirma negu paliesti 
pilietį už nuomones ar ką (kita, 
patartina tuoj atsiklausti ap
saugos ministerio.

— Ministerio padėjėjas.

pasakyti, 
žinome, 

skriaudos 
to, musų

-----------  Draugai, jus man padarėte
Nemaniau sulaukti tokių gc- didelį malonumą užsirašant per 

rų rezultatų konteste. Mane mane 
parėmė mano draugai ir geri labai dėkingas.
biznieriai.- Jų pagelba pasie- — Kazys Pocius.

. aįlųntąjj laipsnį. Esu dėvl^.. ----------
^’kingas visiems už paramą šia-1 Draugų suradau labai gerų, 

i kurie parėmė mane savo bal-
* kingas visiems už paramą šia 

me konteste. —J. Tarvidas.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669

GEGUŽINIS 
“GYVENIMO” NUM.

JAU ATSPAUSDINTAS

VLADISLOVAS ALILIUNAS
Persiskyrė su šiuo nasauliu 

Gegužio 1 dieną, 6:20 valandą 
ryto, 1927 m., sulaukęs 41 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskričio, Remygalos parapijos, 
Ažuolytčs vienkiemio, paliko 
dideliame nuliudime moterį 
Barborą, po tėvais Baltrunaitė, 
5 dukteris: Oną, Marijoną, Ag
niešką, Kotryną ir Prancišką, 
broli Antaną ir brolienę Ur
šulę ir gimines, o Lie
tuvoj seserį Kazimierą. Kūnas 
pašarvotas, randasi 1313 S. 48th 
Ct., Cicero, III. y

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Gegužio 5 dieną, 8:00 valandą 
ryto iš namų j šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vladislovo Aliliu- 
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Brolis 
ir Gimines

Laidotuvėse patlirnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

Prenumerata metams ........ 12
Pusei metų .....................-....  $1
Kopija .............-................... 20c b

~ ---- it Konteste. tiesą pripažinti, kad tokį trum-
Albinas Rudinskas. ■ į.įe]( p.uj]ęfai jaunuoliai

t prasilavino. Prie to, čia yra 
Pcoria, 111. dabar siaučia be-Į^. “misterijos”, nes šis tnziMiiln K ■ ■ a %• i 4- 4"/X I

jaunuolių choras žada šiame 
mėnesy surengti savo koncer
tą, todėl jie d^aug murhs ir 
dainavo.

Gegužes šventės prasmę 
jos istoriją aiškino K. J. 
maška. Jis kalbėjo rimtai ir 
aiškiai apie reikalingumą dar
bininkų klasei organizuotis į 
unijas ir kurti sau atatinka
mas politines partijas.

Po įirakalbos vienas iš jau
nųjų deklamavo trejetą eilių 
ir viena mergaitė paskambino 
piano solo. Paskui lokalu dele- 
giatus K. Kai ris pasakė, jog 
programas , užsibaigė ir dabai 
šoksime ir dainuosime.

Kitam kambaryje, kur buvo 
užkandžiai ir šiilti gėrimai, 
įeidavo šokikui atsišaldyti, o 
kiti Kairio chore balsus taisė 
ir dainavo. Kaip teko patėmyti, 
tai daug gerų dainininkų esa
ma, nes vos nelyigsta ir musų 
jaunam Čepaičiui. Jonai, žiū
rėk, kad tave “nesubytytų”!

Čia besilinksminant atsilan
kė generalis 
sekretorius A.

Naujienas. Esu visiems darbės viesulą. Nežiūrint to, 
i lietuviai savo kontestantą parė
mė Visiems ačiu.

r .— Wm. Ko^is.

Ačiu visiems Mt. Greenwood 
lietuviams už balsus, kuriuos 
suteikėte užsirašant Naujienas.

— Mrs. M. Zabelskienė.

ne- Laiškai “Naujieny” ofise

Boulevard 4139

Laivakorčių 
Agentūroms

Kurios turite keleivių Lietuvon, ant Gegužio 2J. d., 
laivu Leviathan rezervuokit kambarius per NAU
JIENOS. Musų keleiviai bus aprūpinti geriausiais 
trečios klasės kambariais ir po asmeniška priežiūra 
patyrusio palydovo turės nepaprastai smagią ir ge
rą kelionę. Prisidėti prie šios didelės, smagios eks
kursijos gali kiekvienas lietuvis, nežiūrint kur pirks 
laivokartę, jeigu jo agentūra rezervuos per mus jam 
kambarius. Rezervacijų laikas baigiasi 15 d. gegužio.

NAUJIENOS
1739 So. Haisted St, Chicago, III.

Dėkavoju visiems už para
mą konteste. Ateityje aš ju- 
m i ką gero padarysiu.

—S. M. Šlageris.

