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Tekstilės Streiko Vadai Įspėja 
Nuo Komunistu

Darbininkų streikai 
ir kaimo neramumai 

Sovietų Sąjungoje !

New Bedford Textile Council iškelia j aik
štę, kaip komunistai suskubo jau įsi
steigti savą “Tevtile Mills Committee” 
tikslu 30,000 tekstilės darbininkų strei
ką išnaudoti savo pasipelnymui

Didžiuliai žydų darbininkų kalus ir labą. Apie streiko eigą 
bus iš dienos j dieną praneša
ma atsakinguose laikraščiuose, 
kurių mes oficialiai prašėme 
skelbti musų atsišaukimus dėl 
finansinės paramos. Tie, kurie 
iš tikro nori padėti streikinin
kams, tegul vengia
organizacijų ir tegu savo 
kojimus siunčia tiesiai 
Bedford Textile Strike

cagos Fonvard’ai, įdėjo New 
Bedfordo (Mass.) tekstilės dar
bininkų unijos tarybos atsiųstą 
jiems laišką, datuotą lialandžio 
27. 1928, kuriame iškeliama į 
aikštę komunistų “žygdarbiai“ 
New Bedfordo tekstilės darbi
ninkų streike.

Laiškas yra pasirašytas uni
jos pirmininko Josepho Har-jFund, P. O. Box 
risono ir sekretoriaus \Villia- l,~Jr J w-,~ 
mo Balty, su Ne\v Bedford 
Textile Council antspaudu. For- 
ward Įdėjo jį fotografijos re
produkcijoj. Unijos vadai savo 
laiške sako:

“Musų domėsis buvo atkreip
tas Į kai kuriuos komunistų 
laikrašty Freiheit pasirodžiu- 
sius juokingus ir visai melagin
gus pranešimus apie 30,000 tek-

falšyvų
paau-

Rclief
Ne\v

Bedford, Mds.
“Joseph Harrison, Pres.

Labriola, garsus ita
lų socialistas, atvyko 

Amerikon

Doneco srity prieš streikinin
kus pavartota ginklas; ūki-i 
ninku neramumams patremp
ti siunčiami baudžiamieji bū
riai

BERLYNAS, geg. 6. [F].— 1 
Berlyne išeinančio rusų social
demokratu laikraščio “Socialia-

• ** c • 1tičesky Viestnik“ koresponden
tas Rusijoj, kurs yra visados 
gerai painformuotas ir pasiti-1 
kimus žmogus, atsiuntė labai 
Įdomią- korespondenciją iš so
vietuos. Iš korespondencijos.

sovietų Rusijoj užsienis maža. 
težino, o sovietų 
juos visai nutyli

Streikas Hazlętono an
glies kasyklose

HAZLETON, Pa., geg. 6. — 
Sustreikavo I^chigh Valley Coal 
kompanijos Drifton kasyklų 
darbininkai, atsisakę dirbti 
pigesne nekad unijos alga.

Kinų nacionalistų ir 
japonų kareivių 

kautynės

Chicagos Operos basso dainininkas, Chase Baromeo, ir jo 
pranešimu,: sužieduotinė, Migs Harriet Lundgren, tos pat operos kompani- 

esanti labai i()S balerina.i į

Kautynės Kenoshoj 
tarp streikininkų ir 

streiklaužių

kautynės
Allen A

Kautynėse užmušta daug civilių 
žmonių; Amerikos • konsulas 
tarpininkavimas; nacionalis
tų protestas Japonijai

Bedforde. Tie pranešimai yra 
taip charakteringai klaidinantys 
ir darkųs, jogei matome reika
lo nuneigti juos tiį$ dėl to, kad 
norime apsaugoti lengvatikius 
nuo tų gaivalų, kurie New Bed
fordo streiką nori vilingai iš
naudoti savo tikslams.

“Kaltinimas, buk New Bed
ford Textile Council nieko ne
darąs streikininkams padėti, 
yra visai neteisingas, ir skel
biamas piktu tikslu. Visame 
krašte eina aukų rinkimo kam
panija, kurią veda atsakingi ir 
kompetentingi asmens; pinigų 
rinkėjai, turi oficialinius musų 
Įgaliojimus (crrdentials), ke
liauja iš vieno vastijos galo j 
kitą, ir daroma visų galimų pa
stangų streikininkų reikalams 
apsaugoti. Mes jau pradėjome 
unijos nariams mokėti streiko 
pašalpas.

“Be musų pačių pastangų, ta- 
po suorganizuotas dar tam tik
ras Piliečių Komitetas. Jis jau

NEVV YORKAS, geg. 6. — 
Garlaiviu France praeitą 
penktadienį atvyko garsus Ita
lijos socialistas Arturas Lab
riola. Prieplaukoj jį pasitiko 
didelis italų socialitsų ir radi
kalų būrys ir nulydėjo j j j jo 
laikinę rezidenciją.

Tarp asmenų, kurie pasitiko 
garsų socialistų rašytoją ir 
buvusį Italijos darbo ministerj, 
buvo taipjau buvusio Italijos 
premjero Nitti sūnūs, kartu su 
savo tėvu fašistų valdžios iš
tremtas ir dabar gyvenąs Ame
rikoje.

Reichstago rinkimuose 
dalyvaus 24 partijos
BERLYNAS, geg. 6. —Atei

nančiuose reichstago (Vokieti
jos parlamento) rinkimuose da
lyvaus dvidešimt keturios poli
tinės partijos ir grupės su sa-

gą ir po dienos kitos pradės 
šalpos darbą.

“Vadinamas ‘Textile Mills 
Committee’, tai yra Workers 
Party [komunistų] grupė, netu
ri nė jokios teisėtos vietos ši
toje tekstilės darbininkų kovoj. 
Jo darbuotė čia niekeno neau
torizuota ir nepageidaujama. 
To ‘Textille Mills Committee’ 
žmonės neturėjo nieko bendra 
su šio streiko paskelbimu. New 
Bedforde jie pasirodė tik pra
slinkus dviem dienom, kai po 
to musų Textile Council iššau
kė darbininkus streikan.

“Ko verti jų [komunistų] pa
sakojimai, buk dabar streikas 
esąs jų rankose, geriausiai gali 
parodyti dar ir tas faktas, kad 
j jų šauktą paskutinį mas-mi- 
tingą atvyko vos 55 asmens, 
tuo tarpu kai New Bedford 
Textile Council sušauktame 
masiniame mitinge dalyvavo 
3,500 streikininkų, o šimtai ki
tų buvo priversti grįžti atgal, 
nes Arenoje nebebuvo vietos.

“Mes nuoširdžiai tikime, kad 
ta grupė savo kurstomais ir ne
atsakingais pranešimais nieko 
darbininkų neapgaus. Streikui 
vadovauja New Bedford Textile 
Council, kurs visomis savo jė
gomis saugos organizuotų ir 
neorganizuotų streikininkų rei-

Prezidentas turės taip- 
jau mokėt “income 

/ tax’us”
WASHINGTONAS, geg. 6.— 

Senatas vakar priėmė taksų su
mažinimo biliaus papildymą, 
kuriuo einant Jungtinių Valsti
jų prezidentas turės, lygiai kaip 
ir visi kiti piliečiai, pajamų mo
kesnius ,income tax) mokėti. 
Iki šiol prezidentas pajamų mo
kesnių nemokėdavo.

Diplomatai gavo filoso
fijos daktarų laipsnius

BERLYNAS, geg. 6. —Hei
delbergo Universitetas suteikė 
filosofijos daktarų garbgs laip
snius užsienio reikalų ministe- 
riui Gustavui Stresemannui ir 
Jungtinių Valstybių ambasado
riui Jacob Gould Schurmanui.

Lisabone suimta ketu
riolika sąmokslininkų
LISABONAS, Portugalja, ge

gužės 0.—- Politinė policija su
ėmė čia keturioliką asmenų, 
kaltinamų dėl sąmokslo prieš 
dabartinę valdžią.

TOKIO, Japonija, geg. 6.— 
Japonijos vidaus reikalų mi 
nisteris atsistatydino.

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 6. 
— Praneša, kad kautynės tarp 
Kinų nacionalistų ir Japonų 
kariuomenių Tsinane, šantungo 
sostinėje, pasiliovusios, Jungti
nių Valstybių konsului Stanto- 
nui patarpininkavus.

Manoma, kad krizis jau pra
ėjęs, kadangi kiniečiai sutiko 
ištraukti savo kareivius 
inercinės miesto dalies, 
japonai gina. I 
Japonų-Kinu kautynėse 

keturiolika civilių

TOKIO, Japonija, geg.
Pasak pranešimo iš Tsingtao, 
per kautynes Tsinane, Šantun
go provincijos sostinėje, buvo 
užmušta keturiolika civilių 
žmonių, vyrų ir moterų.
Kinų nacionalistų protestas Ja

ponijai
ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 6. 

žiniomis iš Tokio, Japonų 
vadas, gen. Fukudu, pranešęs, 
kad kautynės Tsinane, bent 
kol kas, pasibaigusios ir kad 
mieste dabar ramu.

Tuo tarpu Kinų nacionalistų 
valdžia pasiuntė Japonijai no
tą, kaltindama Japonijos ka
riuomenę šantungo provincijoj 
dėl užmušimo Asai Rungsi, na
cionalistų užsienio reikalų ko- 
misionieriaus Tsinane, dėl šau
dymo į užsienio reikalų minis- 
terio namus, dėl sunaikinimo 
kiniečių radi o stoties, dėl var
tojimo kulkosvaidžių ir arno
tų prieš Kinų kareivius ir ci
vilius gyventojus, dėl paneigi
mo Kinų suvereny))ės ir kitų 
veiksmų, kurių jvats žmonišku
mas ir teisingumas neleidžia.

KENOSHA, Wis„ geg. 0. - 
šeštadienio rytą kely j vakarus 
nuo miesto įvyko 
tarp streikuojančių
k(,mpanijos darbininkų ir strei
klaužių. Kautynėse vienas strei
kininkas, Gerhard Uttech, 20 
metų amžiaus berniukas, buvo 
streiklaužio pavojingai pašau
tas ir guli ligoninėj. Policija 
suėmė penkioliką streiklaužių.

- ..... . ■ ..—A

Afganų .viešpats sve
čiuos pas “proletarus”

padėtis Rusijoj 
bloga, dėl tos priežasties dau-j 
gely vietų eina dideli darbinin
kų streikai.

Leningrade streikuoja didžiu
lių Putilovo įmonių, taipjau 
tekstilės fabrikų darbininkai. 
Maskvoje dabar eina didelis, 
vadinamų “Kūjo ir piautuvo”| KINGS BAY, 
įmonių darbininkų streikas. geg. <>. ________ _______  _ _ __ ______ ___ ___ ______

Doneco srity, pasak korės- rižabHs Italia atskrido čia šian- kių"kraštai kuria naują šąjun- 
pondento, streikai priėmę tokį kaip 1 vai. po pietų. Iš Va- gą, kurios branduolys yra ką- 
aštrų pobūdį, darbininkuose' dsoc;v Norvegijoje, orlaivis bu- tik Persijos ir Turkijos pasira-, 
pasireiškę tokių neramumų, vt> išskridęs vakar kaip 8l/j syta nepuolimo ir draugingu-. medaliais
kad administracija buvus pri- val- vakaro- -iJbantals lr m^al>a.s.
versta šaudyti į streikininkus.

Chroniškas nedarbas, kuriuo 17 metų vaikėzas nu- 
sovietų Rusija serga, darosi vis; * J - hm- ’
skaudesnis ir skaudesnis. O LVVUS, UI U
kai dėl valstiečių, tai tie tie- hus, seseris 
šiai , maištus kelią priešu vai- -----—
džios agentus, kurie renka iš jų t ELDORADO, Kas., geg. 6. 
javus. Ž mės ūkio srityse kai f Owen Oberst, 17 metų amžiaus: 
kur pasireiškę tokių neramumų, į farmerio sunūs, prisipažino po- 
kad jiems patremti valdžia licijai, kad jis nušovęs savo tė- d^ele nelaimė 
turėjus siųsti baudžiamuosius va, motina, tris jaunesnius bro-,.. . 1 , J . . . . . ,' kJ 'ciai, srauto nesami pavandeniui, toj, Kinų-Turkestano

du vaikai, gyvas ir sveikas.
j rl’a pati žinia sako, kad kelio
nėje į trėmimo vietą sovietų
vyriausybė areštavus du Troc
kio- politiniu draugu. Patsai 
Trockis pametęs Visą savo ba
gažą su brangiais dokumentais.

burius.
Korespondentas sako taipgi, 

kad ryšy su baudžiamomis prie
monėmis, kurios yra vartoja
mos prieš ūkininkus, pasta
ruosiuose stipriai ėmęs plisti 
antisemitizmas. Del blogos pa
dėties, kurią šiandie gyvena 
kraštas, ūkininkai kaltina 
dus, arba tikriau sakant, 
diskus komisarus.

zy

Čechai išėmė <iš kapų 
savo karalių kunus

PRAHA, čechoslovakija, geg. 
6. — Iš švento Vito kryptos 
(rūsio) vakar buvo išimti, jau 
penkis šimtmečius gulėję ten, 
trijų Cechų karalių: Karolio IV, 
Jurgio Podiebrado ir Ladislovo, 
kūnai, kurie pasirodė visai ge
rai išsilaikę. Kūnai bus dabar 
sudėti į karstus su stiklo vir- 
šais, taip kad žmonės galės juos 
matyti.

MOTERIŠKE PAGIMDĖ KAR
TU TRIS KŪDIKIUS

DECATUR, III., geg. 6. — 
Viena moteriškė, Mrs. W. Dea- 
rdorff, pagimdė vienu kartu 
tris kūdikius. Visi normalus ir 
sveiki.

NUSIŽUDĖLIS PRAŠO PAR
DUOTI JO KŪNĄ Už SKOLĄ

FOREST HILLS, N. Y. geg. 
6. — Del nepasisekimų bizny 
nusišovė čia Franklin Ballon, 
buvęs Denvery, Col., vieno ban
ko direktorius. Paliktame rašte
ly jis prašo parduoti jo kūną 
bet kuriai medicinos mokyklai, 

'o gautais pinigais padengti jo 
duotą negerą čekį. ,

[Kuriasi Juodųjų ir
jNobile dirižablis Ita- Kaspijo jūrių kraštų
lia atskrido i Špic 

bergeną
Špicbergenas,

Generolo Nol»ile di-

sąjunga

LONDONAS, geg. 6. — Juo
dųjų ir Kaspijos jūrių apielin-

mo sutartis. Prie jos žada pri
sidėti Graikija. Sovietų Rusija, 
girdėt, taipjau pritaria jai.

MASKVA, geg. 6. —Sovietų 
respublikos karališki svečiai 
rūbų kuklumu prašoko savo 
vaišintojus.

Užsienio ministerijos rūmuo
se surengtame jų garbei poky
ly, Afganistano viešpats, emi- 
ras AmanuHah, dėvėjo papras

tą “khaki” uniformą, tuo tar- 
i pu kai sovietų valdininkai bu- 
!vo pasipuoš’ puikiais frakais, 

Emiro 
žmona buvo apsitaisius kukliai, 
palšai mėlyna, baliaus suknia 
ir dėvėjo labai maža briliantų.

iš ko- 
kuria

žuvo

vaikai prigėrė 
banės upėje

K u- Trockis esąs sveikas sa
vo trėmimo vietoje

BERLYNAS, geg. 6. — Arti- 
MASKVA, geg. (>. — Kuba- mi Trockio draugai Berlyne ga

nės upėj, Kaukazijoj, atsitiko V(> žinią, kad buvęs bolševikų 
Apvirtus vai- vadas esąs savo trėmimo vic- 

> sienoj,liūs h- dvi seseris, paskui autais- 6r- dvMešjmt 
tęs jų kunus keros.nu, padegęs. |)vv|ika ,k buV() surasta 
r, sėdęs į automobilį, nuvazia- ___________
ęs į miestą i krutamųjų pa

veikslų teatrą. Kai apie vidur-1 
naktį sugrįžęs į farmą, namai 
jau buvę gaisro sunaikinti.

Visa ta baisi piktadarybė at-1 
sitiko balandžio 20.

Vaikėzas pasipasakojo polici
jai, kad tėvas nuolatos jį bar- WASH1NGTONAS, geg. 6. 
davęs, retai kada duodavęs kiek, American Road Building asocia- 
pimgų ir retai, teleisdavęs ja™ cįjos skaitmenimis, per pasta-1 VARSAVOJE praeitą penkta-

auton?obl,l- Balandžio. rus žešerįus metus nelaimiu- (|icnį bandyta nužudyti sovietų 
20 d.emj jis vėl prašęs tėvą au-' g|,()se atsitikimuose Aliuose ir Rusijo.s pasiuntinybės 
tomobiho, bet jis nedavęs. Tada | vieškeliuoge buvo 141,497 as- A1,cksieiuS Lozarev.

__■ _.~_________ ■ mens užmušti ir apie 3,446,000 Lozarevui važiuojant 
mobiliu, vienas jaunas 
vardu Georgy Voiciechovski, 
šovė j jį du kartu iš revolve
rio, bet tik lengvai sužeidė į 
ranką. Voiciechovski tapo su
imtas. Jis pasisakė, kad jau se
nai planavęs atentatą.

Automobilių aukos
Per pastarus 6 metus 141,497 

asmens užmušti, 3446,000 
sužeisti

30 kasyklų pikietininkų 
apkaltinta

/įsiems galą padaryti.

Jachta su vienuolika 
pasažierių prapuolė

sunkiai sužeisti. Tie nelaimingi 
atsitikimai parėjo daugiausia iš 
važinėjimo automobiliais.

Fla., geg. 6. — Pasi- 
nedidelės jachtos su

Bandė nužudyt sovietų 
pasiuntinį Varšuvoj

narys

auto- 
vyras,

STEUBENVILLE, Obio, geg.
DETROIT, Mich., geg. 6. — 

apkaltino trisdešimt asmenų, 
jų tarpe penkias moteris, dėl jų 
tariamo sulaužymo federalinio 
indžionkšeno, kuriuo buvo už
gintas masinis pikietavimas ka
syklų arba bet kuris trukdy
mas darbo kasyklose.

11 asmenų sužeista mo- 
torbusui .susikūlus

MIAMI, 
gendama 
vienuolika žmonių, išplaukusių 
į Biscayne įlanką pasivažinėti 
ir nebe-grįžusių. Bijoma, kad 
nebūtų atsitikus kokia nelaimė.

ROCKFORD, III., geg. (i. — 
šokus į Rock upę pasiskandino 
viena moteriškė, Mrs. Mc- 
Laughlin.

GRR
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Veikiausiai bus gražu ir kiek 
šilčiau; vidutinis, daugiausiai 
rytų vėjas.

Vakar temperatūros 
vidutiniškai 52° F.

Šiandie saulė teka 5:41, lei
džiasi 7:53. Mėnuo teka 10:47 

vakaro.

buvo
v i v

Du lakūnai žuvo nukri
tę i Erie ežerą

juTerol ’̂i VkrituTi Erta Senatorius Walsh atsi 
Ežerą ties Longpoint, Ont., žu-' Sako kandidatuoti 
vo pilotas J. O. Rosecrans ir jo 
pasažierius, apdraudos agentas 
James Lapey.

WASHINGTONAS, geg.
Montanos senatorius Thomas 

jWalsh viešai paskelbė, kad jis 
ištraukiąs savo kandidatūrą 
nominacijai į prezidentus 
mokratų tikietu.

AKRON, Ohio, geg. 6. — Jų i  
automobiliui sulaužius geležinę 
tvorą ir nukritus į Sandy Beach 
parko rezervuarą, du asmens 
prigėrė.

Automobilistų nelaimė de-

Sl 7,800 GROBIS

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
% prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos Baniai

HANSAS CITY, Ka., geg. 6. 
; — šeši banditai puolė čia Helz- 
bergo graznų krautuvę ir pa
spruko su $17,800 vertės dei
mantų.

Gaisras Sturgeon Bay

STURGEON BAY, Wis., 
—- Valmy miestely,

dei-

i. — Federalinis grandu jury 
Praeitą natį netoli nuo miesto 
susikūlė išėjęs iš kelio ir atsi
mušęs į medį motorbusas, ėjęs 
š Detroito į Chicagą. Vienuo- 
ika asmenų buvo sužeisti, vie
kas pavojingai.

Aviacijos aukos 1927 m.
WASH1NGTONAS, geg. 6.— 

*er 1927 metus aviacijos nelai
mėse 164 asmens neteko gyvy
bių, o 149 buvo sužeisti.

Nukovė du sukilėliu
MANAGUA, Nikaragua, geg. 

