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Diktatoriai visai kraustosi■ Vanzetti prašo guberna- 
| toriaus teisybės

SSSR nota sulaikė komu
nistų teismą Pekino

iš galvos Pasiuntė Fullerui taipjau paša- 
j linių asmeny prisiektus litu 

dymus, parodančius 
neteisingumą

teisėjo

5.

Maskva pagrūmojo čangui “ne
išvengiamais žingsniais,” jei 
rusai bus karo teismo tei
siami

Smetona su Voldemaru iš 
baimės ėmė girtuokliauti
Iš pilnai patikimo šaltinio Lietuvoje “Kelei

vis” (Bostono) tik ką gavo šitokių žinių:
KAUNAS. — Tautininkai eina diktatūros 

keliais. Smetonos, Merkio, Musteikio šaika va
gia iždų ir samdosi svieto perėjūnus, kad už
smaugti Lietuvos laisvę.

Lietuvon atkviestas bermontininkų baronas 
Bisping. Žada kviesti da buvusius Vrangelio ir 
kitų baltųjų armijų karininkus, kad sudarius at
skirų kariuomenės dalį. Savais kariais jau ne
pasitiki. I

Jau dabar veikia karininkų šaika, kuri įkve
pia budelį Merkį ir Musteikj karo teismais ir žiau
rumais.

Voldemaras, savimeilis - beprotis, tankiai 
girtas. Smetona bevalis, irgi tankiai girtas ir 
dreba už savo kaili. Plechavičius Sedoje nušovė 
savo tarnaitę, su kuria gyveno. Tai šitokių išsi
gimėlių rankose Lietuvos likimas ir vairas.

Apie Seimų nėra kas ir kalbėti — jo nešauks. 
Pirma keis konstitucijų, kad užtikrinus amžinų 
Smetonai prezidentavimų ir viešpatavimų va
gims.

Šnipų Lietuvoje pilna. Provokatorių da dau
giau. Visi apmokami liaudies pinigais iš val
stybės iždo. ;

Gusarų pulke daug suimtų kareivių ir kari
ninkų. Jiems gresia karo lauko teismas. Suė
mimai eina. Varniuose pilna. Viešpačiai dreba 
ir bijo. Žmonių pasipiktinimas auga, bet kova 
sunki. Šitų žinokite ir ruoškitės. Ruoškitės iš 
visų jėgų ir planingai.

Klerikalų' studentų “Ateitininkų” korporaci
jos nariai, už dalyvavimų 17 gruodžio perversme, 
pareikalavo užmokesnio po 5 litus dienai. Ir už- 
mokesnį tie kunigų peniukšliai priėmė. Tai ne
girdėtas skandalas! Tos korporacijos studentai 
sudarė atskiras korporacijas, “Keistučio” ir “Vy
tauto.” Tai kunigo Krupavičiaus budelių šaika.

Massachusetts guber- 
Fullerui peticiją, pra- 
ne susimilimo, bet 
Sacco peticijos nepa-

liiidymus 
nepasira- 
pašalinių, 

žmonių, 
, teisėjas

kurs tardė

Borneoj dešimt kiniečiu 86 Meksikos banditai 
krito susirėmimuoseužmušta

Susikirtime su policija 
buvę sužeista; keliolika 
tuota

daug 
a rėš-

BOTAVIJA, Java, geg.

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
5. — Vyriausybės pranešimu, 
pastaromis dienomis susikirti
muose su federalinės kariuo- 

— menės dalimis Guanajuato, Gu-
Praneša, kad Samarinoj, ryti- errero ir Zacatecas valstijose 
nėj Borneo daly, per krataskietas banditų gaujų buvo iš- 
kiniečių gyvenamoj miesto da-,vaikyta. Aštuoniasdešimt šeši 
ly įvykę susikirtimų su polici-.banditai buvo nukauti, a a a • • • •• 4 a • • »ja ir kareiviais. Susikirtimuose 
dešimt kiniečių buvę užmušta 
ir daugelis sužeista. Keliolika 
asmenų buvę areštuota, taip
jau suimta svarbių dokumentų.