A č i u ' j u m s d rai i gai už jus ų 
balsus. Veliju sveikata ir lai
mingo gyvenimo.

—Mrs. Ona Vilienė.

Visiems draugams už para
mą konteste dėkavoju.

—Regina šerelienė.

Linksma, lųjd Wilkes Barre, 
Pa. išlaikė konteste vardą, Už 
dovanas per jus laimėtas vi
siems tariu ačiu.

— St. Žukauskas.

Tegul ir muzikantas 
padėkavoja už paramą manęs' rįaTį^įre 
Naujienų konteste.

Su augšta pagarba,
— J. Grušas'.

prezidentas i)’ 
C. W. of A. A.

Ambrozaitis P.
Arlanskis J. 2 
Adomaitis J.
Andelonig
Antanaitis J.
Baltas Chas. 2 
Dambrauskaite A. 
Chevinskas S.
Geniotis S.
Su ta lįsk P.
Kazlauskias K.
Louckas Thomas 
Kipauskienė A. 
Majauskaitū M. 
Orvida-s A.
Puccla J.
Ramanauskas M.
Shisz T.
Sulinsk M.
Sonelis A.
Stoškus K.
Wood and Co. v
Wasil A.
Wm. Zakalsky

A. MASALSKIS 
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 

sanžiningas ii 
todėl kad 

..... . išlaidų už 
laikymu skyrių.

Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel

3307

J.F.RADZIUS
Pigiausia* Ltetavia 

GratturivA Chicagoje
B'iidutu»ėne pat ar- 
nauju geriau ir pi

NF1’ J ] į’iau negu kiti, to- 
Iv Oi dėl, kad priklausau 

prie grabų iidirby- 
ui.ėa.
. OFISAS:
6C8 W. 18th St. 
lci- Canal €H < 

SKYRIUS:
3238 3. HalNted St.

------ Tel. Blvd. 4063

WETZEL & PETERSON 
GRABORIAI

Privatiški Ambulansai
408 N. Sheridan Rd.

VVaukegan, 111.
Phone 05

*ILLY9SfUNCLE
I Y SAV N y* V

OP bOOK'š vot*. 
voo a*v
\ 1 'S

•’ KUoiu rrs &ooks? y

C. P. SUROMSKIS & CO
NEJUDINAMO TURTO 
UUĮR ĄŲyOMOBILIV 

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 
atvažiuoti, patelefonuokit, 
mes atvažiuosim į namus.

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

Tel. Hemlock 6151

----------- ----------  -------=

G E R B. Naujienų įkai
ty to jos ir skaitytojai 

■ prašomi pirkinių reikalais 
1 eiti į tas sankrovas, kurios

skelbiasi Naujienos e«

iunn S. Hillman, J. Schlosberg, Ma- 
: ir Risman. žinoma, 

gerb. svečiai padarė “surprise”. 
Kiek trumpai pasikalbėję, sve
čiai dar į- vieną vietą turėjo 
nuvykti ir palikę gerą įspūdi 
atsisveikino. • Vakaras buvo 
smagus. Publikos galėjo būti 
daug daugiau, nes vien lietu
vių unijistų yra apie 12 šim
tų. Bet vakaras buvo pasek
mingas ir liko kiek pelno. 

J — Senas Unijistas.

S, D, LACHAMCZ
Lietuviu Graborius 
ir BalzAinuotojau 

2314 W. 23rd Place 
('hieago, III. •

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Nauja Madą Knyga

/Vi//

liOOKS ONA-Y
THKVS LMVAINV

k TO /
V OM W ! / \

*V\XtN’LLSW 
TIAEVE. N

YVĄ
\ j

r w vktolss n 
AG^U’T %a\^ you 

WVCA\\\5VJO< VP 
į am c^x im cmva 
Lvv\VxPje.

SIUSKIT PEK 

NAUJIENA* 
PINIGUS LIETUVON

(o prašo Lietuvos žmonės tr 
taip pataria Lietuvos bankai

Nauja rudeniniu madų knyga.. Kiek
viena moteris ir panelė, kuri nori 
$erai apsirengti ir eiti su Šios dienos 
mada, turėtų Šią knygą įsigyti. Jos 
Mina tik 10c.

Užšokimams.
Rašykit į

NAUJIENOS PATTERN l)EPTM 
L73V So. llalsted S t.

Chuago, III.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo ;
8 v. ryto iki 8 v. vakare.
NedėldieiL’TH nuo 10 v.