). Susikirtime su J. V. jūrei
viais netoli nuo Teita nėra, du 
Niką raguos sukilėliai buvo nu
kauti, o kiti du sužeisti.

6. _ Valmy miestely, netoli 
nuo čia, gaisras sunaikino de
vynis namus biznio centre. 
Nuostoliai siekia apie $50,000. house.

J. V. leitenantas prigėrė

HONOLULU, Havajai, geg. 
6. — Besimaudydamas pasken
do J. V. laivyno Įeit. Frank Hill-

f IMPERFECT IN ORIGINAL
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MUSŲ MOTERIMS
>■ ' Veda Dora Vilkienė ■■■■ r   

SPINAKŲ SRIUBA

1 didelis svogūnas
1 i/į šaukšto sviesto
3 puodukai jautienos, gry

nos sriubos
% puoduko baltos duonos 

trupinių
•% šaukštuko pipirų
IVį šaukšto miltų
3 šaukštus šalto vandens
2Vį puoduko smulkiai suka

potų, virtų špinakų
l’/i ppoduko milko iš kepu
Truputį pipirų.
Virk supjaustytus svogūnus 

svieste 5 minutes. Pripilk sriu
bą, duonos trupinius, druską, 
pipirus ir virk ant mažos ug
nies dvidešimts minutų. Su
maišyk miltus su šaltu vande
niu ir gerai išmaišyk, sudėk 
prie sriubos ir duok truputį 
pavirti. Ant galo sudėk špina- 
kus ir supilk milką — ir tuo- 
jaus paduok stalan.

KIAUŠINIAI, ŽALI PIPIRAI
IR TOMATŲ DAŽALAS

2 šaukštai smulkiai sukapo
tų žalių pipirų pakepink 2 
šaukštuose sviesto. Sudėk leng
vai išplaktus kiaušinius, ir vis
ką kartu išmaišyk; pridėjus 
druskos ir pipirų pagal sko
nies.

Prirengk tomatus, išvirk kar
tu su sviestu ir užpilk ant 
kiaušinienės. Paduok karštą su 
bulvėm.

2 ar 3 šaukštus pieno
1 kiaušinis
2 šaukštai sviesto
Vį šaukštuko druskos 
Truputį pipirų 
Cayenne
2 šaukštai sukapotų petruš- 

kų.
Sušildyk ryžius dvigubame 

puode su gana pieno, kad pa
daryti ne minkštą mišinį. Pri
dėk sviestą, prieskonius ir iš
plaktą kiaušinį ir virk pakol 
kiaušinis sukietės. Išimk vis
ką ant torielio, kaip atšals, 
padaryk kotletelius. Apiberk 
baltos duonos trupiniais, įmerk 
j išplaktą kiaušinį ir vėl api
berk duonos trupiniais. Kepk 
karštuose taukuosę pakol ge
rai parus. Paduok stalan kar
štus su obuolių koše, vaisiais 
arba grybų dažalu, padarytų 
iš #rybų, rūgščios Smetonos ir 
sviesto.

vandenį ir virk ant mažos ug
nies 15 minutų. Sumaišyk kor
nų krakmolą su gana vande
nio, kad lengvai piltųsi, supilk 
prie verdančių slyvų, ir virk 
15 minutų. Išimk cinamonus. 
Supilk į formą ir atšaldyk. 
Paduok stalan su paprasta ar
ba išplakta, saldžia smetona.

ti tarpytu sviestu. Jeigu var
tosi uogas arba mažus vaisius, 
apiberk Va puoduko duonos 
trupinių, arba vartok graham 
krekėsų trupinius, trupiniai su
gers uogų sunkas. Paduok sta
lan truputį Šiltą. Pavasary ga
lima vartoti 1 puoduką žalio 
šviežio rhubarb ir 3 puodukus 
obuolių.

Pirkit nuo musų olssllo kai
nomis. Uopper coli rasinis Iii- 
dyluva* virtuvė* boileriui. 
S6.HR Klauaktte Pono

Peoplea Plumbing & 
Ileating Supply So. 
49(1 Mllwaukee Avė., 

401 N. HulMed St.
Haymarket 0078—0070

Phone Virginm *2054

JOSEPH VILIMAS
N <i m u Stoty m o
KONTRAKTOR1US

•1558 S. Wa»htennw Avė. Chicago, III
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MOKYKLOS NURS'B, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURft-

DŽIOVINTŲ SLYVŲ 
PUDINGAS

RYŽIŲ KOTLETAI

’/2 kvortos šaltų virtų ry
žių

Vi sv. slyvų
1 puodukas šalto vandens
1 šaukštuką siropo arba cuk

raus virto su vandeniu
Skurelę nuo vienos citrinos
1 šmotukas nemaltų cinamo

nų
1*14 puoduko verdančio van

dens
16 puoduko kornų krakmo

lo:
Nuplauk ir įmerk slyvas, kad 

stovėtų šaltame vandeny per 
naktį, paskui virk pakol nebus 
minkštos, išimk kaulukus, pri
dėk siropo, citrinų luobelę ir 

sunką, cinamonus ir karštą

MADOS.

OBUOLIŲ STRUDELIS

1 Vi puoduko miltų^ 
i/.į šaukštuko druskos 
Vn puoduko šilto vandens
1 kiaušinis, lengvai išplak

tas
2 kvortos rūgščią obuolių, 

smulkiai supjaustytos
1 puodukas razinkų, besėk

lių
1 šaukštukas cinamonų
Ųo puoduko mažųjų, juodų

jų razinkų
•į puoduko sviesto, ištar- 

pyk
Vi. sv. migdolų, sukaliotų ir 

nušutintų
1 puoduką cukraus.

■ Paimk didelį molinį bliudą, 
sudėk į jį druskų, miltus ir 
^kiaušinį. Pripilk šiltą vandenį 
ir išmaišyk viską greit su pei
liu, o paskui lindėjus ant len
tos ir minkyk — paskui tam
pyk į viršų, į apačią, kad teš
la pasidarytų minkšta ir tęs
tųsi — tešla turėtų lengvai at
stoti nuo lentos. Apiberk len
tą gerai su miltais, padėk ant 
jos tešlą, uždėk tešlą karštu 
(gerai įkaitintų bliudų; padėk 
šilton vieton ant ’/o valandos, 
ar ilginus). Padėk tešlą vidu
ry didelio stalo ant gerai iš- 
miltuotos staltiesės, gerai iš
tepk tešlą tarpytu sviestu, bet 
tepant laikyk ranką apačioj 
tešlos, ir taip laikant tampyk 
tešlą ir ištempk pakol tešla 
bus taip plona kaip popiera ir 
bus taip didelė kaip apvolus 
stalas, ant kurio laikysi tešlą. 
Užberk obuolius, razinkas, ma
žąsias, juodas razinkas, migdo
lus, cukrų, cinamonus, ir pa
lik gan didelius kraštus, liue
sus nuo viso ko. Liuosos vie
tos turi palikti maždaug vie
nas trečdalis. Vieną pusę teš
los užlenk ir pakėlus staltiesę 
abiem rankom iš tos pačios pu
sės taip, kad visa tešla susi
vyniotų į ritulį. Kankon ne
liesk tešlos, tik kelk staltiesę 
auktui, o ritulis pats savaimi 
susisuks.

Paskui jeigu nori gali surie
sti tešlą pagal didumo išsvie- 
stuotos blėties, arba padėti ją 
tiesiai arba supjaustyk, jeigu 
tinka. Kepk karštame pečiuje.
pakol gerai parus. Gali aptep-

PINEAPPLE STRUDELIS

1 blėkinė pineapple, rieku
tėm

V* puoduko baltos duonos 
trupinių arba sutrupintų kh> 
kėsų

Vi puoduko tarpyto sviesto
1, puoduką cukraus
Strudelio tešlos.
Padaryk tešlą dėl strudelio, 

tokią pat, kaip dėl obuolių 
strudelio. Apiberk ištiestą teš
lą su duonos trupiniais, apdėk 
sumaltais pineapple, užberk 
cukrum, apipilk sviestu, suvy
niok tešlą kaip dėl obuolių 
strudelio. Viską taip elgkės 
kaip prie obuolių strudeliu.

KAURAI «
RAKANDAI
Išvalome ir “fumigated”. Kan
dis ir vabalus prašaliname. Vi
sas darbas garantuotas, 48 va
landų patarnavimas. Apskait- 
liavimą suteiksime dykai.

RUG and FURNITURE 
CLEANERS

j 2308-10 W. Harrison St.
Tel. Seeley 8630—8631

MUšTARDA

Budriko Radio 
Skyrius

1 šaukštuką cukraus
Vn šaukštuką druskos
1 šaukštukas geros alyvos
2 šaukštuku maltos muštar- 

dos
2 šaukštuku acto.
Išmaišyk druską su cukrum 

ir pripylus vieną šaukštą aly
vos gerai išmaišyk muštardą 
su actum ir paskui abu miši
niu kartu sumaišyk. Jeigu bus 
per tiršta, pripilk truputį kar
što vandens.

Visados yra pripildytas 
1929 modeliais ir kainos 
mesnios kaip kitur.

naujais 
yra že-

RCA Radiola 18 
su tūbomis

už $137.50

Atvvater Kent 37 
su lubomis

už $110.50

Atvvater Kent 38, 8 tūbų už
$150.00

su tūbomis
Freshman A(’, 6 tūbų už $98.00 
Victor Orthophonic Victrola ir 

Radio krūvoje — elektri kinis
už ...... .................. $249.00

ood

TU ŽINOTI 6ITA

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
ht604 So. Paulina St., Chicago, III.

Skausmo nėr akymirksny 
Tuėtuojinis palengčejltvas, šiuo saugiu, 
tikru budu. Dr. Sclioll'io Zino-pads 
priciastj prašalina—spaudimų ir autuvo 
trynimu—tai vienatinis mokslo būdas 
gydyti kornus. Jie ploni, sauganti, gy
danti. Visose aptickosc, autuvo ir dept. 
krautuvėse.—J5c. #

jysSchoirs Zino-paas

šitas gražus, nau
jas Radio — 
Freshman arba 
Atwater Kent, 6 
tūbų prijungia
mas prie elek
tros. Radio su 
visko, nieko dau
ginus nėr e i k i a 
pirkti, už $87.00

i
i Nauja

Š’tos Victor Vic- 
trolos kaina $12 

Su Rekordais

knyga Radio-Log, kiekvienam
DYKAI

Naujas Grojiklis Pianas. Vertės
$600.00, už $245.00

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.

Chicago, III. ' 
Tel. Blvd. 4705

A food) for pro* 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele* 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KALBfcDAMA aukiteanė* nx> 
kyklo* merginom* apie asme
ninu higi*ną, patyrusi distrlk- 
to nur*4 oaaakl:

'‘Viena pagrindinių taisyk
lių (Jei merginų sveikatos, rei
kia uilaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normali* mank- 
itinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol. ne* ji* 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginom* yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukėtą kiek
vieną vakarą Jo* nepadaryt 11 eii m u rn < >. • *

Nujol galit vartoti nežiū
rint kaip jus jauėlatč*. Kiek
viena moteris privalo turėti 
nu tel] namie.

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

for over 35 years
25 ounces for Z5C

ŪSE LESS 
than of high 
priced brands

MILLIONS OF POUNDS 
ŲSED BY OUR GOVERNMENT

Babies Love It
Del skilvio ir viduriu aeema- 
gumų ii priežasties dantų 
auginio, nieko nėra geresnio 
kaip iis saugus . Kūdikių 
Laiative.

Mrs. Winslow’« 
i Syrup

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

3132—Paprasta . gerai atrodanti 
suknelė. Galima dėvėti prie kiek
vienos progos ir iš byle kokios 
materijos.

Nukirptos mieros 16 ir 18 metų, 
taipgi 36, 38, 10, 12, 14 ir 40 colių 
per krutinę*.

Norint gauti vieną ar (jaugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mlerą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

r NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd) No ...... -..........
Mieros ...... —...... — per krutiną

s ‘ I

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
- —-------------------- -------- r

Uždčkite vieną—skausmo nSrt

JZUOMET renkaties pieną tikrai žiūrėkit jo rųšies.
Persitikrinkit, kad gautumėt geriausj.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

GERAS PIENAS - 
turtingas smetonu, 
šviežias ir grynas

i

Iš Bbwman Dairy Kompanijos Pienas kokį gaunate yra 
pilnas Smetonos, šviežias ir grynas. Jus gaunat ji sal
dų natūraliu skonio, už tai jis yra žinomas.

Bowman's Pienas suteikia sveikatos ir energijos jau
niems ir seniems. Jis yra budavotojas stiprių raumenų 
ir kaulų. Tikrai išgerkite jo mažiausiai kvortą j dieną.

Patelelonuokit i musų arčiausią dastu- 
tymo stotį arba užsisakykit nuo vieno 
musų atsakančių pieno išvažiuotojų.

Per 52 Metus Vadovaujantis Ryšyje

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5 ]
»

Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kif 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. JOHN E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 101 S. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

____------------------r. ----------------- -r-, ■----------------- i--------------------------------------------J

AR JUMS REIKIA PINIGU?

1 - 2 ir 3 MORGICIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
L F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

Į
pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiuro* 
daiktu.
r£AI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro iveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal C o., Saint 
Louis, U. S. A.

25^
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Large Tube 

25"

CM<3 by
L-mbei-t Phvnui .1 Co., Saint U. S Ą.
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N amai ir Žemė
Lietuviu Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bal. 12 d.
_ L. N. T. Tarybos Valdyba:

.1. Vaškevičius, pirmininkas, 3617 Archer avė. Tel. Lnf. 1195
V. M. Stulpinas, sekr., 3255 S. Halsted St. Tel. Viclory 6122
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. Western Avė., Republic 5550

Spalva pakeičia kam 
bario išvaizdą

Spalvoje ir stiliuje istorija 
pasikartoja. Senovės laikais 
kunigaikščių ir karalių gadynėj 
spalva lošė begalo svarbią rolę. 
Buvo kreipiama ypatingos do
mės ne tik į rūbų, bet ir trio-

Nauji bokštai 
Chicagoj

Kuomet . savininkai
atsakomingi

šiuose metuose bus pastatyta
16 aukštų namu, vertės 
$110,000,000.

Keletas pastabi; apie savininko 
ir nuomininko (tenant) atsa
komybę už sužeidimu trečiojo 
asmens.

Kuomet šešiolika naujų trio- 
besių bus užbaigta statyti Chi- 
sagos vidurmiesty, daugelis 
žmonių nebepažins tos vietos ir 
stebėsis kaip tas viskas įvyko. 
O tai bus neužilgo—apie pabai
gą šių metų.

Trys tų namų turės virš 40 
aukštų, o keturi apie 32 aukš
tų. Nauja statyba užims 
1,000,000 kvad. pėdų grindų 
plokštumos, o vertė visko sieks 
$110,000,000.

Daug kartų teismuose išky
la šiokis klausimas: ar gali bū
ti paliuosuotas savininkas nuo 
atsakomybės atsitikime, jei tre
čias asmuo tampa sužeistas 
ačiū netvarkingam nuosavybės 
stoviui, jeigu, jis, savininkas, 
turi kontraktą su nuomininku, 
sulig korio savininkas | 
suojamas nuo tokios atsakomy-

daugiau rūpinos

aukštu

Astuoni bokštai bus įrengta 
šiame pavasary:

333 N. Michigan Avė 32 au
kštų kaina $9,000,000.

Dvidešimts vieno aukšto prie
das prie Insurance Exchange 
kampe Van Buren ir Sherman 

^gatvių—vertės $6,500,000.
Dvidešimts

ofisų trobesys prie VVells gat
vių ir Wacker Drive— 
$5,800,000.

Dvidešimts trijų aukštų prie
das prie City Safe Building ant 
VVells gatvės, 100 pėdų nuo 
Randolph. Kainuos $5,000,000.

Chicago Evening Post Build
ing, Wacker Drive ir Post 
Place, 19 aukštų $3,000,000.’ 

24 aukštų Millinery Center, 
65 East South Water gatvė, 
$2,850,000.

vertės

.Michigan Chesnut Bnilding, 
krautuvių ir ofisų namas — 
$2.000,000.

Astuoni kiti triobėsiai, tarpe 
kurių keletas pradėta statyt

Naujas Chicagos Operos na
mas, Wacker Drive tarpe Ma
dison ir VVashington gatvių., 
42 aukštų—kaina $22,000,000.

Chicago Daily
Canal gatvė
VVashington 
$17,500,000.

News namas, 
tarp Madison ir 
25 aukštų— vertės

Foreman Bank40 aukštų
Biulding pietiniam kampe I41 
Šalie ir Washington, 25 aukš
tų; vertė—$10,000,000.

Willoughby Bokštas, pietinis 
kampas Madison ir Michigan, 
42 aukštų, vertės—$3,500,000.

Steuben
šiaurinis kampas 
dolph gatvių, 40 
000,000.

(vokiečių) namas, 
VVells ir Ran- 
au kštų— $7,-

and Shop val-Hillmano Stop 
gomųjų daiktų krautuvė, 30 W. 
VVashington gatvė, 17 aukštų, 
vertės — $4,000,000. Madison- 
Clark triobesys, pietinis kam
pas Clark ir Madison gatvių— 
$4,000,000.

Lawyers (advokatų) namas 
šiaurinis kampas Washington 
ir La Šalie gatvių, 25 augštai— 
$2,500,000.

Aukščiau paduotos skaitlinės 
daugiau negu kas kitas parodo, 
jog Chicagos pietojimuisi nėra 
rybų.

NAUJIENAS, CfflCMo, IH

VELTU! Dabar

THE PILIENBRAU CO, CHICAGO

330 S. State St., Chicago
168 N. State St., Chicago 

H VV. Randolph St., Chicago 
1446 Broadway, Gary, Ind.

Gausit High- 
ball stiklu vėl 
tui priė kiek 
vieno h e n o 

Pilzenbaur. (Jau
kit tą klą šiandie.

IRIETUVA
Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

1928
Iš new York o Klaipėdon

Su prisirengimu jau
nedauk laiko liko

STOFFEL’S, Ine
616 State St. . 616 State St.

Racine, Wis.
Tel. J3353

Kaurai, karpetai, linoleum, Lan
gų Užlaidos, Draperies. Olseliu 
ir Retai). Išimtini pardavinėto
jai, 3% pigiau už cash.

Nauji Rekordai 
Už Senus!

APLANKYKIT

Niagara Falls

Nemeskit šalin savo senus 
fonografų rekordus. Dabar 
jie yra jums ko nors verti!

Tiktai atveskite juos pas 
mus ir gausite be jokio pri
mokei i mo sau tinkamą nau
ją rekordą už kiekvieną 10 
senų rekordų, šiam pasiūly
mui nėra jokio aprubežiavi- 
mo. Atneškite kiek tik nori
te senų rekordų.

Mes turime didžiausį pa
sirinkimą rekordų Ameriko
je: Victor, Columbia, OKeh, 
Brunsvvick, Vocalion, ir t.t.

Atveskite savo senus re
kordus šiandie. Bile vieną 
jums paranki krautuvė ma
loniai suteiks jums patarna
vimą. Veik it dabar!

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

vietos aplinkybių.

Pietų šalyse didžiūnu pilys 
spindėjo savo spalvose, šiaurėj, 
ypač Prancūzijoj, kur oras šal
tesnis, žmonės 
įvairiais sienų 
puošimais.

Dvidešimtas 
našus į anuos
Dar keliasdešimt 
amerikiečių 
ke ir viduj, 
notoniška. 
oro tamsios 
ir jautiesi 
esąs.

Toki staiga permaina spalvoj 
i ir 

prancūzų dvasia bei stilius pri
gijo. Daugeliui tas patiko, nes 
įvairios ir skaisčios spalvos 
kambariuose žuvėja lygiai jau
nus ir senus. Mums lietuviams 
tas yra labai artima, nes iš ma
žens esam įpratę prie įvairių 
gamtos spalvų ir jų pamėgdžio
jimas namuose daugina musų 
smagumą.

amžius yra pa- 
senuosius laikus, 

metų atgal 
namų išvoizda lau-
buvo paniurus mo- 
Juodi akmenys iš 
sienos viduj. Įeini 
tartum kalėjime

l>aliuo- pasireiškė tuojau po karo

Pavyzdžiui — Jonas išnuo- 
muoja visą savo namą Petrui, 
krautuvininkui ir padaro sutar
tį, kad namų jis pats (Petras) 
prižiūrėtų ir savininkas su tuo 
nieko bendro neturės. Dabar, 
sakykim, ateina į krautuvę, 
žmogus ir nepastebėdamas su
puvusių grindų išlaužia sau ko
ją. Kas tuomet bus atsako- 
mingas prieš nukentėjus)?

