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Lenkijoje jau esą 
dvi valdžios

Pikietas ties Lietuvos Le 
gacija Washingtone

Apie 100 pikietininkų reikala
vo, kad Lietuvoj butų palei, 
sti politiniai kaliniai i

Antrąją įsteigęs Poznanėj 
generolas Haller

Protesto demonstracija ties Lie 
tuvos Legacija Washingtone
Lenkijoj tapus įsteigta 

antra valdžia
kurių partijų vadai pranešė*ei- 
nančiam prezidento pareigas 
Ratajui, -kad Seimo susirinki
mas neturįs būt laikomas Var-

Jų Įsteigęs Poznanėj maršalo 
Pilsudskio priešas, gen. Hal
leris; eisiąs Į Varšuvą

WASHINGTON TIMES ge
gužės 15 leidiny praneša:

Ties Lietuvos Legacija 
(Washingtone) šiandie per dvi 
valandas pikietavo aiti 100 as
menų, kurių pusė buvo lietu
viai, darbininkų apsaugos orga
nizacijos nariai. Nešiodami dau
giau kaip dvidešimt plakatų 
viršum savo galvų, jie ramiai 
vaikščiojo aplink Legacijos 
skvėrą ir apie privažiuojamą į 
Legacijos angą kelią.

Plakatuose Lietuva buvo api
budinta kaipo “karinis Britų 

avanpostas”, ir 
Darbininkų Ap- 

kad

šuvoj, nes čia nebusią galima ^nPei*aI’zmo
bešališkai vesti diskusijų. .Tarptautinės

saugos vaidu reikalauta,
Mažažemiai reikalauja dvarų'butų paleisti 400 lietuvių darbi-

žemės dalinimo * .ninku, kurie esą kankinami ka-
BERLINAS, geg. 18. — Ber

ibio laikraščių žiniomis, genero
las Halleris, aitriausias maršalo 
Pilsudskio priešas, Poznanėj įs
teigęs antrą, Pilsudskiui prie
šingą, Lenkijos valdžią.

Gen. Halleris turįs 27,000 
riuomenės Lodzėj ir Kališe 
ruošiąsis pulti Varšuvą.

Generolas Musnickis 
žygiuojąs į Varšuvą

VARŠUVA, geg. 18. — Pra
neša, kad į Varšuvą* žygiuojąs 
generolas Dovbor-Musnickis su 
kariuomene, simpatizuojančia 
senajai, PilsduSkfb pašalintai 
valdžiai.

Tuo tąrpu
riems buvo įsakyta 
Poznanės į Varšuvą 
džią remti, ir kurie 
kyti apie dešimtį
Varšuvos, tebesilaiko įsitvirtinę 
vietoj. Nežiūrint įsakymų iš 
Varšuvos, jie atsisakė grįžti į 
savo kareivines.

ka-
ir

regimentai, ku- 
žygiuoti iŠ 
Vitoso val- 
buvo sulai- 
mylių nuo

Skrzyąskis atsisako eiti Pilsud
skio valdžion 
rAleksandras Skrzynskis, ta

riamai stipriausias lenkų politi
kas, atsisako užimti vėl užsie
nių reikalų ministerio vietą, ku
rią jis laikė užėmęs pirmykščia
me kabinete. Jis laikosi tos nuo 
monės, kad maršalo Pilsudskio 
pozicija kaipo tikro diktatoriaus 
dar nesanti pakankamai stipri, 
kad jam, Skrzynskiui, butų 
ta įeiti kabinetan:

Nesutaria dėl Seimo

Lenkijos valstiečiai mažaže
miai ir bežemiai reikalauja, kad 
valdžia tuojau nusavintų di-. 
džiulių dvarininkų žemes, be jo-, 
kio dabartiniams jų
kams atlyginimo, ir
jas jiems.

Bijoma, 
tų darban 
pinigams 
gimdytų dideles ^inflacijos. Kai 
kurie verslininkai laikinai nu
traukė reikalus su Amerikos 
firmomis ir bankais, ligi situa
cija geriau paaiškės.
Lenkų Silezija nepritaria 

sudskio pervartų!
KATOVICAI, Lenkų Silezija, 

geg. 18. - Lenkų Silezijos pro
vincijos seimelis priėmė rezo
liuciją, kuria jis pareiškia ne
pritarimo maršalo Pilsudskio 
pervartui.
Poznanės regimentai grįžta į 

savo stovyklas
PARYŽIUS, yeg. 18. — Ha- 

vas agentūros korespondentas 
Varšuvoj praneša, kad visi re
gimentai, kurie buvo pasiųsti iš 
Poznanės į Varšuvą Vitoso val
džiai ginti, bet kurie/buvo neto
li nuo Varšuvos Nulaikyti, dą- 
bar jau grįžtą atgal į savo sto
vyklas.

kad valdžia 
presų 
spausdinti

ver-

nuo-Politikuose pasireiškia 
monių skirtumų klausimu dėl 
sušaukimo Seimo tikslu išrinkti 
naują krašto prezidentą vietoj 
pašalinto Voiciechovskio. Kai

AR NORI IU PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite Į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų 
nos: 5c už žodį, 
na 50c. Vienas

kai. 
kai-

skelbimų 
Mažiausia 
colis (apie 30 

žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
j dieną.

Parduokit kas jumi nereiks 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

savinin-, 
išdalintų

nepaleis- 
popieriniams 

ir nepa-

Pil-

Pilsudskis susirgęs
BERLINAS. geg. 18. — Var- 

šaviškis Wolffo biuro korespon
dentas praneša, kad maršalas 

, Pilsudskis susirgęs, ir dėl to 

šiandie negalėjęs dalyvauti mi
nisterių tarybos posėdy.

Lenkai nenori diktatūros
VARŠUVA, geg. 18. — P. 

Zaleskis, užsienio ministeris 
provizorinėj valdžioj, užsienio 
spaudos atstovams šiandie pa
reiškė, kad po to, kai Seimas 
išrinksiąs maršalą Pilsudskį 
krašto prezidentu, jis manąs, 
kad tada Seimas nutarsiąs išsi
skirstyti taip, kad butų galima 
paskelbti nauji rinkimai.

■ ninku, kurie esą kankinami ka
lėjimuose Lietuvoje.

Legacijos štabas, žiūrėdamas, 
skaitė tuos plakatus, bet šiaip 
pikietininkams niekuo netruk
dė. Tik policija dabojo, neleis
dama pikietininkams nė valan
dėlės sustoti.

Viename plakate buvo para
šyta: “Tarptautinė Darbininkų 
Apsauga kovoja už išliuosąvimą 
devyniasdešimt dviejų darbi
ninkų klasės lietuvių.”

Tai, kaip aiškinta, buvo me
nama devyniasdešimt du lietu- • 
vių darbininkų vadai, kurie esą 
pasmerkti nužudyti Kaune pir
madienį, gegužės 17. [Ne 
taip. Lietuvos laikraščių prane
šimais, gegužės 17 dieną buvo 
paskirta svarstyti kariuomenės 
teisme byla “92 kuopininkų”, 
darbininkų kuopų kandidatų į 
I-jį ir II-jį Seimą.]

Pašalino publiką iš par
lamento; riaušės

LISABONAS, Portugalija, 
geg. 18. — Svarstant parlamen
te tabokos monopolio klausimą 
šiandie kilo aštrių ginčų, į ku
riuos įsivėlė ir susirinkusi gale
rijose publika. Tvarkai atsteig- 
ti, publikai buvo įsakyta apleis-J 
ti parlamento rumus, bet ji bu
vo taip įsikarščiavus, kad lau
ke, parlamento aikštėj pakėlė 
riaušes. Policija ir parlamento 
sargyba puolė riaušininkus, ir 
batalijoj keletas žmonių buvo 
skaudžiai sužeisti. Daug riauši
ninku areštuota

[Pacific and Atlantic Photo]
Joseph G. (Uncle Joe) Cannon (Danville, 111.) seniausias Ame

rikos politikierius. Geg. 7 d. jam sukako 90 metų.

Ispanija suteikė amnestiją 
barceloniečiams

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
18. — Ministerių taryba priėmė 
rezoliuciją, kuria suteikiama 
visiška amnestija visiems as
menims, kurie ryšy su nesenai 
įvykusiais neramumais Baicelo- 
noj buvo pasmerkti ištrėmimui 
ir kitokioms bausmėms.

Garlaivis suskaldė 
ledakalnį

LONDONDERRY, Airija, 
geg. 18. — Ką tik atplaukusio 
čia garlaivio California pasa- 
žieriai pasakoja, kaip jų laivas, 
plaukdamas vandenynu, ties 
Niufundlandu gegužės 12 dieną 
įplaukęs į ledakalnį. Garlaivis 
California, dėl 
plaukęs labai 
staiga atsimušęs
Nuo sutrenkimo laivas 
labai sukrėstas, tečiau 
sveikas. Pasirodę, kad 
butą ledakalnio, kuris
garlaivio į dvi dali perskeltas.

tirštos miglos, 
palengva, ir 

į kažin ką.
buvęs 

išlikęs 
prieky

Dideli potvyniai šiauri
nėj Italijoj

r

Prancūzai įkalino tariamus 
Srity šnipus

- y
N, Y. rado nušautą unijos 

organizuotoją

Del gaisro 5,000 šeimų 
liko be pastogės

BUCU AREŠTAS, 
geg. 18. - Katastrofingas 
aras nušlavė didesnę dalį 
kau miesto, Moldavijoj, 
pusantro šimto mylių nuo 
charesto. Pranešimai sako, 
daugiau kaip 5,000 šeimų 
be pastogės.

Rumanija, 
gai- 
Ba- 

apie 
Bu* 
kad 
liko

Švedijoj rado turtingus 
aukso laukus

18.

aukso

STOKHOLMAS, Švedija, geg.
Bolidene, Vesterbotteno 

provincijoj, arti žiemių speigi- 
račio, atrado didelius
laukus, kurie pasak Dr. Axelio 
Gavelino, švedų geologo, aukso 
turtingumu užimą ketvirtą vie
tą pasauly. Tie plotai tečiau 
padengti ledais, užšalusiomis 
pelkėmis ir ežerais.

Aukso guoliai surasta su pa
galba tam tikrų, kasyklų inži
nierių Hanso Lundbergo ir Kar
lo Sundbergo sugalvotų elektri
nių ieškojimo priemonių.

Vyskupas Kastas eina 
tris mėnesius kalėti

PARYŽIUS, geg. 18. Kri- 
minalis teismas šiandie pasmer
kė kalėjiman penkis asmenis, 
kaltinamus kaipo Britų šnipus: 
Kaltinamieji buvo areštuoti 
praeitą gruodžio mėnesį. Teis
mas rado, kad jie stengėsi iš
gauti slaptus dokumentus apie 
Francijos laivyno ir aviacijos 
stotis. Vienas jų, John Ijeather, 
nuteistas trejus metus kalėti 
ir pasimokėti 3,000 frankų bau
dos; Ernest Phillips ir Wm. 
Fischer po dvejus metus kalėti 
ir po 2,000 frankų baudos. Dvi 
moteriškės, abidvi franeuzės, 
Marthe Moreuil ir Andree Le- 
fevre, po šešis mėnesius kalėti..

NEW YORKAS, geg. 18. — 
Eastside’s Fiont gatvėj anksti 
šį rytą rado negyvą United Sea- 
food Workers unijos organizuo- 
toją Williamą J. Macką. Jo 
galvoje buvo dvi kulipkų žaiz
dos. Policija mano, kad Mark 
buvęs darbininkų vadų tarpu
savio kovos auka.

Nesenai beveik toje pačioje 
vietoj buvo rastas kitas tos pa
čios unijos organizuotojas, 
“Witty” Britt, užmuštas.

ROMA, geg. 18.—Del nepap
rastai smarkaus lietaus, kurs 
pastaromis dienomis srautais 
pylė, šiaurinėj Italijoj kilo dide
li potvyniai. Dalis Vicęnzos 
miesto, keturiasdešimt mylių j 
vakarus nuo Venecijos, ir apie 
dvidešimt kitų miestelių ir kai
mų vandens užlieta. Daug na
mų nunešta. Kol kas tik vienas 
žmogus potvyniuose žuvęs.

KOPENHAGA, Danija, geg. 
18. — Metodistų episkopalų 
bažnyčios vyskupas Skandinavi
jos kraštams, Antanas Bastas, 
šiandie tapo uždarytas kalėji
me trims mėnesiams. Tokia 
bausmė buvo jam teismo pa
skirta už pasisavinimą didelių 
sumų pinigų, kurie buvo surin
kti labdarybės reikalams ir pa
verti jo globai,

Vokiečiai jokios “prohi- 
bicijos” nemėgsta

Skundžia sekretoriij
Melioną dėl $300,000

Kariuomenės traukinio 
katastrofoj 30 užmuštu

WASHINGTONAS, geg. 18. 
— Vienas Washingtono advoka
tas, Waltcr Holland, kuriam 
iždo departamento komisija atė
mė teisę praktikuoti advokatū
rą, iškėlė iždo sekretoriui Mel
ionui bylą, reikalaudamas iš jo 
$300,000 atlyginimo už padary
tą jam nuoskaudą.

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
18. — Kariuomenės traukinio 
katastrofoj, kuri praeitą sek
madienį įvyko linijoj tarp Pa- 
chuca ir lxmiquilpano, 
asmenų užmušta ir 76 
Katastrofos priežastis 
ma.

buvo 30 
sužeista.

ųežino-

geg. 17.WASH1NGT()NAS,
— Senatas šiandie priėmė kon
ferencijos raportą dėl paskyri
mo 165 ni’inmi dolerių federa- 
lės valdžios triobesiams.

BERLINAS, geg. 18. že-' 
mutinės Silezijos gubernatorius 
bandė įvesti savo rųšies “pro- 
hibiciją,” užgindamas pardavi
nėti stiprius gėrimus laikotar
piu nuo 9 valandos vakaro iki 
8 vai. ryto. Prieš tokį guberna
toriaus patvarkymą gyventojai 
pakėlė aštriausi protestą, ir ko
vą laimėjo. Prūsijos landtagas 
(krašto seimas) nusprendė, kad 
gubernatorius neturėjęs 
tokį patvarkymą išleisti.

Neleidžia atvykt Amerikon
BERLINAS, geg. 18. Ame

rikos vyriausybė atsisakė duoti 
vizą kap. Karlui Boy-Edui atvy
kti į Jungtines Valstijas. Prieš 
Jun.ųt. Valstijų įsivėlimą kartui 
kap. Boy-Ed buvo laivyno at- 
tache d ’<- Vck\ ' įjos ambasa
dos Wash i ngtone.

MELBURNAS, Australija, 
geg. 17. Naujų Australijos 
pasiuntiniu Jungtinėms Valsti
joms paskirta Si H ugi Den’- 
son.

Vetavo biliu dėl chiro- 
podistų titulo “Dr.”

ALBANY, N. Y., geg. 18. — 
New Yorko valstijos gubeima- 
torius Smith vetavo legislatu- 
ros priimtą bilių, kuriuo butų 
buvę leista ch iropodistarns ir

... i i* • podiatristams vartoti titulą
Meksikos sąmokslinm- “Daktaras” arba jo sutrumpin- 

kai paleisti tą formą “Dr.”
----- —— | Bet tuo pačiu kartu guberna- 

SAN ANTONIO, Texas, geg. torius pasirašė
18. — Aštuoni Meksikos pabė- užginama barbenanti 
geliai, kurie buvo inkriminuoti
dėl sulaužymo neitralumo įsta- Springse, 
tymų, tapo teismo paleisti, ka- j 
dangi kaltinamajame akte buvo 
praleista žodis, jogei jie tatai 
padarę “sąmoningai”.

Visi tie aštuoni meksikiečiai 
buvo kaltinami dar dėl sąmoks
lo padaryti sukilimą prieš 
mą Meksikos valdžią.

bilių,

dieniais Ne\v York e ir

kuriuo 
sekma- 
Sarato-

esa-
Gen. i>adkovskis, kurį Pil

sudskis yra paskyręs Varšuvos * 
komisam, atėjo į Lenkijos ban-1 
ką ir konfiskavo Pilsudskiui 
3’/2 miliono zlotų. , ! ST. I^AUL, Minn., geg. 18.

Įvairiose Minnesotos 
vietose dega girios,
apygardoj sudegė keturiolikos 
viensėdžių triobos. Dideli girių 
gaisrai siauč.ia ypač St. Louis 
ir Lake kauntėse.

GIRIV GAISRAI

VVASHINGTONAS, geg. 18. 
— Atstovų butas priėmė senato 
bilių, kuriuo autorizuojama pa
leisti dviem mėnesiam valdžios 
tarnautojus, buvusius tkariš
kius, kad jie galėtų dalyvauti 
Amerikos legiono konvencijoj, 
įvyksiančioj Paryžiuje 1927 me
tais.

teises

Referendumas dėl 
kietijos ex-kaizerio 

nuosavybių kon
fiskavimo

Vo-

Vakar per laidotuves kritu
siųjų kovose, tarp jų apie 
100 civilių asmenų, pamaldas 
už žuvusiuosius laikęs kunigas 
Panas, pirmiau buvęs kapelionu 
Pšemisly, nudraskė sau nuo 
krutinės dekoracijas ir metęs 
jas žemėn sušuko:

» “Aš nebegaliu jų pakęsti; 
jos degina man krutinę!*’

Varšuvos laikraščiai, I
bandė apie tą incidentą išspau- cas Gustavas Adolfas su 
dinti žinią, buvo sucenzuruoti. J na, princese Luiza.

valstijos
Cramer

PRANCŪZAI STEIGS GUMO
PLANTACIJAS INDO-KI- 

NUOŠĖ

BERLINAS, geg. 18.
Kanclerio Marxo kabinetas nu
tarė paskelbti referendumą (vi
suotiną žmonių balsavimą) 
klausimu konfiskavimo be jokio 
atlyginimo buvusio Vokietijos 
kaizerio ir jo šeimynos narių 
nuosavybių. Visuotinas balsavi
mas turės įvykti birželio 20 
dieną.

Danų kronpi'incas Amerikon

Chicagai ir apielinkei oficia- 
i lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: , 

| Giedrėja; nedidelė tempera- 
švedija, turos atmaina; vidutinis mainų-

Grips- sis vėjas.
GOTHENBURGAS,

geg. 18. — Garlaiviu
holm vakar išplaukė j Jungti-1 Vakar temperatūra vidutiriiš-/ • • I *

kurie nes Valstijas Švedijos kronprin- vai siekė 57° F. 
spau- cas Gustavas Adolfas su žmo-! šiandie saulėšiandie saulė teka 5:26, lei

džiasi 8:05 valandą.

VVASHINGTONAS, geg. 18.
— Prekybos departamento gau- j 
tomis žiniomis, 
chelin kompanija, viena stam
biausių Europos guminių antra- 
čių gamintojų, įsigijus Francu
zų Indo-Kinuose 110,000 akrų 
tankynių, kur ji įsteigsianti gu
rno medžio augyklą.

francuzų M i-1

MMiHI



KORESPONDENCIJOS

Komunistas už kunigą

Pirkit Sau PjenąProtingai

DYKAI

RODYKLĖ

ŠEIMININKĖS

Tel. Yards 3850

[Atsiųsta]

gegužes 2

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS

SUS

kojos 
laikyti

nusista- 
lietuviai, 
d. viešai

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St Louis Avė.

* CHICAGO, 1LL.

rakandą 
kerosine

išga- 
tirštą.

arba 
tinka- 
vaisių

Patirsi t, kai jis neturi sau lygous daryme duonos, 
smetoninių zupių, smetonuotų daržovių, pudingų, 
pajų, keiksų, prieskonių etc., o kaslink kavos tas pie- 
nas perkeičia jos skonį taip kad turėsit pasitenkini
mo geriant kasdien.

Antanui Burduliu' 
Solomijai Savickaitei 
Aleksandrui Auguliui 
Kasparavičiui Vladui 
Vincui Jurkevičiui 
Marijonai Klimytei 
Antanui živaičiui 
Jonui Petraičiui 
Teklei Sumskaitei 
Ef imi jai Jakovlevai 
Marijonai šnipienei 
Vincentui Jakuboniui 
Lukoševičiui Boleslovui 
Rožei Ivanauskienei

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas

Ignacui Vaškiui
Petrui Buivydui
Kostui Dymšai
Adolfinai Jucevičienei

Monikai Jasutienei 
Laurynui Daukui 
Emilijai Skačkauskaitei 
Ignui Suvaizdui 
Antoninai Piepolienei

Rorden’a daromas 
dviejų dydžių —. 
aucitaa (1« unci
jų) ir maža* (• 
uncijų).

Visur per visų šalį, šeinrininkes kasdien per
ka Borden’s Evaporated Pienų. Nes jos žino, 
jog Borden’s Evaporated Pienas yra pato
giausias naudojimui visokiems namų reika
lams.

Borden’s Evaporated Pienas nekainuoja nei kiek 
daugiau kaip bile kuris paprastos rųšies ir jis dar 
yra geriausias. Sekantį sykį kada jums reikės pie
no prasykit savo groserninko duoti Borden’s Evapo
rated Pieno ir tada bukit ramios jog gaunat geriausį 
už savo pinigus. *

Rozalijai Kazlauskaitei 
Antoninai Sirutienei 
Jonui Šimkūnui 
Onai Slekienei 
Petrui Povyliui 
Evai Pranckienei 
Pranciškai Strazdaus- 
kienei
Kazimierai Jakavičtonei 
Mykolui Aleksandravičiui 

Barborai širvinskienei 
Tamošiui Jonuškai 
Antanui Rupsevičiui 
Elenai Stapulionienei

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St. 
Telefonas Michigan 0342

& SON 
HARDWARE 

4537 So. Wood St

Reikalaukite šio 
Naujo

sonnis nfw yor- 
/ii IKI KAU‘ 
L VU NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai

Viską sutaisome kas tik prie au- 
tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš 
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės j

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

United American Lines 
(Harriman Line) Jolnt Service with 

HamburgAmerican line 
177 N. Michigan Avenue 

Chicago, UI.

100,000 moterų nuolatos pri
siunčia mums naujus receptus 
su Borden’s Evaporated Pienu. 
Jeigu jus norit žinoti kaip 
pasidaryt tuos įvairius recep
tus su Borden’s Kplldyklt ku
ponų pažymždamos kokių re
ceptų Jums reikia, ir prisius- 
kit mums.