■ ryto iki 2 v«L po piet.
į ,------------ —-h-- -<-r—« ■ -r r-T
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
i 'Pulas laikas atgal į Chicagą 
iš netolimo Ghicagai miesto at- 

,vyko didelis Jurgis ir įsižiopso- 
jo į vieną Chicagos “leidę”. 
Viskas ėjosi gerai, 'kol tapo 
'kartą “leidės” vyro pagautas 
ir gerokai apmankštytas. Da
bar jis vaikšto ir 
kad pas chicagiečius nėra 
draugiškumo. Jis betgi užmir- 

Nors čia gyvena mažas skai- šta save, t. y. tą faktą, kad jis 
tins lietuvių palyginus jį su ki
tų kolonijų skaięjuini (’bieago- 
je, vienok North Sidės lietuviai 
reapsileidžia viešame veikime 
kitoms kolonijoms. Jie vis 
veikia bendiomis jėgomis, 
laiko namą, kuriame turi 
gyną, svetainę ir kuone 
f štadienis ir sekmadienis

North Side
Ką veikia šios kolonijos 

lietuviai?

ši-tą

kny- 
kas 
toje 

ir.ėje rengia pasilinksmini-
akaiėlius, taip sakant, 

>je” Liuosyfnės svetainėje.

Announcements
Prandliinai

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą trečiadie
ny, gegužės 4 d., Liet. Auditorijoj, 
3133 S. Halsted st. Susirinkimas

Help Wanted—Fetnale
Darbininkių Reiki*

gerų dar-

o. IIHI.Sll ll Nl. OlINll

t* pasako ja,' prasidės kaip 7:30 vai. vakare. Vi
si nariai malonėkite susirinkti L! 
ku, nes randasi daug reikalų dėl 
aptarimo. —D. Gulbinas, rašt.

lai-

pats paeinu iš beragių veislės, 
j------— —,

Ar supras?
Vienos stambios organizaci- 

los North Sidė 23 k p. gerai 
klojasi. Ji turi pusėtinai dau(g 
narių. Bet jų tarpe yra viena pradėkite 
ypata, kuri mėgia knystis sve
timose pastogėse ir griauti šei
mynų žydimus. Well, kuopos 
nariai gal supras ir tai žmogy
stei duos saktį.

pricSI.A kuopos, priklausančios 
6-to apskričio, privalėtų šio mėne
sio susirinkimuose padaryti šiokius 
bei tokius sumanymus nuo kuomi j 
apskričio suvažiavimą. Mat 6-to 
apskričio suvažiavimas įvyks ge
gužės 22 d., Bridgeporlo kolonijoj, 
Mildos salėje, 1 vai. po pietų. To
dėl, gerb. kuopos ir darbuotojai, 
pradėkite šiuo reikalu iš anksto 

i rūpintis. Kuopų delegatai nedaryki
te “(įeitus” ant minėto laiko, bet 
pasižadėki! būti 6-to apskričio su
važiavime. Būdami kuopų atsto
vais ir kaipo rinktini žmonės, lai 
privalome savo priedermes teisin
gai atlikti. —K. .1. Semaška, 

SI,A. 6-to apskr. sekr.

DABAR turime daug gerų dar
bų. Indų plovėjų nuo $14 iki $17.50 
į savaitę. Mažų orderių virėjos, 
$20 j savaitę. Pagelbininkių j virtu
vę, $12 iki $16 į savaitę. ^Merginų i 
dirbtuves, 814 iki ><16 i savaitę. 
Velterkų, *15 iki $18 | savaitę. Lo
vų taisytojų, $15 į mėnesį valgis ir 
kambarys. Maids, $65 į mėnesį.

SOUTH PARK EMPLOYMENT
4193 S. Halsted St.

Room I, 
Kampas 42 St., 2 fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI nesvaiglnamų gė
rimų parloras, S. W. side, reziden
cijų ir dirbtuvių apielinkėj. Tel. 
Roosevelt 2481, po 7 vai. vakaro.

ANT mainą arba pardavimui gro- 
sernė su namu. Storas ir 6 ruimų 
pagyvenimas. Nedėlioj visą dieną 
galima matyti. 7014 Archer avė. 
Tel. Prospect 2559.

PARDAVIMUI grosernė ir buvei
nė, parduosiu pigiai iš priežasties ki
to biznio. 5718 So. Ked.de Avė., Tel. 
Prospect 5809.

Skymas
North Sidės Draugijų 

šis ir vėl turi kokį tai 
skymą, kaip įgyti nuosavą 
tainę. Good! Vyrai petis 
tį, o žodis stosis kunu.

I. i uosy bes svetainėje, 1822 
\V; bansia avė., balandžio 24 <1.1 
atsibuvo margučių kontestas. 
Buvo sunešta gan gražių mar
gučių. Sunešė daugiausia čia 
augęs jaunimas. Tik gaila, kad 
sandaru ėiai turėjo perinažai 
auksinių pinigų ir negalėjo vi
sus vertus dovanų apdovanoti. 