Bendrai kalbant, namo savi
ninkas nėra atsakomingas už 
susižeidimą nuomininko, jeigu 
tas žinojo apie triobesio truku
mus ir niekam apie tai nepra
nešė. Nuomininko legališka 
pareiga yra pranešti savininkui 
kiekvieną trukumą, o jeigu ta
sai atsisako, tai nuomininkas 
turi pats atlikti darbų ir bylų 
pristatyt pačiam savininkui.

Atsakomingi žmonės
Nors kiekviena biznio šaka 

paliečia didelius skaičius žmo
nių, tačiau retai kuriai tenka 
lošti toki svarbi ir atsakomin- 
ga rolė, kaip nekilnojamai nuo
savybei. Visi privalo turėti pa
stogę antrąją musų neatbuti- 
nybę po maistu. Ir šiam daly
kui žmonės praleidžia gerą da
lį savo uždarbio.

Tokiose sąlygose, supranta- 
. ma, reikalinga turėt patikimus 

Suprantama, jei tarp jų bu- jr sąžiniškus asmenis, kurie 
kuri pagelbėtų mums apsirūpinti sa
lino vo namus. Lietuvių Nekilnęja- 

Tarybos -nariai savo 
pasižadėjimą 
teisingą pa- 
nusistatymo

vo padaryta sutartis, 
jaliuosiioja savininką

taisymo darbų ir atsakomybes.

Grįžtant dabar prie to žmo
gaus, kuris tampa sužeistas 
nuomininko krautuvėj, tenka 
pasakyt, jog ir šiame atsitiki
me savininkas negali būti atsa
komingas. Jeigu nuomininkas 
nepastebėjo ir nepranešė, tai 
sulig padarytos sutarties savi
ninkas nėra kaltas.

jo kostumerių. 
pašalinius asme- 
svėtimi vienam

čia kalbėjau 
nuomininko ir 
Bet kaip apie 
nis, kurie yra
ir antram; sakysim praeinan
čius šalygatiu. Teisės šių žmo
nių nėra paliestos sutarty tarp 
savininko ir nuomininko, sulig 
kurio pastarasis ima visą atsa
komybę. šiuose atsitikimuose 
savininkas gali būti patrauktas 
tieson.

Pigus namas ant 
brangaus loto

Nekilnojampj nuosavybėj 
labai dažnai daromos šios 
klaidos: pirkimas brangaus lo
to ir statymas ant jo pigaus na
mo, arba nupirkus pigų lotą 
papuošti jį gražiu ir brangiu na
mu. Paskutiniam atsitikime 
savininkas gali daugiau nuken- 
tėt, nes netikusi apielinkė gali 
greitai vertę sumažinti. Pirma
me atsitikime, reikalui užėjus, 
nuversi namą, ir esant dides
niam lotų reikalavimui galėsi 
dar uždirbti . Bet kada žemės

ELEKTRIKINIAI LAIKRO- *vertė menka’ 0 namas brangus, 
(savininkas anksti ar vėlai turės 
nuostolių.

Abejuose atsitikimuose rei
kėjo išlaikyt lygsvara arba pro
porcija.

yra 
dvi

Viena elektros kompanija 
(Langamono Electr. Co. 
Springfield, III.) prisiuntė 
mums aprašymą, naujai paga
minto elektrikos laikrodžio ap
rašymų. Laikrodis nuolatos 
užsukamas mažo elektros moto
ro ir labai teisingai rodo laikų 
(30 sekundų 
tę).

Laikrodžio 
prieinama ir
kiems namams bei ofisams.

Chicagos žemė 
pabrango

tikslumu j savai-

kaina esanti labai 
tinka privatiŠ-

Oficialus valdžios pranešimai 
rodo, jo^ visos Chicagos lotai 
arba žemė per vienus 1927 me
tus pabrango $575,000,000.

Tai tik pereitais metais.

xxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxx

čia Yra Tvirtumas!

Naujiena Ekskursija
Gegužio 29 d

Baltic America Line Lituania

nanuis. 
mo Turto 
noru yra davę 
teikti visuomenei 
tarnavimą iš šio 
jie laikos.

Taigi kreipentis
• MALT

į juos mes 
tik sau gerą padarysim.

Reikalavimas namų 
didėja

Viena gerai žinoma lietuvių 
real estate įstaiga mums užtik
rino, jog pavasariui užėjus jau
čiasi didelis namų reikalavimas 
Chicagoj.

Dabartiniu laiku retai kas be- 
perka tolimas 
visų

subdivizijas, o 
akys nukreiptos į miestą.

Klausimai
Nesutikimai su kontraktoriu

M. Šileikis, 
Ekskursijos palydovas

PUIKIU NICKEL
Cleveland, Ohio

Detroit, Mich.

SKUBINKIT

PLATE IR LAKAWANNA GELŽKELIU
East St. Louis, III.

Springfield, III.

1. Kl. Mano kontraktorius ir 
aš negaliu sutikti dėl tam tik
ro darbo, kurį aš manau jis tu
rėjo atlikti ir pavartot specialę 
medžiagą. Jis reikalauja pinigų. 
Ką patartumėt man daryti?

P. Ant.
Atsak. Pasiulykit jam trečių

jų teismą išlyginti skirtumus. 
Jei ne sutiks, tuomet kreipkitės 
į advokatų.

Specialia pasiūlymas vertelgoms.
Phone Haymarket 8335 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Grand Rapids, Mich.

Akron, Ohio

Toledo, Ohio

Michigan City, Ind.

Westville, III.

Omaha, Nebraska

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

LACKAWANA VAGONAISPU1KIAIS NICKEL PLATE
Pagražins Grant 

Parką
Miesto architektai jau galuti

nai priėmė projektų sutvarkyti 
vidurmiesčio paežerj.

Bus pastatyta visa eilė tiltų, 
išvesta bulvarai ir gatvės, taip 
kad publika galės susirinkti va
saros 
laiką 
čių.

metu ir smagiai praleisti 
nejaučiant vasaros karš-

Pereitos savaitės 
biznis

Transferuota 2,250 
Paskolinta 3,152 
Leidimai nau
jiems namams 226

$1,110,269
24,588,915

11,078,400

MŪRINIS arba MEDINIS 

c i n imokgti — kit* iei,Kvais ig‘ vi” mokėjimais j 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir į priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų. 
Vardas ...
Adresas •

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Purk 8270

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Gražiausiais keliais einančiais palei Erie ežerą ir Poco- 
no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas bran- *
giau galės pamatyti garsų Niagara Falls vandenpuolj ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui į New Yorką.

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuojaus

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago
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DERYBOS SU LENKAIS BERLYNE

ARTINASI VOKIETIJOS RINKIMAI

Už dviejų savaičių, gegužės 20 d., Vokietijoje bus 
enkama reichstagas (visos šalies parlamentas) ir Prū

sų landtagas (seimas). Tai bus didžiausieji šių metų rin
kimai Europoje.

Balsavimo teisę Vokietijoje turi daugiau kaip 
41,000,000 piliečių, šitie balsuotojai yra pasidalinę tarpe 
25 partijų, iš kurių tečiaus tik apie tuzinas yra stambios 
partijos, o kitos — menkos srovelės, tarytum tyčia tam 
susidariusios, kad balsuotojui butų sunkiau orientuotis

Balandžio m. 20 dieną Berlyne susirinko Lietuvos ir 
Lenkijos atstovai toliaus tęsti derybas, kurios buvo pra
sidėjusios Karaliaučiuje kovo mėnesio pabaigoje. Pir
mininkauja lenkas Holuvko, buvęs rytų departamento 
direktorius Lenkijos užsienių reikalų ministerijoje, o 
dabar — direktorius nesenai sudaryto specialio “Lietu
vos departamento”.

Taigi Voldemaras savo pažadėjimus, duotus Tautų 
Sąjungai gruodžio mėnesyje, visgi pildo, nors jisai Lie
tuvos žmonėms tvirtino, kad be Vilniaus taika su len
kais esanti negalima. I

SLA. RINKIMUS KOMUNISTAI VĖL PRAKIŠO

Tikrų davinių apie SLA. Pildomosios Tarybos rin
kimus, kurie pasibaigė balandžio 30 d., dar nėra. Bet ga
lima numanyt, kad bolševikų “progresyvis” sąrašas pra
laimėjo, nes “Tėvynė” šitaip rašo:

“... Komunistų partija savo suburtas jėgas Su
sivienijime perdaug padidintai apskaitliavo ir per- 
ankšti paskelbė savo ‘credo’. ”
Dalykas tame, kad komunistai, kaip teko girdėt, iš

leido oficiali savo partijos pareiškimą apie tikslus, ku
riuos jie turi, skverbdamiesi į SLA. centrą.

Galutinai atmušti tečiaus tų strakalų pasikėsinimus 
prieš Susivienijimą teks Baltimorės seimui. Delegatų 
rinkimas i jį pasibaigs šį mėnesį. Iš tų kuopų, kurias 
kontroliuoja komunistai, delegatų renkama tiek, kiek 
tik konstitucija leidžia (kartais net daugiau), nors daž
nai tų kuopų ižduose vos yra' pakankamai pinigų vieno 
delegato kelionės išlaidoms apmokėti. Aišku, kad “prog
resyvių“ delegatų kelionės bus apmokėtos iš kokių nors 
pašalinių iždų.

Tame yra pavojus Susivienijimui! Ir yra labai svar
bu, kad SLA. nariai tą aiškiai suprastų. Komunistai 
nuolatos renka aukas — tai Rusijos badaujantiems žmo
nėms, tai Kinijos revoliucijai, tai Sacco ir Vanzetti gy
nimui, tai mainierių unijos “gelbėjimui” — ir už šitą 
“mielaširdingą” darbą pasiima sau “komišenus”. O be 
to dar jie gauna sendvičių nuo savo dėdžių iš Maskvos. 
Taip kad bile kokiai savo meklerystei jie pinigų turi.

Butų gėda Susivienijimui, jeigu ačiū tam komunis
tai sugebėtų užvaldyt SLA. seimą. Kol nevėlu, tegu ge
riau SLA. kuopos apsižiūri!

tiek, kad pajėgtų pašalinti iš valdžios nacionalistus. Vo
kietijos rinkimų kovoje faktinai ir yra svarbiausias 
klausimas: ar nacionalistai, ar socialdemokratai bus va
dovaujanti partija ateinančioje valdžioje?

Kai dėl komunistų, tai šį kartą jie gali būt taip pat 
sumušti, kaip nesenai Franci joje, kur vietoje 27 atstovų 
pravesta tik 14 komunistų. Franci joje, tiesa, komunis
tai gali dar save raminti, kad jie, nors pražudė beveik 
pusę mandatų, bet padidino savo balsų skaičių. Vokieti
joje jie turbūt neturės ir šitos paguodos, nes pirmu kar-

rinkimų dienoje. <
Galingiausia vokiečių partija yra socialdemokratai, 

surinkę per rinkimus 1924 m. gruodžio mėnesyje, 
7,880,058 balsus. Po jų seka Vokietijos nacionalistai, ga
vę tuose pačiuose rinkimuose 6,704,265 balsus. Jie yra 
monarchistai; prieš karą vadinosi konservatoriais. Se-
kanti partija katalikų 'Centras, su 4,118,190 b. Paskui 
Vokietijos liaudies partija (kapitalistų partija), su 
3,048,138 b.; komunistų partija, su 2,708,176 b.; demok
ratai, su 1,917,485 b.

Yra neabejotina, kad socialdemokratai žymiai pa
didins savo balsų ir mandatų skaičių, kadangi visuose
vietiniuose rinkimuose pei* keletą paskutinių metų so- T: 
cialdemokratai laimėdavo. Bet nežinia, ar jie sustiprės'0“

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ----- ----------------------- $8.00
Pusei metų ............... ___....... 4.00
Trims mėneriams ________ 2.50
Dviem mėnesiam _...........« 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ..............  3c
Savaitei ---------------------------- 18c
Mėnesiui __________________  75c

Suvienytose Valstijose, na Chicago
je, paštui

Metams ................ ......_.......— $7.00
Pusei metų ...................................8.50‘
Trims mėnesiams —..........— 1.75
Dviem mėnesiams ________ 1.25
Vienam mėnesiui -______  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ................ —............... $8.00
Pusei metų —...........  4.00
Trims mėnesiams —____ — 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

tu šituose rinkimuose Vokietijos komunistai yra suskilę 
į dvi priešingas frakcijas (stalinistus ir leninistus), ku
rios stato atskirus kandidatų sąrašus.

Jeiku reakcininkai Vokietijoje prakiš, tai ne tik 
Vokietijoje, bet ir visoje Europoje žymiai sustiprės de
mokratijos ir taikos jėgos.

Nelaimingi
mai ir nuovargis

Nelaimingų atsitikimų priežas
tys. — Palinkimas prie nelai
mių. — Pavojingi darbai. — 
Su kurios rųšies žmonėmis 
daugiausia nelaimių pasitai
ko? — Nuovargio tyrinėji
mas laboratorijoj. — Poilsio 
periodai ir darbo našumas.

Paprastai manoma, kad vy
riausias nelaimingų atsitikimų 
faktorius yra pavojingi darbai. 
Tai, žinoma, tiesa, bet neabso- 
liutė tiesa. Sakysime, du dar
bininkai dirba vienokį darbą. 
Vienas jų per metus susižei
džia du ar net tris kartus dau
giau, negu kitas. Kodėl? Anglų 
industriniam nuovargiui tyrinė
ti komisija sako, jog tatai par
eina nuo to, kad vienas žmogus 
turi daugiau “palinkimo” (pro- 
neness) prie nelaimingų atsiti
kimų, negu kitas.

Nėra rekalo aiškinti, kad 
angliakasį visuomet gali grei
čiau patikti nelaime, negu ap- 
draudos kompanijos agentą, ar
ba kad laivų pečkurio užsiėmi
mas yra pavojingesnis nei siu
vėjo. Vienok nežiūrint į tai, 
kartais pavojingą darbą dirban
tis žmogus gali turėti mažai 
nelaimingų atsitikimų, o tuo 
tarpu kitas žmogus, kurio dar
bas palyginamai nėra pavojin
gas, nuo nelaimingų atsitikimų 
tiesiog nepajėgia atsiginti. O 
tai pareina nuo žmogau?, taip 
sakant, apsigimimo.

Jei psichologai ir industriniai 
inžinieriai galėtų išrasti tam 
tikrą būdą, kuris duotų gali
mybės pasakyti žmogaus “pa
linkimą” prie nelaimingų atsi
tikimų, tai toks išradimas turė
tų neįmanomai didelės vertės. 
Tąsyk nelaimingų atsitikimų 
skaičius žymiai sumažėtų, nes 
tie žmonės, kurie netinka pavo
jingiems darbams dirbti, butų 
išskirti. Kitaip sakant, jie ne
būtų prileidžiami prie pavojin
gų darbų pramonėj.

Anglų tyrinėtojai per keletą 
metų studijavo nelaimingų at
sitikimų priežastis. Nelaimės 
nėra pripuolamas dalykas. Psi
chologiniu žvilgsniai nelaimingi 
atsitikimai vyriausia įvyksta 
todėl, kad kai kurie žmonės ne
sugeba tinkamai ir greitai 
orientuotis. Tokiu budu nelai
mė gali ištikti ir atsargius 
žmones, kuomet jie patenka į 
pavojingą padėtį ir nesusigau
do kas daryti.

Pasirodė taipgi, kad žmogaus 
išmintingumas neturi nieko 
bendra su nelaimėmis. Ne retai 
aukšto inlekto žmonės turi 
daugiau nelaimingų atsitikimų, 
negu taip vadinami moronai 
(silpnapročiai). Daugiausia ne
laimingų atsitikimų įvyksta 
tarp tų, kurie pasižymi silpna 
koordinacija. Pavyzdžiui, im
kime automobilistus. Vienas 
automobilistas, atsidūręs pavo 
jingoj padėtyj, tuoj susigaudo 
kas reikia daryti, o kitas ne. 
Jeigu reikia pasukti į šalį arba 
sustoti ant vietos, tat pirmasis 
padaro tatai žaibo greitumu ir 
tokiu budu išvengia nelaimės.
Tuo tarpu antras autoniobilis- 
as susimaišo ir padaro ne tai, 

kas reikia padaryti. Tarp jo 
rankų, kojų ir proto nėra tin
kamos koordinacijos. Ačiū tam, 
žinoma, su automobiliu jis gali 
turėti daug visokių nelaimių.

Temperamentiniai nepastovus 
žmonės (t. y. tokie, kurie yra 
labai nerviški ir ūmi) irgi pa
prastai yra “linkę” prie nelai
mingų atsitikimų. Anglų mo- 

. kslininkai tuo pačiu laiku tyri- 
‘nėjo ir nuovargio problemą.

atsitiki"1>asilod5, knd darbingumas žy
miai pakyla, kuomet darbinin
kams duodama progos bent ke
letu kartų per dienų po penkias 
ar kiek daugiau minučių pasil
sėti. Vienok vieni žmones grei
čiau pavargsta bedirbdami, ne
gu kiti, žmogus daug greičiau 
pavargsta, kuomet jis dirba to
kį darbą, kurio nemėgsta. Tą
syk vienokios ar kitokios rų
šies permaina pašalina tą nuo
vargį.

Ofiso darbininkas, kuris pa
vargsta bedirbdamas prie stalo, 
nebejaučia jokio nuovargio, kai 
išeina golfą lošti. Stenografė, 
kuri per dieną nusikamuoja 
prie rašomosios mašinėlės, va
kare atgyja šokių salėj. Bet 
reikia turėti galvoj, jog proto 
darbininko nuovargis yra skir
tingas, sakysime, nuo mūrinin
ko nuovargio. Be to, vieni rau
menys pavargsta daug grei
čiau, negu kiti ir todėl jiems 
yra reikalingas tankesnis poil
sis.

Nuovargis gali pareiti nuo 
toksinų (nuodų), kuriuos siste
ma nespėja pašalinti arba nuo 
to, kad kūno ląstelėms trūksta 
atatinkamo maisto. Kuomet la
boratorijoj daroma eksperimen
tai, tai sakoma, jog raumenys 
yra nuvargę, jei jie daugiau 
nebegali dirbti. Jeigu vienu 
pirštu kilnojama, sakysime, 
šimto svarų sverimus tol, kol 
pirštas visiškai pavargsta ir 
nebegali susilenkti, tai reikalin
ga dviejų valandų poilsio pirm 
negu pirštų raumenys atsipei
kėja. Eksperimentai taipgi ro
do, jog juo ilgiau dirbama, tuo 
daugiau laiko reikalinga poil
siui. Jei, pavyzdžiui, po pakė
limo 30 kartų šimto svarų sver- 
mens pirštas visiškai pavargsta 
ir yra reikalingas dviejų valan
dų poilsio, tai po pakėlimo sver- 
mens 15 kartų jis atsipeikės 
į pusę valandos, o ne valandą.

Po pusės valandos intesyvaus 
proto darbo reikalinga valan
dos poilsio, kol pašalinama nuo
vargis. Po vienos minutės skai
čiavimo (dauginimo) reikalinga 
keturias minutes ilsėtis, kol 
sugrįžta normalus proto pajė
gumas.

Poilsio svarbumą darbinin
kam^ pradėjo jau suprasti ir 
kai kurie pramonininkai. Jie 
duoda darbininkam kas valandą 
ar kas antrą valandą penkias 
minutes ar daugiau poilsiui. Tai 
daroma, žinoma, ne iš meilės. 
Mat, tyrimai parodė, jog poilsio 
periodai kaip tik darbdaviams 
išeina ant naudos. Darbininkai, 
kurie turi progos po kelias mi
nutes pasiilsėti, dirba spar
čiau. Reiškia, jų darbingumas 
padidėja. Poilsio periodai ypač 
padidina darbo našumą ten, 
kur darbas yra monotoniškas.

Vienas darbas reikalauja ma
žiau poilsio, kitas daugiau. Po
ilsių tankumas irgi priklauso 
nuo darbo. Prie labai monoto
niškų darbų reikalingas yra 
tankesnis x poilsis, sakysime 5 
ar 4 minutes kas valandą arba 
net kas 45 minutes.

čia jau reikia priminti, jog 
darbo našumas nepriklauso nuo 
darbo dienos ilgumo. Per 8 va
landas darbininkas gali padary
ti daug daugiau, negu per 10 
valandų. Faktinai taip ir yra. 
šiandien darbininkas per dieną 
(8 valandas) padaro daugiau 
darbo, negu prieš tris dešimtis 
metų darbininkas padarydavo 
per 10 ar 11 valandų. O taip 
esti todėl, kad juo labiau nu
vargsta žmogus, tuo labiau jo 
darbo našumas sumažėja. Ilgas 
valandas dirbantis žmogus be
veik visuomet jaučiasi nuvar
gęs; ačiū tam jo darbo našumas 
žymiai nupuola. —K. A.