Musulmonų ir indusų 
riaušės Indijoje

Prancūzų Raudonojo 
Kryžiaus pagalba 
potvynio aukoms

PARYŽIUS, geg. 5. — Fran- 
cijos Raudonasis Kryžius nuta
rė duoti pinigų nukentėju šiem s 
per Misaissippi potvynius Ame
rikos žmonėms šelpti.

Jis nutarė taipjau pasiųsti 
vaistų, ypač vaistų nuo šilti
nių.

SSSR delegatai Genevoj 
nepatenkinti sargyba

Šveicarų policijos budrumas 
esąs įkilus ir varžąs delega-' 
tų laisvę

GENEVA, Šveicarija, geg. 5. 
— Vyriausias sovietų Rusijos 
delegatas Tautų Sąjungos ek</- 
nominėje konferencijoje, Vale- 
rian . Ossinsky, padarė genera
liniam Sąjungos sekretoriui 
Drummondui aštrų protestą 
prieš “perdidelę ir nereikalau
jamą“ policijos sargybą, Švei
carijos vyriausybės pastatytą 
sovietų delegatams saugoti. Os- 
sinsky pareiškė, kad toks gau
sus policijos dabojimas esąs ir 
juokingas ir įkirus ir laisvę, 
varžąs.

Sekre^friGS Drummond ža
dėjo pasikalbėti su Šveicarų 
vyriausybe, bet nurodė, kad 
šiokia ar tokia vyriausybės ap
sauga sovietų delegacijai vis 
tik turėtų būti.

Kai vakar Rusų delegacija 
atvyko, policija pasitiko ją de
šimt mylių už miesto ir auto
mobiliais pargabeno į viešbutį, 
kurs buvo aptvertas nuo viso
kio žmonių judėjimo.

Mažosios antantės kon- 
. ferencija atidėta

BELGRADAS, JugosSavija* 
geg. 5. — Oficialiai praneša, 
kad mažosios antantės konfe
rencija, kuri turėjo įvykti ge
gužės mėnesio vidury, tapus 
atidėta į gegužės 31 (jieną.

Čilės respublikos prezi
dentas rezignuoja

SANTIAGO, Čilė, geg. 5. — 
Respublikos prezidentas Figue- 
roa įteikė senato pirmininkui 
savo rezignaciją, kuri, kaip 
girdėt, kongreso bus priimta.

PEKINAS, Kinai, geg. 5. — 
Sovietų valdžia vakar įteikė 
čen Jcnhsi, Pekino valdžios 
charge d’iiffaires Maskvoj, aš
trią notą, kurioj sakoma, kad 
ji sužinojus, jogei Pekino vy
riausybė rengiantis t atiduoti 
karo teismui rusus, kurie bu
vo suimti sovietų ambasadoj, 
ir kad ponia Borodinienė, kr.n- 
toniečių valdžios patarėjo Bo- 
rodiuo žmona, ir trys kiti so
vietų karjerai tapę pargabenti 
iš Tsinanfu į Pekiną ir busią 
karo teismo teisiami, t

Sovietai dėl to įspėją Pekino 
valdžią, kad jeigu su tais ru
sais busią pasielgta taip, kaip 
buvę pasielgta su kinų komu- 

• nistąis, kurie buvo nugalabin-VoKiehja su Amerika vis ti pasmaugimu, tai Maskva 
9 ant tų pėdų darysianti neiš

vengiamų žingsnių.
1 Del šitos sovietų notos teis
mas suimtų sovietų ambasadoj 
Pekine rusų tapo staiga atidė
tas.

i f ut ine antį .Atlantic Photo] 
Baronas Tanaka, naudasis Ja-

BOSTONAS, Mass., geg.
— Bartolomco Vanzetti, kuris 
kartu su Nicola Sacco yra teis
mo pasmerktas nužudyti liepos 
10 dieną, iš IJedham kalėjimo 
pasiuntė 
natoriui 
šydamas 
teisybės, 
si rašė.