Gegužės pirmų dieną 1 .SS. 
8-tas Rajonas ringė koncertą 
viso pasaulio darbininkų šven
tei paminėti, šiame parengime 
dalyvavo vienintelis laisvosios 
dailės mylėtoju “Pirmyn Miš- * į
rus Choras”, vedamas gabaus - , „ c,. . ... . ,.. Inz. B. Si mokai t is pirkomuziko, p-no Sarpaliaus. . T . .> , ...* , I Inz. B. Sunokaitis su

Too Busy
i*-n s K. Chepu*kas, 

tymo kontraktorius, 
labai “busy”. Sako,

Lietuvių Rytinės žvaigždės Paš. 
Kliubas laikys mėnesinį susirinki- 

Sąry- mą gegužės 5 d., Kliube, 1652 N. 
naujų Eobey st. Prasidės 8 vai. vakaro, 

sv?- 
pe-

Draugai, malonėkite atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų ir bus 
renkami darbininkai ant balinus 7 
dienai gegužės. —M. Chepul, rašt.

S-t «•namų 
šiuo Įnik u 

kad IRTI
laiko nė pavalgyli. Mat 
prasidėjo namų statymo

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas jvyks Seredoj, Gegužio 4 d., 
8 vai. vak., Chięagos Lietuvių Audi
torium. 3133 So. Halsted St. Visi na
riui prnSomi dalyvauti susirinkime.

dabai'
sezo-

Lietuvos Dukterų Draugija laikys 
savo susirinkimų Seredos vakare, Ge- 

• gūžio 4 d., 7:30 vai. vakare, Parko 
Didžiojoj svetainėj. Visos narės ma
lonėsite pribūti.

— V. Kazlauskas

Help VVanted—Mak
~ Darbininkų Reikia_________
LIETUVIŲ .SAI.ESMENŲ

Patyrimas pagėidauiaiuas, bet ne 
būtinai reikalingas. Jei jus turite 
pardavinėjimo ypatybes, Šlako, Bo
nų, Apdraudos arba Roal Estate — 
jus surasite, kad musų pasiūlymas 
yra tinkamas. Reikės pardavinėti 
augštos rųšies namus ir Įrengtus 
lotus, puikiausi prie Illinois Cent
ral Elektrinio geležinkelio, važia
vimo tiktai 28 minutes nuo vidur- 
iniesčio, su visais įrengimais ce
mentuotomis gatvėmis, gražiais par
kais, apšviestomis gatvėmis, golfo 
lauku, Forest Preserve ir Cahimet 
upės — jums nebūtinai reikia būti 
žymią pardavinėtoju, musų Žemė 
parsiduoda pati per save — musų 
pasiūlymas patiks kad ir skeptiš- 
kluusiam pirkėjui. Jus gausite tik
ra kooperavimą, prospektus, skel
bimus, privatį automobilių ir už
baigsime jūsų pardavimą. Didelis 
KOMISAS ir bonusai. Tikra proga 
<lel jūsų. Atsilankykit ir pasiinaty- 
kit su manim, jus džiaugsitės tai 
padarę. Atsišaukite nuo 9 
dieną, 161) N. La Šalie St. 
922, matykit

MR. LANGLEY,
Arba j musų skyrių 3400 

St., nuo 5 iki 8 vakare, 2 fl.

GROSERNE, geroje vietoje, pigiai 
už cash arba mainysiu j tij. ką jus 
turite. 1146 W. Aitams St., Monroe 
2688.

GROSERNfi, delikatessen ir 
visokių mokyklos daiktų štoras 
pardavimui, 5 dideli ruimai gy
venimui, rendos $45 į mėnesį. 
Kaina $550. Kreipkitės

636 W. 37 St.
— , ,. < i

APS1RENGKITE GRAŽIAI 
Turėsit pasisekimą

Geros rųšies .vyrų aprėdalai. Di
delis pasirinkimas visokių mierų 
VVilson Bros, marškinių, apatinių, 
nosinių, kaklaraiščių, pančiakų. dir
žų petnešų, Portis Bros, skrynelių, 
kepurių ir darbinių aprėdalų.

BARNEY PETKAS
4171 Archer avė., S. E. Cor.

Hichmond St.

iki 12
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Real Estate For Sale
Namai-žeinėPardavimui

PARDAVIMUI muro ir me
džio namas, 6 ir 4 kambariai, 
maudynės, elektra, gražiai vi
dus ištaisytas. Namus 
stovyje. Rendos $50 į 
Kaina $3,600. 3717 S. 
avė. ’

Miscellaneous 
{vairus 

^^^vwv*^A*w*<*****

gerame 
menesį. 
Parnell

PARDAVIMUI dvi cottages, lotai 
25x125 už $2900.

1744 So. Union Avenue

GARAŽAS pardavimui arba 
mainymui į namą arba lotą.