Gydytojas Jonas Kairiūkštis.

Žmogaus Kilmės Problema
“Visų žmonijos klausimų 

klausimas” — taip pavadino 
anglų anatomas s (organizmų, 
kūnų sudėties mokslas) IIux- 
ley tą seną problemą (uždavi
nys), kuri nuo to laiko, kaip 
atsirado žmogus ir jojo sieki
mas pažinti pasaulį, judino 
žmogaus protą — iš kur esa
me kilę ir kur einame? žmo
gaus prigimtis, jo kilmė už
imdavo visados centrinę žmo
gaus pažiūrų vietą, sudaryda
vo taip sakant, jų branduolį. 
Reikia pripažinti, kad tos pa
žiūros, kurios viešpatavo iki 
šių laikų, išskirdavo žmogų, šį 
patį įdomųjį ir svarbųjį moks
liško tyrinėjimo objektą (ty
rimo daiktą) iš pritaikinimo 
grynai mokslinių metodų (pla
nas, tvarka) srities. Kiekvie
na pastanga lyginti jo ypaty
bes su/ kitų gyvių ypatybėmis 
buvo laikoma neleistina ir pa
vojinga. Mokslinio galvojimo 
senovėje nebuvo; viešpataujan
čios pažiūros semdavo savo tu
rinį iš religinių padavimų, žmo
gus buvo apglėbtas slėpininga 
skraiste. Jis pats sau rodė
si apdovanotas ypatinga pri
gimtimi ir kilme. Tik pasku
tiniuoju laiku prasidėjo iš pa
nagių šio klausimo tyrinėjimas: 
išsiplėtoję gamtos mokslai da
vė tiek daug medžiagos, kuri 
leidžia plačiai nušviesti šį klau
simą ir šioj srity nustatyti pa
grindinius dėsnius. Savo pa
sisekimu ir pažanga šiuo atve
ju mokslas dėkingas tam, kad 
šis klausimas tapo sprendžia
mas bešališkai, t. y., jam iš
spręsti buvo pritaikintas gam
tos mokslų metodas — stebė
jimas ir tyrimas.

Atkreipus musų dėmesį į 
klausimą, kurios prigimties y- 
ra žmogus, ar jisai turi teisės 
užimti atskirą vietą gyvių tar
pe ar yra su kitais gyviais su
rištas giminybės ryšiais, iškyla 
reikalingumas palyginti žmo
gaus kūno sudėtį ir ypatybes 
su kitais gyvuliais, nustatyti 
panašumus ir skirtumus. Kaip 
yra žinoma, šį dalyką ir gvil
dena ypatinga gamtos mokslų 
šaka — palyginamoji anatomi
ja. Tasai mokslas ir liudija 
žmogų esant kūno sudėtimi 
“bendro tipo ir modelio”, kaip 
ir kiti gyvuliai. Kiekvienas 
jo kaulas, raumuo, liauka ir 
šiaipjau organas gali būti pa
lygintas su atatinkamais kitų 
gyvulių organais. Kas susipa
žino su žmogaus kūno sudėti
mi ir veikimu, tas tuo patim 
turi supratimo ir apie kitų gy
vulių kūno sudėtį.

Šitas faktas buvo jau gilioj 
senovėj taip gerai žinomas, jog 
žmogaus anatomija buvo kuria
ma, pasiremiant ne tiktai bež
džionių, bet ir kitų gyvulių lie
kanomis. Todėl nenuostabu, 
kad XVIII amžiaus pabaigoj 
mokslininkas Linneus, garsus 
savo laikų zoologas, (zoologija 
— mokslas, kuris tiria gyvuli- 
ją), pirmas aprašęs ir davęs 
augalų ir gyvulių formų klasi
fikaciją (reiškinių ir šiaip da
lykų skirstymas tam tikromis 
grupėmis, skyriais) ir už tai 
įgijęs nemirtingų nuopelnų 
mokslo, suteikė žmogui vietą 
greta antropoidų t. y. aukštes
nių beždžionių ir sujungė juos 
vienoj gyvulių šeimoj vardu 
“primatai.” Kaip tada, taip 
ir ankščiau steigėsi surasti 
žmogaus kūne organų (kūno 
dalių) ir funkcijų (veikimų), 
kurių negalima butų sutikti 
gyvulių tarpe. Įdomu, kad vi
sos šitos pastangos nuėjo vel
tui, ir visiškai teisingai todėl 
mokslininkų didžuma laiko tą, 
kuris tyrinėja patį žmogų, tik
tai specialistu tarpe zoologų. 
Juo labiau tyrinėjimo atžvilgiu 
skirtumas tarpe žmogaus ir gy
vulių turi išnykti, juo labiau 
šiandien tyrinėjama ne taip, 
kaip pirma, žmoguje dvasią, o 
gyvuliuose kūną, bet abu da
lyku abiese.

Nuo to laiko, kaip pasirodė 

Darvino veikalas apie gyvuli
uos evoliuciją (plėtotę), kuris 
savo laiku iškilmingai perėjo 
per Europą ir užkariavo beveik 
visą mokslo pasaulį, gamtinin
kai netruko pritaikint evoliuci
jos mokslo išvadų prie žmo
gaus. Pats Darvinas vienas 
pirmųjų buvo išleidęs veikalą 
apie žmogaus padėtį gyvulijos 
tarpe ir jo kilmę. Net dabar 
užtat dažnai klaidingai mano
ma, kad darvinizmas esąs žmo
gaus išsiplėtajilmo teorija ir 
dar iš beždžionių^ tuo tarpu 
kaip iš tikrųjų jis, palygini
mai, mažai bendra teturi su 
žmogaus kilmės problema. Dar
vinizmas (Darvinizmo mokslas 
apie augmenijos ir gyvulijos for
mų atsiradimą) yra tai ypatin
ga evoliucijos rūšis, būtent, te
orijos apie gyvulijos plėtotę 
natūrinės atrankos keliu; todėl 
galima būti griežtu antidarvi- 
nistu ir laikytis žmogaus gy
vuliškos kilmės teorijos. ši 
paskutinioji apima daug plates
nę davinių sritį. Ištikrųjų, 
kas nepatingėtų peržiūrėti pas
kutiniųjų dešimtmečių darbus 
zoologijoj, anatomijoj ir kituo
se moksluose, ypač periodiniuo
se gamtininkų leidiniuose apie 
žmogaus padėtį gyvulijoje, tas 
pamatytų, kad gausingais, pla
čiais ir pakankamais tyrimais 
yra išrodyta, kad visa žmo
gaus kūno sudėtis sutampa su 
aukštesnių žinduolių sudėtimi 
arba sudaro tokių skirtumų, 
kurių priežastimi galėjo būti tik 
artima giminybė. Palyginamo
ji anatomija aikštėn iškėlė di
delį faktų skaičių, paliečiančių 
beždžionės ir žmogaus kūno 
santvarkos vienodumą. Kaip 
žmogaus, taip ir beždžionės 
griaučiai sudėti iš tų pačių 
kaulų ir randasi vienodame su
jungime ir padėtyj. Skirtu
mas, šiaipjau, nežymus, palie
čia tiktai jų dydį ir formą. Dar 
didesnį panašumą parodo min
kštosios kūno dalys, įvairus or
ganai, ypač savo išvidine struk
tūra: antai, tik žmogaus ir 
aukštesnių beždžionių akyse y- 
ra mucula lutea, geltonoji dė
mė, pati jautringoji tinklinės 
plekšnelės dalis, kuri regėjimą 
aiškesnį padaro ir šaip paleng
vina perspektyvinį matymą; 
hymen — ypatingoji plekšnelė 
moters lyties organuose, puo
šianti jos mergystę, pasirodo 
irgi kai kurių beždžionių turi
ma ir tt.

Įdomu, kad kai kurios, ypač 
laukinių žmonių giminės, rasės 
savo kūno santvarka artimes
ni beždžionėms, kaip Europos 
gyventojai. Yra žirioma, kad 
beždžionės kojų letenos, būda
mos dargi smulkesnėse dalyse 
panašios į žmogaus leteną, su
daro veik tiktai funkcionalinj 
(veiksminį) skirtumą: beždžio
nės letena, pritaikinta daugiau 
apkabinti, yra tikras griebia- 
masai organas. žmogus yra 
nustojęs tos ypatybės ir vien 
tiktai laukinėse, atsilikusiose 
tautose galime sutikti tos funk
cijos likučius. Vedai, Ceilono 
salos gyventojai, turėdami di- 
dęlį kojų pirštą, žymiai atsiki
šusį nuo kitų, kas ypač pažy
mėtina beždžionei, sugeba ge
rai jais judėti. Kynai, laivų 
irėjai, naudojasi dideliais kojų 
pirštais irtis. Panašių dalykų 
randamo ir kitur, pavyzdžiui, 
rąidės S pavidalu stuburkaulio 
įlinkimas, charakteringas žmo
gaus griaučiams, silpniausia iš
reikštas veduose ir vos įžiūri
mas beždžionėse. Deja, ir ki
tos šios žemesnes tautos ypa
tybes, kaip ilgos rankos, ku
rios ypač savo delbies ilgumu 
praneša europiečio ranką, arti
na šiuos laikinius žmųnus prie 
beždžionių.

Nors žmogui yra skirtumų, 
labiausia priklausančių nuo sta
čios eisenos ir smagenų plėto
tės, tačiau tikslių palyginamo
sios anatomijos įrodymu rezul
tatus, pasiektus daugiausia per
paskutinę pusę šimtmečio, ga- b^ingi dfiV£XUL

ime formuluoti šiuo posakiu, 
pasiūlytu jau gana senai zoolo
go liuxley: visi kūno santvar
kos skirtumai tarp žmogaus ir 
aukštesnių beždžionių yra ma
žesni, kaip tarpe tų beždžionių 
ir jų žemesnių giminaičių — 
pusbezdžionių. Jau palygina
mosios anatomijos įrodymų už
tenka gamtininkui pripažinti 
artimai žmogaus su beždžionė
mis giminybei; betgi nediscipli
nuotam gamtamokslių protui 
įdomu susipažinti ir su kitų 
mokslų daviniais šioj srityje. 
Pasirodo nemažesnės verčios į- 
rodymų esant, kurių randame 
kituose gamtos moksluose, kaip 
palyginamojoj embriologijoj 
gemalo plėtojimosi mokslas) ir 
1.1. Čionai galime atminti žy
mius zoologo Sclenkos darbus. 
Tasai mokslininkas įrodė pir
mose žmogaus ir beždžionės ge
malo išsiplėtojimo stadijose mo
tinos kūne abiejų gemalų tokį 
įstabų panašumą, jog tiesiog 
galima buvo manyti, kad tai 
vieno ir to paties gyvulio ge
malai esą. Tas pats paliečia ir 
žemesnes beždžionių rūšis. Tuo 
budu suteiktas yra nesugriau
namas argumentas žmogaus ir 
beždžionės giminybei paremti. 
Teisingai pabrėžia anatomas I. 
Kollmann: “žymus Selenkos dar
bai apie abiejų gyvulių gema
lo ir jo plekšnelių išsiplėtojimą 
turi tiek įtikinamų faktų tie
siogines artimos gyminybės tarp 
savęs, jog ateity vargu ar ku
ris nors gamtininkas galėsi jas 
nuversti.”

(Pabaiga bUs)

NAUJI IR VARTOTI 
RAKANDAI

Pigiausiomis kainomis, 40%—50% 
pigiau. Savininkai rooming house, 
viešbučių rulaupykit pinigų, pirki
te čionai.

Haddon Furniture Co.
. Jan Pietrzakowski, Sav.

1120 No. Ashland Avė.
Telefonas Armitage 8181

Woollens Dentistas
Prezidentai! The Haycs Pentai Ofluy

Atsiminkite: 23 Metų Įstaiga

VIENUODŲ KAINŲ 
SKYRIUS

1800 S. Halsted St.

VISUOMET ŽEMOS KAINOS
Todėl kad

Didelė apštis supirkimo
Didelis skaitlius lankytoju
Cach pagrindų biznis
Visuomet pigiomis rendomis ofisai

Jus gausite šltm temas kalnas 
kiekviename ofise 

Darbas garantuojamai! kiekviename ofise

»1O am
|25 
S 25 
*2« 
»35

Novo Dantys_________
Perliniai Dantys --------
20 Amžiaus Dantys 
Koilla Dantys_________
Truform Dantys 
Truoe-bite Dantys _____
8. S. White Natūraliai 
Natūralus Pink Pleltos______
Pleity pataisymas ----  ••
Danty aadėjimao, vienas dantis ------- *1
Ištraukimui gyduolės ...... . ........... *1
Ištraukimas danty gus su ozigenu — 

Keletas danty *1 kiekvienas 
Auksinės Croun, 22-karato -----------  —S5
Brldgework (ui dantį)S5 
Sidabru pripildymas . -------- ---------Si
Alloy pripildymus aukštos rykles — S2 
Auksiniai Iniav ___ S2 iki SI O
Naturalės spalvos erowns SS
Porcelinial jacket erowns __ SIS iki S20
X-Kąy (kas 3 dantys) ---------  50c

Teikiam visky geriausio kas tik 
yra dentlsterijoj

RAŠYTA GARANTIJA 
ATSILANKYKIT ŠIANDIE DEL 

DYKAI APSKAITLIAVIMO

Atsiminkite: 23 Metu Įstaiga
Tarpe Jaekson ir Van Bure* 

326 So. State St. 
šalę Rialto teatro 

Pasižiūrėkite i musų langus 
— 2 aukštas

Vakarais iki 8. Nedaliomis Iki pietų

a-=———o
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams — $2
Pusei metų ................... $1
Kopija ~...................... — t20c

Mėgėjai rimtų ir pa
mokinančių straips
nių visuomet skaito 
GYVENIMĄ. Jsigy- 
kit ir skaitykit žin- 
geidų gegužinį GY
VENIMĄ!

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus

liiĮaiiiijiiįi'r a
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Darbą Užbaigus
"Naujienų” kontestas užsibaigė — užsibaigė sykiu 

ir darbas visų kontestantų, kaipo didelio darbo dalyvių. 
Aš kaipo buvęs šio kontesto vedėjas, reiškiu gilų ačiū 
visiems draugams kontestantams, nuoširdžiai dirbu
siems laike šio kontesto. Pasidėkavojant kontestantų 
tiksliam pasišventimui dirbamame kontesto darbe — šis 
"Naujienų” kontestas pavyko dar geriau,-negu iš tikr- 
i ųjų buvo tikėtųsi. Taipgi reiškiu gilios padėkos žodį p. 
J. šmoteliui, “Naujienų” biznio vedėjui, kuris man bu
vo pavedęs šitą atsakomingą darbą ir už teikimą reikia
mos paramos sėkmingo darbo vystymui. Ne vien esu 
dėkingas draugams kontestantams, “Naujienų” biznio 
vedėjams, bet ir visiems tiems, kurie vienokiu ar kito
kiu budu prigelbėjo savo parama veikiantiems kontes
tantams arba man pačiam kaipo kontesto vedėjui pada
ryti šitą tretįjį “Naujienų” kontestą tikrai sėkmingu.

Julius Mickevičius,
Buvęs “N-nų” Kontesto Vedėjas.

Honoratų Komisijos Pareiškimas
•‘Naujienų” kontestui užsi

baigus, mes buvusi honoratų 
komisija reiškiam savo gilų pa
sitenkinimą, kad visi kontesto 
reikalai ėjo tvarkiai sulig ata
tinkamai kontesto vedėjo iš
dirbto plano, pertat nei vienas 
kontestantas laike šio kontesto 
nėra atsikreipęs į mus pasi
skundimo reikale, kad butų rei
kėję kilusį nesusipratimą iš
spręsti. Baigdami savo pareigų

Apie “Naujienų” Kontestantus
Albinas Rudinskas

Kontestantas A. Rudinskas, 
vienintelis kontestantas, kuris 
pasiekė laipsnį 1-mą ir tuo bu
du laimėjo pirmo laipsnio dova
ną Studebakerio automobilių 
vertės $1,800. Kontestantas Ru
dinskas ne tiktai išlygino laips
nį 1-mą, bet dar apart laipsnio 
1-mo išlygino kitą laipsnį — 
6-tą ir vėl laimėjo kitą stambią 
dovaną vertės $100. Reiškia Ru
dinskas iš šio kontesto išėjo 
stambiu laimėtoju, nes gavo 
dovanų vertės $1,900.

Reikia pripažinti, kad laimė
ti taip aukštą laipsnį nėra leng
vus darbas kontestantui. Rei
kia didelio sugabumo, stiprios 
ištvermės ir pasiryžimo. Tiesa, 
Rudinskas turėjo būrį gerų 
draugų, kurie jį rėmė, teikė 
paramą balsais, tečiaus ta pa
rama buvo tiktai dešimta dalis 
to, ką jis pats nuveikė. Kon
testantas Rudinskas džiaugiasi 
ir sykiu didžiuojasi laimėta do
vana, bet yra ir ko pasididžiuo
ti — ne kiekvienas gali turėti 
tiek sugabumo ir geležinės 
energijos, kiek kad parodė kon
testantas Rudinskas.

D r. A. Mont vidas

Kontestantas Dr. A. Montvi- 
das pasiekė 3-tį laipsnį — lai
mėjo dovaną vertės $1000. Rei
kia pasakyti, kad daktaras šia
me konteste daugiau pasižymė
jo, negu pats tikėjosi. Jis kon
testo reikalais iš savo ofiso nie
kus o niekur nėjo ieškoti biznio 
— darė biznį vien laiškais po 
didesnes amerikoniškas firmas, 
ir tas jam stebėtinai gerai se
kėsi. laimėti veik kaip ir nieko 
neveikiant dovaną tūkstančio 
dolerių vertės, tai ne baikos. 
Tas parodo, kad veikti kontes
te yra daug būdų. Dr. A. Mont- 
vidas pasirinko vieną iš nau
jausių būdų, kurių nei vienas 
“Naujienų” kontestantas dar 
iki šiam laikui nebuvo prakti
kavęs.

K. G. Urnežis *
Musų gerbiamas kontestantas 

Urnežis veikė iš eilės jau antra
me konteste. Praeitų metų kon
testo darbe tik per pusę tie pa
sižymėjo kiek kad šiame “Nau
jienų” konteste. Veikimo sąly
gos jam šiame konteste buvo 
gana sunkios — gyveno Gary, 
Ind., o Chicagon turėjo kasdien 
vykti pelnytis sau gyvenimą ir 

ėjimą reiškiam padėkos žodį 
“Naujienoms” už mums suteik
tą savo pasitikėjimą būti na
riais šitos honoratų komisijos, 
taipgi visiems kontestantams 
nuoširdžiai dirbusiems laike šio 
kontesto labui “Naujienų”.

“Naujienų” Kontesto Hono
ratų Komisija:

Dr. K. Kliauga, 
Ona Biežienė, 
Jonas Degutis.

vakarais veikti kaipo kontes
tantas. Tečiaus nežiūrint į esa
mas kliūtis darbavosi nuošir- 

|džiai, su pasišventimu, pertat 
I ketvirtą laipsnį išlygino su kau- 
I pu. Neabejotina, jeigu kontes- 
itantas Urnežis butų skirtinges- 
i nėse sąlygose gyvenęs — butų 
1 pasiekęs patį aukščiausį laips- 
• nį. Esam gana dėkingi kontes- 
itantui Urnežiui už jo visą triū
są, kuris taip sėkmingai mokė
jo 4-tą laipsnį išlyginti ir pats 

į sau laimėti dovaną vertės $500.

A. Ambrazevičius
Jeigu bile kuris kitas kontes

tantas butų tiek padaręs darbo 
konteste, kiek kad gerb. Am
brazevičius — butų buvę gali
ma sveikinti dideliu pasisekimu. 
Tečiaus iš apsukraus biznierio, 
kokiu yra Ambrazevičius, drą
siai sakau, kad tai permažas 
laimėjimas. Jeigu Ambrazevi
čius butų įdėjęs daugiau ener
gijos į dirbamą kontesto darbą, 
sėkmingumas butų buvęs kur 
kas stambesnis. Na, bet tiek to, 
kiek padarė, tiek gerai. Mažiau 
biznio “Naujienoms”, mažiau 
laimėjimų jam pačiam. Visgi 
$250 vertes dovana ne bile kur 
randama.