Todėl,* kad ji turi dailų ir 
stiklini pavirš) ir nebijo oro 
permainų. Jos tamprumas 
nedaleidžia supleišėti ir jsi- 
Jeišti drėgmės, kuri yra 
priežastimi puvimo.

Pašaukta debatuotoj us, kad 
ateitų ant estrados. Kun Zalink 
ateina, o kun. Lipkaus nėra. At
sistoja Kazys Jakimavičius, bol
ševikų vadas, ir klausia: “Ar bus 
kun. Lipkus; ar jus turite tei
sės be jo rengti debatus ir im-

fwiw .*

Pranešimas Lietuvių 
Visuomenei

ti įžangų? Aš tik-ką telefonavau 
kun. Lipkui, kuris pasakė, kad 
eina žmonių spaviedoti, o į dės 
batus neis. Mes norime kun. 
^ipkaus, tai kvoterį duosiu, o jei 
ne, tai sugrąžinkite žmonėms 
pinigus”.

Atsistoja antras bolševikas ir 
pasakė, kad nenorys būt, jei 
nėra kun. Lipkaus. Komitetas 
pasakė, kad jei nori išeiti, tai 
gaus kvoterius netik jis, bet ir 
kiti. Abu bolševikai rėkdami 
ir agituodami kitus eiti lauk, iš
ėjo atsiėmę savo kvoterį. Juos 
pasakė keletas Lipkaus parapi
jom]. Vėliaus daug sugryžo, nes 
buvo prakalbos ir teatras.

Kun. Zalink pliekė kailį kun. 
Lipkui. Esą, jis moka gązdinti 
žmones velniais, o stoti į deba
tus, kad apgynus savo papus 
bažnyčią ir įrodyti, jog jis yra 
tikras Kristaus pasekėjas, pasi- 
bijo, todėl ir neatsilankė. Sakė, 
kad jie tarnauja kapitalizmui ir 
su juo bičiuliuoja, o darbininkų 
nepaiso. Buk kun. Lipkus yra 
prisiekęs apginti airio vyskupo 
tikėjimą, bet ne katalikų. Pri- 
siegoj esą: “ginant vyskupo 
priešą, galima net ir gyvastį tam 
žmogui atimti ir už tai nebus 
jokio grieko”...

Borden’s Evaporated Pilnas yra geriausias ir 
turtingiausis farmų pienas su išsunktu vande
niu ir palikta jame Smetona. Yrajižgasėdinan-, 
tis visais atžvilgiais kaipo šviežias pienas. Jus 
surasite, kad jis yra daug parankesnis prie vi
rimo ir kepimo kur tik pieną rėkia vartoti. Del 
kavos jis turi nepalyginamą riebumą.

21268 
21270 
12277 
12281 
6.530 
6538 

12273 
6554 

12275 
21273 
12278
6555 
6546 

12287
6565 Mykolui Jorašaitis
6568 Jevai Mateošaitienei 

12286 Alenai Sunkurienei
21275 Martinui Ulini

6571 Jonui Žeimiui
6566 Elzbietai Masionaitei

21276 Tamošiui Stukui 
21279 Baltrui Dumblauskui 
12285 Mortai Bartašienei
21277 Julijonai Bučienei 
22813 Onai Pajuodienei 
22817 
22820 
22821 
55539 
55541 
55542 
55545

55546 
555* « 

95898
55540
22825
22826
2828 Onai Urbienei

bolševikų. Pirmininkas p. J. 
Draugelis vedė tvarką ir pakal
bėjo apie bažnyčią šv. Petro ir 
Povilo, kurioje jis priklausė 
apie 23 m. Bet pamatęs tik ne
tvarką ir bažnyčioj nesuvaldo
mą kunigą, kuriam būnant, baž
nyčia dasivarė iki $85,000.01) 
skolos. Juo parapijonys dau
giau mokėjo pinigų^ tuo bažny
čios skola didinosi. Kunigas ne
davęs balso, tad daugelis pame
tė ir suorganizavo neprigulmin- 
gą bažnyčią, kuri nepriklausys 
jokiam vyskupui, bet bus savas
tis parapijonų.

Ypatiška. Sveikata

Pažymus gydytojai tankiai pasako 
kad tik mažuma žmonių žino kaip 
tinkamai stovėti. Priežastis to yra 
kad dauguma žmonių visai apie tai 
nemano. Vienas iš svarbiausių to
kio apsireiškimo yra silpnos 
Stovėjimui teisingai reikia 
kojas taip kad vidurinės pusės pėdų 
butų tiesioj linijoj. Kurie taip sto
vės niekad neturės atsikišusių kau- 
lukų. Labai svarbu mokyti jaunus 
vaikus kaip stovėti. To tikslas yra 
kad visas kūnas gautų lygią clalj 
spėkos ir spaudimo.

ATMINKIT
Borden’s Evaporated Pie
nas yra dusyk riebesni* 
negu paprastas pienas. 
Jus turite naudot pusę 
vandens ir pusę Borden’s 
ICvaporated Pieno jeigu 
norit naudoti ji kaip pa
prastą pieną. Jeigu turit 
savo receptą, kuris reika
lauja Smetonos, naudokit 
tiek Borden’s Evaporated 
Pieno kiek reikalauja 
smetonos.

Borden’s Evaporated Pienas yra 
geriausia substitutas paprasto pieno 
arba Smetonos. Tiktai atmieškiie 
Borden’s Evaporated Pieną su lygia- 
dalimi vandens ir* vartokit taip kaip

Grožės Patarimui
Pirmiausia pagalba gydymui kojų 

užtrinų ir įaugančių nagų yra tai 
prašalinimas spaudimo ar trynimos: 
tose vietose. Skausmingą užtriną 
gydyti uždėk kelis sluogsnius lim
pamo plasterio (adhesive plaster) 
kad butų kai paduškaitė. Prašalini- 
muį popadinių užtrinų išmarkyk koją 
karštam vandenyj ir patrink pumiką 
(pumice stone). Daryk tą regulia
riai iki užtriną pranyks. Paliuosa- 
vimui pavargusių kojų reikia dėvėv 
šviežias pančįakas kasdien. Reikia 
mainyt ir čeverykus kas antra diena. 
Svarbu duoti žemesnei daliai savo 
kūno tokią pat užžiurą kaip ir liku
siai savo sistemai.

TEN IR IŠ 
LIETUVOS 
PER HAMBURGĄ

A/it musų trijų firiubų laivų 
Resolute, Relianrę, Albert 

Balljn, Deutsehland 
Hamburg 

ir populiariški vieno kabln 
laivai, 

Clcvcland, Wcstphalia, 
Thuringia

Europinėj kelionės asmeni- 
niai vadovaujamos

Išvirimui trukusio kiaušinio gerai, 
pamušk ir kitą kiaušinio šoną ir ta
da įdėk greitai į verdant) vandenį.

Palivuota skarvada laikys ilgiau 
jeigu įdėsi į skarvadą su vandeniu. 
Tegul vanduo užverda ir atšala. Tas 
neduos skarvadai sutrukti ir suma
žins apdegimus.

Pjovimui mažų steikų naudok ma
žą siaurą peilį; pjaustymui kepsnių, 
naudok peilį kurs platokas.

Kalbėjo da vienas kalbėtojas 
| ir nurodinėjo nedorus popiežių 
darbus, kaip jie yra aprašyti 
pačioj katalikų enciklopedijoj, 
iš kurios jis skaitė ištraukas.

Veikalą vaidino “Daina be akų 
I lo”. Juokingas veikalas ir gra- 
I žiai pavyko. Profesoriaus rolę 
I vaidino artistas p. Ųrbaitis.'

Dabar visi sujudo ant komu
nistų, net ir patys geriausi jų 
prieteliai. Jie. sako, kad dauge- 

I lis pames progresistes ir neduos 
pinigų bolševikų reikalams. 

Į Daug šios parapijos moterų pri
guli prie progresisčių ir rėmė 
bolševikus, dabar sako: “nė cen
to tiems Lipkaus bernams”. Ja
kimavičius nustojo visai vardo. 
Esą, jis turys su kun. Lipkum 
ryšius ir tur būt gavo patepimą 
už išvedimą iš svetainės jo pa
rapijonų. Sako kai kurie, buk 
jiedu pusbroliai esą, tad jam ir 
pagailo kun. Lipkaus.

Jakimavičius yra daugeliui į- 
sipykęs kada buvo draugijos 
pirmininku. Jis vis agituodavo 
už mažą ką ateiti į teismų, kad 

galėtų eit už perkalbėtoją ir 
gaut už savo laiką gerą mokes
nį, daug didesnį už gaunamą 
dirbtuvėj. Kartą moteris rei
kalavusi iš draugijos $20., bet 
jis visa gerkle rėkęs: “tegul 
skundžia”. Keletą kartų ėjo j 
teismą ir tas daugi j ai kainavo 
ne $20, bet $300. Nariai dėję 
pinigus, kad atmokėjus skolą 
tam bolševikui Jakimavičiui. Jis 
vsad buvęs pjudytojas, kad tik 
pats galėtų pasipelnyt. Draugi
jose už kiekvieną darbą reikala
vęs atlyginimo.

Taip, komunistas, šį kartą pa
gelbėjo Romos trustui ir jo 
agentui kun. Lipkui, bet pada
rė blogo bolševizmui, nes nepri- 
gulmingos bažnyčios žmones 
sužinojo ko verti yra bolševi
kiški gaivalai, kuriuos pirmiau 
gyrė ir rėmė. Jie jau peržeg
nojo juos kairiąja ranka ir nuo 
jų pasitraukė. Gal būt jie ne
lankys nė tos svetainės, kur 
bolševikai pasikabinę Trockį su 
Leninu garbina. ,

Beje, nors bolševikai padarė i

Virimo Receptas

Geriausios vaistų košelės yra pa
saldintos su cukrum. Košeles gali
ma padaryt verdant vaisius nedau- 
gyje vandens, išspaudžiant skystimą 
ir dadedant cukraus, paskui 
ruodinant iki paliks beveik 
Iš tokių vaisių kaip pineapple 
vyneogės negalima padaryt 
mos košelės hedadėjus kitų 
sulčių (kaip obuolių, orandžių 
vių ir tt.), kurie veikia kaipo kie 
tintojai kada jų dadedama. Pada 
rius košelę (jelly), naudok ją pada 
rymui klynų su košele. Kožnas pa 
mėgs namie darytus blynus su vai 
šių košele.

JELLY SUKTINIS BLYNAS

daug nesmagumo šiame vakare, 
jet vienas jų visgi išdrįso gar
sinti nuo estrados savo bolševi- 
kišk;i l.alitt ir Išviete atsilankyti. 
Gal pagarsino jų vakarą ir kun.

Jpkus iš ambono, nes ir verta 
už tokį bolševikų patarnavimą.

—N. W.

šeimininkėms kelrodis 
Rašo ISABELLE KAY

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

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

No. 32
Naminiai I’asigelbėjiniai

Išskalbimui mezginių tinkamai, 
markyk mezginius įkišant ir ištrau
kiant į šiltas putas ir paskui išplauk 
ir išspausk? Padėk jas ant tuikiško 
rankšluosčio ir uždengk švariu ska
ruliu; paskui prosyk per tą iki mez
giniai išdžius. Pamatysi ^ad jie iš- 
rodys kaip nauji.

PraŠalinimui pirštų žymių nuo bal
tų dažytų rakandų, trink 
švariu skaruliu pamarkytu 
ir nutrink kitu skaiuliu išgręžtu kar
štame vandenyje.

Pataisymui lietsargio rankenos ka
klą pasiliuosuoja, pripilk skyle kurion 
rankena kišama sutaipytu alumu 7r 
paskui greitai jsausk rankeną ir lai
kyk iki užšals.

PraŠalinimui purvo plėtmų nuo 
drapanų, ištrink drapaną šepečiu ge
rai ir paskui pertrifik silpnu mišiniu 
ammoni jos ir Ailto xan<leni<>.

Nežiūrint partijinio 
tymo mes, Bostono 
šiandie 
sušauktam ir skaitlingai lanky
tam susirinkime nutariame štai 
ką pareikšti:

Esame gimę lietuviais ir no
rime už savo gimines ir tautos 
garbę stoti iki paskutinio. Kur 
matysime skriaudą darant tau
tai, kaip iki šiol, taip ir kas 
mus kliudo, tversimės darbo ir 
gelbėsime.

Išgirdę Mažosios Lietuvos, 
Klaipėdos Krašto atstovų gerb. 
Jankaus ir Brako kalbas, fnes 
nutariame išreikšti savo giliau
sią užuojautą mylimiems savo 
broliams, kurie per 600 metų 
sunkiai kariaudami su žudyto
jais savo ir musų tautos nepa- 
ilso šitoje kovoje, bet tvirtai 
stovėjo. Jie pirmu kartu krei
piasi su pagelbos šauksmu j 
mumis. Neatsisakykime nei vie
nas Amerikos lietuvis, nežiūrint 
kokių pelitinių pažiūrų būtu
mėm, duoti savo auką ir remti 
tą darbą, kuris yra naudingas 
ir būtinai reikalingas dėl labo 
laimėjimo Klaipėdos krašto ir 
visos Valstybės. Tautybės ry
šiai lai mus vienija.

“Klaipėdos Krašto Lietu
viams Remti Komitetas:” M. 
Venis, I». Ajauskas, V. P. Jan
kus, A. Ivaška, 1 >i*. J. k. Paša- 
karnis, P. Gudas, K. J. Pau
lauskas, A. Jankauskas, V. Am- 
brozas, J. Kasmauskas, A. Ivas, 
įdv. F. J. Bagočius, B. F. Kubi-

Virtuvės Reikaluose
Išvengimui skystimo lilipimo prie 

audeklo kuomet darai jelly sirupą, 
pirmiausia pamerk maišiuką į ver
dantį vandenį paskui išgręšk sausai 
paskui gali pilt per jį vaisių skysti-

Gvarantuojame išgydymą ant vi
sados be operacijos, skausmo, pjo
vimo, ar išlikimo iš darho.

Daugelį išgydėme vienu sykiu
Neisgydom - Nemokat

IšegzaminavimaM ir patairyniai 
dykai 

CHICAGO MEDICAL 
INSTITUTE 
505 So. State St.

Kampas Congress St., 2 ii.
Valandos: Panedėly, Seredoj ir

S>il>a.toj nuo 9 iki G vakare. Ne
dalioj nuo O iki 12 dieną.

B. Kanne’s Fair
HARDWARE IR NAMU PAPUO

ŠIMO REIKMENYS
Gaso fitingai, Maleva, Alyva ir 

Langų Stiklai.
Nusipirkite geriausios maišytos 

malevos galionui .......   $1.89
Calcimine visokių spalvų’ sva

rui ........................ ................. 6’/jc
3345-49 So. Halsted St„ 
Phone Boulevard 7022

IS SENŲ AUTOMOBILIU] 
PADAROME NAUJUS

šeštadieny, gegužės 8 d., Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
jos svet., 1057-63 Hamilton 
Avė., N. W. turėjo įvykti deba
tai. Debatus surengė šv. Kry
žiaus parapija, šios parapijos 
žmonės kvietė debatuoti kun. 
Zalink, Seno Rymo kataliką ku
nigą ir kun. Lipkų, šv. Petro ir 
Povilo parapijos kleboną^ Tema 
buvo: “Kas yra tikrais Kristaus 
pasekėjais”? Kun. Zalink turė
jo ginti savo neprigulmingąją 
bažnyčią, o kun. Lipkus turėjo 
ginti savo popiežiaus neklaidin
gą bažnyčią. »

Prisirinko diktokas būrys 
žmonių abiejų parapijų, net ir

HEMORAIDAI
(pilės)

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

4 kiaušiniai
1 puodukas cukraus
2 šaukštai tarpyto sviesto arba 

sviesto pavaduotojo
2 puodukai miltų 

KLiukAtuk<» <lruskt>s
1 šaukštukas kepamos pudros
4 šaukštai pieno
1 šauktukas lemono skystimo, 

košelės ar vaisių.
Suplak kiaušinius ir cukrų i krū

vą per 20 minutų, išimk plaktuvą, 
įsijok miltus, druską ir kepamą pau- 
derį, dadėk pienų, vaisių skystimą, 
ir tarpytą sviestą. IAtaukuok dide
lę skarvadą sviestu ar taukais, ap
dulkink miltais, įpilk mišinį ir išplė
tok lygiai. Kepk 12 minutų viduti
niško karščio pečiuje. Išimk ant cu
kruoto popierio, greit aptepk košele 
ir tuojaus susuk. Blynas truks jei
gu tepimą ir sukimą neatliksi grei
tai. Supjaustytas toks suktinis yra 
skanus su kiaušiniene.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį 
kvito ir gavėjo vardą.
,■ . /■ T .]'] gavo:

22833 Teresei Kelienei
22842 Zuzanai Šukienei

927 Julijai Salep
6581 Marijonai Slavickienei
6582 Johanai Tautkienei
6591 Kotrinai Bitinienei
6580 
6584 

12293
6606 

12297 
22850 Jonui Giminauskui , 
22855 Kunigundai Pilsudskienei 
55558 Jonui Ramanauskui 
55565 Uršulei šiurkienei / 
21538 Juozapui Lukošiui 
22752 Pranciškai Valionienei
6258 Uršulei Petrokytei 
6866 Emilijai Visockienei 
6876 Kazimierui Semenavičiui

24260 Petronėlei Vaičaitienei
6447 Onai Petrulytei
6435 Kazimierui Vidauskiui 
6468 Juozui Brūzguliui

24261 Liudvikai Mušauskienei 
6505 Petronėlei Kundrotienei 
6516 Monikai Lukauskienei

22795 Antoninai Girkontienei 
22798 
22804 
55529 
55534 
12282 Viktorui Dursai 
21261 Barborai Vainaiskienei 
6529 Jurgiui Beriia<lišiui 
6532 Boleslovui Jurevičiui

12270 Jonui Vizgirdai
12274 Silvestrui Džiugini 
24274 Agotai Benešiutei
22834 Onai DriskuVienei

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
UU. STREET
Tel. Kedzie 8902

šviesus, Tamsus 
Tonikas

- Vintir! PirMt Ii p.« 
Kronernitikt, — <lvlikuteMrn 
arba tvlefonuokit

iš butelio pieną.
Kellogg’s Bran yra kelias į svei
katą. Virkite jį su skaniesiais. Gy
dytojai rekomenduoja Kellogg’s, nes 
jis yra 100% veikiantis.

PULLMANO LIETUVIŲ ATYDAI

KUBANIAUS KAZOKŲ CHORO KONCERTAS
Nedalioj, Gegužio 23,1926
STANČIKO SVETAINĖJ

205 E. U5th Street
Pradžia 4 vai. po pietų įžanga labai prieinama 

Po koncerto ŠOKIAI
Atsilankykit pasiklausyti geriausio Rusų Cho- 

rt) pasaulyje.

«MswecrrHeo • Į 
evaporated

MILK J .. / 7 < »« 1 I
eWPORMT» I)

h - milk

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

.......................................

KUPONAS
Mėsa 
Košelės 
Pajai

Pudingui 
Mošai 
SViuboa

Vardas

Adresas IJfhnnn’jin

THE B
Bordcn 

’ * , 1—

— > 6
ORDEN COMPAN Y
Rnllding, Ncw York

------------------- ------
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Prityrę Vartotojai Perka

(Bus daugiau)

Daugiau Parsiduoda Negu Kitų

KIMBALL
Lietuviai Advokatai

Telofonai

anmtftę

Kodėl
LIETUVIAI DAKTARAI

Te!. Dearborn 9057

yra

Franklin 2460Komisija abi
Namų Tel.: Hyde Park 3395

LEON S. MIKELONS
ADVOKATAS

OREMUS
Chemical Laboratory

kito

Data: Gegužis 19, 1926

atidarė prez 
va!, po pietų

nuo 
nuo

Kinai be datų nepri 
iut priduodama var

Room 712 Otis Building

10 So. La Šalie St.

Ir Būna Pilnai 
Patenkinti

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

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Pritaiko 
Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

ir vienin- 
įsteigėjas 
kuri riša

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.
Vedu visokius reikalus. Susidėjęs 
su Erickson & Johnson. Ofisas at
daras subatomis po pietų.

Boulevard 9693 
tel. Drexel 9191

LIETUVON - 
užrašykite savo gimi 
nėms 
NAUJIENAS 
vos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

kurį rengia Lok. 116, 274 ir 277. 
ketvergo vakare. Iš šio posėdžio 
visi einam nusiimti paveikslus.

Blvd. 3133 
Woilkievic*- 
BAN1S

J. PIKELIS
3159 So. Halsted St 

Chicago, UI.

komisija sutinka 
ji pasako savo nuo- 

prieš arba už rezoliuci- Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnvčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

ir pažįstamiems 
Lietu- 

žmonės Amerikos

Geriausia ir pigiausia ap- 
rčdalų krautuvė. Vasari
niai aprėdalai dėl vyrų, 
moterų ir vaikų; naujau
sios mados aprėdalai už 
žemiausias kainas,

nponpjs.iB(I •</!>! w 
|poj JĮąųoisBj •httijf 
-oj'jjpUoiuBd KiJĮOitnog

tKSnVMS (Niu visas
<P!IM įb;ubs

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis 

8 iki 2 vai. po pietų.

DR. G. SERNER
Optometrist

Lietuvis Akių Specialistas
^al.: Nuo 1 iki 8:30 vakare

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
3265 So. Halsted St 

Ant 2 lubų

A. A. SLAKIS
Advokatas

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dienų 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Mėnesinių Išmokamų 
Kontraktų Reikia 

Bile Kokioje Sumoje
Musų kainos yru 5% iki 15% pi
gesnės negu kitur Chicagoje. At- 
slneškit abstraktus ir kontraktus 
gatavai dėl užbaigimo deal. Atda
ra kas vakaras.

National Finance Co.
11 So. La Šalie Street 

501 Roanoke Bldg., C entral 4757

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res, 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1989. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

t PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922-32 So. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Rr.A.R. BLUMENTHAL 

Optametrist
64K7

■C’ 4619 S. Anhland A v
Kampas 47-tos

’ ant 2 lub

ro šimto slaptos policijos ir nak
tinis teismas. Jis linkėjo, kad 
šiame kontinente darbininkų 
amatų unijos išaugtų i kelius 
dešimtis nųlionų nariais. Darbi
ninkai lavindamiesi koperacijos, 
apšvietus ir politikos judėjime 
prieis prie koperatyvio-demo- 
kratinio gyvenimo.

ŠALIN PLIKUMAS!
Vyrai ir moterys: jums nereikia 

būti nuplikusiomis galvomis. Aš 
turiu stebėtinų būdą dėl užaugini- 
mo plaukų.