Kiutu su peticija jis pasiun
tė penkis prisiektus 
(affidavits) ir šešis 
šytus pareiškimus 
visai nesuinteresuotų 
kurie parodo, kad 
Webster Thayer,
Sacco ir Vanzetti bylą ir pa-‘ponijos premjeras, 
smerkė juos mirties bausmei, t
buvo įkaitinamiems neteisus ir 
iš pat pradžios nepalankiai 
jiems nusistatęs.

Vienas nepasirašytų pareišr 
kimų yra Bostono teisininko ir 
finansininko George U. Crock- 
ero, o prisiektus liudymus yra 
pasirašę Robertas Benchley, 
dramaturgas ir dramatinis 
“Life” žurnalo kritikas; Louis 
B; Rantoul, Gi'eąter Boston 
Fedėration of ChuVches repor
teris, raportavęs apie Sacco ir 
Vanzetti procesą, ir trys laik
raštininkai: Frank P. Sib’.ey iš 
“Boston Globė“, Elizabeth R. 
Berokopf iš “International 
News Service“ ir John Nicho- 
las Beffel iš "Federated Press“. dėl to tarp abiejų kraštų 
Visi jie liudija, kad teisėjasdar daug blogo jausmo. 
Thayer, tardydamas Sacco "^Turėsią praeiti nemaža laiko, 
Vanzetti bylą, buvęs toli nejjg, tas vienų antriems nepa- 
bešališkas, jis buvęs iš anksto ]ankumas išnyksiąs. 
nusistatęs prieš 
sius.

Benchley save 
kad kai buvus 
vieną kartą Golf Klube teisė
jas Thayer, kalbėdamas su 
draugais apie Sacco ir Vanzet
ti, atvirai pasakęs:

“Tie benkartai man 
truks, aš padėsiu juos kur rei
kia.” ', *

Sibley gi, vienas žinomiau
sių Naujojoj Anglijoj laikrašti
ninkų, savo liudyme parodo, 
kaip vieną kartą teisėjas Tha
yer išsitaręs apie kaltinamųjų 
advokatą: “Aš jiems parody
siu, kad teisme šeimininkauju 
aš, o ne gauruotas anarchistas 
iš Kalifornijos.“

Dar blogesnėj šviesoj prista
to teisėją Thayerą savo pri
siektame liudyme p. Beffel.

Iš tikro, tie liudymai yra? to
kio nuostabaus pobūdžio, kad 
gubernatorius Ruller turės bū
tinai ką nors daryti. Palikti 
juos be atsakymo negali nė 
pats teisėjas Thayer, nė Mass- 
achusetts valstijos žmohės, nė 
guberrtątorius.

Savo peticijoj gubernatoriui 
Vanzetti sako: •

“Per penkerius metus mes 
buvom laikomi kalėjimo, apkai
tinti dėl piktadarybės, kurios 
mes nėsame papildę. Ir mes 
prašome jūsų susimilimo, 
teisybės. Mes esame visai 
■kalti, ir teismas neteisiai 
mumis elgėsi.“

* dar pykstasi
NEW YOBKAS, geg. 5. — 

Lankęsis Jungtinėse Valstijose 
Fridi ichas Ębertas, mirusio 
Vokietijos prezidento Eberto 
sunus, kurs Šiandie garlaiviu 
Cleveland išplaukė atgal į Vo
kietiją, prieš išvažiavimą kal
bėdamas sU laikraštininkais 
pasakė, kad nors santykiai 
tarp Jungtinių Valstijų ir Vo
kietijos tapę/daug geresni, ne 
kad jie buvę tuojau po karo,

Aviatorių rungtynės 
skristi per Atlantiką

kalti n am uo-

hudym s: k 
tardoma byla,

blogo jausmo.