Juozas Overaitis
Detroitas stambi lietuvių ko

lonija, bet joje lietuviai labai 
išsiskirstę. Kontestanto veiki
mas pasidaro sunkesniu. Kon
testantas J. Overaitis šiame 
“Naujienų” konteste darbavosi 
nuoširdžiai su pasišventimu, te
čiaus pasisekimą turėjo daug 
mažesni, negu praeitų metų 
kontestantas St. Girštautas. 
Tiesa, gauti virš šimto “Naujie
noms” skaitytojų nėra lengvas 
darbas, bet palyginus su tuo 
kiek kad padarė praeitą kontes
tą kontestantas Girštautas, at
rodo kaip ir permažai. Visas 
keblumas, kaip kad rašo pats 
kontestantas J. Overaitis, su
sivedė prie to, kad jam netu
rint automobilio nebuvo galima 
tinkamai kontesto darbą išplės
ti, o antra priežastis dar bu
vo ir kitas kontestantas, kuris 
nors kiek kiek kontestanto Ove- 
raičio laimėjimą sumažino. Kaip 
ten nebūtų — musų gerbiamas 
kontestantas Overaitis laimėjo 
visai gerą dovaną vertės $250. 
Pasitikėtina, kad musų nuošir
dus kontestantas Overaitis iki 

kitam "‘Naujienų” kontestui įsi- 
gys automobilių, pertat seka
mame “Naujienų” konteste pa
darys du syk tiek darbo, kiek 
kad padarė šiame “Naujienų” 
konteste.

Juozas Mitchell

Kontestantas J. Mitchell pa
sižymėjo geriau, negu musų 
buvo tikėtasi. Surinkti tokiame 
Waukegane šimtą skaitytojų 
“Naujienoms”, tai milžiniškas 
laimėjimas naudai “Naujienų” 
ir sykiu pačiam kontestantui. 
Praeitame “Naujienų” konteste 
drg. Mitchell padarė pusę “tiek 
biznio, kiek kad šiame kontes
te, pertat ir dovanas jis praei
tame konteste laimėjo tiktai 
$100, bet šiame konteste $250. 
“Naujienos” drg. Mitcheliui yra 
dėkingos už jo nuoširdų pasi
darbavimą Waukegano lietu
viuose. “Naujienos” pasitiki, 
kad kitame “Naujienų” kontes
te drg. Mitchell vėl bus su 
“Naujienomis”—darbuosis taip 
pat sėkmingai, kaip ir šiame 
konteste.

Thomas Lucas

Iš pat pradžių “Naujienų” 
kontesto p. Lucas darbavosi lė
tai, be jokio gyvumo, tarsi pri- 
miręs, vėliau kiek atgijo, pra
dėjo kiek daugiau krutėti, te
čiaus nebuvo manoma, kad jis 
taip sėkmingai pasižymėtų pa
baigoje “Naujienų” kontesto. 
P-as T. Lucas yra stambus 
VVestvillės miesto biznierius ir 
sykiu šio miesto kasierius — 
reiškia senas Westvillės miesto 
politikierius ir stambus darbuo
tojas, pertat jam ir veikimas 
nebuvo sunkus, kad laimėjus 
atatinkamą laipsnį. Pažintis ir 
geras vardas visuomet reiškia 
daug, ypač šitokiame kontesto 
darbe. Kontestantas p. Lucas 
pasižymėjo taip pat gerai, kaip 
ir praeitų metų kontestantas J. 
Norkus. P-as T. Lucas gavo 
virš 400 balsų daugiau negu 
praeitų metų kontestantas, bet 
laipsnius abu išlygino vieno
kius. Reiškia, Westvillė šiame 
“Naujienų” konteste pasižymė
jo taip gerai, kaip ir praeitame 
konteste, pertat p. Lucas laimė
jo dovaną vertės $250.

Antanas Vilis
Kontestantas Vilis stojo į 

kontesto darbą gana vėlai, te
čiaus kontesto darbe pasižymė
jo tikrai gerai — išlygyio net 
du laipsniu: laipsnį 7-tą ir 6-tą. 
Jeigu kontestantas Vilis butų 
pradėjęs darbuotis kiek anks
čiau, neabejoju, kad butų pa
siekęs vieną iš aukštųjų laips
nių. Vilis turi daug energijos ir 
reikalingo sugabumo panašiuo
se darbuose, pertat jam dirba
mas darbas visuomet ' sekasi. 
Drg. Vilis sako, kad sekamame 
“Naujienų” konteste į darbą 
stosiąs kur kas anksčiau, kad 
pirmą laipsnį pasiekus. Patikė
tina, kad drg. Vilis savo žodį 
prisimins. Atėjus darbo laikui 
imsis stopiau, kad pasekus ata
tinkamą laipsnį.

Petras Vaitekūnas

Kontestantas Petras Vaitekū
nas, jaunas čiagimis vyrukas, 
iš pat kontesto pradžios ėmės 
už darbo sugabiai, o jo pažįsta
mieji kaimynai nuoširdžiai tei
kė jam savo paramą, Pertat ne
stebėtina, kad dirbamas kontes
to darbas Vaitekūnui sekėsi 
tikrai gerai. Kaip jis pats sa
ko, Bridgeporto lietuviai jam 
buvę tikrai dosnus, kai kurie 
jų savo prenumeratas už “Nau
jienas” į namus pridavę. Be 
abejonės, kad pasiekti laipsnį 
6-tų reikia daug veikti, o prie 
to reikia ir vietos lietuvių pa
ramos. Nei vienas kontestantas 
nelaimėjo stambesnės dovanos, 
kuris negavo reikiamos paramos 
Iš vietos lietuvių. Vaitekūnas 
yra dėkingas už jam suteiktą 
paramą, nes be vietos gerų 
žmonių pritarimo nebūtų į 6-tą 
laipsnį įsikasęs, o dabar ne tik 
kad 6-tą laipsnį pasiekė ir išly
gino, bet dar dviejų laipsnių do- 

' vairas laimėjo. x

Povilas Atkošiunas
Garfieldparkietis kontestantas, 
Povilas Atkošiunas, savo ženi- 
torių koloniją apdirbo šimtą 
nuošimčių. Kontestantas Atko
šiunas parodė tikrą mokėjimą 
sėkmingai darbuotis ir jeigu 
jam gyvenimo sąlygos butų 
buvusios palankesnės, butų ga- 
’čjęs daug daugiau nuveikti ir 
bile kurį aukštesnį laipsnį pa
siekti. Bet ir taip kontestantas 
Ukošiunaa dviejų laipsnių do
vanas laimėjo. Neabejotina, kad 
sekamame “Naujienų” kontes
te p. Atkošiunas turės dar 
stambesnį pasisekimą, negu šia
me konteste — bus pilnai paty
ręs kontesto darbe.

Juozas Kemėšis
Ką J. Kemėšis laike 2-jų sa

vaičių padarė biznio, veik tą 
turėjo iki užbaigai kontesto. 
Jeigu jis butų veikęs taip ge
rai visame kontesto laike — bu
tų prie pirmojo laipsnio tikrai 
prisiiręs. Gyvenimo sąlygos 
jam pakišo koją. Vienas daly
kas galima pastebėti — Kemė
šis moka tikliai veikti. Tas yra 
būtinai reikalinga kiekvienam 
kontestantui norint sėkmingai 
progresuoti.

Vincas Sabaliauskas

Senas Westsidės gyventojas, 
senas šios kolonijos tykus, bet 
rimtas darbuotojas. Jis nors 
veikia mažai, bet konteste dar
bo atliko pusėtinai daug. Lai
mėjo dovaną vertės $100.

Pranas Lukoševičius
Praeitų metų “Naujienų” 

konteste p. Lukoševičius buvo 
čampijonu — laimėjo pirmo 
laipsnio dovaną, šiame kontes
te darbavosi taip tik sau. Kaip 
jis pats sako, davęs ir kitiems 
progą šj bei tą laimėti.

John Martin
Musų kontestantas, J. Martin, 

“Naujienų” konteste Kenošiuje 
darbavosi, taip sakant, nuošir
džiai. Šiame konteste jis du 
syk padarė tiek “Naujienoms” 
biznio negu praeitų metų kon
teste. Neabejotina, kad p. Mar
tin nebūtų taip gerai pasižy
mėjęs, jeigu butų nesiradę ki
tos gabios jo kolonijos kontes- 
tantės — p-ios A. Kasper. Anot 
jo paties žodžių: “Baibė, kad 
manęs boba nesubytintų — pri
vertė mane dirbti iš peties”.

Mrs. Anna Kasper
Taipgi Kenošius turėjo kitą 

gabią, jauną, čiagimę moterį 
kontestantę p-ią A. Kasper. 
P-ia Kasper dar pirmą sykį pa
rodė savo aktyvumą lietuvių 
visuomenėje, bet pasižymėjo 
tikrai gerai. Ryškiai įrodė, kad 
ji moka ir gali veikti, kad pas 
ją yra sugabumo, energijos ir 
tikslaus pasišventimo dirbama
me darbe. P-iai Kasper priėjo 
sunkiai darbuotis, kad pasiekus 
ir išlyginus laipsnį 6-tą, nes 
Kenošiaus lietuvių kolonija nė
ra skaitlinga, o dar reikėjo 
linktiniuoti su p. Martin, kuris 
yra vietos patyręs veikėjas nuo 
senų laikų. Bet kaip ten nebūtų 
p-ia Kasper šiame “Naujienų” 
konteste pasižymėjo stebėtinai 
gerai. : i

Mrs. Anna Dekshus
Priklauso didelė padėka Ba- 

cino kontestantei p-niai A. Dek
shus už jos gerą pasižymėjimą 
šio “Naujienų” kontesto darbe. 
Drąsiai galima sakyti, kad ki
tas kontestantas čia nebūtų 
taip sėkmingai galėjąs darbuo
tis naudai “Naujienų” kaip kad 
darbavosi p-nia Dekshus. šia
me “Naujienų” konteste musų 
gerbiama kontestantė laužė pir
muosius sunkenybių ledus Ra- 
cino lietuviuose — “Naujienų” 
cirkuliaciją pakėlė daugiau ne
gu dvigubai — sykiu ir padau
gino musų draugų skaičių, ku
rie rems “Naujienas” ateityje 
įvairiais biznio reikalais. Ne
abejotinai, kad p-nia Dekshus 
padarė pradžią savo sėkmingo 
darbo “Naujienoms” — ateity
je, reikalui esant, nepatingės 
vėl stoti į darbą naudai “Nau
jienų.”

S. Naudžius
Grand Rapids lietuvių kolo

nija linkui “Naujienų” buvo 
tarsi kiek apmirusi, bet pasi
dėkavojant musų apsukriam 
kontestantui drg. S. Naudžiui, 
tą reikalą visai pataisė. Per
tat, “Naujienos” yra dėkingos 
drgk Naudžiui už jo nuoširdu
mą kokią jis parodė šiame 
“Naujienų” konteste. Neabejo
tinai, kad drg. Naudžius dar
buosis labui “Naujienų” ir ant 
toliau, kaip kad darbavosi iki 
šiam laikui. “Naujienos” nepa
miršta nei vieno to, kuris yra 
padaręs naudingą darbą joms.

Pranas Klikna
šiame “Naujienų” konteste 

musų kontestantas Pranas Kli
kna darbavosi tikrai sėkmin
gai, pertat jis pasiekė daug 
aukštesnį laipsnį negu praeitų 
metų “Naujienų” konteste. Vi
si tie kontestantai, kurie turi 
aiškų tikslą ir tinkamą pasi
ryžimą dirbamame darbe turi 
pasisekimą — tiktai miegaliam 
nesiseka.

Miss Sophie M. Kolas
Indiana Harbor kontestantė 

p-lė Kolas parodė savo koloni
joje stambų progresą — kon
testantai išlyginti 6-tą laipsnį 
šitokioje mažoje kolonijoje kaip 
kad yra Indiana Harbor, rei
kia nemažai įdėti pasišventimo 
dirbama darbą, kad pasiekus 
geidžiamą tikslą. Jauna p-lė 
Koliutė parodė ganėtinai iš
tvermės ir sugabumo užkariau
ti vietos lietuvių simpatiją, kad 
iš jų gavus atatinkamą para
mą.

Povilas Daubaras
llydeparkietis kontestantas 

P. Daubaras sunkiai padirbėti 
nesibijo, jeigu jam matosi pra
kilnus tikslas. Drg. Daubaras 
stojo veikti šiame “Naujienų” 
konteste ne kad vien dovanas 
laimėjus, bet daugiau, kad tin
kamai pasidarbavus “Naujienų” 
dienraščiui, kurio jis yra pa
triotu iš senų laikų. “Naujie
nos” yra tikrai dėkingos Dau
barui už jo nuoširdų pasidar
bavimą šiame “Naujienų” kon
teste.

Mikas Sturonas
Yra sakoma, kad laikas yra 

pinigas — ištikrųjų, kad taip 
ir yra, ypačiai biznio žmogui. 
Kontestantas Sturonas yra biz
nio žmogus, tečiaus jis rado 
ganėdinai liuoso laiko pasidar
buoti “Naujienoms.” Nors jam 
laikas kaipo biznieriui ir buvo 
brangus, bet jis daugiau įver
tino reikalo būtinumą negu sa
vo biznį iš kurio jis pelnosi 
gyvenimą — jam “Naujienos” 
visuomet buvo prie širdies, per
tat brangus jo biznio laikas no
riai buvo pašvenčiamas “Nau
jienų” labui.

Pranas Mikolaitis
Kontestantas Pranas Miko- 

laitis, ‘šiame “Naujienų” kon
teste dalyvavo pirmą kartą, bet 
darbą atliko kaip ir senai pa- 
tyięs darbuotojas. Musų ger
biamas kontestantas yra rim
tas Marųuette apielinkės lietu
vių darbuotojas, pertat nors jis 
ir mažai turėjo liuoso laiko vei
kimui konteste, tečiaus sulig 
esamų sąlygų, savo darbui vi
sai gerai pasižymėjo.

■"^P. D. And rėkus

Vargiai liko bent vienas lie
tuvis ūkininkas Pentvvatcr apie- 
linkėje, kuriam musų apsuk
rus kontestantas P. D, Andre- 
kus nebūtų’ užrašęs “Naujie
nas.” Tiesa, Pentvvater yra 
stambi lietuvių kolonija, te
čiaus reikia atsiminti, kad už
rašyti apie 50 “Naujienų” skai
tytojų, farmėrių kolonijoje, tai 
yra atliktas milžinišfcas ' dar
bas, kokį galėjo padaryti tik
tai toks apsukrus darbuotojas 
kaip kad Andrekus. Tiesa, gal 
viens antras skaitytojas buvo 
gautas iš Ludington ir Scott- 
ville apielinkių, bet tai gana 
nedaug. “Naujienos” yra dė
kingos p. Andrekui už taip 
nuoširdų pasidarbavimą “Nau
jienoms.”

Miss B. yilimaičiutė
P-lė B. Vilimaičiutė, Gary, 

Ind., kontestantė šiame “Nau
jienų” konteste neturėjo tiek 
daug pasisekimo kiek kad pra
eitame “Naujienų” konteste. 
Tiesa, balsų gavo veik vieno
kią skaičių, kaip ir praeitame 
“Naujienų” konteste, tečiaus 
šiame konteste nepasisekė iš
lyginti laipsnio 6-to — truko 
dar pusėtinai daug balsų, per
tat ir dovanas laimėjo tiktai 
7-to laipsnio. Pasitikiam, kad 
jauna Gary’s darbštuolė dėl to 
nepuls veikimo dvasioje, bet 
bus gera “Naujienų” patriotė 
kaip iki šiam laikui, kad bu
vo.

Jurgis Siugzdinis
West Frankfort kontestantas 

J. Siugzdinis darbavosi tikrai 
sėkmingai, ypačiai gavo daug 
skelbimų į Lietuvių Biznio Kny
gą. Jam dirbamas kontesto dar
bas sekėsi gerai — “Naujie
nos” yra dėkingos p. Siugzdi- 
niui už jo gerą, nuoširdų pa
sidarbavimą labui “Naujienų.”

Mrs. Anna Matulienė
E. Chicagos, Ind. kontestan

tė p-nia Matulienė turėjo gana 
gerų pasisekimų savo kontesto 
darbe — gavo gerą būrį nau
jų skaitytojų “Naujienoms”, 
taipgi nemažai padarė ir kito
kio biznio. Kitam kontestantui 
esant šitoje kolonijoje vargiai 
butų taip gerai pasižymėjęs, 
kaip kad pasižymėjo p-nia Ma
tulienė šio kontesto darbe.

P. A. Deltuva
Musų gerbiamas kontestan

tas P. A. Deltuva iš Rockford, 
111. darbavosi sulig ten esamų 
sąlygų geriau negu buvo tikie- 
tasi. “Naujienos” yra dėkingos 
p. Deltuvai už jo dėtas pastan
gas kėlinio “Naujienų” cirku
liacijos.

kontestantė p-nia A. 
nors ir mažoje lietu-

reikia stebėtis, kad

ma

I

už 
šio

Urbonas sulig ten esamų gy- 
šąlygų pasižymėjo sa- 
daugiau negu yra ga- 
nuoti šiais keliais 
esą pasakius, iki šiam 

musų cirkuliacija 
buvo visai neskait- 

t ačiū musų kontes- 
jono nenualsumui, en- 
pasišventimui šian- 
savo cirkuliacija Law-

žo-

Mrs. Anna Bakienė
Benton 

Bakienė, 
vių kolonijoje veikdama, bet 
darbo atliko pusėtinai daug, ži
nant Beijton lietuvių gyvenimo 
sąlygas, 
p-nia Bakienė galėjo tiek daug 
turėti pąsisekimo tokioje 
žoj^ lietuvių nausėdijoje.

Juozas Yankus
Philadelphijos kontestantas 
Yankus šiame “Naujienų” kon
teste tikrai pralaužė ledą. Nors 
sunkiose gyvenimo sąlygose 
veikdamas skynė “Naujienoms 
platų kelią ateičiai. “Naujienos 
yra dėkingos drg. Yankui 
jo dėtas pastangas laike 
“Naujieną” kontesto.

Jonas Urbonas
Lavvreijce’o kontestantas 

I JrhnnflR 
venimo ; 
vo darbe 
Įima įkail 
džiais. Ti 
kontestui 
Lawrance 
linga, b0i 
tanto Ur 
orgijai ir 
dien mes 
rence didžiuojamės.

Jonas Ivanauskas
Jauniausias “Naujienų 

testantas 
pirmame kontesto darbe pasi
žymėjo visai gerai.

Petras Peika
Pradžia darbo visiems yra 

sunki, U,s pats buvo ir musų 
kontestantui p. Peikai, bet kuo 
dirbo daugiau tuo jam dirba
mas darbas pradėjo nuolatos 
geriau sektis. Gaila, kad kon
testas užsibaigė kaip tiktai tuo 
laiku kada pas musų kontes- 
tantą buvo daugiausia energi
jos darbuotis “Naujienų” kon
testo.

kon-
šiame konteste, bet

Juozas Kuzmickas — 
Uktveris

kaip ten nebūtų musų 
dirbo gerai, bet deja, 
nukniaukia jo balsus.

Well,
Juozas 
katinas
Kitą kartą Juozas bus atsar

gesniu — kniaukiančio katino 
vengs iš tolo.

B. Vaitekūnas
Musų kontestantas B. Vai

tekūnas pasižymėjo kontesto 
darbe daug mažiau negu jis 
pats tikėjosi. Vargas tiems 
žmonėms, kurie daug tikiasi, o 
mažai išsigali.

J. N. Zičkus

East St. Louis maža lietu
vių kolonija, bet sulig ten esa
mų sąlygų musų kontestantas 
J. N. Zičkus turėjo pusėtinai 
gerų pasisekimų kontesto dar
be.

Juozas Šimkus
Iš jaunuolių daug darbo nė

ra galima reikalauti, nes jie 
;ik mokinasi kaip veikti atei
tyje kada gyvenime subręs, 
kontestantas Šimkus buvo vie
nas iš tų mokinių-jaunuolių.

Juozas Ascilla
Sulig darbo ir pasižymėji

mas, sulig veikimo ir padary
to darbo suma. Kiek į darbą 
yra įdedama, tiek iš jo ir gau
nama. Drg. Ascilla irgi iš sa
vo įdėto darbą, laike kontesto 
gavo tiek pasekmių, kiek jo 
dėto darbo svyrumas išnešė.

Viktoras Preikšą
Musų Roselando kontestan

tas bent tiek pasižymėjo, kad 
jis savo kaimyną — kontes- 
tantą Huiko, kontesto darbe į 
miltus sumalė.