Ateikite ir persitikrinki!. <
Mano gydymo būdas taipgi su

minkština plaukus. sustiprina 
plaukų šąknis, prašalina iš plaukų 
pleiskanas, apsaugoja plaukų slin
kimą ir užlaiko juos labai švariai.
Dr. W. Yuszkiewicz, 

1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Oremus Chemical 
Laboratorijoj 

(Not Ine.)
3313 So. Halsted Street 

Chicago, III.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

DOWIAT—SASS

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St, 
Chicago, III.

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių milinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.

Todėl, kad Bainbino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau 1

Amalgameitų Rubsiuvių 7-tas 
Seimas Montrealy

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 

Tel. Yards 4681

Tol. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
3228 W. 38th Street, Chicago, III.

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popleras.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponų kasdieną ir priduok j Naujienų ofisų ar j sto

ti, arba savo išnešiotojui syk j j mėnesį Ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytoje! f skaitytoja turi teisę gauti tik vienų kuponą 
kas dieną ir ne dau.rA- per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidi}. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. K 
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi 
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštų, apart kas 
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

Už metUs—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

......«4........... Atkirp Čia

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER 

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pat/al 
naujausius metodus X-Ray ii ki
tokius elektros prietausus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 

18th St., netoli Morgan St.
' VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo G iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4136
3235 So. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas Noith Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinč žviesa ir diathermia

Advokatas
11 S. La Šalie St, Room 2001

Tel. Randoiph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

PStnyčios.

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
REGISTRUOT'A AKUfifiRft

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Pa
tarimus suteikiu veltui. Valandos 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Kitam 
laike pagal sutarti).

4120 So. Richinond Street

Šitoj Laboratorijoj yra išdir
bamos garsios gyduolės, ku
rios greitai ir labai pasekmin
gai gydo sekamas ligas, kaip 
ve: 1) “Oremus” ^arsi gyduo
lė nuo sumišimo proto, nuo 
nuomario ir nuo išgąščio. 2) 
Garsios gyduolės nuo reuma
tizmo. “Oremus” Liniment 
yra geriamas į vidų, kurios 
greitai ir pasekmingai praša
lina iš kūno ir sąnarių skaus
mus. šie vaistai yra išdirbami

Pirmsėdis perstato atsižymė- 
usj Kanados darbininkų judė-

II jime drg. James Simpson’ą, ku
li ris yra prezidentas The Trades 
|| ind Labor Congress ir yra sek- Į liucijas ir 

retorius Kanados Darbo Parti-
|| jos. Sutiktas karštomis ovaci- 
11 omis.

Drg. Simpson pasveikino at- 
| įtovus vardu minėtų savo orga-

I lizacijų. Kanados darbininkų 
organizacija veikia atskirai be 
tėkmės A. F. of L. Mes augi
nime stiprią politinę darbinin- 
dšką organizaciją, Kanados 
)arbo Partiją (aplod.). Simp-

| onas pasakė ilgą kalbą, bet rei
dą pripažinti, kad tas širdingas 
larbininkų klasės darbuotojas

1 >er 27 metus turi daug patyri- 
no. Jis pataria, kad Amerikos 
larbininkai įsteigtų panašią po-

| itinę darbininkų partiją Ame
rikoje.
lezcliucijų Komisijos raportas

Gal nekuriem musų unistams 
| nebuvo smogu išgirsti, bet tei- 
| singumas ir demokratija visur 
| imė ir ims viršų žmonijos gy- 
Į venime.

Rezoliucijų komisijos pim. 
drg. Beckerman skaito rezoliu
cijas įvairiais klausimais ir pra
neša ar rez 
ir ne, t. y. 
nonę 
ją, o delegatai balsuoja.

Rezoliucija No. 7 Lok. 85, 142 
š New Yorko, kad musų G. E. 
B. paremtų morališkai ir finan- 
dškai Anti-fašistinį Susivieniji* 
ną Šiaur. Amerikoje tapo vien
balsiai priimta.

Rezoliucija No. 28, kad musų 
unijos nacionaliai kontraktai su 
firmomis baigtųsi visose vieto- 
se-firmose vienu laiku tapo vien
balsiai priimta, 
rekomendavo.

Rezoliucija No 
mas iš unijos, 
yra įnešta Ix)C. 10, kad butų su
teikta amnestija prašalintiems 
nariams iš unijos, ir kod jie vėl 
taptų nariais. Prašalinti iš uni
jos yra tik vos keturi nariai, ku
rie Visiškai nebandė pagal unijos 
įstatus eiti atgal į organizaciją, 
t. y. pereiti tam tikras organi
zacijos įstaigas ir taisykles, kad 
atsiekus savo pilietybę.

Prez. Hilmanas buvo pasiun
tęs šešius mėnesius prieš kon
venciją laišką, kad jie patys tie
sioginiai į konvenciją atsilanky
tų. Jų prašymo nėra, net jie 
taip instruktuoti, sako prez. Hil- 
man. Jie patys neprašo, tai ko 
čia kiti vargsta už juos ir verkš
lena.

Kairieji neturėjo rimtų ar
gumentų apgynimui savo išmes
tų draugų, kadangi tikrieji unis- 
tai kalbėtojai pilnai viską kaip 
ant delno įrodė prieš delegatus. 
Todėl, galiu sakyti, jog šis klau
simas buvo visiems labai svar
bus, ir delegatai žingeidavo. Re
zoliucija suteikime amnestijos 
unijos ardytojams tapo didžiau
sia balsų didžiuma atmesta.

Kai turėsiu laiko, aprašysiu 
abiejų pusių argumentus, kurie 
yra labai žingeidus.

Vietos bankieto rengimo pirm. 
Soldbloom užkviečia, kad visi 
delegatai dalyvautų bankiete,

Yra pripažinti per didžiausius 
muzikos kritikus, kad Kimball pia
nai kaipo instrumentai, turinti vi
sus pagerinimus dėl išgrojimo ne
palyginamai ištobulintą piano mu
ziką, be jokio specialio patyrimo.

Musų krautuvėse esti platus pa
sirinkimas Kimball grojiklių po

$400, $495, $650, 
$750, $850

Lengvi mėnesiniai išmokėjimai

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
Roselando Ofisas: 

Tel. Pullman 5950 
10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 

Valandos: Mieste iki pietų; 
Roselando po pietų ir vakare.

SPECIALIŠTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

Gydytoja Kabinetas 
DR. S. LINECKI, 

D. C. D. O.
DR. W.

YUSZKIEWICZ, 
D. C. D. O.

Musų gydymo būdas tiktai na- 
turalis (be gyduolių ir be operaci
jų). Pasekmingai gydome reu
matizmą, paralyžių, chronišką ka
tarą, nerviškumą, galvos skaudėji
mą, širdies, plaučių, žarnų, kepenų, 
inkstų, gerklės, nosies, akių, ausų 
ir kitas ligas.
1407 Milwaukee Avė., 2 fl.

Tel. Humboldt 3878
Valandos nuo 9 Vyto iki 12 dieną, 

nuo 2 iki 5 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 2 po pietų.

±tfUAERKA
I t sėkmingai pa- 
ttmauja mota* 

t ims prie pim- 
lymo, patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Sesiją penktą 
Hilmanas 2-rą

Į geg. 12 d. Paskiria Labels ko
misiją, į kurią įėjo ir J. Račiū
nas, musų skyriaus delegatas.

Pag. sekr. Potofskis skaito 
skyrių rezoliucijas ir jas išskirs
to įvairioms komisijoms. Vėliau 
įkaito keletą desėtkų atsiųstų 
telegramų pasveikinimų. Nema
žai buvo iŠ Chicagos, k. t. 
.Cuppenheimer Coat Shop darbi
ninkų; Blumental and Frost 
Joat Shop; Goldman Tailoring 
Soat Shop; Meyer A Co. Pants 
Shop; M. Born 8—9 to Floor 
Coat Shop; Bercovich and Matc- 
nan šapų darbininkų ir kelių 
,avienių.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn St., Room 1111-13 

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

Gyvenimo ¥ teta 
3323 South Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4100

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

corPORAT|oiv 
PRESENTFOR

UNITED

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Westem Avė, 
VALANDOS: 

iki 9 vai. vakare

Susirinkimą atidarė prez. Hil- 
man. Drg. Pntofsky skaito pa
sveikinimus ir laiškus.

Svarbesni pasveikinimai šie: 
varde Unity House Committee 
of International Ladies’ Gar- 
nient VVorkcrs Unijos pareiškė 

Į jų pirm. J. Haperin. Nuo italų 
Anti-fašistinės ir Politinių trem
tinių organizacijos šiaur. Ame
rikoje; nuo Fiorelle H. La Guar- 
dia', Jngtinių Valstijų kongres
meno; nuo “Jewish Daily For- 
ward” per B. C. Vladick, mana- j 
ger; nuo Cloth Hat, Cap and 
Millinery Workers Int. Union, 
per gen. sek. M. Zukerman; nuo 
Baker’s Int. Union, Loc. 315 ir 
Montrealo per sek. A. Suffin.

Protofsky skaito skyrių rezo- 
paskirsto jas įvai-

• | rioms komisijoms.
Prez. perstato kalbėti redak- 

I torių iš Chicagos V. Miniberger, 
dienraščio “Spraveldnost”.

Jis sako, jog Bohemai visur 
I ėjo išvien su šios šalies darbi
ninkai ir niekur jie toli užpaka
lyj nepasiliko. Jis patarė rem- 
ti-palaikyti1 angliakasius, Rusi
ją, ir audėjjų ir plieno streikus.

Antras kalbėtojas Dr. W. M. 
Leiserson, profesorius ekonomi-1 
jos Antiock Kolegijoj 
telis A. C. W. of A. 
impartial machinery, 
visokius ginčus tarp darbdavių 
ir Unijos.

Jo kalba buvo ilga ir žingeidi. 
.Jis pripažino tą faktą, kad fab
rikantai turėjo progos patirti 
arbitracijos galią. Darbininkų 
unijos auga ir stiprėja diena iš 
dienos. Todėl kolektyvę mašiną 
darbdaviai ttfi&jo''Pripažinti.

Trečias kalba M. Zuekerman, 
sekr. Kepurių ir skrybėlių uni
jos. Jis pareiškė linkėjimufi nuo 
savo organizacijos šiai konven
cijai. Aš gerai atmenu tuos 
laiku, kai rubsiuviai organizavo
si įvairiais vardais, “brother- 
hood”, “prokressives” ir kito
kiais. Rubsiuvių industrijoje 
A. C. W. A. Yra kaipo žibintu
vas, kuris veda prie geresnės 
ateities. Su šia unija turės vi
si adatų amatai padaryti vieną 
amalgamaciją.

Ketvirtas kalba laikraščio at
stovas nuo “New York Lėader” 
p. Oneal. Jis trumpoje kalboje 
nurodė, kaip yra svarbu darbi
ninkų klasei turėti savo laik- 
raščius-dienraščius. Jis pajuokė 
vietos laikraštį “Montreal 
Herold”, kuris savo editoriale 
pareiškė, jog Montrealui reika
linga teisinga civilė administra
cija, atitaisymas reprezentaci
jos, gabus policijos galva, tūks
tantis daugiau policistų, pusant-

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randoiph 3261

Vakarais 2151 W. 22 Stanuo 7 iki 9 
Telephone RooseTeit 9090

Namų Telefonas Republic 9600

PLIKOS GALVOS IR 
DYKA ŽEME.

Negalite užauginti bulvių pus- 
tynėse, nei gražiu stambių plau
kų ant plikos galvos.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų žaknis nuo puvimo, pra
vejant pleiskanas, 

fatffles 
pleiskanų mirtinas priežas ta 
jumi padarys, {trinant švelniai 
į gtilvps odų per savaite ar 
dešimti dienų laiko, Rufflea 
išnaikins Iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimų.

Nusipirkite bonka už 65c. pas 
savo vaistininkų šianden, arba 
jei norite atsiųskite 75c. tiesiai 
1 laboratorijų.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry and So. Sth Sts. 

Brooklyn, N. Y.

STANLEY MANKOS
SIUVIMAS

Ofiso vai. 9 A. M. iki 5:30 P. M.
Siutai $85 ir aukščiaus

Goddard Bldg., Tel. Central 4615

K.JURGELIDN1S
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State SI., Room 844 

Tel. State 3225 
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

Todėl, kad Bainbino 
kūdikių Geriausia Draugas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, arba 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė bonkutė^siunčiarna 
veltui ant pareikalavimo.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. 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 piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880 *

Ofiso Tel.
Rezidencijos

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3103 So. Halsted St, Chicago 
arti 31st Street

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

h nuo 10 _ _ __
xxxxxxxxšxuxxxxxxxxxxxxx

A. L. Davidonis, M. D.
4643 So. Michigan Avė. 
Tel. Kenwood 5107

rz » i I nuo 9 ikt 11 vai. ryte; 
valandos į nuo į jį; 8 va|t vakare
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ANGLIJOS MAINIERIŲ STREIKAS TAIKOMAS.

ŽINIOS APIE STREIKĄ JAU KITOKIOS.

KAPITALISTINĖS PROPAGANDOS BLIOFAI.

“REVOLIUCINĖS” BOLŠEVIKŲ SENSACIJOS.

Po didžiojo streiko gyvenimas Anglijoje vėl ima jeiti 
j normales vėžes. Išimant vietinius nesusipratimus tarpe 
atskirų darbininkų grupių ir samdytojų, norėjusių atker
šyti darbininkams už streikų, visa organizuotų darbinin
kų masė, kurių buvo sumobilizavęs kovon Darbo Unijų 
kongresas, jau yra sugrįžus prie darbo. Streikuoja tiktai 
dar angliakasiai, bet manoma, kad ir jie ligi šios savaitės 
galo priims taikos pasiūlymų.

Angliakasiams valdžia yra patiekusi planų, Kurį turės 
šiomis dienomis priimti arba atmesti nepaprasta unijos 
konvencija. Koks jisai, dar nežinia; bet sakoma, kad ang
liakasiai esu juo patenkinti. Gi kasyklų savininkai esu 
nusistatę prieš jį. Valdžia žadanti priversti savininkus j j 
priimti, nes davė tokį prįžadų streiko vadams. Jeigu ši
tos žinios pasitvirtins, tai reikš, kad visuotino streiko 
tikslas yra pilnai pasiektas.

------------------------------------ J <•

Bendrai galima pastebėti, kad tonas pranešimų, pa
liečiančių streiką Anglijoje, paskutinėmis dienomis visai 
pasikeitė. Tuo momentu, kai streikas buvo atšauktas, 
beveik visose telegramose buvo pabrėžiama valdžios “per
galė”. Buvo mėginama parodyti, kad streiko vadai turė
ję nusilenkti “konstitucijai” (prieš kurią jie visai neko
vojo!) ir kad darbininkai jaučiasi “suvilti”. Paskui bu
vo skelbiama, kad daugeliui streikininkų grasinąs pavo
jus netekti darbo ir kad dėl šitos priežasties darbininkų 
miniose kyląs didelis nepasitenkinimas savo' vadais, iš 
kurio galįs išsivystyti suirimas unijose ir kitokios nelai
mės organizuotiems darbininkams.

Mes į tas bauginančias žinias rimto dėmesio nekrei
pėme, manydami, kad tai yra tik reakcininkų propagan
da, kurios tikslas — išgelbėti valdžios prestyžą (autori
tetą) ir nupuldyti darbininkų ūpą. Ir pasirodė, kad tai 
yra tiesa. Streiko priešų karščiui ataušus^ dabar telegra
mos jau paduoda faktus, kurie rodo, kad organizuotieji 
Anglijos darbininkai ne pralaimėjo, bet laimėjo.

Viena typinga tokios rųšįes telegrama skamba taip:
“Unijos, kurios pradžioje buvo linkusios kriti

kuoti savo vadus už streiko atšaukimų, dabar jau ima 
suprasti (ima suprasti tur-but korespondentas, o ne 
unijos! “N.” Red.), kad pasekmės yra geresnės, 
negu jie turėjo teisę (! “N.” Red.) tikėtis. Jos turi 
kai kurių nuostolių, bet nėra nieko prakišusios nei 
algų, nei darbo valandų, nei kitų sąlygų atžvilgiu, o 
angliakasiams duota geresnis pasiūlymas negu jie 
tikėjosi.”
Gi praeitą savaitę tas pats korespondentas piešė juo

dą darbininkų nusiminimo, masinių atleidimų iš darbo ir 
unijų pakrikimo paveikslą. *

Juokinga, kad tuos kapitalistinės spaudos korespon
dentų bliofus buvo už gryną pinigą priėmę komunistai, 
tie neva didžiausieji kapitalizmo priešai. Jų spauda buvo 
pradėjusi šaukti, kad “dešinieji unijų vadai pardavė dar
bininkus” ir kad sterikas vėl atsinaujinęs, ir tai dar di
desniu smarkumu! Brooklyno raudonųjų biznierių orga
nas praeitą šeštadienį, pav. šitaip rėkė:

“Anglijoje Streikas Tęsiasi (antgalvis per visą 
, puslapį). Dešinieji Vadai Nusigandę... Klasių Kovos

Aštrėjimas didėja.
“Nepavyko Pardavikams...
“Viskas suparalyžiuota.
“Visa pramonė suparalyžiuota. Traukiniai ne

juda; transportacijos (miestavos) tik dalis teveikia. 
Mainos taip pat stovi uždarytos. Laikraščiai neišei
na reguliariai-., žodžiu, Anglija šiandie randasi aš
tresniame karo stovyje, negu‘jinai buvo prieš tris- 
keturias dienas tam atgal laike oficialio generalio 
streiko ekzistavimo.”
Tai labai primena tuos sensacingus pranešimus apie 

“revoliucijas”, kuriomis “Laisvė” prieš trejetą metų die-

ČMcagoje — paltu:
Metams .....................................„ $8dX)

Užsimokėjimo kaina:
Pasai metų---------------------  4.00
Trinu mėnesiams __________ $3.90
Oriem mėnesiams ...........  1.50
Vienam mėnesiui .......   .76

ChicagoJe per ne Uoto jusi
Viena kopija ______.................... 3c
Savaitei ______________ _ _____ 18c
Mėnesiui ...............  „....... 76c

Suveinytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paltu:

Metams ............ ........
Pusei metų______
Trims mėnesiams ..
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui M

Lietuvon ir kitur uisieniuosei 
(Atpiginta)

Metams ----------- ---------------— $8.0$
Pusei metų _____________________ 4.00
Trims mėnesiams ..........1—..... 2.00
Pinigui reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su uiaakymu.

NAUJIENOS, Cfilcago, III. '

na iš dienos vaišindavo savo nelaimingus skaitytojus: 
Revoliucija Vokietijoje! Sukilimas Persijoje! Sukilimas 
Azijoje! Revoliucinis karas Afrikoje! Pasaulis dreba 
prieš sovietų galybę! Pilviškių proletariatas iškėlė rau
donų vėliavų! .Irt.1.

Pasirodo, kad kapitalistiniai reakcininkai taip pat 
mėgsta bliofus, kaip ir komunistiniai “revoliucionieriai”.

.... $7.00
8.60 

..... 1.76 

...... 1.25 

..._ .76

KITAS KLERIKALŲ ORGA
NAS TEISINGESNIS.

So„ Bostono “Darbininkas” ne
meluoja taip storai, kaip “Dran
gas”. Pranešęs apie opozicijos 
pergalę rinkimuose, jisai daro 
šitokį pastebėjimą:

“Didžiausiais laimėtojais 
yra socialdemokratai. Jų 
skaičius daugiau, negu pasi- 
dvigubino. Turėjo tik 8, tu
ri 17 atstovų. Socialdemokra
tai pateko kaštais Federaci
jos ir žydų, šiuo sykiu žydų 
didžiuma buvo nusistatę rem
ti socialdemokratus, ir su žy
dais sionistais beliko maža 
dalis.”
“Darbininkas” irgi neišken

tęs “užrietė galiukų”, nes jisai 
rašo, kad* dauguma žydų buvo 
nusistatę balsuoti už socialde
mokratus. Kuo jisai gali tokį 
tvirtinimą paremti? »

Antra vertus, jeigu socialde
mokratai paveržė 8 atstovus 
federantams, tai paliko tiktai 
dar vienas atstovas, kurį jie ga
lėjo atirfti žydams. Dauguma 
gi žydų buvo davusi socialde
mokratams bent 4 atstovus, ir 
tuomet socialdemokratams bu
tų tekę 12 naujų atstovų (Di
džiojoj Lietuvoj), o ne 9.

Daug paprastesnis žydų at
stovų sumažėjimo išaiškinimas 
bus tas, kad žydų balsai susi- 
skaldė, kadangi žydų rabinai 
buvo sudarę bloką su krikščio
nims demokratams. Pažanges
nieji žydai piliečiai nenorėjo 
balsuoti už liros atžagareivius 
ir statė savo atskirus sąrašus, 
ir tuo budu abi žydų srovės — 
“krikščioniškoji” ir pažangioji 
— buvo silpnos. (Gi susipratu- 
sieji žydai darbininkai savo at
skirų kandidatų visai nestatė, 
bet balsavo už socialdemokratų 
partiją, padėdami jai laimėti 
kokį vieną atstovą.

Didžiausias socialdemokratų 
laimėjimas tečiaus yra įgytas, 
kaip teisingai sako “'Darbinin
kas”, kaštais juodosios darbo 
federacijos.

Taigi So. Bostono klerikalų 
organas parodo, kad chicagiš- 
kių Marijonų humbugas apie 
“madonų auksą” ir komunistų 
“bendrą frontą” yra tuščias.

RINKIMŲ REZULTATAI 
SUSIVIENIJIME.

Iš patikėtinų šaltinių patyrė
me, kad galutini SŲA. Pildomo
sios Tarybos rinkimų rezultatai 
yra sekantys:

į Prezidentus:
St. Gegužis — 3,202;
B. Salaveičikas — 2,481;
Dr. Graičunaš — 479.

3,363;

Į Vice-Prezidentus:
V. Kamarauskas — 2,987;
M. Bacevičius — 2,572;
J. S. Gilvickas — 568.

Į Sekretorius:
P. Jurgeli utė
E. N. Jeskevičiutė 2,477;
A. Lesniauskąs — 324.

I Iždininkus:
T. Paukštis — 2,912;
A. Kišonas — 2,289;
K. Gugis — 910.