šaukit:
Yards 1457

. 3116 S. Halsted St.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (no* inc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

KRAUTUVIŲ FIKČERIA1
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
<lžių, Bekemių. Mu- 
sų specialumas. Ge- 

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St

PARDUOSIU arba mainysiu auk
štos rūšies 6 apartmentų Hyde 
Purk apielinkėj, dvi maudynės kui
nam apartmente. Sun parlors, gara
žas. Savininkas apleidžia miestą ir1 
sutinka paimti mažesnį namą kaipo 
dalį {mokėjimo, 

šaukit Yards 3551.

Už $5 PERMANENT WAVE
Pasakyk savo moterei.
Naujas metodas, Ekspertų darbas. 

Garantuojame. Tol. State 1887 dėl 
susitarimo.

THE WENZEL WAY
177 ’N. State St., Trečios lubos.

2 FLATŲ mūrinis, biznio kam
pas, 2 krautuvės, 6 kambarių fia
las, '"bskambarys tinka dėl ofiso-, 
karštu vandenin šildomas, 3 karų 
garažas.

Našlė priversta parduoti.
1954 W. 56 St.
Kampas Robey

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

Gegužės 8-tą dieną ims ren
giama labai puikus vakarėlis. 
Rengia Scenos Mylėtojų grupė. 
Kaip girdėjau, programas bus 
labai gražus, susidedąs iš vaidi
nimo. muzikos ir dainų. Bus 
suvaidinta Bronislovo Vargšo 
parašyta vieno veiksmo kome-1 
dija “Spąstai”, ir M. snickio pa-1 
tašyta komedija “Aš numiriau”.' 
Abi šios komedijos pilnos gar- 1 
daus jucko. Galima užtikrinti, 
kad žiūrėtojams jos pilnai pa
tiks. Vaidintojais, kurie daly
vauja šiame lošime, yra pasižy-

autą.
Nau

jienų” ekskursija važiuoja Lie
tuvon kaipo palydovas. Nežiū
rint to, jis dabar pirko auto- . ........  _
rnobilį. Matote, jis nemano ii 1 riai bukite laiku ir naujų narių at
gal pasilikti Lietuvoj 
pabuvojęs Lietuvoj porą 
šių,

GROSERNfiS BARGENAS
Savininkas turi apleisti miestą, 

parduoda grosernę ir bučernę, kuri 
yra verta $3500, parduos' už $1100. 

‘Pigi renda, geras biznis.
Atsišaukite

2306 Blue Island Avė.

BRIGHTON PARK

gpš atgrl.

io w n of Lake

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa- 
šelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
atsibus Seredoj, Gegužio 4 dienų, 7:30 
vai. vak., Julijono Savicko svetainėj, 
Union Avė. ir 19-tos gatvės. Visi na-

MAN REIKIA PENKIŲ VYRŲ

— Valdyba. Jisai..8iveskite* 
mėne-!

W I LMIUVCn M« v uncuul’.I'“1

Gegužio-May 5 d., Lietuvių Audito-

tų ir jau publikos jie nesuvils.
Girdėjau, kad dalyvaus šie 

musų setuos darbuotojai: M 
Dundulienė, M. Kasparaitis, K 
Bndriutė, A. Daukšas, J. 
žius, St.'Jakubauskas ir 
kitu.

Apiplėšė lietuvio aptieką
Trys jauni vynui vakaru kaip, 

3:30 vai. po pietų, įėjo lietuvio- 
Jono Kazlausko (Jagello Phar-' 
mačy) aptiekon, 4559 So. Her
mitage St., sukomandavo pa
kelti rankas aukštyn, uždarė j 
aptiekos savininką ir jo kler-! 
ką Žilinską užpakaliniuose

• kambariuose, paėmė pinigų 
Rad- cash $450(1, atėmė laikrodėliui’ 
daug įr kitokio turto vertės virš

I Birutės draugiškas vakaras jvyks

I rijoj Mažojoj svet. Pradžia 8 valandą 
, vakare. Vakaras pagerbimui Choro 
narių ir jųjų mokytojaus Komp. A.

; Vanagaičio. Visi Choro nariai ir Bi
rutės rėmėjai esate kviečiami daly
vauti šiame vakare.

— Valdyba

Kurie yra susipažinę su dirb
tuvėmis, mašinšapiais arba me
chanikų darbu dėl atlikimo spe- 
cihlio darbo didelėj įstaigoj tik
tai tris vakarus į savaitę. Ge
ra mokestis. Tiktai atsiųskite 
savo vardą ir adresą.