Geo. Lukas
Kontestantas Geo. Lukas pra

eitame “Naujienų” konteste li
ko kaip sekalas, o šiame kon
teste nutupė kaip vabalas. Tam 
pačiam žmogui gyvenimas vie
nu sykiu šypsosi, kitu sykiu 
ašaroje.

Antanas Visbaras
Stambiam biznieriui ir dar 

Chicagos gyventojui išlyginti 
tiktai 7-tą laipsnį, — vien sa
vo gero vardo gadinimas. Jeigu 
kontesto vedėjas butų žinojęs, 
kad Visbaras daugiau neįsten
gia kaip 7-tą laipsnį išlyginti 
— jsiregistravimas butų buvęs 
nepriimtas.

W. H. Kelps
Tas pats “trubelis” su kon- 

testantu Kelps kas ir su Visba- 
ru — abu stambus biznieriai, 
bet kontesto darbe nykštukai.

St. Žukauskas
Wilkes Barre kontestantas 

St. Žukauskas, nors tolimoje 
nuo Chicagos kolonijoje, bet 
darbavosi tikrai sėkmingai su
lig esamų vietinių sąlygų. To
limose kolonijose veikti “Nau
jienų” konteste yra daug sun
kiau negu artimose apielinkėse.

Jonas Naujokas

Kitas Detroito kontestantas 
buvo Jonas Naujokas. Nors 
darbavosi iš lėto, bet 7-tą laip
snį tinkamai išlygino.

Vincas Nainis

Cbicago Heights kontestan
tas šiame “Naujienų” konteste 
du syk geriau pasižymėjo ne
gu praeitame konteste. Jam pri
klauso stambus kreditas.

Vitautas Galskis
Jaunas čiagimis vyrukas, 

pirmą syk šitokiame konteste 
dai4be — darė bandymą savo 
jaunų spėkų. ‘Laipsnis 7-tas iš- < 
lyginti pasisekė, daugiau nei 
nebuvo galima tikėtis. Ateity
je turės daugiau prityrimo — 
gyvenimas yra mokykla.

St. Sherpitis
St. Charles kontestantas St. 

Sherpitis pasižymėjo daug ge
riau negu praeitų metų kontes
tantas J. Daugiu. Del tokios 
mažos kolonijos jeigu išlygina
ma laipsnis 7-tas, tai yra 
“Good.”

(Tąsa ant 7-tu pusi.)
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fMusų Kontestantų Stovis
2

Studebaker automo-

1579 Milwaukee Av.

Šio laipsnio kontes

tanias yra laimėjęs

DR.
A. MONTVIDAS,

Laipsnis 5-tas
Laipsnis 3-čias Laipsnis 1-rnas

Laipsnis 1-tas

šio laipsnio kontes-Chicago, III.šio laipsnio kontes-
tantas yra laimėjęs

tanias yra laimėjęs

dovana vertes $500 dovana vertės $1000 rtės $1800

Turi balsų
28130

šio laipsnio kontes- 
tantai yra laimėję 
dovaną kiekvienas 
vertės dovaną ir kai 
po $250 vertės.

šjo laipsnio kon- 
testantai yra lai
mėję kiekvienas po 
ši 00 vertės dova-

ALEKSANDRA 
ambrazevicia 

3210 S. Halsted St. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

8129

JUOZAS
OV ĖRAITIS,

4689 Brandon Avė., 
Detroit, Mich.

'Puri balsų
8053

JOSEPH 
MITCHELL, 

907 S. Jackson St., 
Waukegan, III. 

Turi balsų 
8048

THOMAS LUCAS, 
115 W. Main St., 

Westville, III.
Turi balsų 

8009

K. URNEŽIS,
1328 Harrison St.

Gary, Ind.
Turi balsų 

16432

ALBINAS 
RUDINSKAS, 

3404 S. Union Av. 
Chicago, 111. 
Turi balsų 

46859

Laipsnis 6-tas

na kai karie
PETRAS 

VAITEKŪNAS, 
3436 S. Emerald av. 

Chicago, 111. 
Turi balsų 

6621

PAUL 
ATKOČIŪNAS. 

1634 So. 48th Ct. 
Cicero, III. 
Turi balsų 

5593

dviejų laipsnių

vanas.
6789

12020 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Laipsnis 7-tas

JUOZAS KEMĖŠIS, 
3252 S. Halsted St., 

Chicago, 111.
Turi halsų

VINCAS
SABALIAUSKAS,

2345 S. Leavitt St., 
Chicago, III.
Turi, balsų

5013

PRANAS 
LUKOŠEVIČIUS 
1436 So. 50th S L 

Cicero, III. 
5010

JOHN MARTIN, 
4604—71h Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi balsų 
4525

PRANAS KLIKNA 
2554 Blue Island Av. 

Chicago, III. 
Turi balsų 

4301

NAUDŽIUS, 
Hamilton Av.1220 Hamilton Av., 

Grand Rapids, Mich. 
Turi balsų 

4109

MRS. ANNA 
DEKSHUS, 

’ 1203 Milvvaukee Av 
• Racine, Wis.

Turi balsų 
4027

MRS. ANNA 
KASPER, 

6812 — 25th Avė. 
Kenosha, Wis.

Turi balsų 
4020

Laipsnis 6-tas

šio laipsnio kon- 
testantai yra lai
mėję kiekvienas po 
$100 vertės dova-
ną ir kai kurie 
dviejų laipsnių do-
vanas.

MISS SOPHIE
KOLAS

3715 Parrish .V 
Indiana Harbor, 

1 nd.
Turi halsų 

3861

POVILAS 
DAUBARAS, 

6500 Evans Avė., 
Chicago, IH.

Turi balsų 
3811

MIKE STURONAS
4356 So. Mozart St. 

Chicago, III.
Turi balsų

3803

testantai yra

s* •

I). ANDREKUS,

Šio laipsnio kon-

U

laimėję po $25.00

vertės dovaną.

URANAS 
M1K9LAITIS 

3133 W. 6.1 PI. 
Chicago, III.
Turi balsų 

3226

Pentwater, Mich.
Turi balsų 

2780

MISS B.
VILIMAIČIUTE 

17th and Clark St 
Gary, Ind. 
Turi balsų 

2474

504
W.

JURGIS 
SUGZDINIS, 
S. Binkley . 
Frankfort, 
Turi balsų 

2414

Av., 
III.

MRS. ANNA 
MATULIENE 

4853 Homerlee Avė. 
East Chicago, Ind.

Turi balsų 
2070

. A. DELTUVA,
628 Island Avė., 

Rockford, III.•
Turi balsų

2066

JONAS 
IVANAUSKAS, 

3959 Archer Avė 
Chicago, III. 
Turi balsų 

2030

laipsnio kon-

k ■

SHIMKUS,
4230 S. Talman Av., 

Chicago, III.

FRANK PRUSIS,

3247 Beach Avė.,

Chicago, III.

Turi balsų
ISO I6119 So. Keneth 

Avė. 
Chicago, 111.
Turi balsų 

1990

J

m tJOSEPH

GERYBA

Scottville, Mich.

Turi balsų

95 Boston St., 
Lawrence, Mass. 

Turi balsų

> In. Ranuolph 
Street

Philadelphia, Pa.
Turi balsų 

1750

BENEDIKTAS 
VAITEKŪNAS

3249 S. Halsted St.
Chicago, III.
Turi balsų

1580

Laipsnis 7-tas

laimėję po .525.00

vertės dovaną.

P. 0. Box 572 
Benton, 
Turi bi 

1761

MATEUS LAŠAS |

R. R. 1, Box 121
Michigan City, 

Ind.
Turi balsų

1360

E. St, Louis, III.
Turi balsų 

1260

...

Laipsnis 7-tas

šio laipsnio kon-

testantai yra

laimėję po $25.00
GEO. LUCAS 

3255 S. Halsted St. 
Chicago, III.
Turi balsųvertės dovaną.

VIKTORAS 
PREIKŠĄ 

10155 S. State St. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1238

ANTANAS 
VISBARAS 

6409 S. Kedzie Av 
Chicago, III.
Turi balsų 

1201

1342 Turi balsų
1260

SIMONAS, 
CHEVINSKAS,
832 W. 33rd St 

Chicago, III.

Turi balsų
JUOZASii.i.a

1744 N. Lincoln St.
Chicago, III.
Turi balsų 

1260

4901 W. 14th St., 
Cicero, 111. 
Turi balsų 

1624

m

2930 N. HarlemAv.
Elmvvood Park, III.

VITAUTAS 
GALSKIS

ST. ŽUKAUSKAS
42 Keith St., 

Lee Park 
Wilkes Barre, Pa.

Turi balsų 
1189

JONAS 
NAUJOKAS 

6435 Belfast Avė. 
Detroit, Mich.

VINCAS NAINIS 
340 E. 14 St., 

Chicago Heigts, III.
Turi balsų 

1121

STANLEY 
SHERPITIS 

315 So. 5th St. 
St. Charles, III. 

Turi balsų 
1112

RAULINAITIS
26 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Turi balsų
1112

NON 
GRADUS

Gradus

“Non” Gradus kon- 
testantai visi gau
na po gražią Park
er rašomąją plunk
sną su savo paties 
vardu ir pavarde.

1190

1124
Turi balsų

1114

W. H. KELPS
2419 W. 69 St. 

Chicago, III.
Turi balsų

1160

B

NON 
GRADUS

Non” Gradus

Non” Gradus kon-
testantai visi gau- 

I
na po gražią Park
er rašomąją plunk
sną su savo paties 
vardu ir pavarde.

P. J.
JUZELIŪNAS 

3222 R Street 
So. Omaha, Nebr.

Turi balsų 
1203

ANTANAS 
REKŠTIS, 

3226 So. Emerald 
Avė., Chicago, III.

Turi balsų 
1104

MRS. IZABELE 
SAKALAUSKIENE 

7004 S. Talman Av.
Chicago, III, 
Turi balsų 

1126

VVILLIAM 
.. KOSIS ..

515 Hurlburt St. 
Peoria, III. 
Turi balsų 

1107

PRANAS 
KANTENIS

3303 So. Lowe Avė.
Chicago, III.
Turi balsų

446

WM. 
STAUPICKAS

931 Greenbush St.
Milwaukee, Wis.

Turi balsų
1107

JONAS RUIKO 
11056 S. Michigan 

Avė. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1108

MRS. CHAkO- 
LETTE ZANOSKY 

1419 So. 8th St., 
Minneapolis, Minn.

Turi balsų 
430

AUGUST 
PETREIKIS 

118 Midland Avė. 
SRockdale-Joliet, 111. 

Turi balsų 
450

DOMINIKAS 
RIAUKA 

1042 N. 7th St. 
Clinton, Ind. 
Turi balsų 

402

J. IZBICKAS 
15640 Marshfield 

Avenue
Harvey, III.

835

i

MISS ANICY 
ZLIBIN 

10731 Forest Avė 
Chicago, III. 
Turi balsų 

400
1

■UI

HONY 
NAUJOKAITIS

118 S. Hesperia St. 
Collinsville, III.

Turi balsų
409

KAZYS ČEPUKAS 
1534 N. Oakley 

Blvd. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1108

MISS JEANNETTE 
STANKUS 

324 So. 22 Avė. 
Bellwood. III. 

Turi balsų 
1112

CH. RASAITIS
806 E. Washington 

Street 
Sprlngfield, III. Turi balsų 

403

STASYS 
SENKUS

21 Edwards St., 
Waterbury, Conn. 

Turi balsų 
1102

JONAS 
RAŠČIUKAS 

4158 S. Campbell 
Avė. 

Chicago, III. 
Turi balsų 

407

J. B. AGLINSKAS 
17911 S. Halsted 

Chicago, III.
Turi balsų 

400

St.

■

JUOZAS 
JANUŠONIS 

320 Plummer Avė. 
Hannnond, Ind. 

Turi balsų 
492

J. TRIJONIS
8732 Houston Avė..

So. Chicago, III.
Turi balsų 

432
ST. MASIULIS 

110 Virginia Avė. 
Harrisburg, III. 

Turi balsų 
412 _ 

A. PETERS, 
837 Princeton Rd., 
Royal Oak, Mich.

Turi balsų 
404

P. SAVICKAS,

114 Moultrie Avė.
Pittburgh, Pa.

Turi balsų
1113

V. P. BANIONIS, 
1017 E. 72 Place 

Cleveland, Ohio 
Turi balsų 

404

.. J. POLOINER, ..
1238 Allison Avė., 
Washington, Pa.

Turi balsų
401ALBERT WOZBUT

3548 Emerald Avė 
Chicago, III 
Turi balsų 

401
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Darbą Užbaigus laike viso kontesto butų gidė 
jęs išlyginti bile kurį aukščiai 

jam darbas gerai selaipsni
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Juozas Geryba

Tarp Chicagos 
Lietuvių

lai” nenori rengti debatų 
io minėtomis aukščiau sąly
tis? Aišku kodėl: jie nebu- 
galėję ermidelio

Graboriai

toje.
J. P. Raulinaitis

Boston kontestantų buvo se
nas vietos darbuotojas J. P. 
Raulinaitis. Nors ir nedaug

laipsnį visgi išlygino. “Naujie
nos” yra dėkingos nors ir tiek 
įstengė pasidarbuoti.

PrusisPranas

Scottville, šiame “Naujienų’ 
konteste irgi turėjo kontestan 

žymų vietos darbštuolį— 
ūkininką Juozų Gerybę. Farme 
riains veikti yra daug sunkiai 
kontesto darbe negu miestelė
nams. Taip ūkininkų kolei su 
renki tuziną skaitytojų reikti 
pusėtinai platų plota apkeliau

“Vilnies” štabas pa 
bugo debatų r

Pranas PrusisKontestan tas 
veikia nedaug, bet sulig veiki
mo laiko jis atidirbo pusėtinai 
didelį darbą. Galima sakyti ką 
Prusis sužvejojo i vieną kun
ti sto savaitę tą ir turėjo iki 
pirt kontesto užbaigai. Jeigu 
pas jį butų buvę daugiau ener
gijos ir pasiryžimo butų galė
jęs bile kurį stambesnį laipsnį 
išlyginti. Nors Prusis dovanas 
laimėjo iš laipsnio 7-to, bet jis 
biznio padarė veik du syk tiek 
kiek kad 7-tas laipsnis reika
lauja.

nuosaikus darbuotojas, mok? 
tiksliai dirbti ir iš savo darbe 
turėti pasisekimą. “Naujienos’ 
v ra dėkingos kontestantui Ge- 

I rybai už jo nuoširdumą ir ge
rus norus “Naujienoms.”

P. J. Juzeliūnas

Jau Lūs keliolika savaičių, 
I kai p. Mažeikienė yra paspru
kusi iš Rusijos “rojaus.”

Keletas mėnesių atgal, užkei
kusi šių šalį, ji išvyko Rusijon 
molio minkyti. Dabar gi, par- 
sibaladojusi iš Rusijos, daužosi 
po lietuvių kolonijas su ,‘apy- 

abrakų 
štabui.

Motėjus Irisas
Micbigan City, Ind. konles 

tautu buvo žymus vietos gy

Omaha, Nebr., konles- 
buvo P. J. Juzeliūnas, 
“naujienietis”. šiame 

konteste, kaip ir visuomet, jis 
Naujienoms darbavosi su did
žiausiu atsidavimu, tečiau laip
snio ’-to išlyginti nepasisekė, 
bet visai mažai truko. Poras 
naujų skaitytojų — laipsnis 
butų buvęs išlygintas.

tautu

Non G radus Kontestantai

(trukšmo) 
kaip vilkai

debatams 
kad publi-

Aš norėčiau stoti 
ile kada, ir tikiu, 
os butų daug tokios, kuri no- 
i pasiklausyti abiejų dobatuo- 
ojų, kaip Rusijos pabėgėlių, 
iš turiu parodyti pakankamai 
aktų iš pačios Rusijos vėliau- 
ių laikraščių, kurie paremia 
u!no paties patyrimus. Ale 
latyt, kad “vilniečiai” prieš 
eisybę užsimerkia, kaip prieš

S. D. LACHAVICZ
Akių Gydytojai

Tol. Victory 6279

DR. G.

Įvairus Gydytojai

SERNER

čiais” žebravodama
“laisvės” ir “Vilnies” 
štai kelios dienos atgal 
čia i” buvo surengę jai 
bas Boselande ir Cliic
kurias ir man rengėjai buvo 
davę “užkvietimą” ateiti ir da
vinėti jai klausimų apie Busi-

prakal-

Ant galo turiu pasakyti ve 
ą: vyručiai, jeigu norite su
kti viešai veidas prieš veidą, 
Lokite bile kada, o vėlu nebus, 
auksiu. — A. Kupreišis,

Lietuvis Graborius ir
Balzamuotojas

2314 W. 23rd Pi. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-2,516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•Ws.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street
Phone Kenvvood 1752 
Praktikuoja 20 metų

Lietuviai Daktarai

A. Ii. Davidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė.

5107

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietą
TELEFONAS CANAI

iki 10

0464

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 
7 iki 9 vak. Ned. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone l'laza 3200

DR. CHARLES SEGAL

Jonija lietuviais visut maža, 
bet musų darbščiam kontestan-1 
tui Lašui pasisekė sužvejoti | 
net 18 naujų skaitytojų. Del 
šitokios mažos kolonijos kaip. 
kad yra Micbigan (Lity —gau-j 
ti tiek skaitytojų, tai pastebė-' 
tinai didelis jo darini laimėji- i 
mus.

Apart virš pažymėto P. J 
Juzeliūno, kuriam truko 
mažai išlyginti laipsnį 
lar seka sekami kontestantai 
kurie gavo virš 4(10 balsų, bei 
neįstengė gauti 1100 
pertat jie visi skaitomi

visi

balsų

Kantinis, W

Bėk
Wm
S tau

Simonas Chevinskas
Musų kontestantas Simonas 

(’.bevinskas viso kontesto laike 
darbavosi nedaugiau kon testui 
negu vieną savaitę, bet į tą 
trumpą laiką turėjo gana gerą

jonis

Miss J. Stankus, P. 
J. Yanušonis, J. Tri- 
Wozbut, SI. Masiulis,

PRANEŠIMAI

L. S. S. 4 kuopos su 
sirinkimas

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
4 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienyje, gegužės 9 dieną, 
Aušros knygyno kambariuose, 
3210 So. Halsted st. Pradžia 8 
valandą vakaro. Visi kuopos na
riai bukite laiku, 
reikalų apkalbėti.

Kai kuriems šitiems “Non 
(hadus” kontestan tams truko 
visai mažai išlyginimui laipsnio, 
o kai kuriems kiek daugiau, 
bet m abejotinai, kad visi dar
bavosi sulig savo išgalės ir ge
rais norais “Naujienoms.” Per- 
tat “Naujienos“ visiems jiems 
yra dėkingos už jų įdėtą darbą 
šiame

Julius
Buvęs

Ačiū
Pinu.

konteste.
Mickevičius,
Kontesto

Ateiti ir davinėti' klausimų 
apie Busiją p. Mažeikienei, ku
ri ten išbuvo vos 3-4 mėnesius, 
man rodėsi, tik juokui savo iš
statyti. Todėl aš viešai per 
“Naujienas** pranešiau, kad ga
liu stoti į debatus.

Na, tai gaunu iš p. Vasio pa
kvietimų debatuoti gegužės 9 
dienų. Debatus, girdi, rengia 
1-mas ALDFJ). apskritys, ant
ra diena gegužės. Aš pasiun
čiau atsakymą prisižadėdamas 
stoti į debatus paskirtų dienų. 
Bet žinodamas, kas per vieni 
yra tie asmenys, kurie rūpina
si rengti debatus, ir kad išven
gus “revoliucijos”, padaviau ir 
savo sąlygas. O jos buvo to
kios:

1. Debatai temoje: Kas yra 
ta Sovietų Rusija ir ar yra jo
je lygybė darbininkams su val
dininkais, taip kad vieniems 
nebūtų skurdo, o kitiems per
tekliaus?

2. Debatus pa vedžiau rengti 
Apšvietos Rateliui bendrai su 
ALDLl). 1-mu apskričiu.

3. Debatai turi būti surengti 
Boselande ir su įžanga 25 cen; 
tų ypatai; jei liktų iš debatų 
rengimo pelno, tai jį atiduoti 
Aušros knygynui, kuris randa
si Boselande, adresu 10900 So. 
Micbigan avė.