Standard Oil kompanija 
sumokėjo $3,139,154,- 

141 dividendų
NEW YORKAS, geg. 5. -- 

,v >Wall Stryto skaitmenimis, 
iicls- Standard Oil kompanija nuo 

1911 metų iki kovo 31 įdienos 
1927 metų savo dalininkams 
yra sumokėjusi dividendais vi
so labo 3,139,154,140 (3 bido
nus, 139 milionus, 154 tūkstan
čius ir 140) dolerių. Per vie
nus praeitus metus dividendais 
buvo sumokėta $200,327,3(X).

WASHINGTONAS, geg. o. 
— National Aeronautic asocia
cija praneša, kad pagarsėjęs 
franeuzų lakūnas, kap. Rene 
Fonck, įsiregistravęs dalyvauti 
skridimo iš New Yorko' per At
lantiką į Paryžių konteste dėl 
$25,000 Raymondo Orleigo pri
zo. Kontestas įvyks šią vasa
rą.

Skrenda per Atlantiką
DAK^AR, Franciuzių Vakarų 

Afrika, geg. — Franeuzų avia
torius kp. Suint-Roman išskri
do iš St. l/ouis, Senegalijoj, ke
lionėn per Atlantiką į Pemam- 
buco, Brazilijoj, viso apie 1,- 
875 mylias tolumo.

Kitas pasirengęs skristi
PARYŽIUS, geg. 5. — Kapi

tonas Charles Nungesser, fran
euzų aviatorius, pasiruošęs
kaip rytoj bandyti skristi iš
Paryžiaus per Atlantiką į New 
Yorka. *

i Penki šeimos nariai nu 
troško gazu

COUNCII, ‘ BLUFF, lowa, 
geg. 5. — Vienuose namuose 
čia rado gazu nutrenkusius 
penkis asmenis, Leo Alberti, jo 
žmoną ir trejetą vaikų. Alberti 
buvo vieno vietoš banko kasi
ninko asistentas. :

“N usiginklavimas”
/ -----------

PARYŽIUS, geg. 5. —Fran
ci ja pasistatydino naują karo 
laivą, kreiserį Suffren, kurs 
vakar buvo su atitinkamomis 
ceremonijomis nuleistas į van
denį Breste. Ceremonijose da
lyvavo laivyno ministeris Ley- 
gues.

Vienų nelaimė džiugi
na kitus

KAIRAS, Egiptas, geg. 5.
Aleksandrijos medvilnės rinkos 
žmonės trina sau delnus dėl 
Mississippi klonio potvynių. 
Egiptiečiai mano, kad dėl tų 
potvynių stipriai sumažės ge
riausios Amerikos medvilnės 
eksportavimas į Europą, o to
dėl padidėsiąs reikalavimas E- 
gipto produktui.

Sprogimo užmušti šeši 
darbininkai

HAVANA, Kuba, geg. 5. — 
Santiago de las Vegas, 15 my
lių nuo Havanos, sprogstamųjų 
medžiagų fabrike įvyko sprogi
mas, kurib šeši darbininkai 
buvo užmušti, kiti šeši [pavojin
gai sužeisti.

Graikų prezidentas at
siėmė savo rezignaciją

ATĖNAI, Graikija, geg. 5. 
— Respublikos prezidentas 
Konduriotis, kurs buvo rezig
navęs dabar, įsitikinęs, kad 
parlamentas pasirengęs netru
kus daryti pilną konstitucijos 
reviziją, savi) rezignaciją ofi
cialiai atsiėmė. /

ORF»
SURATAS, Britų Indija, 

geg. 5. —r Musulmonų govedos 
puolė akmenimis indusų pro
cesiją, kuria, buvo švenčiamos 
trijų šimtų metų mahratų va
do, Sivaji, Maharaštros krašto 
išvaduotojo, gimimo sukaktu
vės. Policija šovė į riaušinin
kus, vieną jų užmušama ir 
keletą sužeisdama.