I Daktarus-Kvotėjus:
Dr. E. G. Klimas — 2,833;
Dr. S. Biežis — 2,632;
Dr. I. B. Broniušas — 438.

Į Iždo Globėjus:

J. M. Danielius 2,934;
M. A. llagmskas — 2,817;
P. Jočionis - - 2,333;

pa 
gegu

J. žalimas — 1,963;
S. Bakanas 882; 
J. K. Derius — 589.
Balsų skaitymo komisija 

baigė savo darbą, rodos, 
žės 14 d. ir todėl reikia tikėtis, 
kad oficialiai rinkimų daviniai 
bus paskelbti šios savaitės “Tė
vynėje”.

Aukščiaus paduotos skaitli
nės rodo, kad tapo išrinkta visa 
senoji SLA. valdyba. Jos nariai 
gavo vidutiniškai po 3,100 bal
sų,’ o bolševikų sąrašo kandida
tai po 2,400. Viso dalyvavo 
balsavimuose apie 6,000.

Iš 16,000 narių Susivienijime, 
vadinasi, tik truputį daugiau^, 
kaip vienas trečdalis, pavartojo 
savo balsą viršininkų rinkimuo
se. Tai yra nesveikas reiški
nys. Prie tokio milžiniškos na
rių daugumos pasyvumo Susi
vienijimui grasina pavojus iš 
mažumos, susiorganizavusios 
tikslu užgrobti Susivienijimą.

Ketverto šimtų balsuotoj ų 
pakrypimas į bolševikų pusę 
šiuose rinkimuose butų suteikęs 
jiems pergalę. Bet šitokia rin
kimų išeiga butų reiškusi tie
siog katastrofą Susivienijimui. 
Nes negalima juk manyti, kad 
SLA. pakęstų bolševikų dikta
tūrą.

Susivienijime bolševikų yra 
ne daugiaus, kaip keletas šimtų. 
Pusėtiną balsų skaičių jie surin
ko tiktai dėl to, kad. jie veikė 
sulig savo partijos viršininkų 
komanda ir varė nepaprastai 
smarkią agitaciją. Visą laiką 
keletas bolševikų agentų važi
nėjo po kolionijas ir mobilizavo 
savo “armiją”. Tuo tarpu iš 
priešingos pusės beveik nebuvo 
daroma nięko. čia nebuvo nei 
susitarimo, ųei veikimo. Bolše
vikų oponentai tenkinosi tiktai 
polemika laikraščiuose.

Leisti taip .eiti dalykams 
liaus negalima.

to-

“VIENYBĖS” KORESPON
DENTO DAVINIAI.

Galutinų Lietuvos Seimo rin
kimų rezultatų dar iki šiol nė
ra. Brooklyno “Vienybė” sa
kosi gavusi gegužės m. 12 d. ka
blegramą su tokiais daviniais:

Opozicija: Valstiečiai Liau
dininkai — 23 atstovai; Soci
aldemokratai — 15; Tautinin
kų Sąjunga (?) — 3; Ūki
ninkų Partija (sartariečiai)
— 1; Tautinės Mažumos — 
8; Klaipėdos vokiečiai — 5. 
Viso 55.

Pozicija (klerikalų blo
kas) : Krikščionys Demokra
tai -—^14; Ūkininkų Sąjunga
— 11; Darbo Federacija — 5. 
Viso 30.

šitos skaitlinės, bendrai 
imant, patvirtina “Naujienų” 
korespondento pranešimą (ku
ris yra viena diena vėlesnis). 
Kaip^“Nauj.” kablegramoje, 
taip ir “Vienybės”, nurodoma 
tas pats santykis tarpe “pozici
jos” ir “opozicijos” jėgų nauja
me Seime: vienoje pusėje 30 
(klerikalų), antroje pusėje 55. 
Taipgi tiek pat ir smetoninių 
tautininkų (3) ir Ūkininkų Par
tijos atstovų (1).

Bet 
kams 
“Vien.

valstiečiams liaudinin- 
ir .socialdemokratams 
korespondentas duoda 

po vieną atstovą mažiaus — 23 
ir 15, vietoje 24 ir 16.

So. Bostono klerikalų orga
nas, kaip jau minėjome, buvo 
gavęs žinią (taip pat geg. 12 d.), 
kad liaudininkų išrinkta tik 2J, 
o socialdemokratų 17. Darbo 
federacija, pasak jo, pravedė 
vos 4 (o ne 5). Bet krikščionys 
demokratai ir ūkininkų sąjun
ga tiek pat, kiek paduoda 
“Vienybe.”, būtent: 14 ir 11.

į Galų gale tie skirtumai yra

J. V-tas

[Pacific anty Atlantic Photo]
Princas Victor Napoleon, pre

tendentas j Franci jos sostą, geg. 
3 d. numirė Belgijoj, turėdamas 
64 metus amžiaus.

menki. Bendras naujojo Seimo 
sąstatas jau yra aiškus.

PAAIŠKINO”.

iškrei-“Sandara” bimbiškai 
pia “Naujienų” žodžius ir sako, 
kad jos “prisipažįsta, kad prie 
jų nebuvo kreiptasi ir net pa- 
briežia, kad prirodymui neturi 
jokio pagrindo”.

Čia eina kalba apie nusiskun
dimus iš Lietuvos vai. liaudinin
kų pusės dėl Amerikos sanda- 
riečių nesirūpinimo atsiskaityti 
iš surenkamų aukų Lietuvos po
litikos reikalams. “Naujienose” 
yisai neBUvo “prisipažinimo”, 
kad prie jų su tokiais nusiskun
dimais nebuvo kreiptasi. Prie
šingai, “Naujienos” pasakė ir 
pakartojo, kad buvo kreiptasi, 
tiktai jos užginčijo, kad kreipė
si vai. liaudininkų centras.

Iškreipusi “N.” žodžius, “San
dara” dar duoda mums pamoks
lą, kad mes, girdi, neprivalą kiš
tis į sandariečių reikalus — ly
giai taip, kaip “Sandara” nesi- 
kišanti į “įvairių” (!) “Naujie
nų” spulkų reikalus. Pasirodo 
tuo budu, kad tas so.-bostoniš- 
kis laikraštis žiuri į surinktus 
iš visuomenės aukas visuome
niškiems reikalams, kaip į ku
rios nors bendrovės pinigus! 
Puikus paaiškinimas ką ir be
kalbėti.

Tečiaus yra faktas, kad “Nau
jienos” šimtą kartų mažiaus ki
šasi į svetimus reikalus, negu 
“Sandara”. Nepersenai ji tu
rėjo drąsos dėti “straipsnius” 
net apie “Naujienų” spaustuvę! 
O kiek “S.” nuolatos prišneka 
apie vidujinius L. S. Sąjungos 
reikalus, tai nė j jaučio kailį ne
surašytum.

“PASISKOLINTOS ŽINIOS”.

Mes jaut pažymėjome, kad So. 
Bostono “Sandara” praeitos sa
vaitės numeryje buvo įdėjusi 
žinią apie Seimo rinkimų pasek
mes, be nurodymo, iš kur ji tą 
žinią gavo. Dabar matome 
kad ta pati žinia tilpo So. Bos
tono “Darbininke”, kuris prane
ša gavęs ją iš p. j: J. Romano. 
Reiškia, sandariečių organas 
♦‘pasiskolino” savo kaimyno ka
blegramą, bet tą faktą jisai už
tylėjo. .

Tą pačią kablegramą paskui 
“pasiskolino” (matyt, jau iš 
“Sandaros”) chioagiškjs “Drau
gas”, irgi nepasakydamas, iš 
kur jisai ją paėmė.

Pirmutini “Naujienų” kores
pondento kablegramą, kad kle
rikalai pralaimėjo rinkimus, 
“paskolino” komunistų laįkraš- 
čiai, be nurodymo šaltinio.

Dangaus Deivė
(žvaigždžių romanas).

(Tęsinys)

palydovas buyo 
apšviestas ko- 

saule. Priešais

naujus 
greitai

dauge-

Tos planetos 
vienas mėnulis, 
kia tai tamsia 
akis buvo siauri lyguma. Apt 
retai esančių medžių kabojo 
žmonių kūnai suvynioti j au
deklus. Jie patys buvo prisiri
šę už plaukų ant šakų ir gilio
je tyloje miegojo. Audeklai, j 
kuriuos buvo įsivynioję, buvo 
pasidarę iš susipynusių, nublu
kusių palukų. Kol aš stebėjau
si, Uranija nupasakojo man, 
kad tai paprastas būdas paties 
pasilaidojimo, o paskui — pri
sikėlimo. Mat toje planetoje 
žmonės turi musų vabzdžių ypa
tybę — tapti lėliuke, kad vė
liau išsivysčius į sparnuotą pe
teliškę. Ten gyvenama lyg du 
kartus: pirmoje stadijoje yra 
daugiau materialus šiurkštus, 
dėlto stengiasi kuo greičiausiai 
numiiti, kad prisikėlus pui
kiais, dvasiniai kilnesniais. 
Kiekvienas metas toje planeto
je lygus musų 200 metų. Dvi 
trečiąsias ten gyvenama neto
bulu gyvenimu, vieną trečiąją 
metų (žiemą) lėliuke, ir sekan
tį pavasarį kabantys kūnai pa
junta, kad juose vykstą, per
maina: pradeda judėti, atsigau
na, palieka savo plaukus ant 
medžių, išeina iš pirmykščių 
kūnų jau stebėtinais sparnu- 
čiais ir lekia į atmosferos pla
tybes, kad pergyvenus 
metus, t. y. 200 musų 
prabėgančių metų.

• Taip mes lėkėme pro 
lį žvaigždžių sistemų ir man 
rodėsi, kad daugelio amžių ne
užtektų idant pilnai pasigerė
jus tais kūrybos stebuklais, 
kurie yra nežinomi žemėje. 
Bet mano palydovė nedavė net 
apsidairyti, kaip prieš mane iš
dygo naujos saulės ir planetos. 
Greitai beskrisdami vos nesu
sidūrėme su permatomomis ku
rnėtomis, kurios kaip vėjo pūs
telėjimas lekia nuo vienos sis
temos prie kitos. Dažnai mane 
viliojo puikus peizažai stebė
tinų planetų, kurių gyventojai 
galėjo duoti daugybę medžia
gos tyrimams. Tie penki žmo 
gims pajautimai yra niekai su
lyginus su kitų planetų gyven
tojais turinčiais 15, 18 ir net 
25 jutimų organus, kuriuos ma
tėme ant kai kurių planetų. 
Bet dangaus deivė vedė mane 
vis aukštin, vis toliu, kol ga
liausiai neprilėkėme ten, kur 
mano nuomone jau buvo pasau
lio ribos. Saules sutikome^ vis 
rečiau, o ir tos pačios buvo iš
blyškusios ir tamsios. Eteras 
buvo tamsesnis, ir — atsirado
me • tikroje tamsumoje, nes tie 
milionai žvaigždžių, matomų 
nuo žemės, atsiliko toli užpa
kalyje ir viskas susiliejo į vie
ną paukščių kelią boluojantį 
bėry be j e tyrumoje.

—Tai tik priskridome pasau
lio ribas!—surikau aš.

—Žiūrėk -atsakė Uranija ii 
parodė į aukštį.

IV.
Kas tai? Argi tai galima? 

Naujas pasaulis artinosi prie 
musų. Milionai ir milionai 
saulių žibėjo virš musų ir su
darė puikų reginį. Aš norėjau 
permatyti visas gilybes begali
nių plotų ir visur mačiau tą 
patį mirgėjimą, visose pusėse 
švietė dangaus kūnai.

Naujas pasaulis, j kurį mes 
skridome, susidėjo iš raudonų, 
kaip rubinas, kaip granatos, 
saulių; kai kurios atrodė lyg 
kraujuotos. Lekiant pro šąli 
man rodėsi, kad tai šviečia gais
rų pašvaistes. Su žaibo grei
tumu skridome nuo saulės prie 
saules. Kaip nuostabus buvo 
sustojimai ant tų planetų ap
šviestų raudonoms) saulėmis! 
Paskui viename kamputyje pa- 

tj iš rožavų ir melsvų žvaigž
džių. Staiga milžiniška ko
meta, kurios kamuolys buvo

Trečiadienis, Geg. 19, 1926

panašus į didžiulius nasrus už
krito ant musų ir apsupa tam
sa. Aš baugiai prisiglaudžiau 
prie mano vadovės, kuri išny
ko tamsoje iš akių. Vienok 
greitai vėl atsiradome tamsioje 
tuštumoje, nes ir antras pa
saulis, kaip ir pirmas, išnyko.

—Tai ką tu vadinis pasaulių 
kūryba,—tarė Uranija, suside
da iš begalinio skaičiaus, nepa
našių vienas j kitą, atskirtų 
tamsia tuštuma, atskirų pasau
lio plotų.

—'Begalinio skaičiaus? nu
stebau.

Uranija nusišypsojo ir tarė:
—Tu prisiminei matematiką. 

Ją vaduojantis, žinoma, nė 
jokis skičius, nors ir didžiau
sias, negali būti begalinis, nes 
jisai visuomet galima padidin
ti sudedant arba dauginant. 
Bet pamanyk: tai ką matai yra 
tik vartai, pro kuriuos ateitis 
skuba priešais praeitį. Amži
nybė begaline, o į ją panašus 
ir pasaulių skaičius, Beto, rei
kia neužmiršti ,kad saulės, pa- 
sąųįiai nesudaro jokio skai
čiaus. Jie beskaičiai- Apsidai
ryk! Visur matai vis naujus 
salynus pasaulių dangaus 
roję, visur matosi nauji 
saulių plotai.

— Man rodosi, Uranija, 
mes jau senai ir labai greitai 
kylame į berybį dangų!

— Galime kilti taip visuomet, 
ir vis dėlto, niekados neatsiek
sime ribų. Galime skristi ir 
j šalis—žodžiu, kokia tik nori
me linkme, ir niekur nerasime 
jų. Galo nėra, nebus niekur ir 
niekados. Ar žinai kur dabar 
esi? Ar žinai kokį kelią atke
liavome? Mes esame... tarpu- 
juryįę-begalybės^ t. y. ten^kur 
buvome ir žemėje būdami. Mes 
net nė vieno žingsnio nepasiju- 
dinom pirmyn!

Mano sielą apėmė lxiimė. Pas
kutiniai žodžiai lyg dvelkė at- 
šaldančiai į mane.

—Niekados ir niekur' nebus 
galo! —surikau. — Niekados, 
niekados! Ir aš apie nieką ne
galėjau mąstyti, kalbėti. Vie
nok atydžiai žiurėjau į puikius 
paveikslus; jautimas mano 
menkumo buvo slepiamas gro
žės ir nustebimo jausmų.

—Astronomija! —surikau.—• 
Taip! Ji apima visa tai! Su
prasti tai, gyventi berybėje... 
O Uranija! Ką tai reiškia visas 
žmogaus protas sulyginus su 
tikru mokslu?! Nieko! šešėliai 
tik...

Uranija užsimąsčiusi pažiu
rėjo j mane ir tarė:

(feus daugiau),

ju-
pa-

kad

PO GAISRO 
IŠPARDAVIMAS

Gegužio 9tą dieną kilo gais
ras musų krautuvėj — ug
nis tapo greitai sustabdy
ta. Dabar pianai, fonogra
fai, radio, rekordai ir roles 
parsiduoda už labai žemą 
kainą. Pasinaudokite šią ne
paprastą atsitikusią progą.

JOS. F. SUDRIK
3343 So. Halsted Street
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THE PUL1TZER PRIZE

the American

Severai weeks ago Sinclair 
Lewis refused to accept the 
PuKtzer prize of $1000 for his 
novel, “Arrowsmith”. Lewis’ 
reason for the refusal was that 
lf the authors continue to accept 
this prize,
novelists vvill be » inclined to 
believe that the Pulitzer avvard 
is the highest to be attained 
In Uteratnie, and by accepting 
such awards vvould be pro- 
claiming the awarding institu- 
tion as the “finai judges of 
literary excellence”. This will 
lead the American novelists to 
write to meet certain specifica- 
tions in order to obtain the 
“high honor.” r

This prize is not presented 
to the author of the best ori 
most popular novel of the year, 
būt for the novel that fulfills 
certain reųuirements. It is 
awarded “for the American 
novel published during the Į 
year which shall best present I 
the wholesome atmosphere of 
American life and the highest 
Standard of American manners 
and manhood.”

This being one of the pro- 
visions, it is hard to believe 
that the prize was adjudged to 
Lewis for .. his novel, 
“Arrowsmith’\ a novel that 
emphasized the unwholesome 
atmosphere of American life, 
and the low standards and lack 
of manhood being portrayed 
in the characters. For this 
reason Lewis did not deserve 
the prize and he knows it. Lewis 
is receiving much criticism for 
refusing, būt, the animadv-l 
ersion vvould be greater if 
had accepted.

he

Success
i

It’s doing your job the 
i you can,

And being just to your fellovv- 
manf

It’s making money, būt holding 
friends,

And staying true to your aims 
and ends;

t

It’s figuring how and learning 
why,

And looking forvvard and think- 
ing high,

And drearning a little and doing 
much;

It’s keeping alvvays in elosest 
touch

With what is finest in vvord and 
deed;

It’s being thorough, yet making 
speed;

It’s going onvvard despite de- 
feat

And fighting staunchly, būt 
keeping svveet;

It’s being cĮean, and it’s play- 
ing fair;

It’s laughing lightly at Dame 
Despair;

It’s struggling on with the vvill 
to vvin,

Būt taking loss vvith a cheer- 
ful grin;

It’s sharing sorrovv, and vvofk, 
and mirth,

And making
old earth;

It’s serving,
strain and

It’s doing your noblest — that’s
Success.

best

better this good

striving through 
stresu,

— Author Uknovvn

Mąy 19, 1926
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By Wm. Mack Jr.
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Sliort Story Contest
The contest is open! Let’s 

go and see what you can do 
in vvriting s taries! A vvorthy 
prize, vvhich vvill be annuon- 
ced at the close of the con
test, is offered to the author 
of the best story. Every 
story submitted vvill be pub
lished. You need not be a 
member of the association to 
enter this contest, all read- 
ers are eligible. Out of tovvn 
readers are especialiy invited 
to enter this contest.

The rules are as follows:
1. Story may be of love, 

mystery, adventu re or any- 
thing the author chooses.

2. Story mušt not exceed 
2000 words.

3. It mušt be original and 
mušt not have been published 
in any other publication.

4. Manuscripts mušt be I 
vvritten or typevvrttten on one 
side of paper only.

5. Non-members as vvell as 
members of the association 
are eligible.

6. Members on the staff of 
The Students’ Corner may 
submit stories, būt will not 
be ’ eligible to receivie the 
prize.

7. Judges will be composed 
of neutral persons, persons 
not affiliated with the asso
ciation.

8. Name and address of f 
author mušt be submitted 
with the story on a seperate 
sheet of paper, so that the 
identity of author will not be 
known to judges.

9. All manuscripts mušt be 
in the hands of the editor on 
or bofore June lOth.

10. Mail manuscripts to the 
editor, Julius Rakštis, 4435 
So. Washtenaw Avė., Chica- 
go, III.

Did You Know That
T. N. T./ is taken intemally 

as a medicine . It is taken in 
solution form knovvn as spirit 
of nitro grycerin. The dose is 
one drop. The pharmkcist’s life 
is endangered by handling this 
drug. If any considerable 
ųuantity. should be spilled and 
the alcohol evaporated a 

idangerous explosion vvill result.
♦ * ♦

A vvell knovvn drink made of 
coca leaves and kola nuts at one 
time contained cocaine, a habit 
forming drug. At that time 
coca leaves vvere used vvithout 
extracting the cocaine. Coca 
leaves are štili used in this bever- 
age būt the cocaine is removed 
rendering it harmless.

♦ * *

Dr. S. M. Mitra, a Hindu, 
claims that pork eating is more 
responsible for cancer in the 
alimentary system than any 
other cause. The Chinese are 
fond of pork, and cancer in the 
alimentary system is more prev- 
alent in China than in any other 
part of the vvorld. Jevvs suffer 
less from intestinal cancer 
than Christian vvho eat pork.

* ♦ *

Practically all the meteorą 
that fall in the United States 
land in Kansas. Chicago has 
never had a meteor fall vvithip 
its territory.

Learn to live, and live to 
learn.

Ignorance likę a tire doth 
burn.

No man so vvige that he can- 
not learn mprę.

City Manager Government
City Managers Found in Many 

of Our Progressive Cities

It was the aim of the founders 
of our present so called dem- 
oeratie form of government 
that it should be governed for 
and by the people. Now whether 
their aim has been realized, or 
is nearing realization is both 

I questionable and debatable.
Especialiy is this true of our 
local government, and partic- 
ularly of our city governments.

City Manager More Efficient 
būt Lesa Representative

The most common form of 
city government is the council- 
mayor, 
ssioner type and the city- 
manager 
very recent 
latter types have been adopted 
by several hundred of our Pro
gressive cities; while of the two, 
political scientists consider the 
lašt to be the more efficient 
and effective form though not 
quite as representative, perhaps, 
as the mayor-eouncil type.
Costly Elections Result in High

Taxes
In the pust, the people have 

clung lenaciously to their right 
of voting for practically all of 
their public officers, failing to 
perceive that this results in 
shifting of responsibility, and 
consequently resulting in in- 
efficiency. Voters of our more 

I Progressive cities perceived that 
this inefficiency yesulted in 
waste of time, moncy, and in 
the delaying of the passage of 
much needed legislation. Know- 
ing that the money mušt be 
derived from high taxes which 
affected them direetly, many 
cities solved this inefficiency 
problem by adopting a city- 
manager form of government.

It is only a question of time 
vvhether the voters of our cities 
will be willing to relinquish 
their meaningless right of 
voting for their political boss 
chosen candidates in the name 
of democrocy, or adopt a city- 
manager or similar form with 
its accompanying 
thereby eliminating 
wasteful expenditure of 
public’s money which can 
derived only at the expense 
heavy taxes.—A. Dubiske.

vvhile the commi-

type are būt 
forms. The two

efficiency, 
much 

the 
be 
of

VIA RADIO
WLS to Broadeast U, of C. 

Course in Business

The University of Chicago 
will broadeast a course in- 
business administration thru 
station WLS each Tuesday and 
Friday mornings, between 8:30 
and 9 o’clock. The course wil 
consist of tvvelve leetures 
including talks on the various 
fields of administration regard- 
ing business. ,

Among the speakers will be 
such well-known and well- 
versed Chicago U. men as Dean 
Spencer, head of the Schooi of 
Commerce; Dean 
Marshall, 
econpmy; Prof. ■ 
McKinsey, Prof. J. Paul Goode, 
Prof. W, W. Charters, Prof. 
Pąul Atkins and other e^perts 
įn the fields of business 
administration.