1739 So. Halsted St.
Box 923

PARDAVIMUI 
BARBERNĖ 

dviem krėslais. Visi įrengi
mai, biznis išdirbtas per 18 
metų. Kaina tik $200.00. 
Renda $25.00 į mėnesį, neto
li lietuvių bažnyčios Brigh- 
ton Parke. Kas pirmas tas 
laimės. Atsišaukite tuojaus 
pas:

bus 
jau-

Vaidinimui pasibaigus 
linksmus balius, griežiant 
nuolių orkestrai. Sakoma, busią 
ir užkandžių, saldainių ir limo
nado. Esą, šis parengimas bus 
“Scenos Mylėtojų Grupės” šio 
sezono veikimo uždarymas. Ir 
jie deda visas pastangas, kad 
patenkinus susirinkusius. Na, 
pažiūrėsime!

North Sidės lietuviai gyvena 
gražiai. Daugelis jų yra jau įsi
giję nuosavus namus, automo
bilius, veik visų vaikai lanko 
aukštąsias mokyklas. Žinoma, 
kad žmonės, kurie jau prieina 
prie tokio aukštumo laipsnio, 
yra pakilę žmones. Taipgi kuo
ne visų vaikai niokosi muzikos. 
Iš gabesniųjų jaunuolių yra su
sidariusi puiki orkestrą. O 
čia smuikininkų, pianistų, 
safonistų, trombonistų ir 
binuotojų! Iš smuikininkų 
geriausia pasižymėjusi yra 
Valerija

kick 
sak- 
bu- 
rasi

KONTR AKTORIUS 
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai 
S. A. ZOLP 
927 W. S4th Place 

Boulevard 0527

REIKIA salespienų pardavįnėti pa
rinktas prapertes, greitai augančioj 
S. W. apielinkėj. Gera proga, važi
nėjimo išlaidos apmokamos. Malkin 
X Robin, 3156 W. 95th St.

F. L. SAVICKAS, 
726 W. 18th St., 

Phone Catial 1995

2 AUKŠTŲ medinis namas, po 4 
kambarius. Gera vieta, cash $J500. 
Extra bargenas $5300

2 AUKŠTŲ naujas mūrinis 2 fla
tų, po 4 kambarius, aržuolo tri- 
rningas. Platus lotas, cash $1800. 
Didelis bargenas $9800 

MARGU EITE MANOR
2 AUKŠTŲ mūrinis, vienas štoras, 

3 po 5 kambarius fintai, garu šil
domi, aržuolo baigtas, gerai pasta- i 
tytas. Shower maudynės, viskas 
paskiausios mados. Turi būt šią sa
vaitę parduotas. Priimsiu mažą jmo- 
kėjimą arba mainoms mažą medinį 
namą.

B. R. PIETKIEWrCZ 
and CO.

2608 W. 47 St.

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

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

Phone Lawndale 0114

HOME 
CONSTRUCTOR

Automobiles

Exchange—Mainai
NEGIRDĖTI MAINAI

BRIGHtON Park, Ciane Bullding 
& Loan Association atidaro naujų 
seriją. Duoda didelį laikrodį vel
tui kiekvienam, kas dabar prisira
šys.

Cranc Building & Loan Ass. • 
2608 W. 47 St.

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurj 
karpenterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą į namus. Reikale atlikti 
virŠpažymėtus darbus kreipkitės 
prįe savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted St 
Tel. Roosevelt 8500

Personai
Asmenų Ieško

JIEŠKAU barberio j partnerio biz- 
$200.00, greitai ir vikriai apsi- nl- Biznis labai gerai išdirbtas per il-

1 j* i._ „ i -j i • _ gus metus. Malonėkite atsišauktidirbę apleido aptieką ir dingt), greitai, labai sunku man vienam; ži- 
— Rep. nomas dalykas su darbininkais sun

ku.

lai-! 8704 Deodor Street 
Indiana Harbor, Ind.Užvakar, dienos 

ku, prie 45 ir Paulina gatvių 1 - 
' Mike LisemaviČius buvo už- 
'pultas vieno plėšiko, kuris no
rėjo atimti iš jo laikrodėlį. 
Nors plėšikas i 
IJsemavičiiM pasisekė 'pabėgti 

1 Plėšikas vėliau I
I kaip tos apielinkės gyventojas
—lietuvis. —R. I « J v i.1 IEŠKAU savo draugo Valentino 

—----------------------------------- -------- Kuličio, uaeina iŠ Pašvitinio para-
..a—* pjjos, Žalčių kaimo. Girdėjau kad 

j 7 eatras-
Muzika

REIKALINGA patyrusi veiterka į 
restuurantą, 'Puri mokėti gerai ang- 

jv |ų kalbą. Taipgi reikalinga indų
ir vijosi, bet plovėja, turi būt patyrusi restau- 

- - ; ranto darbą.
pnurgU. Atsišaukite tuojau.

tapo pažintas! 11955 S. Halsted St.
W. Pulhnan, III.

' gyvena^ Chicagoj. Noriu pasimatyti. 
.Turiu svarbu reikalą.