Tokios paf riaušės įvyko ir ti $250,000 dėl potvynio nu- 
Borodoj, kur dešimt asmenų kentėjusiems Illinois gyvento- džiasi 7:53. 
buvo sužeista. jams šelpti. 12:57 valandą ryto.

ne
bot 
ne
su

Valstybė atperka Nor
vegų Bjornsono 'namus

OSLO, geg. 5. — Stortimgas 
(parlamentas) nutarė nupirk
ti valstybei garsaus Norvegų 
poeto Bjornsono namus Aules- 
tade. Kas metai tuos namus 
atlanko tūkstančiai turistų iš 
svetimų kraštų.

C U

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

Nenusistojęs oras; gali būti 
lietaus; nedidelė temperatūros

7TT—7*7----- 7 . (atmaina; vidutinis • mainąsis
$250,000 dėl potvynio 1 v<yas.

nukentėjusiems i vakar
SPRINGFIELiD, III., geg. 5?minimum 49°

— ALsovų butas nutarė paskir- Fahrenheito.
Šiandie saulė teka 5:41. lei- 

Mėnuo leidžiasi

temperatūros buvo 
, maksimumr 603

Meksikos maištininkų 
vadas nukautas

MEKSIKOS MIESTAS, geg.
5. Praneša, kad susikirti
me su maištininkų buriu ties 
Los Orgahos, tarp kitų bandi
tų buvęs nukautas ir vienas 
žymiausių banditų vadų, buvęs 
generolas Rodolfo Gallegos.

Prusai kvit su ex-kaize-
rių Hohenzollerhu

BERLINAS,'geg. 5. — Prū
sų valdžia baigė mokėti buvu
siam kaizeriui Vilhelmui Ho- 
henzollernui 15 milionų markiu 
atlyginimo, kaip kad buvo su
tarta, sumokėdama jam dabar 
paskutinius 5 milionus markių.

PRADŽIOS MOKYKLOS MO
KINYS NUSIŽUDĖ

NEWAiRK, N. J., geg. 5. — 
Vakar čia nusižudė, nusišau
damas, Joseph Tolino, 15 metų, 
pradžios mokyklos mokings. 
Sa'ko, kad jis atsiėmęs gyvastį 
dėl meilės su viena 13 metų 
mergaite, tos pačios mokyklos 
mokine. ,

TORNADAS MINNESOTO.J

IŠRADĖJAS MAXIM PAVO- ANNANDALE, Minn., geg.
JINGAI SUSIRGO 5. Užėjęs tornadas netoli 

----------- nuo Fairhaveno, penkias my- 
LAKE HOPATCONG, N. J., lias į .žiemių vakarus nuo čia, 

geg. 5. — Pavojingai susirgo devyniose larmose sugriovė 
žinomas išradėjas Hudson Ma- trobesius. šeši žmonės buvo 
xim. Jis yra jau senas, 74 me-‘sužeisti. Medžiaginės žalos pa
tų amžiaus, žmogus. įdaryta apie 100,000 dolerių.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

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

L NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj —- 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jeina j patarmivimą.

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 

, jums patarnavimą:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, IR

♦



NAUJIENOS, Cfilčago, m. ' Penktadienis, Geg. 6, 1927

budavoja stiprius kaulus ir stiprias kojas turi būti 
geras, maistingas, ir tuo pačiu laiku pilnai suvirškin
tas. Jei negalit penėti savo krūtimis kūdikio* 
Bordtn’s Eagle Brand Condensed Pienas turi būti 
vartojamas. Per virš šešiasdešimtis devynis metus 
motinos pasitikėjo juomi.
Jei Jo, prfaiuMte mnnn *lt« paskelbimu nu Jaut) vardn Ir adresu, 
arba prlaiyelte tinime atvirute, mea |M»lQi«iine Jum*, dykai, |wuno- 
tinlmii jueq kalboje kaip |M*nJti jotų kūdiki) taipgi valkų knygute 

kitokio* įdomios lltoruturoa. Parsiduoda vi*o*e valuiIntee ir 
gr<Mern#*e.