Leon Caęroll 
head of political 

Parneš, Prof.

To Broadeast Modern Books
Readings of modern literature, 

poetry and plays vvill be givon

Number 10

Lithuanian is the most 
antiųue in its form of all living 
languages of the vvorld and the 
most akin in its substance and 
spirit to the primeval Sanscrit. 
At the šame time it resembles 
Latin and Greek very much. 
It is undoubtedly a very highly 
developed tongue. It possesses 
the most affectionate and 
caressing diminutives of all 
languages of Europe. Emanuel 
Kant, the famous German phi- 
losopher says: “She (Lithuania) 
mušt be preserved, for her 
tongue possesses the key vvhich 
solves the enigma not only of 
philology būt also of history.“

Sęe hovv many of the follovv- 
ing characteristics you can find 
in yourself. They are supposed 
to be the outstanding traits 
of Lithuanians oq, the vvhole.

The eųuanimity of the Lith
uanians has become proverbal; 
no other people accomodate 
themselves vvith such composure 
to the changes of life. They 
submit vvillingly to destiny and 
do not seek to influence it 
beforehand by their vvill.

Exceptional sagacity is shovvn 
by their proverbs, sayings, 
poems, and popular tales. Their 
songs reveal their naked souls.\ 
A gentie reserve and discretion 
is practised when love is 
mentioned or referred to in their 
popular songs. Ępasts of con- 
ųuests and wars do not occur in 
the songs, as they bevvail the 
dead, in place of displaying the 
cruelties of vvar.

The Lithuanian is loyal, 
intelligent, full of imagination, 
strong in the consciousness of 
his personai dignity. A very 
refreshing Lithuanian trait is 
a freedom of attitude vvhich 
makes no distinetion . betvveen 
classes. He is the šame in the 
presence of a dūke or a beggar. 
He is a man of his vvord. He is 
affable, bold, occasionally gently 
ironical and is a keen observer. 
The occasional tinge of irony is 
very noticeable and characteris- 
tic of the people. He has an iron 
vvill, vvhich often degenerates 
into obstinacy, especialiy at the 
present day, among the native 
Lithuanians.

There is an absence of gross- 
ness from the Lithuanian speech 
vvhich is in contrast to the 
German of corresponding sočiai 
position.

—Aldonna Pūkas.

NEWS AND 
NONSENSE

—Vladas Jurgelonis.

The Jewel Of Namaisevar
CHAPTER IV

week later in reply to a 
notes sent by 

his cousin
few
Leslie,
Alcoke and Ramsay
arrived to dinner.

Professor
Georgės
Gilleran

“Well“, said the

do you

being novv, 
with life and 
the death of 
Postula, have 

down full

professor, 
vvhen the three retired to the 
more comfortable library. “It 
vvas a pretty tough job būt I’ve 
mastered it.“

“The translation, 
mean, uncle?“

“Yes, my boy, the translation 
of the papyrus and the inscrip- 
tion on the ring and an extra- 
ordinary story it is. If true 
vvhy it’s more valuable a dis- 
covery than you could imagine.“

So vvithout further explana- 
tion the professor produced the 
translation ^nd read it as fol- 
Iows:

I, Sanbelmar, 
nearly finished 
being grieved by 
the young- prince, 
decided to write
account of my flight into Egypt 
with the prince and also certain 
facts about treasures intended 
for his support.

Be it known that one evening 
some 60 or 70 moons ago vvhen 
I vvas high priest of the Temple 
of the Sun, then in the course 
of erectipn, the great queen, 
Namaisevar, came to me and 
informed me that there vvas 
expected a great attack by the 
hostile Romans.

“Novv thei;efore Sanbelmar“, 
špoke the queen, “You knovv 
how I love my dear son the 
Prince Postula, understand that 
I fear for his life.- So, my 
Sanbelmar I ask of you to take 
the prince to Egypt under the 
cover of night, and vvhether 
need be, you shall ūse my jevvels 
also the pride of our ancestors 
the jevvel of Namaisevar for his 
support“.

“There you shall remain 
until I give you vvord to return. 
Būt if the Romans vvipe us off 
the face of this earth, for my 
sake and for the sake of the 
city of Palminia take the best 
of care of the prince and give 
him all my jevvels“.

And I promised the ųueen

that I would do even as she 
directed.

So that mid-hour I left with 
the prince on fleet camels to far 
Egypt.

There we waited for word 
from the queen būt none came 
till now the most unfortunate 
of things occured that ever 
could be. News drifted to me 
that the city of Palminia was 
no mere and that is not all, on 
top of it all the prince, strongly 
gripped by the most horrible 
agent of death, desert fever, 
died a painful death.

1, a feeble old man, am now 
left alone with nothing to live 
for and as the secret of the 
treasure concems the prince 
alone it shall ręst with him in 
the tomb to.vvhich I, Sanbelmar 
soon mušt follow him.

And so ends my lašt hope of 
leading the prince to the 
“Temple of the Sun“ in Palminia 
and pointing out to him the 
column on which lis carved name 
indentical with the name in- 
scribed on the ųueen’s ring, 
which I am placing to-gether 
with this writing in the prince’s 
tomb, and none shall know that 
name njarks the spot where lies 
the most valuable jewels of my 
beloved mistress, Namaisevar, 
ųueen of Palminia.

can't we go 
see for our-

it vvould 
interesting

“Uncle! do you tliink that 
the treasure may štili be there 
at the “Temple of the Sun?“

“Why I vvould not doubt it, 
my boy, “retumed Professor 
Leslie.

“Well vvhy, vvhy 
to Palminia and 
selves uncle?“

“True enough, 
certainly be an
experience if not also a profit- 
able one“.

“Well, said Gilleran, we have 
all summer to ourselves vvhy 
not spend it in this vvay.“

So vvith a little discussion the 
three decided that they will 
take the trip. After reading up 
history and finding a nearly 
exact location of the ruins of 
Palminia they completed pre- 
parations and vvere soon on their 
vvay to the heat of Egypt vvith 
a definite purpose.

(To be continued)

We notice that V. J. smokes 
now. And nobody ever suspect- 
ed' that he ever gets that hot.

He has taken up golf too, and 
learned a nęw language. A few 
more drives and he will speak 
the profane language fluently.

♦ ♦ »
Golf may be a nice game and 

all that, būt most of the fellows 
prefer to wait till they’re too 
old to chase anything else be- 
fore they start chasing a little 
bąli around a field.

« * «
A lot of us wouid likę to play 

tennis if we could ūse a snow 
shoe for a racquet. The game 
vvould be •much more popular if 
the net waš taken out of the 
way.

“ICY” had a birthday lašt 
week, just because a year has 
passed since her lašt birthday. 
A good reason for having a 
birthday isn’t it?

Don’t get personai now. It’s 
none of your business.

♦ ♦ ♦

“ENTY“ has had quite a few 
elose shaves since lašt Sunday. 
He won a safety razor at a 
bunco.

♦ ♦ ♦

At our lašt meeting we missed 
a few members. We can excuse 
Frank Shimkus as he’s work- 
ing -hard for his PH. G. degree.

♦ ♦ *

Felix Waitkus is getting 
ready for exams too and Miss 
Putris is already busy with 
exams. 
holes in 
suit.

She’s examining the 
lašt seasons bathing

¥ *
who went brokeThe man

lašt year selling smoked glasses 
at the beaches has borrovved 
some money and put in a stock 
of field glasses. Experience 
teaches.

♦ » ♦
Only 217 Days Left

Do your Xmas shopping early.
♦ ♦ ♦

Aldona Narmonta is coming 
back to Chicago in June, be
cause she “prefers the U. of C. 
to a small tovvn college“. That’s 
a poor excuse Al. What’s his 
name?

by Prof. Ernest Hanes of the 
faculty of the University of 
Chicago thru radio station WLS 
each Wednesday morning from 
10:35 to. 11 o’clock. Writings 
since 1890 vvill be presented.

Northwestern U. to Debate with 
Kent Tonight

The Northwestern university 
debating team will debate with 
Kent Collige of ILaw tortight and 

will be broadeast thru radio 
station WMAQ. The question 
will be:

“Resolved, That our jury 
system shoųld be changed so 
that a two-thirds vote is adeų- 
uate for a verdiet.“

Northwestern will take the 
affirmative on this ųuestion.

He that loses bis honpsty has 
nothįng else to lose.

is
When wealth is lošt, nolhing 
lošt;
Wben

vvhop 
is losi.

health is lašt, some- 
losl;
character is losi, al|

A Book Review
“Lithuania“ a reviovv vvritten 

by E. J. Harrison, formerly 
British Vice-Consul in iLith- 
uania, is a book everyone 
should read. This booklet is 
one worth reading because it 
discussęs and describes Lith- 
ųania from all angles in a very 
concise form. Mr. Harrison 
firpt telis of the origin and 
early history of Lithuania. He 
telis of the steady development 
of the Lilhuanians until the 
14th and 15th century at which 
time Lithuania was at the sum- 
mit of her povver. After 
Vytautas times, Lithuania suf- 
fered a steady dccline till Lith
uania came under the Russian 
Regime. It was then that no 
Lithuanian literature could be 
printed. This lasted for forty 
yiars, from 1864 to 1901, after 
vvhich the bau was removed.

M r. Harrison gCos on to tell 
of the avvakening oi- Renais- 
sance of Lithuania. Lithuania 
at once fook control of local 
administration and schools.

............................. ... ■ -O ■■ ......

Different publications were 
published: every thing seemėd 
promising for Lithuania, būt 
sbe vvas due for another dowp- 
fall. This was caused bjr the 
World War. All of Lithuania’s 
rcsourses vvere drained. 
the war she started recuperat- 
ing.

He also writes on the Lith
uania of to day. He discussęs 
and explains different Lith
uanian proiblems, such as, the 
Vilna Question and the Memel 
QUestion. A description of the 
constitution and government 
of Lithuania is also given.

During the lašt fevv years 
there has been a great rišo in 
the culture of Lithuania. She 
has developcd prominept 
painters and singers. There are 
many learned men. The schopls 
notw provide an education for 
all bra nelies of stucjy such ps 
art, music, scienęe, athletięs 
and technical subjeets.

All this is told in the afore 
mentioned booklet written by 
an Englishman. This interesting 
book should be read by every 
Lithuanian student.—Vee.

♦ » ♦
Short Story Contest is 
Write right, right novv.

♦ ♦ ♦

Here’s my short story.
♦ ♦ ♦

,. CHAPT. 1.
• He bought a fliver and tried 
to beat the train to the Cros
sing.

- The 
open.

♦ * * 
CHAPT. 2. 

It vvas a tie.
THE END.

* ♦ ♦
v

The restį of the 2000 words 
were read in church in front of 
a wooden l?ox while he wore his 
lašt clean shirt.

♦ ♦ ♦

It’s warm enough novv to take 
a bath occasionally. . lf you 
dont’s believe it just take a 
look at M. K’s. bathtub .

♦ «

The B. o l>. eir'8 U'e štili as 
hiscparable. a;- pork and beuns. 
They even share the šame shiek 
(on the 63rd St. Car).



NAUJIENOS, Chicago, UI. '
— 1 -- ......................................................................  - - - - ---------- r

Trečiadienis, Geg. 19, 1926

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

Eina kartą savaitėje.
■^milll ■H.lll IflIflĮ ĮI IR u

REDAKTORIUS:
TT

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.

J. LAZDAUSKIS, Pirm-., 1468 W. IHth PI., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago
J. URBONAS, liti., 5806 So. Peoria St., Chicago

TAMSUNELIAI

Tur būt nieks šiame sviete 
nėra tiek pasižymėjęs savo tam
sumu ir atžagareiviškumu, kiek 
yra pasižymėję Komos papos. 
Kada (raliĮėjus, kaipo Koper
niko pasekėjas, pradėjo žmo
nėms Paduvoj dėstinėti astro
nomijos mokslą, tai sudrebėjo 
visi papos rūmai. 1632 metais 
papos įsakymu Galilėjus tapo 
suimtas ir nutemptas prieš pa
pos tribunalą, kame jis buvo 
priverstas pasisakyti, jog išsi
žada savo mokslo. •

Aklai tarnaudami papai ir 
pildydami jo įsakymus, mūsiš
kiai kunigėliai nesigėdi sakyti, 
kad jie esą mokslo ir žmonių 
kultūrinimo šalininkai. Begė
džiai !

I -----Kiti šios “ašarų pakalnės“ 
tamsunėliai yra lietuviški ko
munistai. A. Bimba parašė, oi 
“Vilnis“ išleido brošiūrėlę, pa
vadintą “Religija ir piktadarys
tės“. Knygelė pašvęsta religijos 
kritikai. Kritikuodamas religi
ją, Bimba kalba riebiai. Pačio
je brošiūrėlės pradžioje jis sa- 

‘kp:
“Mokslas aiškiausiais fak-Į 

tais įrodė, kad kaip žemė, Į 
taip saulė, taip mėnuo, taip! 
žvaigždės gyvuoja miliopus iri 
gal bilionus metų, kad visas! 
pasaulis neturėjo jokios pra-| 
džios ir neturės jokios pa-| 
baigos.“

Neišmanėliai plūsta dažnai, 
be kokio reikalo, ir mokslo 
žmones. Neišmanėliai, taip da
rydami, baisiai klysta: jie nesi
jaučia klystų ir tada, kada tų 
žmonių darbo vaisiais naudo
jasi. [Iš “Vargo Mokyklai“]

Yra visokių vabalų: 
aukštyn skrenda, 
lenda.

vieni
kiti mėšlai!

ASTRONOMIJA

kiaulei: 
nei kojos 
valgyti,

nei burna 
auti, nei 

nei darbas

Bepigu 
prausti, 
šaukštu 
dirbti, nei mokslas eiti, nei tė
vas motina mylėti, nei poteriai 
kalbėti...

Eidamas su velniu obuoliau
ti, paliksi ir be krepšio ir be 
obuolių.

Liudas Gira

AI, TU, SAKAL 
SAKALĖLI!

— Vai, tu, sakai sakalėli, 
Margasai paukšteli, 
Pasakyki, paukštužėli, 
Ko taip labai liūdi?
Pasakyki, paukštužėli, 
Ko taip labai liūdi 
Ko sparneliais neplasnoji, 
Galvelę nuleidai?
Ar nemiela ši šalelė, 
Ar gal nevaišinga?
Ar nerandi sau vietelės 
(Lizdeliui susukti?

('•erai įsidomėkite musų pa
brauktuosius žodžius: “visas 
pasaulis neturėjo jokios pra
džios ir neturės jokios pabai
gos.“ Kuo skiriasi šis Bimbos 
pasakymas nuo religijos šali
ninkų pasakymo, kad “Dievas 
yra amžinas: Jis neturi nei 
pradžios, nei pabaigos“? Kaip 
religijos šalininkai savo tvirti
nimui neturi įrodymų, taip Bim
ba savo tvirtinimui neduoda 
įrodymų.

Mes norėtume žinoti, ką Bim
ba supranta po žodžiu “pasau
lis“ ir kur jis tokio “mokslo“ 
mokinosi, kad “visas pasaulis 
neturėjo jokios pradžios ir ne
turės jokios pabaigos“?

Mums išrodo, kad komunis
tai užsiima tokiu darbu, prie 
kurio jie neturi “pašaukimo“. 
Patys būdami tamsunėliais jie 
eina “svietą mokinti“. Tokis da
lykas kaip evoliucija, matyt, 
Bimbai vra svetimas dalvkas. 

v T

Ar neplatūs mūs laukeliai, 
Ar žemai saulelė — 
Ar nėra tau kur skrajoti, 
Laisvužėle džiaugtis?

Vai, berneli, bernužėli. 
Jaunas artolėli, 
Miela jūsų man šalelė, 
Ne dėl to aš liūdžiu...

Miela man jūsų šalelė, 
Ir laukeliai platūs, — 
Yra kur aukštai skrajoti, 
Lizdas susisukti....

» ♦ «
— Vai, tu, sakai sakalėli, 
Margasai paukštėli,
Tai gal liūdi be patelės, 
Be jaunos draugelės?
Tai gal nėra kas lizdely 
Patalėlį klotų?
Kas burkuotų, kas pūškuotų, 
Kas tave myluotų?
— Vai, tai, berne bernužėli, 
Jaunas artojėli,
Tai įspėjai, bernužėli, 
Tik ne visą tiesą...

Kiaulė po ąžuolu •

Kiaulė kartą, bcknisinėdama 
pievą, ąžuolą didžiulį priėjo, 
itadusi po jo daugybę gilių, 
prisprogo, priputo; priputusi 
išsimiegojo. Numigusi, praplė
šus! akis, vėl pakilo. Pakilusi 
ėmė ir čia, savo papratimu, že
mę knisti.

—Ką čia prasimanai! — su- 
krunksėjo jai varnas iš medžio.
— Ąžuolas, jei šaknis išknai- 
sysi, nudžiūti juk gali.

—Gi tegu džiūsta, kad nori,
— sako jam kiaulė: — man jis 
nerūpi. Mums gilių tereik'ia, ne 
ąžuolo: nuo jų mes tetunkam.

—Ką tu čia plepi, neišmanė
le! — neiškentęs atsiliepė ąžuo
las. — Kad savo knyslę galė
tum pakelti aukštyn, pati pa
matytum, jog ir tų giriamųjų 
gilių tu iŠ ąžuolo teturi.

* * ♦ i

Vai, įspėjai, bernužėli, 
Tik ne visą tiesą: 
Vai, tai yra man patelė, 
Tik nėra draugelės...
Vai, tai yra kas lizdely 
Patalėlį klotų:
Vai, tik nėra, kas rytelį 
Tai drauge lakiotų...
Vai, tik nėra, kas rytelį z 
Tai drauge lakiotų ...
Į saulelę pasikeltų, 
Debesėlius vytus...
Po padanges, po žydrąsias, 
Kas drauge skraidytų, 
Su vėjeliais, su greitaisiais, 
Kas lenktynių eitų...
Pamylėjau aš paukštelę 
Ne savo plunksnelių, 
Pasirinkau sau patelę 
Ne sakalų lizdo...
Pasirinkau sau patelę 
Ne sakalų lizdo — 
Tai ir liūdžiu, bernužėli, 
Lyg kad vienas bučiau...(

Ar yra ant mėnulio kokia 
nors gyvybė?

Mes galime džiaugtis su šian
dieniniais teleskopais, bet ir su 
gei iausiais teleskopais mėnulį 
tyrinėjant negalima įžiūrėti ant 
mėnulio jokios gyvybės. Jeigu 
ant mėnulio ir butų tokie stam
bus gyvūnai kaip drumbliai, 
tai ir teleskopų pagalba nega
lima butų jų matyti, šiandie
niniai teleskopai, kaip jau esa
me sakę, mėnulį pritraukia taip 
■arti, kaip jis paprastam akim 
žiūrint butų už kokių penkias
dešimt mylių. Visi žino, kad 
žiūrėdami už penkiasdešimt my
lių tolumon mes visų smulk
menų negalime įžiūrėti. Daik
tas, kokį ant mėnulio mes ga
lime tikėtis su teleskopu paste
bėti, turi būti ne mažesnis kaip 
gana didelė katedra. Bet tokių, 
dalykų kaip katedrų, miestų, 
miškų ir jurų ant mėnulio nėra. 
Tarp įvairių astronomų yra 
šiek tiek abejones delei buvi
mo mėnulyje žemos rųšies gy
vybės. Prof. Pickering, pavyz
džiui, sako, kad jis pastebėjęs 
mėnulio vulkanų veikimą. Jis 
taipjau sako, kad mėnulyje esą 
šiek tiek vandens, kad mėnulis 
turys plonutę atmosferą ir kad 
tenai augą žemos rųšies aug
menys.

Nedaugelis astronomų prof. 
Pickeringo aiškinimams tetiki, 
ir todėl jie pašventė visą savo 
literatinį talentą įrodinėjimui, 
kad ant mėnulio gyvybė yra 
negalimas, daiktas. Gyvybė yra 
negalima be vandens. Visokios 
rųlies žctnės augmenys turi sa
vyje vandens. Ne mažiau rei
kalingas yra vanduo gyvuliams. 
Nei žmogus, nei jokia kita or
ganiška gyvybė be vandens ne
gali gyvuoti. Apie tai nieks ne
abejoja. Klausimas tiktąi gali 
būti: ar yra ant mėnulio van
dens? Daleiskime, kad ant mė
nulio esantis astronomas su te
leskopu tyrinėja /musų žemę. 
Ar jis galėtų ant musų plane
tos pastebėti vandenį? žinoma, 
kad pastebėtų. Jis matytų de
besis ir jų nuolatinį keitimąsi, 
jis matytų musų vandenynus, 
kurie daug kuo skiriasi nuo 
sausžemių. Jis veikiausia daž
nai pastebėtų į ramų vandenį 
atsimušusią saulę. Mėnulio as
tronomas noroms nenoroi^g tu
rėtų pasakyti nors tiek, kad 
musų planeta yra tinkama am- 
fibikiškai gyvybei. Tačiau nie
ko panašaus nėra ant mėnulio. 
Matyti mums mėnulio paviršių 
netrukdo jokie debesys. Teles
kopai aiškiai parodo, kad mė
nulio taip vadinamos “juros“ 
neturi vandens. Jų daugne yra 
vien tik skalos. Nėra tenai nei 
ežerų, nei upių. Mokslininkai 
todėl sako, kad nesant ant mė
nulio vandens, tenai viešpatau
ja dykuma.

Kitas būtinai gyvybei reika
lingas dalykas yra oras. Gali
mas daiktas, kad pačiame mė
nulio paviršy yra kokios nors 
dujos, bet tų dujų tėra mažytė 
dalelė lyginant su storu musų 
planetos atmosferos sluogsniu. 
Mokslininkai sako, kad tokios 
mėnulio dujos (jeigu jų yra) 
nieko nereiškia. Jie sako, kad 
tokio dalyko kaip oras mėnu
lyje nėra. Jeigu į mėnulį butų 
galima nugabenti žmogų, jis 
tenai nutrokštų. Bet oras juk

yra permatomas. Kaip todėl 
galima sužinoti, kad ant mėnu
lio jo nėra? Astronomai tatai 
išaiškina okultacijos pagalba. 
Okultacija vadinama tokiu įvy
kiu, kada mėnulis įeina į tie
sią liniją tarp Žemės ir žvaig
ždės. Kada. mėnulis pradeda 
užstoti žvaigždę, tai būdama 
prie pat mėnulio pakraščio 
žvaigždė urnai pragaišta. Jeigu 
mėnulis turėtų orą, tai oras 
žvaigždės šviesai neduotų taip 
urnai pragaišti.