4. Apmokamų garsinimų ne*

NAPALEONAS DIDŽGALVIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 6 dieną, 1:30 valan
dą, 1928 m., sulaukęs 40 
metų amžiaus, gimęs Gučėnų 
kaimo, šąlu parapijoj, Rokiš
kio apskričio. Amerikoj išgy
veno 13 metų. Paliko didelia
me nuliudime 3 seseris: Vero
nika, Anelė ir Frančiška; 3 
švogerius: Adomas 
Antanas Greibas ir 
Bieža, brolį Joną, 2 
Justinas ir Jonas, o 
motinėlę, 2 broliu ir 
ris. Kūnas pašarvotas 
si 4008 So, Rockwell St.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
gegužio 9 dieną, 8 vai. ryte, 
iš namų j Nekalto Prasidėji
mo Panelės švenčiausios para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o ten bus nulyde- 
las j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Nąpaleono Didž- 
galvio gimihes, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Seserys, švogeriai, Brolis, 
Dėdės ir Gimines 
Laidotuvėse patarnauja gra

bo rius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Musų patam a v imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Tel. Kenwood 
Valandos 

nuo 9 iki 
nuo G iki 

apart šventadienio ir

11 vai. ryte;
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

Praktikuoja 20 metai 
Ofisas

South Ashland Avė., 2 lubos 
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedčl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

4729

Ker.šulis, 
Mikolas 
dėdžius: 
Lietuvoj 
2 sese- 

, randa-

JONAS JASCINSKAS

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

Lietuvės Akušerės ‘
Phone Victory 4952

MRS. A. ' JARUSH-KAUSHII.LAS
A K U š E R K A

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės ^u 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect ' 1930

Valandos 2-4, G-8. Nedėlioj 10-12 d.

Rea. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect GG59 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

z GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

Ofiso ir lies. Tel. Boulevai'd 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 vo pietų 
ir nuo G iki 8 vai. vakare

Res. 3201 South VVallace S'treet

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaiką pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo G iki 7:30 vai. vakare 
Tel. Dieną: Canal 3110

Naktį So- Shore 2238, Blvd. 6188

DR. M. j. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Looniis Street 
Kampas 18th St.

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Rexidence Tel. Fairfax G353

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, G iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartįA. Vidikas-Lulevich

’ AKUŠERKA 
3101 South Halsted Street

Kampas 31-mos gatves
Phone Victory 1115 

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagclbą. 
Valandos nuo 81 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 ikr 
9 vai. vakare.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
it ištraukimas
Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9

4930 W. 13 St., CICERO
Tel. Cicero 49

l’hone Canal G222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 
Rezidencija 6640 S. Maplewood 

Tel. Rcpublic 7868
CHICAGO, ILL.

ryto
Avė.

Advokatai
Persiskyrė .su šiuo pasauliu 

gegužio 3 dieną, 2 valandą po 
pietų, 1928 m., sulaukęs 46 me
tų amžiaus. Paėjo iš Kėdainių 
apskr., Pemoravos parapijos, 
Kispolitiškiu kaimo. Amerikoj 
išgyveno 24 metus. Buvo na
rys Didžio Lietuvos Kunigaikš
čio Algirdo Draugystės.

Paliko brolį Antaną, seserį 
Barborą ir švogerj Jascinską, 
o Lietuvoj dvi seserį: Antani
ną Bernotienę ir Kazimierą 
Tanevičienę.

Kūnas pašarvotas randasi 
1304 St. Charles Rd., May- 
wood, III.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
gegužio 8 d., 9 vai. iš ryto, iš 
namų bus nulydėtas į Ml. 
Carmel parapijos bažnyčią, o 

ten į Mt. Carmel kapines.
Nubudę palieka,

Brolis, Sesuo, švogeris 
ir Giminės

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111
Telefonas Central 4411

A. K. Rutkauskas. M. D.
44>2 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto
nuo 6 iki 9 vai. vak. ■ Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet

Gyvenimo vieta • 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo G iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

; 127
5. Debatų tvarkos vedėju aš 

kviesiu žmogų bešališka.
Pagalios pažymėjau, kad 

“vilniečiai“ tuojaus kreiptųsi į 
Apšvietos Batelio komitetų pa
sitarimui ir tt., ir kad aš prie 
to nieko daugiau neturiu, o jei 
komunistai nori debatų, tai tu
rėtų priimti aukščiau nurody-

giliai dėkingas visiems 
kurie mane vienokiu ar 

parėmė šiame 
este. Ypačiai 
as draugams 

o ypač Žakienei — nes 
mano darbe gana daug prigel- 
bėjo. Taipgi, nemažiau esu dė
kingas “Naujienų“ kontesto ve
dėjui Juliui Mickevičiui už 
manęs nuolatinį kurstymą kon
testo darban. Laike kontesto 
aplankiau apie 500 lietuvių šei
mynų Cbicagoje ir apielinkė- 
se ir veik visur radau' prijau
timo man kaipo kontestantui ir 
“Naujienoms”. Tas man davė 
ganėtinai energijos, idant pa- 

į siekus pirma laipsni. Laimėjęs 
at.hlan- pirmo laipsnio dovanas Stude- 
kadangi i Įjaker Automobili vertės $1,800 

■irti. ! , ’ v . 7 .- reiškiu padėkos žodį visiems 
tiems, kurie mane 

Iišraus < boro susirinki- didžios dovanos 
.i dieną, Liuo- . .

Visi nariui dalyvaukite. Visiems, 
sezono. , v,.

NEDĖLIOJ, gegužio 6, 1928, mo
kėdamas mėnesinės duokles Si mano 
Daukanto draugijos susirinkime, Lie
tuvių Auditorijoj, pamečiau 
Jei kas radote, malonėkite 
ti; duosiu $5 atlvginimo. 
PIEKUS, 1703 Šo. Canal 
Tel. Roosevelt 3812.

Esu 
tiems, 
kitokiu budu

rš $40. 
grąžin-

Street

Roseland. — Draugijų S 
delegatų susirinkimas įvyks 
žio 8 d., 8 vai. vakare, Aušros 
gyno kambariuose, 10900 S. 
igan Avė. šiame susirinkime 
įvairią raportų, pranešimu ii 
svarstoma nauji reikalai. Vis 
legatai ir delegatės atsilankykite p 
skirtu laiku.

— J. Tamašauskas, Rast.

Gegu- 
kny- 

Mich-
• bus
• bus

Bridgeporto Lietinių Politikos ii 
Pašei pos Kliubo paprastas susirin
kimas įvyks L'tarninko vakare, 8 
vai., gegužio 8 <1., 1928, Liet.'Au
ditorijos svet., 3133 So. Halsted 
Visi nariai esate kviečiami < 
kyli ant šio susirinkimo, 
turime svarbių reikalų af

— Kviečia Raštininkas.

(legužės 4 dienų gaunu iš 
Apšvietus Batelio rengimo ko
miteto pinoti, kad “vilniečiai” 
nepriima utys mano sąlygų; kad 
jie sako: “Jeigu Kupreišis no
rįs, tai galįs ateiti j jų (t. y. 
“vilniečių”) debatus, kuriuos 
jie rengia Mildos svetainėje.

Klausimas dabar: kodėl “vil-

iš
Akių Gydytojai

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

Pirmyn Mišraus Ch< 
mas Įvyksta gegužio 8 
sybes svet. 
Uždarymas

rėmė taip 
laimėjime. Ačiū

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I

3243 So. Halsted St.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandai vakare

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENT1STAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 2001 
Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vakarais 
3241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062 
7-r-9 vai. vak. apart l’anedelio ir

Pėtnyčios-

11 
Tol.

Vyskupo
Draugija laikys 
sirinkinią gegužio 
Chicagos Lietuvių 
tainėj, 3 
7:30 vai 
kviečiami 
svarbi ų

Valančausko Pas 
savo mėnesinį 

8 <1., 1928 
Auditorium 
alsted St., 

va k. Visi nariai < 
atsilankyti; nes bus 

dalykų a ps va rs ty m ui.
— K. Urnežis, Nut. Ru

Albinas Rudinskas.

esate
Daugybe kitų kontestantų 

padėkavonių dėl stokos vietos 
čia negalima buvo įtalpinti — 
malonės atleisti. J. M.

BILETAI Kontestantų Vakarienė.
vatose šiame menesyje įvyks buvu- 
‘Margu- . . . . * • xr
kom ei -1 siems kontestantams ir JNau-
Banke, iįenų draugams vakariene, bet 

l’cirulio ap-1 is priežasties nesuradimo dar 
. siankfino fotografijų sIįį-įtinkamos svetainės diena negali 

Hozenskio real e.state oh- - .. , B . .. , xr-(būti dabar paskelbta. Visi 
----------- į kontestantai ir “Naujienų” 

kurie išpildėl aplikacijas <lel; draugai gaus tikietus liuosai 
įstojimo į (Ji. Lietuviu Draugiją .
Savitarpinės Pašalpos, malonėki vi-, įžiing<u į minėtą vakaiieiię.

anksto sekamose 
‘Draugo” ir 
e, Beihovan

gauti
‘‘Naujienose 
čio“ redakc 
vatorijoje.
Metropolitan State Banke, Br 
port l-'urniture (įp., l>. I____
tiekoje, p.
dijoje, p. Hozenskio real eslale

si atsilankyt pas draugijos gydyti-; 
ją Dr. A. Monividą, 1379 Milsvaukec ' 
Avė., dėl išegzamimivinm. Draugi
jos susirinkimas įvyks gegužio <8 d., į 
7:30 vai. vakare, Masonu' Temple 
svet., Iul7 N. Leavitt si. —Karst.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

ONA TAMAŠAUSKIENĖ 
Po tėvais Kazlauskaite z

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 5 dieną, 5:30 valan
dą, 1928 m., sulaukusi
53 metą amžiaus, gimusi Tu
jų kaimo, Salantų valsč., Kre
tingos apskr. Amerikoj išgy
veno 20 metų. Paliko didelia
me nuliudime vyrą Juozapą, 4 
sūnūs: Simona, Stanislovą, Au
gustiną ir Nikodimą — Saria- 
vičiai; švogerka Petronėlė, 
švogerj Juozapą Kokštą ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 3827 So. Erne raki Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, ge
gužio 9 dieną, 8:30 vai. ryto, 
iš namų į Apvejzdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionius sielą, o iš ten bus 
nulydėta j šv. Petriko kapi
nes, Joliet, III.

Visi A. A. Onos Tamašaus
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simai, Švogerka 

t švogeris ir (Iiminės
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

PETRAS GRAžlNSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužio 4 dieną, 4:30 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs
apie 39 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoje, Kauno rėdybos, Tau
ragės apskričio, šilančs para
pijos ir Šerekų kaimas. Išgy
veno Amerikoje apie J 7 me
tų. Paliko dideliame nuliūdi
me sūnų Petrą 11 metą, bro
lį Vincentą, pusbrolį Stanislo
vą Bartkų iv 2 pusseseres ir 
švogerius Veroniką ir Joną 
Balsius ir Barborą ir Vincen
tą Vitkus Amerikoje. Lietuvo
je paliko seną motinėlę ir 2 
brolius Franciškų ir Juozapą 
ir seserę Oną. Kūnas pašar
votas, randasi j Masalskio ko
plyčioje, 3307 Auburn Avė.

• Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Gegužio 8 dieną, 8:30 valandą 
ryte, iš koplyčios j šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Petro Gražinskio 
gimines, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuve.se ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Šilinis, Broliai ir visi gimines

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių jlempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt]’, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Snecialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Į
Telephone Hemlock 0066

DR. B. J. ROOTH
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Ray Laboratorija 
7054 S. Western Avė.

Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:00 P.M. 6:00 iki 8:30 1\M. 

CHICAGO

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th “St. Chicago, 111.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
i’latt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pasteliėkit mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną. 

Phone Canal 0523

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Ros. 2359 S. Leavitt St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

^Nedalioj pagal sutarti

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Rcpublic 960(1

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 >S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1-3 po piet, 7- 8 vakare 
Nedėliomis ir svenlad. 10—12 dieną

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti 1/eavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro
Seredoj ir Ratnyčioj nuo 9 iki 6

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p, p.

i

laidotuve.se


Tarp Chicagos 
Lietuvių

18-ta gatvė
“Naktis Baltijos pakrantėse”

Gegužės 2-rą dieną (’. S. P. 
S. svetainėje P. M. Dundulie
nė statė scenoje veikalą ‘‘Nak
tis Baltijos pakrantėse”, kurį 
ji pati ir paraše.

Žmonių buvo ne daugiausia 
kaip <lx*l vaidinimo. O tuo tarpu 
p Drffnhilienė, kaip viena se
niausią (’liicagos lietuviu teat
ro darbuotoju, rodosi, galėjo 
tikėtis daug skaitlingesnio pfil>- 
]ikos atsiliepimo.

Vaidinta ne taip prastai. 1x4 
ir ne geriausia. Išrodė, kad re- 
žiscjriavimas lyg turėjo ydą. 
Antra vertus, ir veikalas ne 
geriausia tiko scenai.

Man rodosi, kad parašyti ge
ra scenos veikalą yra sunkiau, 
negu, sakysime, pakenčiamą no
vele gali ištiesti per keletą šim
tu puslapiu, į teatro veikalą 
tenka sutalpinti veik tiek pat 
medegos, bet tokiu I udu, kad 
ji neužimtą ilgiau, kaip dvi ar 
pustrečios valandos vaidinimo. 
()t čia ir reikia rašytojai arba 
rašytojui turėti ypatingo gabu
mo ir patyrimo. Nors, tiesa, 
patsai vaidinimas yra toks prie
das (pliusas), kurio novelė ne
turi. — Buvęs.

Chicagos Lietuvai
tėms žinotina

Moterą Pasaulio Parodos 
('.hieagoje laikas visai netoli. 
Beliko tik dvi savaitės. Paroda 
atsidaro gegužės 19 d. Didžio
joj (’.oliseum salėj.

.Jau laikas priduoti savo dar
belius. Turinčios kokią nors 
lietuvišką, tautišką išdirbiniu, 
juostą, rankšluosčiu, stalden- 
gią kaldru, liniuku arba šiaip 
k< kią rankdarbiu, karakterizuo- 
jancią musu senąją tėvynę, ir 
norinčios pagelbėti Chicagos 
lietuvaičiu komitetui padaryti i 
lietuviu skyrių Įdomiu, mote
rys ir in< rginos yra prašomos j 
nevilkinant priduoti juos p-lei 
Gaižaitei, Lietuvos Konsulatai!, | 
GOK S<>. Dearborn st., arba pa-Į 
telel’onuoti. mes atvyksim© iri 
pasiimsime. Galinčioms priduo-i 
ti bus didelis ačiū, nes dėl lai
ko stokos komitetas ir taip i 
užverstas darbais.

Aukas prašomos priduoti tuo 
pačiu adresu.

Parodos Lietuviu Skyriaus 
Rengimo Komitetas.

j ClfiSSIFIED APS, j
Educational

Mokyklos_____

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintakses, aritmetikos, 
knygvedystSs, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo lakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

, Miscellaneous
 I v »i rus . .--j-.-mr r.

Turėkit Gražią Pievą
šįmet

Turėkit turtingą juodžemi
Atsišaukit

II. MARTIN
Stewart 9241 arba Regent 2392

Pirmadienis, geg. 7, 1928

AutomobilesFinancial.
Finansai-Paskolos

HUDSON ’27, Brougham
BUICK *27, Sedan .........

Miscellaneous
Jvairys

MES turime pilnų pasirinkimą sto
gų dengimo ir namu statymo male- 
riolų pigiausiomis kainomis Chica- 
goj. Balta maleva, $1.75. Stogams 
roleliai, $1. Visokios rųšies virvių, 
8c svarui, U arklio spėkos motoras, 
$7. Langų stikliŲ, “sashcs”, visokių 
mieru, 50c kiekviena. W. M. M1LLEII 
2553 ‘ W. Madison Street.

PINIGAI SKOLINAMI 
Už Jūsų Karą

Notos perfinansuojamos, išmo
kėjimais sumnžinami. Važinėk 
tės kol išmokėsite.

GABFIELD MOTOR CO.
S. E. Cor. 55th and VVabash

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA senyva moteris <la- 
i Lojimui 9 mėnesių mergaitės. 4601 
S. \Vells St. A. Skinkis.

; REIKIA patyrusių moterų sorta- 
| vimui maišytų skudurų. Nuolat dar
bas. LEV. BROS, 1510 Ncwberry 
Avenue.

GEROS, riebios juodžemį galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos! 
ir t. t. šaukit Ne\vcastle 2818.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi- , 
mokius pataisymus, {skaitant plum- j 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1821 
MR. PARIS

Business Service
. Jjznio Pata 

KARPENTER1S — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
>4th St. Boulevard 0536.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Vlalevojam ir popieruojam. Užlai
dom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANčldNIS, Sav.

BRE'WER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasų 
specialistai. Paimam ir pristatėm Į 
namus.

644 E. 43rd Street 
Drexel 2287

$5 ĮMOKĖTI 

KITUS Į
3 METUS

MŪRINIAI ir mediniai namai, 
garažai, porčiai, pakeliam namus, 
pertaisom, jdedam cementinius pa
matus, šalygatvius, grindis, stogus, 
malevojam, plasterioiam, įvedanti 
plumbingą, visas darnas garantuo
tas, telefonuokit dėl dykai apskait
liavimo, Brunswick 4707.
AJAX CONSTRUCTION CO.

220G Mihvaukee Avė.

MES atliekame viską prie na
mą statymo. Taisomu, perdir
bame namus, bungalows, gara
žus, purčius. Atsišaukit pas mus 
dėl dykai apskaitliavimo.

ANDERSON and LEEVVOBTH 
935 W. Marquette Road 

Tel. VVentvvorth 8548

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba dykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
orio \V1TTBOLD NURSERY
G755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2’^ nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

.1. KRISHACK
Anglys, Malkos, Ledas, Perkrausty- 
mas, Automobiliais Patarnavimas.

4628 Wentworth Avė.
Phone Yards 5318

MALEVOJIMAS, POPIERAVIMAS 
Dekoravimas, specialės kainos na- 

savininkams, darbas garantuo- 
Mes atvažiuojam bile kur mie- 
Pašaukit mus telefonu dėl dy- 
apskaitliavimo.

Nevada 4215

mų 
tas. 
ste. 
kai

PASTATYSIM ant jūsų loto, nie
ko nejmokėjus. Geriausiai pabuda- 
votas mūrinis bungalovv, musų kai
na $6950. Mūrinis 2 flatų namas, I 
$11,900. Mūrinis 3 flatų namas, $15,- 
875.-Mūrinis 6 flatų namas, $30,000.1 
Viskas moderniška ir naujos mados 
ir moderniški parankumai. šaukit 
budavotoją. FRANK LYNN, 5944 N., 
Rockvvell St., Edgewater 1930.

Englo\vood 0027-0028

2-RUS MORGIČIUS 
\ Padarome j porą dienių 
PETRZILEK BROS. & CO 

1647 W. 47th St.
HELBERG jbros. turi pinigą pas

kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi inorgičiai. Room 6*7-8, 
192 N. Clark St. Deaiborn 4020.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičlus ant 

South Improved Real Estate. $500' 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

VV1NTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi { 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
8336 So. Halsted St.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonas
Mokame

AugŠčiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St
Chicago, III.

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co 

1617 West 47th St.

For Rent

$į95
ovivn. 4.., ocuuu .......................... W0‘ -
OAKLAND ’28, 4 durim sedan $69rf^Pi

$495 Į nA?REO ’26, 4 durimis sedan 
CHRYSLER ’28, model 52 
NASH ’27, advanced 6 sedan $650 
HUDSON ’26 Coach ............... $395
Visi karai garantuoti, išmokėjimais 

2560 So. Halsted St.
Atdara visada

$595

karins For Sale
Ūkiai Pardavimui

'■ INDIANA FARMOS 
įrięš pirkimų mnlykit mus. ’l'u 
JVĮr.š 200 larnių išsirinkimui. 
/•’. IL llavne Fftrm Agency

V 749 Bro:i(lw;iv, 
GARY, INDIANA

Real Estate For Sale

PARDAVIMUI 17,500 ketvirtai
nių pėdų prie 43 SI. netoli Halsted, 
tinka, gasolino stočiai, mažai dirb
tuvei arba garažui. I’abudavosini pa
gal pirkėjo norą arba mainysim į 
rezidenbijos lotus. Taipgi lotus 33x 
125 prie 5751 So.‘ Wells St., kaina 
$1500. šaukit Bayer, Spaulding 9500

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Pigus Namai 
lubą aukšto mūrinis na- 

2 6 kaml/arią gyveni- 
aukštas skiepas, kaina 

įmokėti $2500, likusią 
lengvais išmokėjimais, 

namų ant

NASH 1927 coach, labai gerame Į 
I stovyje, mechaniškai gerame stovy- į 

RENDON 6 kambarių Š^ie-Je, geras visais atžvilgiais, kaina' 
* $565. FINANCE CO., 7001 Stony'

Island, Fairfax 8030. Atdara va-' mas, 
karais arba nedėlioj. |

i $12,500,
paskolą

Vienas gražiausią
Bridgeporto, 2 lubų aukšto, 7 
flatai, vėliausios mados įtaisy
mai. Kaina žema, 3403-5-7 So. 
Lo\vo Avė.