Frank Nainis, 
1248 W. 59th St., Chicago 

Tel. Wentworth 4792.

I PAIEšKAU Julijono Šidlausko; jis 
per ilgus laikus dirbo žydų bažny- 

■* čioj ant Paulina ir Polk gatvių, 
taškui persikėlė ant Ashland avė.,

Babravičiaus koncertas jau čia I * W > & „ Y K J M — 4 ■ima surasti. Bažnyčios užžiurėtojas 
[ pasakoja, kad išvažiavo į ligonbu- 
tj, bet niekas nežino j kokį. Aš ga-

. • • , . |. m vau laišką iš Lietuvos nuo brolio;Sekmadienis jąu nebetoli. Tą jis pl.ašo manęs ji suieškoti. Jeigu 

man pranešti, už ką busiu dėkin
gas.

Jos. Belickas
6435 Ilarper avė., Chicago

pat — neužmirškite!

1 tono Ford 
ar

PARDAVIMUI 
trokas. tinkąs dėl bučernės 
kitokio biznio.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted st.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

STORAGE SALE
Nauju rakandu ir kauru suban

krutavusiu ir paliktų pas mus san- 
dclyj. Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarais iki 10, nedėliomis iki 6. 
Dykai sandėlis. Dykai dastatymas.

STORAGE WAREHOUSES,
4025 W. Madison St.,
3531 N. Clark St.,

PARDUODU Ice Cream Parlor 
fixtures, geram stovyje; verta $1000. 
Parduosiu pigiai. 5654 W. 64th PI.

4 KAMBARIŲ rakandai, tikras 
bargenas, vertas $1600, už $885, ar
ba parduosiu atskirai. Mohair setas, 
riešutinis valgomo kambario setas, 
kaurai, virtuvės rakandai, liampos, 
indai, verta pamatyti. Tel. Seėley 
8216. 338 So. Ashland Blvd.

IŠSIMAINO naujas 4 flatų muro 
namas, po 5 kambarius, namo pa- 
rankumai vėliausios mados; par
duosiu už $33,500 arba mainysiu 
ant 2, flatų namo, bungaknv arba 
prilipsiu 2 ar 3 morgičius pinigų 
vietoj. Namas randasi South Sidėj.

IŠSIMAINO naujaš muro namas, 
1)o 5 ir 5 kambarius, namo paran* 
ainiai vėliausios mados, mainy

siu ant eottage tolinus iŠ miesto.
IŠSIMAINO 2 flatų muro namas 

Brighton Parke, po 6 ir 6 kamba
rius, su 3 karų garažu, karštu van
deniu šildomas, namas randasi prie 
Western avė. ir 63 St. Mainysiu ant 
bungalovv, nepaisant upielinkės.

IŠSIMAINO - - -
low, 
$8,700.50 arba mainysiu ant 2 fin
tų namo nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO puikus muro namas, 
3 fintai po 5 kambarius ir 2 po 4 
kambarius, namas randasi lietuvių 
kolonijoj. Mainysiu ant farnios ne-

RARGENAS
Pardavimui 2 flatų, 6-4 kam
barių namas, augštas, skalbyk
la skiepe, vanos, prie Coulter 
St. Kaina $6.300, 1811 W. 22 St. 
netoli Hoync avė.

Sol Eilis & 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.

5 kambariu bunga- 
su 2 lotais, parduosiu už

Financial
Finansai-Paskoios

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette P705—8700

Chicago6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontrastus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION . 

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

BUK LINKSMAS 
Nemikčiok, nesustok

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

CHAS. PFERDMENGES
Tel. State 8123 Suite 914. 

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois

IŠSIMAINO 300 akerių farma Mi- 
chigan valstijoj; mainysiu ant na
mo nepaisant apielinkės, bungalovv 
arba loto.

REIKALINGAS lotas- 30 pėdu, 
kad ir daugiaus, tarpe VVestern avė. 
ir Kedzie avė, nėra skirtumo kaip 

ienas. 
_______ _____  Su 
reikalais kreipkitės

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer avė.
Phone luifayette 5107

toli į pietus, bet turi bu,t barge 
Kas turite, atsišaukite greitai, 
viršminėtais i 
pas.Musical Instruments

Muzikos Inytruinentai

GROJIKUS pianas tiktai 
biskį vartotąs; kainavo $700. 
IMirduosiu už $90. Benčius, ca- 
binet ir voleliai. Išmokėjimais 
pagal sutartį. MR. RUDAITIS, 
6512 tSo. Halsted St., 1 fl.
—------------------------ -------- r------

PARDAVIMUI Pianas, Victrola, 
Singer aluvama mašina, dreseris, li- 
nolcuin ir kaurai.