Kitas būdas, kurio pagalba 
mokslininkai išaiškina nebuvi
mą ant mėnulio atmosferos, tai 
silpna mėnulio gravitacija. Įvai
rios dujos susideda iš moloku- 
lų. Dujų molekulos labai grei
tai juda. Musų atmosferos kai 
kurių dujų molekulos taip greit 
juda, kad jos prie mėnulio gra
vitacijos negalėtų pasilaikyti ir 
laipsniškai išnyktų.

Žinant, kad ant mėnulio nė
ra nei vandens, nei atmosferos, 
nesunku yra suprasti jo sąly
gas. Ant menulio pastatytas na
mas pasiliktų naujas per šimt
mečius. Jis niekad nepasentų, 
nes tenai nėra tų dalykų, ku
rie gamina puvimą. Į mėnulio 
namo langus nereikėtų dėti stik
lų, nes tenai nėra nei vėjo, nei 
lytaus. Mėnulio butui šildyti ne
reikėtų pečiaus, nes kuras ne
gali degti be oro. Didžiausis 
meteoras, nukritęs į mėnulį, 
nepadarytų garso, nes garsas 
susidaro iš oro vilnių. Krisda
mas ant žemės meteoras labai 
įkaista, ir dažnai nespėjęs nu
kristi ant žemės jis sudega ir 
iš jo belieka purslos. Tokius 
meteorus žmonės yra pratę va
dinti “lekiančiomis žvaigždė
mis“. “Lekiančių žvaigždžių“ 
nepastebėsi ant mėnulio, ka-
daugi meteoro užsidegimas yra 
negalimas be oro. Ant mėnulio 
negalima butų sukelti dulkių, 
negalima butų nieko suuosti. 
Tokių dalykų kaip aušra ir su- 
temimas ant mėnulio nėra. Die
na tenai pasidaro ant syk, ka
da tik pasirodo saulė, ir naktis 
įvyksta umpi, kada jau saulės 
nebesimato, žiūrėdami nuo mė
nulio į dangty mds nematytume 
nei mėlyno dangaus, nei žvaig
ždžių mirgėjimo. Iš mėnulio 
žiūrint, dangus nuolatos butų 
tamsus ir žvaigždės butų ma
tomos dieną ir naktį.

Žmogaus sveikata ir gyvybė 
yra labai apribota. Kelių laips
nių temperatūros permaina ar
ba mažas pasikeitimas oro su
dėties maino visas gyvybės for
mas. Be mėnulio visatoje yra 
nesuskaitoma daugybė kamuo
lių įvairaus dydžio ir įvairios 
temperatūros. Ar be musų pa
saulio yra kur nors gyventojai, 
panašus į mus? Mokslininkai į 
tai atsako: mes nežinome. Ta
čiau daug daugiau yra pama
to manyti, kad koki nors gy
vybė yra ir kitose planetose, 
negu tokius spėjimus visai at
mesti. Musų pačių planetoje 
gyvenimo sąlygos yra įvairios. 
Mes turime gyvybę karščiau
siose žemės vietose, turime mes 
ją šaltuose kraštuose. Gyvybę 
galima rasti ir giliose urvose, 
kur saulės šviesa niekad nepa
siekia; gyvybė yra ir jurų gi
lumoj, kur yra stiprus vandens 
spaudimas. Nežiūrint kaip skir
tingos gyvybei yra sąlygos, 
gamta aprūpina gyvybe visas 
vietas, kur tik yra galima.

Gal būt kur nors visatoje 
yra toki planeta, kuri yra to
kio dydžio, tokio sudėjimo, tu
ri tiek vandens ir oro, kaip mu
sų žemė. Jeigu kur nors yra 
toki planeta su tokiomis sąly
gomis kaip pas mus, tai gali
ma tikėtis, kad panašus musų 
žemei gyvenimas yra galimas. 
Bet neišrodo, kad lygiai pana
šus musų žemei gyvenimas ga
lėtų rastis musų saulinėj siste
moj. Nuvežtas žmogus į Vene
rą ar Marsą gal būt negalėtų 
gyventi nė vienos valandos. Ly
giai taip pat gal būt negalėtų

IŠVAŽIUOJU NAMO
Važiuoju sodžiun. šiandien,! 

dabar! Žiūriu į krepšį, ryšu
lius, sudėtus prie pat slenksčio,’ 
ir vis dar lyg negaliu įtikėti, 
kad jau šįvakar manęs nebebus 
Maskvoje. O apie vidurnaktį 
o! jau kur aš būsiu. O rytoj 
šiuo metu ties Vilniumi sustos 
mano traukinys. Vilniuje už
truksiu neilgam. Kad ir buvusi 
Lietuvos sostinė, bet vis dėlto 
miestas.

Sodžiun! sodžiun!
O gyvenimas tam sodžiuj! 

Laukai be krašto, be galo; ly
gios, pakalnėmis nusitiesusius 
pievos. Miškai vainikuoją aki
ratį. Greitos skaidrios upės; 
nendrėmis apaugę ežerai. Jau
nimo dainos, šienapiūtės gra
žumas !

Vienu matu, rodos, • nulėk
tum tenai visko pamatyti.

Negaliu vienam daikte nu
stovėti. Vaikščioju ir nekan
triai seku laikrodžio rodiklelį. 
Vos vos klibena. Kitą kartą, ta
rytum, visai sustoja.

Va jau kelinta diena ruošiuos 
kelionėn. Jau pirmadienį sudė
jau knygas, ketvirtadienį nusi
pirkau bilietą, o vakar jau vis
kas mano buvo sutvarkyta, 
šiandien diena tokia ilga! Ir 
šen eini ir ten eini, ir vis tik 
niekaip negali pavaryti laiko.

Seimininkė siūlo išgerti arba
tos, gerai pavalgyti kelionei, 
bet kur čia dabar valgysi — 
mažiausio noro nebėra.

—Aš, poniute, nesenai val
gęs, — atsakiau jai jau kelin
tą kartą,, nors nemenu, ar val
giau šiandien ką nors, ar ne.

Reikia žvilgterti pro langą, 
atsisveikinti su kaimynų stogu,
į kurį temstant žiūrėdavau su
simąstęs, pasakyti jam: “lik 
sveikas!“ Juk daug ką galvo
davau, į jį žiūrėdamas.

Ne, neįdomus šiandien sto
gas. Toks, kaip ir visi: geleži
nis, raudonai dažytas, daiktais 
nusilupęs.

Kambariukas mano — irgi 
nebėra malonaus įspūdžio. Žiau
rus toks dabar: sienos plikos, 
lova neklota, kėdės išvartytos, 
asloje pilna popierių. Nuosta
bu, kaip aš galėjau jame gyven
ti!

Galop! Tarnas įėjo ir prane
ša vežėją jau laukiant. Greitai 
ima vieną krepšį ir sakosi kitų 
daiktų antrą kartą ateisiąs. Kad 
nebūtų sugaišties, aš pats vis
ką imu ir tempiu paskui.

Tarpdury atsimenu dar ne
atsisveikinęs su šeimininkais. 
Net sarmata truputį. Statau 
daiktus ant laiptų ir grįžtu prie 
jų. Jie eile manęs belaukė prieš
kambary.

Bučiuoju ranką šeimininkei 
ir sakau jai už viską ačiū, la
biausia už gerą kambarį. At
sisveikindamas su šeimininku, 
taip žemai pasilenkiau, jog vos 
ir jam nepabučiavau rankon. 
Kaip atsisveikinau su jų vai
kais, nė nepamenu. Tik girdė
jau, jog visi man linkėjo links
mai paviešėti vasarą, pataisyti 
sveikatą, įgauti naujų pajėgų. 
Daug, daug linkėjo!

Tarnui, dvidešimties kapeikų 
vietoje, daviau keturiasdešimt. 
Težinai, jog važiuoju sodžiun.

O vežėjas nesiskubina. Va
žiuoja snūduliuodamas — ir 
tiek. Tarytum jam vis tiek, kur 
mane nuveš.

Prašau, kad palėkėtų kiek.
—Suspėsma, ponaiti, laiko 

yra.
—'Man daiktai reikia baga

žai! atiduoti.
—Ir daiktus atiduosma. Su

spėsma.
Ir vėl sverduliuoja savo sėdy

nėj. Jam, rodos, laikosi tiesiai, 
tik krypst vienan šonan, pa
virst kitan. Lyg nusiminęs, 
stveriasi vadelių, žvilgteria į! 
arklį, bet arklys kicena vis pa
maži, iš lėto, — jis ir vėl ima 
ramiai snausti.

Pikta, kad toks vežėjas pasi
taikino. Ką darysi, reikia pa
kentėti: per valandą gal ir nu
veš, gal nenusivėlins.

ant bet kurios tų dviejų pla
netų augti tokis medis kaip 
ąžuolas. Reikia suprasti, kad 
žemės gyventojai ir augmenys 
yra prisitaikę prie šios žemės Įr~- ■■--------  =
ypatingų sąlygų. Jeigu butų mes ne mažiau nusistebėtume 
galimybės mums pamatyti ki- negu Kolumbus nusistebėjo 
tų dangaus kūnų gyvybę, tai Amerikoje radęs indijonus.

ba pasenusius daiktus taiso. 
• Naujų dalykų kurt jos nemo- 
1 ka.
I Bakterija pagamina ligą, 
į o liga juk yra negeras daiktas, 
nes suardo žmogaus protą ir

[Pacific and Atlantic Photo]

A. Kuzner (St. Charles, III.), 
kuri sakosi neužilgo turėsianti 
107 m. Ji gimė Vokietijoj.

sveikatą. Nors bakterijos pa
gamina ligą, bet kai mes pajun
tame ligą, tai tiktai tada ieško
me bakterijų. Bakterijos yra 

dabai veislingos ir nemirštan
čios. O kada jos sukuria ligą, 
I tai liga pati numiršta. Nieko 
nėra čia nauja, kad liga užsi-
krečia bakterijomis arba bakte
rijos ligomis, tai tada tik ir 
prasideda kova. Vienos bakte
rijos kovodamos prieš kitas, 
numarina ligą, žodžiu sakant,
kada Liga virsta liga, reikalin
ga gydymo. Tada mes pasižiu-

Važiuoju pro universitetą.’rėję j mikroskopą surandame 
Daug aš, rodos, jame paūgėjau jr didesnių bakterijų, kurios pa- 
per šitą žiemą, nemaža ko pa-'gamina didesnes ligas. Ant di- 
tyriau. Atsistoja vaizduotėje dėlių bakterijų galima overkau- 
profesorių lekcijos, prisimenamą užvilkti, o mažytei nė su 
paskum egzaminai. Viskas čia'adata neįdursi. Didesnes gi li- 
buvo šalta, iškilminga. Darbas,’gas mes .rašome - su didžiąja 
tyrimai, įtempti ieškojimai.*
Džiaugiuos deltog dabar nebe- 
matysiąs šitų rūmų per keturis 
mėnesius, išsprukęs iš jų į ža-* 
lią girią, į plačius laukus.

Nusiimu universitetui kepurę 
ir pravažiuoju pro jį nulenkęs1 
galvą.

Jau stotyje.
Kiek čia žmonių! Daugiausia 

jaunuomenės, moksleiviai. Visi 
jie bėga į girią, į laukus. Kaip 
nebėgs: veidai išblyškę, akys 
įdubusios. O vis dėlto aiškus 
džiaugsmas, kad pereita egza
minų siena, kad laukia priešais 
laisva vasara. Gal įsimylės jų 
nevienas. Kur ne! Ramios mė
nesienos naktys, lakštingalos 
giesmės, alyvų kvapas. Daug, 
daugelis savo širdį kam atiduos.
Gyvens kaip sapne, nuskęs sva
jojimuose.

Kažin, būt gerai, kad ir man 
taip atsitiktų... Julytė juk, ro
dosi, laukia manęs?...

Ignas šeinius.

BAKTERIJOS
[Feljetonėlis]

Liga prasideda ten, kur bak
terija įsikrausto. O tų bakteri
jų mes turime visokių ir viso
kiausio didumo ir įvairurpo. 
Bakterija gyvena kaip ir visi 
gyvūnai. Ji yra gyvas organiz
mas, tai reikalauja iv maisto ir 
kai kada golfo užsimano ir į 
kortas ne pro šalį pasižiūrėti 
ir tt. Bakterija paprastai yra 
mažytis gyvūnėlis. Ot, sakysi
me, mes ir patys esame bakte
rijomis. Jeigu kas nors mus 
matematiškai išskaitliuotų ir 
mikraskppti sumažintų iki bak
terijos didumo, o žemę, ant 
kurios mes gyvename, paskai
tytų gyvu kunu, ant kurios 
lyra bilionai veikliausių bakteri
jų — žmonių. Tie gyvūnai vi
saip knaisioja tą kūną, ant ku
rio jie gyvena ir tarp savęs da
ro tvarką.

Didelis kūnas visada privei
sia daug bakterijų. Tas milži
niškas kūnas, kurs veisia bak- 

iterijas ir ant bakterijų bakte- 
Irijas, kruta: bėgi dideliai, žh • 
gsniais. Vienas žingsnis, tai 
diena, kitas —r naktis, treč'as 
— savaitė, metai ir tt.

Kitos rųšies bakterijos turi 
skirtingą vardą todėl, kad jos 
dirba kitokį darbą: pagamina 
kitokią reakciją ant Kosmoso 
kūno. Bakterijos taipjau turi 
savo klesas ir savotiškas už
duotis. Viena bakterijų klesa 
budavoja aukštus triobesius. 
Perveža sunkią medžiagą iš 
vienos vietos į kitą ir ten ją 
sukrauna į aukščiausius triobe- 
sius.

Silpnesnės klesos arba rųšies 
bakterijos, stebisi ir savęs 
klausia: Ar neapvirs žemė auk
štyn kojomis, kada tokis didelis 
sunkumas sukraunamas ant jos 
kupros? Ar žeme atlaikys tą 
sunkumą, kada prisiveis trilio- 
nai ar net aktalionai bakterijų? 
Ar nenusilpnės jos judėjimas? 
Ar, pagalios, ji nesupus nuo vi
dujinių ir paviršutinių jai da
romų žaizdų? Ar nepadvės?

Mažai yra tokių bakterijų, 
kurios budavotų, o daug yra to
kių, kurios viską grlauja, ar-

raide “Liga“.
Ligos paprastai esti visokio 

didumo ir luomd ir amžiaus 
arba tautų ligos. Visos jos tu
ri skirtingas užduotis. Jaunųjų 
Liga dąr su boliukėmis bovija- 
si. Ot, sakysime, susikrauna au
tomobiliu savo “bathing 
suit’us“, golfo “tulšius“ ir trau
kia kur į krumus. Tautų Liga 
rūpinasi įvaryti pasauliui ligą. 
Visos kitos ligos ir bakterijų 
grupės, rūpinasi pilvų didini
mu arba jų mažinimu. Nebuvo 
dar tokios ligos, kuri galėtų 
pataisyti sveikatą arba protą.

— M. šilaH.

LMSA Seimas
Pagal Centro Valdybos nuta

rimo, LMSA Seimas turės įvyk
ti rugsėjo mėnesį. Seimo diena 
ir vieta bus paskelbta vėliau.

Norintieji įstoti į šią orga
nizaciją studentai turėtų pasi
rūpinti tatai padaryti dabar. 
Įstoti galima arba į vietinę 
Chicagos kuopą, arba kaipo pa
vieniai nariai. Visi LMSA na
riai, sumokėję Centrui reika
lingas duokles, Seime turi 
sprendžiamą balsą. Visais rei
kalais kreipkitės į Centro Val
dybą. —Centro Valdyba.

Kokia burna, tokia ir kalba. 
— Kokia galva, tokia kalba 
(toks ir protas).

Ką Dievas nori bausti, tam 
pirma protą apsuka (atima). 
Ką Dievas plaka, tą ir myli.

Ką kunigas sako — klausyk, 
bet ką kunigas daro — neda
ryk.

Kas tur daug pinigų, tas ne
bijo nė kunigų.

Balsas iš burnos išėjęs nebe
grįžta.

Bemeilindamas kepalo, nu
stosi ir riekės.

Del ilgo liežuvio vienam dan
tys išgriuvo (išbirsta).

Kam bažnyčia arti, tam dan
gus toli.

Kas greitai bėga, tas pavirs
ta.

Tel. Brunswick 9393

KAROLIS 
NORKAITIS

Vienintelis lietuvis auksorius North 
Sidėje. Parduodu auksinius daik
tus, taisau laikrodėlius ir pritai
kau akinius, nes esu daktaras Op- 
tometristas.
1850 W. North Avė., Chicago, III.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

2215 W. 22nd St„ Chicago
Phone Canal 2591 

.......................... . ... ■■■ —

Atėjo Kultūra No. 4. Kai
na 45 centai. Galima gauti:

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.
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Pasiliųosavimų iš kalė 
jitno galima pirkti

Tik už pinigus kaliniai išgau
davo pasiliuosavimų iš Joliet 
kalėjimo.

Pasiliuosavimą iš Joliet ka
lėjimo, nežiūrint kiek ilgam 
laikui kalinys nuteistas yra, vi
suomet galima nusipirkti; rei
kia tik turėti nemažai pinigų 
ar didelę politinę įtaką. Tai pa- 
leiškė grand jury Joliet kalėji
mo viršininkas VVhitinan. Jis 
prieš grand jury, kuris tyrinė
ja paliuosavimus iš kalėjimo, 
liudijo, kad kaliniai buvo pa- 
liuosuojami ne sulig užsitar- 
navimo ar gero elgimosi kalė
jime, bet už pinigus. Už pini
gus ir blogiausias kalinys, ne
žiūrint už ką jis nuteistas ir 
kokiam laikui, visuomet galė
jo pasiliuosuoti iš kalėjimo, 
kuomet be pinigų ir pilnai ver- 
Uis ir užsitarnavęs kalinys pa- 
liuosavimo išgauti negalėjo. 
Pasak kalėjimo viršininko, ii 
užmušimas kalėjimo viršininko 
Klein įvyko delei pirkimo pa- 
liuosavimų. Tie kaliniai, kurie 
užmušė Klein ir pal>ėgo iš ka
lėjimo, neturėjo pinigų ir ne
galėjo tikėtis likti paliuosuoti, 
todėl
iš kalėjimo. O 
turėjo užmušti 
padarė. Penki 
liet du vis dar

Buvę duota skundų ‘Svelfare”
departamentui, kurio priežiū
roj yra paliuosavimai, bet tie 
skundai nieko gera nedavę. To
kia padėtis kalėjime visiškai 
sunaikinusi discipliną, taip kad 
sunku yra kalinius suvaldyti, 
nes nė vienas nesistengia būti 
geru, žinodamas, kad vien už

jie nusisprendė pabėgti 
kad pabėgti, jie 
Klein, ką jie ir 
jų jau pagauti, 
slapstosi.

Liudijo ir patys kaliniai, tie, 
kurie nesitiki pasiliuosavimo. 
Jie sakė, kad be pinigų pasi- 
liuosuoti negalima. Bet tuos 
pinigus paima advokatai ir pa
sidalina su legislaturos nariais 
ir kitais politikieriais. Pasiliuo- 
savimas iš kalėjimo kainuojąs 
nuo $1,000 iki $5,000. Kaliniai 
esę kalbasi, 
jie nesiduosiu 
juos pagauti, 
užmušti, kad.

Dr. Jack J. Moses tapo nu- varta neatims.” Bet kur tu čia 
teistas 4 mėnesiams kalėjimai)[žmogus neduosi, kad pats kuni

gas renka aukas: gali supykti. 
Ir tie žmonės save skriaudžia, 
iš paskutiniosios duoda, o pas
kui pyksta ir namie vaidus ke
lia. Butų daug geriau neduoti, 
tai nebūtų ir barnių. Tai tokis 
buvo vargonų išbandymas.

—Nenuorama.

už peržengimų įstatymų apie 
narkotikus. \Viliiam Mouzikio- 
tis, kuris parūpindavo jam nar
kotikus, kuriuos daktaras par
davinėjo, nesenai tapo nuteis
tas 7 metams kalėjimai!.

Vakar automobiliai 
dar penkis* žmones, 
Stephcn Shuron, 5 m.
41 PI. Šią savaitę automobiliai
užmušė jau 15 žmonių.

užnuišė 
jų tarpe 
3917 W. Pas t ai^oju laiku kilo mažas 

sujudimas musų didžiojoj fi
nansinėj įstaigoj — spulkoj. 
Spulkos knygos parodo, kad 
tiek ir tiek piuigų yra pas iž
dininką. Iždininkas gi sako, kad 
tiek būti negali. Delei to kilo 
nesusipratimų ir ginčų. Kaip 
paprastai tokiuose atsitikimuo-

Thonias Dire, 27 m., krimi
nalistas, sūnūs turtingų tėvų, 
tavo nušautas persišaudime su 
kitu kriminalistu. Manoma, kati 
persišaudimas įvyko už mergi-'įe' tuoj atsiranda žmonių, kū
ną.

Atsiioikil laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eu* 

ropos. Kairi jie priklauso, tegu 
pueina į vyriausįjį paštą (Olar) 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei 
kia klausti 1 prie langelio, kui 
žadėta iškaba “Advertised Win 
iow” lobėj nuo Adams gat 
/ės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa- 
žymėta. laiškus paštas laik< 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

rie pradeda leisti visokiausius 
prasimanytus gandus. Bet pas
kui pasirodo, kad visi tie gan
dai tik paprastas muilo burbu
las. Tas pats ir čia. Mažiausio 
pavojaus spulkai nėra. Yra tik 
klaida; klaidas gi daro visi ir 
jos yra taisomos:

Patariame jokių gandų ne
klausyti, bet kas nori plačiau 
jiatirti apie spulką, ateikite į 
Leo Švėgždos ofisą, geriausia 
ketvirtadienių vakarais, o viską 
patirsite ir patys pamatysite 
kaip viskas eina. -^-Nebaugus,

40
43
49

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rėctal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

kas reikia padaryti vaidilų sau
gumui?” Kits atsako: “Durys 
turi būt uždaros ir sargas su 
kardu už durų, Didis Perkūne.” 
Pamanęs, kad mane kas pate- 
mijo, leidausi bėgti nė neatsi
grįždamas. —Reporteris.

chulis kartu su luišku prisiun
tė gausią auką- $50.00. J j pa
sekė “Bridgeport Fumiture Co.” 
nurys W. Piktormanas, paau
kodamas $10.00. l>uosni chi- 
cagiečių auka Lietuvių Audito
rijoje ir čia paminėtos aukos 
davė man’ galimybes pradėti 
gydytis. Ogi, ne vien aukos 
išganingos. Nuoširdi p.p. Bru- 
clių šeimyna teikėsi visą sąvai- 
tę priglausti pas save. Nuola
tos mane lanko p. A. Masiulio 
šeima. Nepamirštu dzimdziaus 
p. M. Jurgelionienė. Iš visų jų 
susilaukiau dovanėlių.