M. J. KIRAS 
3335 So. Halsted St.

sus, gražus modemiškas fintas, 
tinkamas advokato, 
ofisui 
nai.
2 lubų.

3335 So. Halsted St.

daktaro 
arba privatiškai šeimy- 

Kiro įstaigos name, ant PACKA^tD 1921, Twin 6, 1 stovyj 
$325, tiktai biskj įmokėti. A. L. 
AIK.O. Ilomloek 8001.

9

SAVININKAS turi parduoti 7 kam
barių medinę rezidenciją, 37 ‘/z pėdų 
lotas, karštu vandeniu šildomas, yra 
elektra, 3 karų garažas, $5,500, tik 
$1,000 įmokėti. 3810 W. 83rd Place, 
Tel. Republic 2371.

Musical Instruments
. - .-n-

PARDUOSIU savo grojiklj pia
ną, išrodo ir groja taip naujas, už 
$95, $40 cash, kitus į 3 mėnesius. 
6621 So. Richmond Avė., 2-ros 
lubos.

GROJIKUS pianas A-l stovyje, 
' turi puikiausi toną, parduosiu už 
$75. Yra 70 roleriai, benčius ir ca- 
binet. Dalį pinigais, o kitus išmokė
jimais, 6512 S. Halsted St., 1 fl.

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai {rengtas su 
spare tire, bumperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atvestas prie du
rų — kaina tiktai $1,345. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Commander Sedan pilnai 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
kurie norite pirkti naujj karų arba 
mainyti seną j naujj — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite j 

MILDA AUTO SALES
806 W. 31st St., Tel. Victory 1696 -------- --------------

SAVININKAS labai serga, turi 
parduoti tuojau. Tas ilgai nebus. 
$1500 pigiau, pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuves, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavas namas, pri
imsiu lotus kaipo dalį {mokėjimo. 
Kaina $27,000. cash $7000. 2624 W. 
51st St. arba Tel. Hemlock 7178.

MILDA AUTO SALES

KURAITIS ir A. KASIULIS
Savininkai

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

SPECIALIAI BARGENAl 
Willys-Knight Brotighąm ’26 
\Vill.vs-Knighl sedan ’25 .... 
Dodge ’26 coupe ..............r......
Essex ’27 coupe ......................
Nash ’26 sedan 2 door ...........

i NEATSIŠAUKUSIŲ RAKANDAI 
.350 mohair ir frieze sek. selų $63 
200 vvalnut miegruimio setų .... $49jOakland Touring žiemai

i 175 walnut valgomo kamb. setų .$45!
i Florentine puikus pusryč. *‘r, 
! 9x12 Wilton ir Axminster kaurai, 

$12 ir daugiau | 
Dunn Bros. Firepreof Bldg.

6714 Cottage Grove Avė. . 1 
Atdara iki 10, nedėlioj iki 6 vakaro į

užd

$495
$595

Parduosiu modernišką mūri
nį bungalow už $9,500. Mes tu
rime namą materiolo biznį ir 
tas yra “l’oreclosure”, lotas 
30x125, naujai dekoruotas, garu 
šildomas įmūrytas plumbingas, 
tik $1500 įmokėti, savininkas 
Virginia 1050.

SPECIALUS BARGENAS
Turi būt parduotas' tuojau gra

žus 5 kambarių bungalow, tai bus 
puikus dėl jūsų namas. Savininkas 
nori apleisti miestų. Viskas yra 
įtaisyta vėliausios mados, parduo
siu pigiai pirmutiniam pirkėjui. 
Bungalow randasi prie

5730 So. VVhipple St. 
Raktai randasi

3211 W. 63rd St., Hemlock 4900

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ
EKSKURSIJOS

VVisconsino virtinės ežerų,

sotų į Hupmohile Touring .........
setas $151 Buiek Tiuring ................... .

, j Iludson Coach ....................
Esšex ’25 Coach ...............

BURKE MOTOR SAI
3512 Archer Avė.

Atdara vakarais ir nedėiiomis.
I.engvais išmokėjimais.

.$010

APLEIDŽIU miestą, turiu 
parduoti pigiai savo gražius 
kandus. Parduosiu dalimis.

1543 N. Homan Avė. 
Netoli North Avė.

ra- MES užmokėsime cash už jūsų 
j automobilių, visokių išdirbysčių ir 
j modelių. Mes mokėsime daugiau ne-' 
gu Blue Book vertė. ATLAS 
MOTORS Ine., 6039 Cottage Grove.

PARDAVIMUI arba rendon puikus 
ant dviejų lotų garažius, ant Wes- 
tern Avė. Atsišaukite 1626 South 
Ruble Street.

$500 PIGIAU, naujas oct. frontu 
mūrinis, 5 kamb. karštu vandeniu i 
šildomas, stikliniai porčiai, viškai, 
garažas, cementuota gatvė, 21 min.

1 važiavimo iki vidurmiesčiui, parduo
du dėl mirties. 5237 N. Langlade 
Avė., Palisade 8772.

$100 ĮMOKĖTI arba lotų j 2 fla-' 
tų namų, 61 St. ir Champlain Avė. 
Geras dėl roomi ng house.

Plaza 4411

Prie 
kiekvienų savaitę, pradedant gegu
žio 12

$10
ėransportacija, kotelio 

valgį ir t. t.
Padarykite susitarimą 

nes mes galim nuvežti 
bežiuotą skaičių žmonių, 
musų miškų apaugusius 
mius, 75x150, $150, išmokėjimais, 
20% įmokėti, kitus po $5 į savaitę, 
l-'hone Wabash 6593 arba rašykit 
I.ong Lake Woodlands. Room 522, 
166 W. Jackson Blvd., Chicago. 
Pardavinėtojų reikia.

išlaidas,

iš anksto, 
tik apru- 
Apžiurėkit 

vasarna-

MES turime keletą 2 flatinių na
mų, kuriuos parduosime po $2500 
Įmokėjus, kitus lengvais mėnesi
niais išmokėjimais. Taipgi 12 fla
tų ir 6 flatų namus. Jei norite pui
kių bargenų, pasimalykit su mumis 
šiandie.

D’ALESANDRE
3043V6 Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 4266

Patarimas Publikai!
į Ar žinai, kad su pirkimu, mainy-
Į mu ir pardavimu turto, morgičių rei-
i kalais, notariališku raštu padarytum ‘ 
pinigų ir laivakorčių siuntimu — 

VISADOS yra patartina kriep 
ties pas

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
IA ŽEMOS, DĖLTO 
IS YRA DIDELIS.

Business Chances
Pardavimui BizniaiIš SANDĖLIO RAKANDAI 

PARDAVIMUI 
vertės mohair sek. setas 
hnp. Lin. Frieze par. setas 
3 šmotų miegruimio setas 
walnut miegruimio 
7 šm. valg. kamb. 
walnut valg. kamb. setas 

$85 9x12 Wilton kaurai ...........
$145 9x12 French Wiltons .... 
$75 Coxwell krėslai ...............
5 šmotij pusryčiams setas .......

Atdara vakarais ir nedėiiomis 
AVAILABLE FIREPROOF 

AND STORAGE CO.
7728-32 Stony Island Avė.

$300 
1400 
$250, 
$400 
$225, 

| $145

setas
setas

$63
$87
$55
$88 I

$451 
$21 
$47 
$24

A. P* 1

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbemė, 
senas ir geras biznis. Pigiai. 10722! 
So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI geras restauran- 
tas. Daromas puikus biznis. Pigi 
renda, lietuvių apielinkėj.
• 4226 So. Kedzie Avenue

MES darome 1, 2 ir 3 morgiČius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co. 

1618 \V. 18th St. 
L F. Dankovvski, pres.
C. T Dankovvski, ižd.

$5

------------- - ---- ------------------ — į DIDELIS išpardavimas valgomų i 
PASKOLA namų savininkams nuo j kambariu setų, $5 ir daugiau, ledau-j 

$100 iki $500, be užtraukimo morgi- nes, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, į 
čių arba kitokio užtikrinimo paskola dreseriai, rašymui stalai, lova, $2,, 
pataisymams, apmokėjimui taksų, virtuves kabinot, $7 ir daugiau, bu-1 
assesmentų arba kitokių skolų. Grei- fotai, kaurai, [ 

* $3.
SCHWARTZ BROS. STORAGE 

640 E. 61st Street

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katesen, 5 kambariai gyvenimui, ly- 
sas, $40 j mėnesį. Puikioj apielin
kėj, didelis biznis, parduodu dėl 
Ilgos. 715 W. 48th Pi.

jų kai;
KAD J

mainy-
|N. W. kampas 65 & Mo-

ta pagclha. Prieinamos sąlygos. 
CENTRAL FINANCE CO.

Room 514, 
City State Bank Building 

128-130 N. Wells St.

kaurai, pastatomos liampos,

Exchange^Mainal
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokii 
į nų. Lotus, farmas, biznius,

PARDAVIMUI 
mui 
zart, 4 flatai po 4 kambarius,! 
garu šildomas, moderniškas.

! morgiČius, automobilius. Kas Jums 
iš-

ų* kai-! Pargenąs greitam pardavimui, 
bonus, Priimsiu lotus. .Savininkas Tel.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi-

Iš SANDĖLIO RAKANDAI kaip 
i nauji, pigiau negu už pusę kainos, 4 
i kambariams net už $80. Jūsų kredi- 
, tas geras. Išmokėjimais. Atdara va- 
1 karais. Mes dastatom bile kur.

AJAX FURNITURE CO. 
1432-34 W. Madison St.

i atsibodo, mes parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS 
3114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

Crawfoid 4451.

JJ’STIN MACKIEVVICII 
* 2342 So. Leavitt St.

Phone ('anai 1678

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai 

Paskola suteikiama
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONA!/
INVESTMENT
COPORATION

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

Personai 
Asmenų Ieško 

VELTUI
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei- Patentai, Vaizboženklial, 

tai taisome stogus visokios rųšies, l vrrighta. Rašyk šiandie, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait-1 reikalais kreipkitės prie manęs 
liavimas. Kedzie 5111. pilnu užsitikėjimu. Teisingas
___________ Greitaspatamavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2890 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Financial
Finansai-Paskolos

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuoilm- 
t{. Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1728 W. Chicago Ato., 
Kampas Hermitage Avė.

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro MorgeČio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaru

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS barberys. Darbas 
ant visados.

3344 So. Halsted St.

MES parduosim už užlaikymą 
' sandėly j keleto kambarių rakandus 

už justi pasiūlytų kainų. Gražus 
hair ir velour seklyčios setas, 

I gomo ir miegruimio kambarių 
i tai, pianai, kaurai, karpetai. 
i riausis bargenas ir pigiausios 
1 nos, lik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female

REIKIA patyrusių moterų skudu
rų sortuotojų. Atsišaukit PEOPLES 
IRON & METAL CO., 5835 South 
Loomis Blvd., Wentworth 6754.

D1DŽIAUS1S barmenas mieste. Mes par
duodam pigiausioiiUH kalnomin. VIhKuh par- 
duodama už užlaikymu. Seklyčių, mieKTiii- 
iiiilj. vaikomų kambarių setai, Įtampos, 
kaurai. BAU) STORAGE CO., 114’4 W. 
Madison St.

IS SANDELIO BAKOENAI 
*30.000 

turi būt iApaniuota 
4 kainbariij,
4 kainbarliį,
*200 Mobair Frtoze M'klyčiOH setas 
*460 “ ' "
*160 
*185 5 Arnotų vvaluut integTulniio setas *88 
Čoxwelt
5 Arnotų

Klauskit

vertčH naujų rakandų ir 
1.1a labai pigiai, 

verti $1000 ..........
verti *2000 ................

Frieze HekJyčloH Hctan 
rieAutinin valgomo kamb.

kaurų
*295
*475 

. *S8 
$145 

HOtllH $56
krčHlai, kaurai vfHokios 

pusryčiamH Metas .....
Mr. Patine) 

COLLINS STORAGE 
5114 Madinon Street

Atdara vakarai* iki y. nedėlioj iki 6

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui___

Resortas ir Farm a . i ' į ii

1 ninkas 
i apleidžia : 

Viena iš puikiausių Michigan yra labai 
gyvuliais,! praleiskit j

Bungalows Už 
$500 

įmokėjus
Jūsų paskutinė proga įsigyti vie

ną ?ių ultra modemiškų namų. 
1 r po $75 j mėnesi. Skam
ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena jjidžiausių Chicagoje, 
pastatys ant jusu loto gražų, mo
dernišką namų. Visas namas bus iš 
plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
piumbingas, vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir

I pamatykite musų modelinį namą.
Mes duosime jums rauio, skalbi

mui mašiną arba indams plovimui 
mašiną dovanų, jei pirksite musų 
vieną namą.

Carlson Construction
Company

10838 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI. Tokio didelio bar-; 
geno nitĮkiir negalima gauti, kaip; 
Cicero, III. 3 pragyvenimų muro: 
namas, 2 prag. po 5 kambarius ir j 
1 po 4, kambarių. Vanos, elektra,! 
gasas, porčiai apdaryti. Taksų tik; 
moka $50 j metus, o kiek reikia už ; 
tokį namn mokėt ChicuHoj? Savi- i 
..L.Z—j nori parduoti greitai, nes1 

šitą šalį. Prekė to namo! 
pigi — tiktai $10500. Ne- 

i geros progos. Ben. J. 
tas, 2212 \V. 23 Place.

movai- ■ ’.esortų, su namais, Kazanaus
^•'paukščiais ir turtingu invento-l 
kai-' rium, 9 skylių privatišku golfo 

lanku; tik trejetą valandų ke
lionės nuo Chicagos; resortas 
išgarsintas tarp augštos klasės 
žmonių ir visų mėgiamas. Gry
no pelno neša apie $14,000 į 
metus. Vertas virš $80,000, 
parduosiu už $68,000.

Taipgi 106 akeriai farma su 
budinkais, inventorium ir sod- 
numi, kuris susideda iš 30 ake- 
rių vaisingų greipsų ir 24 ake- 
rių kitokių vaisinių medžių, jau
no alfalfo laukų ir derlingų ga
nyklų. Farma rubežiuojasi su 
resortu ir turi puikų marketą 
produktams ant vietos per visą 
vasarą. Parduosiu už $35,000.

Galima pirkti farmą atskirai 
arba farmą ir resortą sykiu. 
Bendra vertybė $125,827.00, 
parduosiu už $100,000. Cach 
40%, likusius morgičių.

Geriausia pirkinys 1 Gali su
sidaryti kooperačija iš keletos 
žmonių ir visi turės pakanka
mai darbo ir įplaukų. Kreipki
tės greitai. Naujienos, klauskit 
J. šmotelis.

V1MUI, lotas 75x125, įren-J 
3-4 kambarių apt. ir- 2-4 
apt. prie 3941-5 S. Wells ! 

St. Medinis namas, labai j ' 
stovyje, kaina $6,000, u»»n 

H. J. COLEMAN and CO.
129 E. Pershing Road 

Blvd. 7769

P ARDA 
gtas su I 
kambarių

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
Kampinis 8 flatų mūrinis na

mas, 6-4 ir 2-5 kambarių, vienų me
tų senumo, j Marąuette Manor, 
100% išrenduotas, $6500 cash. Vei- 

.—i gerame kit greit, šaukit FRED WILKEN, 
cash $2,000.; 6357 So. Kedzie Avė., Prospect 3000.

rųSieH.
..... *10

BARGENAS už cash. Parduosim 
pigiai naujus ir biskj vartotus ra
kandus. Gražus, rankomis karbuo- 
ti seklyčių setai, $60, 7 šmotų vvaL 
valg. kambario setas, $59, 4 šmotų 
walnut miegruimio setas, $67, kar
uotai, lempos, pusryčiams setai, 
krėslai ir šimtai kitų dalykų. Atda
ra kožną vakarą iki 10 vai. Nedė- 
lioj iki 5. Klauskit Irwing.
TUFT’S FIREPROOF STORAGE 

4444 Madison St.

500 ANT DOLERIO
Wal. valg. kamb. setai, mohair 

sekly, setai, 9x11 Wilton kaurai, 
daug kitų bargenų. GOODMAN 
FURNITURE CO.. 521 W. 63rd St. 
Phone Normai 4745.

Automobiles
M & K Motor Sales

ontearos aenatuaf tr atiakan&auai vartotą 
karų u ar da vi n 6 to J a!. 100 rarautuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, perams mechaniškame 
•tovyle, karat parduodami nuo *180 iki 
*2000. Mes turime karą kuria tinka viso
kiems reikalams. Caeb, llmokfijimais, mai
nais.

8811-18 8o. Halsted 8t.

BUICK vėliausio modelio, 7 pa- 
sažierių sedan, išrodo kaip naujas, 
kaina $845, įmokėti $100.

7020 So. Halsted St.

MODERNIŠKA 120 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

Puikus budinkai ir padargai, 
moderniška 10 kambarių stuba, 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 
fikuotos karvės, bargenas už 
,$75,000.

J. H. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė., Wilmette 

Phone 364

PARDAVIMUI biznio prapertė ir 
soft drink parloris, 13 pagyvenimo 
kambariai ir 7 kambarių namukas 
užpakalyj. Gera išdirbta vieta per ’ 
20 metų; dirbtuvių distrikte.

4020 Normai Avenue 
Ant kampo, vienos durys j šiaurę 

Nuo 9 iki 4 po piet

BERWYN
Pardavimui 4 bungalows po G 

kambarius, karštu vandeniu šildo
mi, Jotai 32x125, yra ledaunės, pro- 
sinimui lentos, viskas naujos ma
dos, $250 cash ar daugiau, kitus 
kaip rendą. Informacijų šaukit 
Belmont 9721 arba Merrimac 8567

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalovv ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

Už $250 iki $500 nupirksite nau
ją 5 kambarių murinę bungalow, 
octagon frontu, furnas šildomas, 
vėliausios mados, kaina $7500, $55 
j mėnesi, įskaitant nuošimčius.BRIGHTON PARK BARGENAS j .

5-5 kambarių naujas muro namas i 5635 Irving Park blvd. Kild. 5773. 
ir nedidelis Storas, netoli lietuvių 
bažnyčios^ vandeniu šildomas. Kai
na labai pigi. Savininkas

JUOZAS VILIMAS
4558 So. Washtenaw Avė. 

Tel. Virginia 2054

PARDAVIMUI 5-5 kambarių, nau
jas mūrinis namas, atskiri šildymui 
pečiai, $11,500. 1830 So. Fairfield 
Avė., Kedzie 4372.
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NORIU pirkti už cash rezidenci
jų ir biznio namų, kurios butų tar
pe 69 ir 73 ir California ir Western 
Avė. Taipgi 20 iki 40 akrų farnią, 
75 mylios nuo C.hicagos.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St., Central 3651

PIRK nuo savininko, nemokėsi 
komišeną. Parsiduoda bizniavas na
mas arba mainysiu ant mažesnio; 
tinka visokiam bizniui, apgyventa 
svetimtaučiais, fabrikų distrikte. 
Dabartinis biznis yra restoranas.

1338 W. 59th St.
Tel. Englevvood 9419

SAVININKAS parduoda savo mo
dernišką 2 flatų namą, garu šildo
mas, 6-6 kambarių, stikliniai por
čiai, ugnavietė, knygynas, 3 karų 
mūrinis garažas, randasi Marųuette 
Manor, % bloko nuo 63 St., tik 
$1000 ar daugiau įmokėti, kitus 
lengvais išmokėjimais.

Phone Prospect 3481

SAVININKAS parduos arba mai
nys tris po 2 fintu namus. Didelis 
bargenas. Savininkas MALPEDE, 
408 S. Laramie Avė., Austin 6115.

PEKARNĖ su • namu pardavimui 
arba mainymui ant rezidencijos na
mo. 3548 Emerald Avė.

6 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
bungalow, karštu vandeniu šildomas, 
lotas 30 pėdų, randasi arti Mar- 
(|uette Parko. Turi būt parduotas 
šią savaitę, kaina $8,500; galit pirk
ti su $500 ir tuojau kraustytės.

WALTER J. PAUL
6601 S. Westem Republic 4170
3236 W. 55th St. Ilemlock 238?