1658 So. Throop Street

Educational
Mokyklos

ir Juozas dieną musų didysis, musų gar- kas žinote kur jis randasi, meldžiu 
Spietila, o apie kitus dar renku susės dainininkas, Artėtas Juo- "* kn hl,sil1 dflkin’
žiniat. Pranešiu vėliau.

Northsaidiečiai tarp 
mažai pešasi, nežiūrint

zas Babravičius duos mums, 
savęs pakaitinį šiais metais koncer-1 

_____ r___ , _______ kokių 
partijų jie yra. Daugiau veikia* Reporteris Pupa myli Babra- 
išvien. Pasitraukus bolševikams nor3 ne* hieno noprašo-
iš tarpo kiltesnės dvasios lietu
vių, peštynės aptilo, 
ševikams susidėjus 
jiniais chorais ir 
dramos rateliais, jie 
ko painiotis po kojų rimtes
niems žmonėms.

Tai tiek šiandie apie North 
Sidės lietuvių gyvenimą. Kitą 
sykį parašysiu daugiau.

Kūmas.

MAINYSIU ant farnios 2 pagyve
nimų mūrinį namą. Prisiųskit pil
nas informacijas su pirmu laišku. 
F. J. Szemet, 3114 S. Halsted <St.

Lošt and Found
Rasta Pamesta

Dabar bol- 
su parapi- 
“šventųjų” 
neturi lai-

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

mas ir nevaromas kreipiasi įl-------------- -—
visą pasaulį gyvenantį Chica 1 PRAPUOLĖ. . . , y •, baltus. Kas toki šun| sugrąžins,gojo ir apielmkėse, prašydamas gaus radybų. Stasys Kančauskas, 
pribūti į šį jo koncertą ilr iš- 726 W. 35 St. 
girsti jo maloniai skambantį 
balsą ir jo pilnas jausmo ir 
meilės dainas.

Už<tarykit iki vakaro gara- 
žiuj savo automobilius tą dieną, 
kad kartais išvažiavę nepavys-i 
tu mėtė ir noužmirštumėte to' 

“puikaus koncerto; atidėkit į 
šalį golfą, tenis ir kiiiiis sipor- 
tus ir šiposus ir vis? kaip pusė, w' , 1 . . , * 1 REIKIA moteries lengvam namų. po septynių vai. vakare pribu- darbui, mokėsime algą ir duosim 
kitę į Uetuvių Auditoriją. |vą>«i kaJ’1!).a,rh ,I)eį Z.T’

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

PARDAVIMUI 2 aukštų biznia- 
vas namus su restoranu. Pigiai. Ge
ras biznis. 2138 S. Halsted st.

For Rent
PUIKUS Storas ant rendos arba 

ant • pardavimo. Tikantis visokiam 
bizniui. 3344 So. Halsted St. Savinin
kas ant Storo.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kendžių ir cigarų 
krautuvė. Greitam pardavimui j 
tris dienas. Labai pigiai. 2979 Archer 
avė..

UŽ $2000 cash nupirksite 1 krau
tuvę ir kambarius užpakalyj, turi būt 
parduota pigiai arba išmainyta. 3616 
So. Halsted St. Šaukit

Vun Buren 4208 '

PARDAVIMUI Delicatessen krau
tuvė, kendžių ir ice cream.

380Q W. 57th Place

bučernė, pilnai 
i pro- 

924.
o - i formacijų matykit .1. N. Zewart Co., prirengta, šviežus stakas, geraReporteris I upa. 4377 Archer Avė. gu ‘dėl' lietuvių. Naujienos, Box

PARDUOSIU 4 apartmentus vie
nuolyno apielinkėj už bargeną, 2 
karų garažas, kaina tik 27,500, įmo
kei $11,000. Pasiskubinki! pašaukti; 
Yards 3551

MARQUETTE Manor. Savininkas 
turi parduoti gražų 2 augštų namą, 
karštu vandeniu šildomą, aržuolo tri
nias, gražus langai, rundina vana, 
gerai pestatytas. Turiu parduoti šią 
savaitę.

A. JIGANTI
2717 W. 63 St., 
Republic 10482

DEL ligos parsiduoda 2 flatų 
namas po 6 kambarius ir 2 karų 
garažas, karštu vandeniu šildomas. 
Moderniškas. 10810 Avė. G. South 
Chicago, III.

Tiktai nuošimčių
Be Komiso..........

Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
$800 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
j 12 valandų.

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

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

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
berystės. Mes mokinain dienomis ir 
vakarais. AtsiŠaukit arba rašykit:

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo Šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 S. Halsted St., Chicago. III.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atliksiu 
reikalą j 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

AR JUS NORITE »

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

Privatiškas Fondas ant gerų pirmų 
ir antrų morgečių ant lotų ir namų, 
žemos komiso ir nuošimčių kainos.

HILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tai. Dearborn 4406

didesnį užmokesnį, 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
idaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL

Ked.de