Mano geras genijus dr. S. 
Miežis visą laiką atydžiai bu
dėjo, kad aš neiškeliaųčia pas 
Abraomą. Jis pirmutinis su
draudė mane nuo darbo ir vai
dinimų ir, gal būt, tuomi ap
saugojo nuo netikėtų pasekmių. 
Ir dr. Naikelis neatsisakė nuo 
pagelbos: degino mane spindu
liais ir atydžiai ekzaminavo.

Vienu žodžiu, iš visų čion 
sužymėtų asmenų susilaukiau 
karštos užuojautos, už kurią aš 
labai ir labai dėkingas.

Norėčia kiekvienam asmeniš
kai atsidėkoti už tai, ką man 
esate suteikę. Bet kadangi 
jaučiuosi nepertvirčiausiaą, tai 
ir prie geriausių norų neįsteng- 
čia to padaryti. Todėl, aš ti
kiu, kad laiškų autoriai, visi 
aukotojai ir šiame rašiny sumi
nėti mano geradėjai leis tatai 
atlikti spaudos skiltyse. '

Baigdamas savo “epistulę”, 
turiu pasisakyti, kad jaučiuosi 
laimingas esąs, turėdamas tik
rų draugų. Jeigu kada pasvei
ksiu, tai niekuomet neužmiršiu 
tų draugų, kurie mane gelbėjo 
iš mirties nasrų. Visų jūsų 
vardai amžinai bus įrašyti mano 
širdy, iš kurios jokios galybės 
nebeišpildys. O tuo tarpu, nebe
rasdamas kito žodžio savo dė
kingumui išreikšti, tariu dzim- 
dzidrimdzišką (nuoširdesnio 
nėra.—J. D.) ačiū.

Jūsų Dzimdzius 
' Jonas Dikinis.

1926 m. geg. 15 d.
Fresh Air Hospital,
2451 n’o^vąjįdjAv., Chicagų, 11E

,:.32 o < v )" •’ I

Kas nauja Naujiem] laiva- 
korčiu agentūroj?

, ,, ........ .................. » , -- -

7 eatras- 
Muzika
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Kubaniaus kazokų Dai
lės Choro vedėjas

Geg. 25 d. Lietuvių Auditori
joj Kubaniaus kazokai duos 
koncertą, kurio didelis nuošim
tis nuo pelno yra skiriamas 
parėmimui sergančio art. J. Di- 
kinio.

Pirm visko bus gal pravartu 
susipažinti su to paskubusio 
choro dirigentu S. Sokolovu.

S. Sokolovas baigė Maskvos 
konservatoriją 1915 m i tuc

(Tąsa ant 8-to pusi.)

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

REZIDENCIJA:
222# Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD ^480
TELEFONAS CANAL 0464

1x5
LIET

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

mo, skaudamą akių karitį, 
i ____ 1" , * ‘ ‘ „
taiso trumparegystę ir toliregyrtę. 
Prirengs teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street 
Pohne Boulevard 7589

ztuvTs AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karitj, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati-

JONAS BARKAUSKAS
Mirė Pirmadienyj, Gegužio 

17 dienų, 4:00 valandą po piet, 
1926 m., sulaukęs 44 metų am
žiaus; gimęs Kauno Rčdybos, 
Tauragės apskričio, Šilalės pa
rapijos, Seručių kaimo, paliko, 
dideliame nuliudime 6 mažus 
vaikus, brolį Antaną Barkaus
ką, brolienę Marijoną, o Lietu
voj 3 broliu/s: Kazimierą Pran
cišką ir Petrą. Dabar randasi 
prirengtas į paskutinę kelionę, 
namuose 1916 So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks Ketvirta- 
dienyj, Gegužio 20 dieną, 9:00 
valandą ryto iš namų į Ap- 
veizdos Dievo parapijos bažny-t. 
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldi už velionio sielą, o 
iš ten I>us nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Jono Barkausko 
giminės, draugtii ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam pusk utinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vaikai, Brolis ir Brolienė

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. Radžius, Telefonas 
Canal 6174.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

+A| A
ANTANAS BUDVITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužės 16 dieną, 2 valandą 
ryto, 1926 m., sulaukęs apie 38 
metų amžiaus; gimęs Papinau- 
jos kaimo, Kvėdarnos parapi
joj, palikdaniįas dideliame nu
liūdime savo mylimuosius ir 
mylinčius moterj Emeliją; 
Franciška-duktė 10 metų; Ka- 
zimieras-sunus 9 metų; sesuo 
Barbora Jagminienė, Gvogeris 
Frar.ciškus Jagminas, trys pus
broliai Jankauskiai ir pussese
rė Barbora Daunienė, o Lietu
voj senus tėvukus ir 6 seseris. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
1609 l(ockwell Street.

laidotuvės įvyks Ketverge, 
Gegužio 20 dieną, 7:30 valan
dą ryto iš namų į Panelės 
Švenčiausios Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
Už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano Bidvičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ląidotuvėse ir suteikti 
jam paškutffiį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Vaikai, Sesuo 
ir švogeris.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

Akinių Pritaikymo Mano
METŲ PRITYRIMODraugystė Lietuvos Kareivių 

laikė savo mėnesinį susirinki 
mą, kaip paprastai, trečią sek
madienį, . Liet. Liuosybės na
me. Orui atšilus susirinkimai 
mažiau lankomi, tad ir šis susi
rinkimas buvo neskaitlingas, 
vienok aptarta daug reikalų.

Vienas narys yra miręs, Jo
nas Mitkus. Juo rūpinosi val
dyba.

Yra išrinktas komitetas sura
dimui vietos išvažiavimui; jis 
jau apėjęs gražią vietą. Taipjau 
tapo išrinktas komitetas paė
mimui svetainės rudeniniam ba
liui.

Egzaminuoja akis — pritaiko 
akinius — Šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augšto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis.V.........    i , /

Golubickis Konstancija 
Jablonckis Stanislovas 
Kazdailis S. E. 
Kulas Piter

Juškevičiene A .
Lūkstas P.
Macekonas Vincas 
Mockenioi Ona 
Navickis Tany 
Nazrosius Povilas 
Neuirkis Jozapas 
Noruschis Villy 
Panūs Kata 
Petnizczsas Kazimieras 
Snieckuvieni Ona 
Staniulis Vicentas 
Stankus S. 
ęirvidas Petras

56
58
59
60
61
63
65
68

86
87

• 102

lieluviiį Rateliuose.
Cicero

Smulkmenos

taip lengvai vėl 
Esą jie stengsis 
niekas negalėtų i ia naujoje šv. Antano l>ažnyčio- 

jų pažinti ir sieksis prie didelių Įje buvo išbandyti naujieji var- 
pinigų, tuomet busią iš ko pa
pirkti kas reikia.

Veik tą patį liudijo ir mo
terų kalėjimo prižiūrėtojos.

Užpercito sekmadienio vaka-

Smulkios Žinios

gonai. Vieta gana erdvi, žmone
lių irgi prisirinko nemažai. Pro
gramas susidėjo iš šventų gies
mių ir keleto dainelių; jį pildė 
vietos bažnytinis choras ir ke
letas pašalinių solistų-solisčių. 
Vidury programo vienas kuni
gas, rodos iš West 1*111 Įmano, pa 
sakė prakalbą, kurioj išgirėJames Culatto, 1514 West sakė prakalbą, 1-----_

Grand Avė., tapo areštuotas ir [kleboną ir parapijonus ragino 
atiduotas teismui už tai, kad dėti aukas. Vietos gi klebonas 
jis bandė užpulti ir išgėdinti griežtai užreiške, kad ar kas 
slaugę, kuri prižiūrėjo jį laike*pyksiąs ar ne, bet jam pinigai 
ligos. Iš jo pareikalauta $7,50<)[esą reikalingi ir visi turį duoti, 
kaucijos. Padaryta rinkliava, kuriąja 

daugelis pasipiktino; esą reikė-
Edward Saporski, kuris buyo’jo užsimokėti tokią brangią į- 

areštuotas už užmušėjistę, pusi-įžangą, o čia dar kolektą daro, 
mirė pavieto kalėjime, tur but^to esą jau perdaug, tai tiesiog 
nuo girtavimo. Jis automobi- ’tyčioj imąsis iš savo žmonių, 
liu užmušė žjnogų ir už tą ta-1 Atsirado ir keletas drąsesnių, 
po areštuotas. Į kurie pakuždėjo: neduok, prie-

BILL
UMLt> tn LH CQ 

S^TACL^ \W WLLY 
tMDLfcy ?L

Visi kiti draugijos reikalai 
yra tvarkoje. Pomirtinės ir 
pašelpos ligoje išmokamos lai
ku. šiame stisirifikime išmokėta 
virš $200.

Visi buvo susidomėję ir vie
nas kito klausinėjo, kodėl Ka
reiviai nėra pakviesti dalyvau
ti naujosios bažnyčios pašven
tinime, kuris įvyksiąs birželio 
13 d. Ar manoma be Kareivių 
apsieiti ?

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuotoįag 
2314 W. 23rd Place

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 ' 
ir 2199

J. F. R ADŽIUS

—Sekretorius

Jau buvo minėta apie West- 
em Electric Co. superintenden
to Albright mirtį. Pereitą šeš
tadienį visos dirbtuvės buvo už
darytos, nes tai buvo laidotuvių 
diena. Palaidota jį su didelė
mis iškilmėmis Oak kapinėse. 
Kas užims tą augštą vietą dirb
tuvėse, dar fiepaskelbta.

—Tas Pats.

Laivu Columbus, gegužės 18 
d. iš New Yorko išvažiavo į 
Lietuvą pasiviešėti ir atlankyti 
gimines ir pažįstamus p-as Liu
dvikas ir Zuzana Antanavičiai.

Vaidilų veikimas

Dzimdžias Bikinio ačiū
Nors svetimoje šaly gyvenu, 

neturiu savo genčių, tačiau ne
sijaučiu visiems svetimas esąs. 
Iki šiam laikui sulaukiau ir su
laukiu užuojautos ne vien raš-s 
tu, žodžiu, bet ir materiale pa
rama. Iki šiol esu gavęs 47 
įvairaus turinio laiškus. Aš tu
riu prisipažinti, kad jie padare 
man daug malonumo, nes ma
nyje sukėlė pasiryžimą kovoti 
su likimu. Advokatas F. Brad-

Labai sunku reporteriui gau
ti žinių apie šią misterišką or
ganizaciją, nes jie daro tari
mus prie uždarytų durų. Bet 
visgi man pasisekė per rakto 
skylutę užgirsti keletą žodžių. 
Kada atėjau j tą vietą, kur jie 
renkasi, tai durys buvo užda
rytos ir iš svetainės buvo gir
dėt rodos pažįstamas balsas sa
kant: “Ragučio vestuvėms dėl 
22 d. gegužio jau viskas pri
rengta. Vakarienę gamins Mor- 
rison viešbučio kukorius, 3 bro
liai išvažiavo į Kanadą pagau
ti kokį ten gyvūną, ar ką tokį 
(tikrai nedagirdau). Bilietų esą 
dar galima gauti pas A. Ryp- 
kevičių.”

Po šių žodžių kieno tai sto
ras balsas pasigirdo: ^‘Krivi,

KAZIMIERAS KAMINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Pirmadienyj, Gegužio 17 dieną, 
8:00 valandą vakare, 1926 m., 
sulaukęs 33 metų amžiaus; gi
męs Suvalkų Rėdyboj, Mariam- 
polės apskričio, Plutiškų para
pijoj, Balamalų kaimo, palikda
mas dideliame nuliudime sese
rį Elzbietą, švogerj Steponą 
Dambrauskis, Lietuvoj tėvus ir 
brolį Juozapą. Kūnas pašarvo
tas, randasi 10632 Edbrooke 
Avė., Chicagoj.

Laidotuvės įvyks Ketvirta- 
dienyj, Gegužio 20 dienų, 1:30 
valandą po pietų iš namų j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazimiero Ka- 
minskio giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sesuo ir švogeris

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Ambulansai

I. J.-ZOLP
Graborius ir Pagrabų direktorių 
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį

1646 W. 46th Chicago
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SERGANTI ŽMONĖS!
DR. ROSS gydo žmones kasdien, 

kurie serga

Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūslės, Chroniškomis 

ir Privatiškomis
Ligomis

Privatiškos ligos yra pavojingos 
gyvenime ir reikalauja inteligen
tiško ir teisingo gydymo. Tūkstan
čiai yra nustoję savo sveikatos ant 
visados ir statė j pavojų savo gy
vybę bandydami be vertės gydymą, 
kurie prižadėjo greit išgydyti. Per 
trisdešimtį metų praktikavimo, Dr.

Ross yra išgydęs 
k tūkstančius, ku- 
\rie turėjo tas li- 
Jįgas.
■Serganti yra už
siprašomi atsilan- 
į/kyti ir gauti tą 
V patį gydymą, su 
r pagelba kurio gy

dytojas yra atga
vęs sveikatą tūk
stančiams kitą.

DR. ROSS turi dalei- 
dimų praktikuoti Medi
ciną ir Chirurgija Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeri 6585, išduo
tas Illinois State Board 
of Health. Buvęs Svei
katos Komisijonierius 
antro didiiaus'o mies
to Illinois valstijoj. Yra 
baigęs didiinusią Medi
cinos Kolegijų ir turi 
patyrimų viri trisdešim
ti metų gydyme Socia
lių, Kraujo, ChroniAkų 
ir Privatiškų L.gų.

Del 
Nusil
pusių 

ir 
Visai 

Bejėgiu 
Vyrų

Speciaiis gydymas yra vartoja
mas, kad pagelbėjus atgauti vik
rumą ir vyrišką stiprumą. Jos sti
muliuoja giles, išvalo kraują, apva
lo sistemą nuo nuodų ir sustiprina 
nervų celes. Del prailginimo gyve
nimo ir besidžiaugimu juo, žmo
nės turi prašalinti iš savęs silp
numą ir ligas. Grynas kraujas 
suteikia sveikatą ir stiprumą; ne
švarus kraujas suteikia ligas ir 
mirtį.

Nieko Nekainuoja Pasita- 
‘ rimas su Dr. Ross.
Didžiausia slaptybė yra užlaiko

ma. Atsišaukite dėl kraujo ir pil
no išcgzaminavlmo.

DR. R. M. ROSS
35 So. Dearborn St.

Kampas Monroe St., Crilly Build- 
ing. Imkit elevatorių iki 5 uugšto.
Vyrų priėmimo kambarys 506.— 
Moterų priėmimo kambarys 508. 
Ofiso vtiiandos: Nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėlioj nuo 1(1 iki 1 po 
pietų. Pancdėly, seredoj ir suba- 
toj nuo 10 ryto iki 8 vakare.

AV^X p*

./ei nori išmokti 
gerai rašyti ~ 
nusipirk typevvTiu q.
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Teatras-Muzika PRANEŠIMAI APVEDIMAI
(Tq*u rJr» 7-tn pusi.)

■ 1 j * I I I ■ I ' " I I ■ —

tapo nekviestos diriguoti orkes
trui. Besitęsianti i karas siutuk-

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

AlHMk.vm*»: $100.00 »n» «yk p 
16.C“ | metus per vis* 

likus) gyvenimą.

PAJIEŠKAU moteries arba 
merginos dėl apsivedimo. Aš tu
riu grosernę ir icc cream štorą. 
Ir vienas negaliu apsidirbti.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Mėnesiniai Apmokami Kon

traktai Del Deed

dė jo darbi Jis » nvo pa!'n-vs 
j kazokų pulką. lik 1920 m 
jam pa< sti<ė grįžti prie mygia
mo darbo ir suorganizuoti Ser
bijoj iš kazokų chorų. Tas cho
ras pasileido po pasaulį koncer
tuoti visur sutikdamas didžiau- 
sį muzikos mylėtojų entuziaz
mų.

Keikia pasakyti, kad S. Soko- 
lovas yra ne tiK nepaprastai ga
bus dirigentas, ale ir kompo
zitorius. Koncerte bus sudai
nuota kelios jo dainos. Vienas 
Lisabono muzikos kiitikas sako, 
kad “dominuojanti choro daina
vimo technika ir nepaprastai 
talentingas dirigavimas rodo, 
jog kompozitorius Sokolovas 
yra žymus muzikas“.

Tikietai Kubaniaus kazokų 
choro koncertui parsiduoda iš

Kiekvienas rr.usų praleistas dole
ri* sudaro nematomą Juostą cen
tų ir kiekviena* centas atlieka 
(am tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai . praleidžiame 
šimtą ir Išsiunčiame savo centu* 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite lai, kada jys pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kirk 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos j lianką ar suuUcą?

Naujieną. Spulka. uždirba po 
$6.(M) gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — painislyk kiek jūsų 
įimtas uždirbtu jei laikytumėt ji 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo >c su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Prisidėkite j šią draugiją

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
yru didžiausia savišalpos organiza
cija Chicagoje — priklauso net 800 
vyrų ir moterų. Draugijos piniginis 
turtas siekia arti $15,000. Yra trys

A. B. C.
3210 So. Halsted St.

ĮIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS partneris prie bu

černė* ir grosernė*; aš turiu didelj 
ir geroj vietoj biznj. Geistina, kad 
atsitiktų geras ir teisingas žmogus, 
turintis {nešti pusę. Nemokanti iš
mokinsiu. Kreipkitės laišku j NAU
JIENOS, 1739 So. Halsted St., Chi- 
cago, III, Box 638.

ISRENDAVOJIMUI
—------- -------—-----

ANT RENDOS Storas, 4 kamba
riai dėl pagyvenimo, geroje vieto
je, tinkamas dėl visokių biznių, 
netoli lietuvių bažnyčios. Tam pa
čiam name fialas ant rendos, 5 
kambarių, 1434 So. 49th Ct. Atsi
šaukite pas savininką

4930 W. l lth St.. Cicero, UI.

Mokame gerą kainą. Greitas veiki
mas. Jei jus gaunate mėnesinius iš
mokėjimus už parduotą savo namą, 
atsineškite savo visus dokumentus ir 
kontraktus dėl deed, mes užmokėsi
me geriausią kainą Chicagoje už li
kusią neišmokėtą sumą pinigų. Ofi
sas atdaras vakarai*.

BANKERS* DISCOUNT CO.
10 So. La Šalie St., Suite 405 

Franklin 4431

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių t rokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. [staiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo jstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi, L J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė, Phcr.« Lawndale 0114.

įvairus skelbimai

_ _ RAKANDAI_ _ _
PARSIDUODA rakandai 5 kam

barių, gerame stovyje, tiktai $150. 
Pasirenduvoju ir fialas labai pigiai 
— tik 22 dol. 1827 S. Halsted St.

M. Herman.

PARDAVIMUI
JOHN CHURCH Autostyle Gro

jikus, Ši* pianas yru superior 88 
notų, $850 grojiklis, parduosiu už 
$150 eash arba paimsiu $30 rash, 
o kitus po $10 j mėnesi, jei pirkė
jas suteiks gerus lindynių*. Pama- 
tyki! šiandien

MR. KUNZ,
2332 W. Madison St., 1 fl.

BRIGHTON PARK
PARDAVIMUI restaprantas, gera 

vieta dėl biznio, ilgas lysas, pigi 
renda. Turime du bizniu, vieną tu
rime greit išleisti.

Kreipkitės:
3202 S. Halsted St., 2 lubos 

Tel. Boulevard 2285

NKMAI-2EME
TIKRAS BARGENAS

Esu priverstas gyvenimo sąlygų 
skubiai parduoti 2 namus už gana 
žemą karną — 1-ma* yra medinis 
namas 5-kių gyvenimų po 4 ruimus. 
Rendos neša 95 dolerius j mėnesį. 
Kaina $6,500, {mokėti reikia tik 
$1.300.

2-ras yra muro namas, 2-ju aukš
čių po 5 kambarip*, apšildoma*, 
taipgi yra garadžius 2 karam*. Na
mas randasi prie Humboldt Porko; 
vieta gyvenimui labai tinkama. Kai
na $12,800, {mokėti tiktai $3,500.

Kreipkitės telefonu iš ryto nuo 9 
vai. iki 11 vai. ir vakare nuo 5 iki 
7 valandai. /

Tel. Armitage 6411

NAMAI-ZEME
150 — NAMŲ — 150

Dabar budavojamų: 4, 5 ir 0 
kambarių, medine* arba murinės.

KAINOS $3600 iki $6200
Pirmas įmokėjimas tiktai $100, ki
tus kaip rendą. Šis namų olselio 
pasiūlymas yra dėl jūsų pasirinkt 
mo. Galit įsigyti vieną tų puikių 
namų tiesiai nuo savininko, tiktai 
su blskiu įmokėjimo, kitus leng
vai* mėnesiniais išmokėjimais, At- 
sišaukil šiandien.

SAWIAK & CO.
7181 W. Grand Avė.

6407 Irving Park blvd.
6537 Irving Park blvd.

MORTGECIAI-PASKOLOS
MARQUETTE MANOR 4 FLATŲ. 

Man reikia pinigų, parduosiu savo 
4 fintų namą su ekstra flatu skie
pe, nržuolo trimingas, tlle sienos, 
lietaus lašų vana, miegojimui por- 
čiui, 2 karų murini* garažus, ren
dų $4800 j metus’ matykit savi
ninką, 2814 W. 63 St., arba Sau
kit Hemlock 4373-

kalno “Naujienose“. Nemažas 
būrys ponių ir panelių pasiža- 
dėjo< pardavinėti tikietus. Delei 
to reikia tik pasidžiaugti. Juo 
daugiau mes sutrauksime pub
likos į koncertą, tuo gūdesnę pa
ramą galėsime suteikti ait. Bi
kiniui. O ta parama bus jam 
ginklas, kuriuo jis galės gintis 
nuo mirties... —N.

Iš Birutės
Suklysta

I^abai nemaloni klaida atsiti
ko pirmadienio Naujienų num. 
Birutės darbuotės aprašyme ir 
kad birutiečiai man per šonkau
lius nebraukytų skubinu atitai
syti. Po visos valdybos sąrašu, 
kur pasakyta “tai ir visa Biru
te” turi būti — tai ir visas Bi
rutės valdyba. Kitoj vietoj pa
sakyta, kad “Birutė dabar bus 
ne vien dainos, bet ir dramos 
draugija” kas yra klaidinga, 
nes Birutė taip vadinas per pe
reitą 20 metų, tik dramatiškas 
skyrius buvo numarintas, bet 
dabar jį Birutė atgaivino. Do
vanokit man birutiečiai už nu
sidėjimą.

Išvažiavimas
Birutės pirmas išvažiavimas 

įvyksta gegužės 30 d. į Palos 
parką, kur bus važiuota auto
mobiliais. Valdyba prašys savo 
rėmėjų, kurie turi automobilius, 
atvažiuoti minėtą dieną ties 
Golfo kliubu kaip 9:30 vai. ry
te ir iš ten visi važiuosime į 
nuskirtą vietą. Automobilių 
bus mažiausia dvidešimt, taip 
kad visiems bus galima nuva
žiuoti.

Susirinkimas
Visas choras yra kviečiamas 

susirinkti ketvirtadienio vakare 
į žinomą Mark White parko 
svetainę, kur bus pranešta daug 
naujenybių nariams, taip pat 
paskutinis pranešimas apie iš
važiavimą.

Vanagaitis sveikina

skyriai pašelpos sergantiems na
riams: $6, $10 ir $16 savaitėj. Na
riais gali patapti vyrai ir moterys 
nuo 16 iki 45 metų. Iki gruodžio 
12 d„ 1926 metų yra prieinamos ir 
Čielos draugijos, jeigu dar draugi
jos piniginis turtas nėra visai blo
gas. Apie sąlygas įstojimo visai 
draugijai malonėkite kreiptis prie 1 
Chicago* Lietuvių Draugijos pirmi
ninko Julius Mickevičius, 1739 So.' 
Halsted St. Tel. Roosevelt 8500.

Pavieniai nariai norinti įstoti j 
šią draugiją, galite paduoti prašy
mą bile vienam draugijos nariui, 
arba kreipkitės į “Naujienas”, čia 
galėsite išpildyti aplikaciją j Chi
cagos Lietuvių Draugiją S. P.

Naujienos, 1739 So. Hhlsted St.

Vaidylų Brolijos viršininkai ir jų 
vietininkai renkasi Gegužio 20 dieną 
Pietuose, saulei nusileidus.

Vyriausi* Perkūnas

Pranešimas Town of Lake lie
tuviams, kurie gyvena tarp Laflin, 
Hoyne ir 43-čios ir 56-tos. Viršpa- 
minėtame apskrityje aprūpinu lie
tuvius “Naujienomis”, pertai kurie 
negaunat “Naujienų’- praneškite že
miau pažymėtu adresu, o aš reguliariai atnešiu jums “Naujienas” 
kiekvieną dieną anksti rytą. “Nau
jienų” išnešiotojas Pianas Jurėnas,, 
oll« So. Paulina St. Tel. Prospect 
1887.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čio* valandos ryto. Uetuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
l savaitę arba sykį j mėnesj. Gyve- 
• anti pažymėtame zone, o da neap- 
t lipinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: A niro* į 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. j 
‘loti Ieva rd 9663 L

ASMENŲ JIESKOJIMA!
Aš Kazimiera Daujotienė, po tė

vais Reminaitė, ieškau dėdės Ka-; 
zimicro Rėminio. Paeina iš Salan
tų vals., Kretingos ap.skr., Žeimių ‘ 
kaimo. Girdėjau, kad 1911 metais 
išvažiavo Amerikon ir apsistojo 
Baltimoryje, Md. Aš turiu labai 
svarbų reikalą, tad meldžiu jo pa
ties ar kieno kito, kuris žino jo 
adresą man pranešti. Už suteiktą 
žinią busiu dėkinga. Mano adresas: 
Mrs. K. Davit. 4753 W. Congress 
St., Chicago, III. i

PAIEšKAU brolio Vincento 
Vaicekausko, vadino save “Wi- 
lemas \Vaich“ ir švogerio Ka
zimiero BeiŠino; abudu paeina' 
iš Dargių kaimo, Viekšnių vaL 
sčiaus, Mažeikių apskr. Su bro
liu sykiu nuvykom Argentinon

Birutės vedėjas A. Vanagai
tis, kuris gastioliuoja po A- 
merikos lietuvių kolonijas su 
dzimdziais, rašo rašt., sveikin
damas visus choristus bei rėmė
jus ir žada su visais pasimatyti 
apie 15 dieną birželio. Su juo 
grįžta artistas Pilka* kuris bus 
Birutės generalis režisierius at
einantį sezoną. — D. M.

<ir tenai gyvenom. Bet 1919 m. 
persiskyrėm ir nuo to laiko ne
bežinau kur jis randasi, švoge- 
ris 10 metų atgal? gyveno Kock- 
ford, III., o dabar nežinau. Yra 
svarbi žinia iš Lietuvos. Mel 
džiu atsišaukti arba žinantieji 
man praneškit, už ką busiu 
dėkingas. Aš sugrįžau į Suv. 
Valstijas 1922 m. Kazimieras 
Vaičekauskas, 4527 S. Fairfield 
Avė., Chicago.

Pranešimai

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

ar kviečia.
Paskaita jaunuoliam*. — Seredoj, 

Gegužio 19 dieną. Jaunuolių Orkes
trui, Mark White Sųuare svetainėj, 
inž. K. Augustinavičiu* skaitys apie 
Dr. Pasteur. Kviečiami ir kitų drau
gijėlių nariai atsilankyti { šią pa
skaitą.

— Valdyba

JIEŠKAU savo brolio Kazimiero 
Paliuko, paeina iš Kauno gubernijos, 
Utėnos pavieto, čekonis viensėdijos. 
Girdėjau, kad gyvena Chicagoje. Esu 
atvykęs iš Sioux City, Iowa. Noriu 
pasimayti.

POVILAS PALIAKAS, 
727 W. 19 St., Chicago, III.

^APSIVEDIMAI

Jaunosio* Birutė* pamokos bu* 
Ketverge, Gegužio 20 d., Mark 
VVhite Sųuare svetainėI. Visi nariai 
atsilankykite, taipjau būtinai sugrą
žinkite visus Gegužio 16 d. vakaro 
tikietus, kuriuos esate paėmę parda
vimui.

—- Valdyba

JIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, be vaikų, linksmo budo, 
vidutinio amžiaus ir katra myli drau
gišką gyvenimą ir katrai nusibodo 
dirbti. Aš esu šviesaus budo, viduti* 
nio amžiaus ir mylintis draugišką 
gyvenimą. Prašau rašyt teisingai 
apie save.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.
Box 758

MĖNESINIAI APMO
KAMI KONTRAKTAI

Del Deed
Mokame Gerą Kainą. 

Greitas Veikimas.
Jei jus gaunate mėnesinius išmo
kėjimus už parduotą savo namą, 
atsineškite savo visus dokumentus 
ir kontraktu* dėl deed, mes už
mokėsime geriausią kainą Chica- 
goje už likusią neišmokėtą sumą 
pinigų.

Atdara vakarais 
6:30 iki 8:30

BANKERS' OISGOUNT 
COMPANY

Suite 405 Otis Building 
10 S. La Šalie Street 

Franklin 4431

LIETUVIŲ SPAUSTUVftŠpauzdinam {vairius spaudos dar- 
bus: laikraščius, knygas, konstituci
jas, programų*, plakatus, tikietus ir 
visokias blankas. Spaudos darbus 
padarome greit ir gražiai. Reikale 
spaudos darbų malonėkite kreipkitės 

musų spaustuvę.
BRIDGEPORTO LIETUVIŲ 

SPAUSTUVE
710 W. 38rd St., Chicago, III.

Tel. Yards 6751

i

/

CASH PASIŪLYMAS 
Į 24 VALANDAS 
Geriausios Kainos 

Chicagoj 
išrenduotus reziden- 
namus arba lotus, 
perkame visokias

Už 
ei jų 
Mes 
praperčių rendų įplaukas. 
Prapertės turi būti išmo
kėtos arba pirmo morgi- 
čio. Atdara vakarais 6:30 
iki 8:30.

Bankers' Discount Co.
Suite 405 Otis Bldg 

10 So. La Šalie Street 
Franklin 4431

-L—-—

Tel. Lafayette 8705—8706

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

T1RKJT plumbinGą PAS MUS 
IR SUTAUPYKI? 35%

Mes parduodtuue visiems olselio 
kainomis

Levinthai Plnmbing S«pply Co„ 
1637 West Dirialon SU 

netoli Marshfield
V < M—  11WI !■—M—/

Tel. Yard* 7282
BRJDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO. 
Malevojam ir popleruojam. Už

laikėm' malevą, popierą, 
stiklu* ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČ1ONIS, Pre». .

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kėrnių. Musų

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

SoHthejm*, 1912 S'o State St.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling 

Turime daug metų patyrimą 
3238 So. Halsted St.

Tel. re*. Yds 3408—Blvd 7667 Office

REIKIA DARBININKŲ
. VYRŲ ir MOTERŲ

VYRŲ ir moterų | dirbtuve*, reg- 
taurantus, Kotelius. Darbas dienomis 
ir naktimis. GRAHAM’S AGENCY, 
833 Milvvaukee Avė.

REIKIA DARBININKŲ”
MOTERŲ________

REIKIA selektorkų — penkiasde
šimtis smarkių merginų, darbas 
prie dešrų suvarstymo. Nuolat dar
bas ir gera alga, puikus darbo 
kambariai. Pasilsiu laikas iš ryto 
ir po pietų, Atsišaukite i Superiten- 
dento Ofisą

OPPENHEIMER CASING CO. 
1020 W. 36 St.

PARSIDUODA kampinė bučernė 
ir grosemė. Bizni* gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastis svarbi, patir
site ant vietos.

3935 So. California Avė.

PARDAVIMUI saldainių, cigarų, 
ice cream’o parlora*. Bargenas.

3752 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA jauni šuniukai 
“police dog” veislė*.

2159 W. 22nd Placc

Parsiduoda Restaurana*
Vieta išdirbta, prie karų linijų. 

Turiu parduoti šią savaitę.
2414 W. 47th Street

BUčERNfi
Del svarbios priežasties, pigiai par

duosiu arba mainysiu ant loto arba 
namelio, šaukit tuojau*

Yards 4951 
LEON R. JARUSZ

3252 So. Halsted Street

PARDAVINĖTOJŲ IR VERTELGŲ 
ATYDAI!

Aš turiu pervirš} šilkinių dresių 
moterų ir vaikų. Parduosiu labai at
piginta kaina.

CARLTON, Ine.
387 So. Franklin St.

PARDAVIMUI pigiai 7 kambarių 
rcziedncija, visas naujausios ma
dos įtaisymas, 3 karų garažas. Par
duosiu ant lengvų išmokėjimų.

7008 S. Carpj-nter St.

GAUSIT GERA FARMA PIGIAI

Del savo moteries ligos esu pri
verstas parduoti gražią 70 akrų 
farma didžiausioj lietuvių koloni
joj Michlgane, arti Fountain, prie 
didelio kelio; upeli* bėga per far- 
iną; geros triobos. Kas greit pirks 
— parduosiu labai pigini.

• Y. GEDMIN
10104 Wentworth Avė., Roscland

MŪRINIS 2 flatų namas, $9900, 
netoli 35 St. ir Archer Avė. Nau
jas moderniškas bungalow styliaus, 
$1300 cash, po $60 | mėnesi.

3332 S. Hamilton Avc.
Hough 4213 S. Halsted St. 

Yards 0808.
BARGENAS. Pardavimui 2 flatų 

medinis namas, 6—7 kambarių, va
na, elektra, randasi 465 W. 28 St. 
Kaina tik $5750, lengvais išmokėji
mais. Del informacijų kreipkitės 
pa*

MR. FEENEY, 
559 W. 31 St.

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečiu* Morgičius 

ir kontraktu*.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3894 South Kedzae Ave^ 

Lafayette 6788
II .1 ■' ■ ■

Cash Už Jūsų Namų 
Įplaukas Ir Lotus

Už bile išmokėtą namą, 24 va
landų patarnavimas.

At*ineškit savo deeds ir ab
straktu* prirengtus dėl biznio. 
Me* suteiksime tuojau gerą pasiū
lymą. Atdara ka* vakaras.

National Finance Co.
11 So. La S'alle Street 

501 Roanoke Bldg., Central 4757 
kur... .. , ,

TEIKIAM GREIT PASKOLAS 
$1,000 ir daugiau, 2’Ą nuošimčio 

be komiso.
Uncoln Ix>an Association 
19<31 Miiwaukee Avenue 

Netoli Western Avė.

REIKIA- DARBININKŲ
__________ VYRU__________  

GRINDELIŲ
TURI turėti. I patyrimą prie 

grinding bąli beari n g racers. 
Pageidaujama' ' operatorių, ku
rie yra operavę' 'Van Norman 
Mašinas. I

AIILBERG BEAIUNG CO. 
317 E. 129 Str.

REIKALINGAS senyvas žmo
gus apie 50 metų, nevedęs, ku
ris moka lovas pakloti ir padla- 
gas “mufuoti”. ~Valgis, kamba- 
ris ,ir užmokestis.

1606 So. Halsted St.

REIKALINGAS žmogus dirb
ti ant farmų; turi suprasti far- 
mos darbą, geram žmogui geras 
mokestis/ C. P. SUROMSKIS 
and CO„ 3352 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 9641.

*11. * . ■ ‘

REIKALINGAS singelis kriaučių* 
kaipo partnery* arba darbininkas, 
gera ir pelninga rięta.
3008 W. Pershing Rd. Lafayette 2119

ŠIUOMI PRANEŠAM Chicagos 
visuomenei, kad turim naujų au-( 
tomobiiių agentūrą, Studebakers 
kompanija, kuri dirba tvirtus ka
rus. Standart Six ir Studebaker 
yra 27 arklių j^gos H. P., ir pil
nai aprengtas 4 durių sedan kai
nuoja $1474. Taipgi turim daug se
nų karų, nes gaunam ant mainų. 
Pašaukit bile kada, o mes pribu- 
siin

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1685

D. Kuraitis ir A. Kasulis. vedėjai

Jei norit sutaupyti pinigų 
atsilankykit pa* 

WEST AUTO WRECKERS 
1220 So. Ashland Avė. Roosevelt 2794

Vartotų karų dalys visokių išdir- 
bysčių. Tajerai, tūbai, radiatoriai, 
baterijos ir t. t. Karai parduodami, 
perkami, mainomi.

PARSIDUODA troka.s 3% tono, 
mažai vartotas, jęeras dėl muperių. 
Pigiai už cash arba j mainu* ant 
loto. Pardavimo priežastis — išva
žiuoju J Lietuvą. Taipgi ir visus ra
kandus’ parduodu,

A. ROZGUS
6059 Lafayette Avė.

BARBERNĖ 4 kėdžių, pir- 
mos klesos. Parduosiu arba 
mainysiu į Real Estate.

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted St. 

Box No. 47

BARGENAS. Lotas 30x125 pėdų, 
yra suros ir vanduo, So. Karlov Avė. 
ir 57th St. pigiai. Važiuoju į Lietu
vą. M. Karkus, 1608 So. 50th Avė., 
Cicero, III.

$250.000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 

mažas komisą*. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820 

Phone Central 6260

RESTAURANTAS parsiduoda už 
$2,400. Biznis išdirbtas, randasi lie
tuvių kolonijoj. 10822 S. Michigan 
Avė., Roseland, Tel. Pullman 6995.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernč pigiai, geroj biznio 
vietoj. Kreipkitės į

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St.

Box No. 48

2 flatų medini* narna* *3500
Bargenas cottag’ių ir flatinių na

mų. Atdara nedėliomi* ir vakarai*. 
5740 Wentworth Avė. Phone Went- 
worth 1309.

---------r----------- t-------------------
PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 

TAUTIEČIAMS

Gera vieta piknikams laikyti, 
svetainė šokiams ir gražus miš
kai. Už svetainę nieko nekai
nuoja.

JOHN PŪKAS
Willow Springs Miškuose

MOKYKLOS
Specialės Kainos

Mea pasiūlome savo Designing Ir 
Dressmaking Kursu* didžiai nu
piginta kaina. Dabar yra laikas 
ateiti ir pasitarti apie musų ste
buklingą pasiūlymą. Veik tuojau* 
K kol šis pasiūlymas nebus at- 

uktas.
Valentine Dressmaking 

College
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

f

PARDUOSIU arba mainysiu gro- 
*ernę, saldainių krautuvę. Užpakaly 
4 kambariai gyvenimui, renda pigi, 
lietuvių tirštai apgyventa vieta, biz
ni* išdirbta* per'daug metų. Parda
vimo priežastis — liga.

Atsišaukite:
1915 Union Avenue

PARDAVIMUI Barbernės fikče- 
riai, 3 baltų kėdžių autfita*. Kaina 
pigi. Veikite greitai. 1739 So. Hal
sted St., Box 759.

PARSIDUODA grosemė arba mai
nysiu ant automobiliaus, mažo namo, 
ar loto, 1412 So. 49th Avė.

PUIKUS BARGENAS. Parsiduo
da bučernė ir grosernė, lietuvių ap- 
gyventoj apielinkėj. Parduodu, nes 
vienam sunku apsidirbti.

1700 So. Hasting St.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė; gali pirkt ir nelabai paty
ręs; galiu už dyką pamokinti; lietu
vių centras, prie strytkarių linijos, 
per 18 metų išdirbta vieta; darbas į 
namu* ateina. Pasinaudokit proga. 
Savininkas Jonas Markūnas, 1309 S. 
50th Ct., Cicero, III. Biznis kitoj 
vietoj.

PARDAVIMUI grosernė, senas biz
nis, geroj vietoj, lietuvių apgyventa. 
Perkantis laimės bargeną.

3512 So. Lowe Avenue

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI 8 kambarių rezi

dencija, garu šildoma, cementuo
tas skiepas, 2 karų murini* gara
žas, kaina $6800, išmokėjimais, 
11948 Eggleston Avc. Pullman 0755.

TURIU parduoti savo 5 kamba- 
. rių bungalovv Ciceroj, furnas Šildo- 
! mas. nržuolo trhningal, nėtoli mo
kyklų ir bažnyčių, tik $7500, mnl- 
nysiu į lotą, Naujienos, Box 751.

RAKANDAI
PARDAVIMUI rakandai parloro, 

miegruimio, valgomojo, vygė, lem
pos, kaurai, gerame stovyje, 5520; 
Drexol Avė. 2 fl. Plaza 1576,

PARSIDUODA 6 kambarių cott- 
age. Elektra, telefonas. Nebrangiai. 
Apleidžiu Chicagą,

3426 So. Leavitt Street

3 FLATŲ namas, netoli Ashland 
ir 79 St., 5—5—5 kambarių, 
metų senumo, kaina tiktai $25,000, 
cash reikia apie $5000. Geriausi* 
bargenas šioj apielinkėj.

1738 W. 79 St. 
Tel. Triangle 3252

BARGENAS. Pardavimui tran- 
sferinis kampas, 25x125, tinka 
dėl biznio, ant 59 St., 100 pėdų 
į vakarus nuo Western Avė., 
South Front, savininkas Phone 
Prospect 2468 arba atsišaukit: 
5950 So. Talman Avė.

ŠTAI JŪSŲ proga išsirinkti iš 
20 puikių po 5 kambariu* bungalovv, 
tik $750 įmokėti, kitu* lengvai* mė
nesiniai* išmokėjimai*. Randasi 98 
St. ir Prairie Avė., prie Illinois Cent
ral geležinkelio ir 3 karų linijų. 
Del informacijų pasimatykit su

MR. P. J. BUTLER,
9322 Prairie Avė., 

Phone Cherterfield 4923

LIETUVIAI VYRAI
Gali gauti $30 j savaitę besimo
kindami plumerio amatą, o pas
kiau galės uždirbti nuo $12 iki $14 
į dieną po užbaigimo kurso. Ofi
sas atdaras iki 9 vakare.

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St.

- ______________ /

KAS NORS LAIMES 
DVIGUBOS SEKCIJOS KAMPINIS 

TIKTAI $3250

Turiu parduoti šią savaitę savo lotą 
prie dvigubo* sekcijos, prie dviejų 
valstijinių1 kelių, kampinis 140x145, 
apibudavotame distrikte. Neatsi- 
liepkit jei jų* neturit $8250. Naujie
nos, 1739 S. Halsted St.> Box 757.

SAVININKAS TURI PARDUOT 
MEDŽIAIS* APAUGUSI LOTĄ 

TIKTAI $595

Turiu parduoti šią savaitę savo 
gražų medžiais apaugusį lotą, yra 4 
grušės, geriausiame priemiesty apie 
Chicagą, 32 minutė* važiavimo iki 
vidunniesčio, arti mokyklų, krautu
vių ir t. t. Atsišaukit greit, nes tas 
bargenas nebus ilgoi tokia kaina. Iš
mokėjimai*. NAUJIENOS, Box 756.

NEKEIKIA CASH

2 flatų murini* namas, gražioj 
apielinkėj, parsiduoda pigiai. Savi
ninkas priima pirmus ar antrus 
morgičius kaipo pirmą {mokėjimą.

Pigus Ciceroj, 2 flatų, 5-6 kam
barių murini* narna*.

J. STANKO 
901 W. 38rd Street 

Tel. Yard* 4669

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis na
mas po 6 kambariu*. Karštu van
deniu Šildoma*. 2 karų garadžius, 
mainysiu ant bungalovv arba mažes
nio namo. .Gali ir agentai atsi
šaukti. \

6^05 So. Fairfield Avė.

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

Mes mokiname dienomis ir va
karais ir jų* galite uždirbti kol 
mokinatės. Mu*ų išmokinimas pri
rengs jums darbą arba patys ga
lėsite eiti į biznj. Atsišaukit arba 
raškykit

International Barber College
672 and 651 W. Madison St.

CHICAGO, ILL.

Amerikos Lietuvip Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valąt. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, estimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LIRAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandai vakare.

P. S.: Išduoųdame paliudijimus 
ir diplomus.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųsų išmoksite { kelias savaites, Kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresni*.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.