STHAIPSNIS 13.

Sveikatos Dalykai
Ketvirta dalis musų vai

kų netinkamai mai
tinami

per 
ga
liū
ne-

katų jaunų vaikų.
Vaikų sveikatos centrai, kli

nikos, jaunuolių mokyklos ir ki
tus organizacijos prisideda prie 
šio svarbaus darbo — sveika
tos išplėtojimo. [FLIS.J

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Miego Svarba.

, Miegas vaikams yra svarbus. Tik 
dėl penėjimo reikėtų vaikas išbandin- 
ti. Jie tuoj įgauna paprotį keltis 
tik dėl reguliariškų penėjimų ir yra 
paprasta, kad kūdikis miega ištisų 
naktj nuo šešių iki šešių, pradedant 
su trečiu mėnesiu. Jie turi būti lai
komi šiltame, gerai išvėdintame kam
baryje. Yra paprasta kad normaiis 
kūdikis išmiega 2(1 ir 24 valandas. 
Po pirmo meto jiems reikėtų snus
telėti kiek paryčiais ir po pietų, vie
ną ar dvi valandas. Rytinį pojūtį 
jie patys savaimi atpranta po dviejų 
metų. Bet popietini reikia palaikyti 
iki šešių metų ir daugiau.

Tyras Oras
Tyras oras yra tiek reikalingas 

kaip miegas. Kūdikis turi jo gauti 
nuo gimimo. Kambaris turi būti ge
rai išvėdintas, bet tas nereiškia šal
tas. Dviejų savaičių kūdikis vasa
rą, o keturių iki šešių žiemą, turi 
būti aki i matuojamas, taip sakant, su 
lauku. Vasarą jokių prisirengimų 
nereikalinga, bet žiemą yra gerai 
kudikj apsupti lyg išvežant laukan, 
tada reikia atidaryti Ipngus plačiai 
kokią valandą ar ilgiau, nededant 
kūdikio i vėją. Tą padarius keletą 
dienų, kūdikis gali būti išneštas lau
kan. Kūdikis turi kasdien gauti ty
ro oro, ar stuboje ar lauką, žiūrint 
koks oras. Geriausias laikas yra 

hiuo 10 ryto iki 3 po pietų. Jis turi 
būti gerai apsaugojamas nuo vėjų, 
šalčio ir dulkių. Kūdikiui augant, 
reikia jis ilgiau išsinešti oran, o prie 
gero oro, galima taikyti visa dieną.

žiūros. Sveikatos mokslas mo
kyklose guli žymiai sumažinti 
netinkamą maitinimą, nes 
tuos vaikus mokyklose tėvai 
Ii ir pasimokinti ir geriaus 
ginti mažiulius, kurie dar
lanko mėkyklas. Kuo jaunes
nis vaikas, tuo greičiaus pasi
mokina pvdkatos pripratimų.

ViHkų Biuras sako, kad netin
kamas maitinimas pasirodo 
tuose vaikuose, kurie dar ne
lanko mokyklas, nes tą amžių 
vadina “apleistą amžių.’’ Pas- 
tni\gos dabar dedamos kreipti 
tėvų atidų į reikalingumų prie
žiūros ir reguliarės medikalės 
priežiūros, kad apsaugojus svei

Iš Lietuvos pargabentų

Knygų Katalogas Dykai
Jame rasite didžiausią pasirinki
mą moksliškų, istroiškų, teatra
liškų ir dainų knygų, muzikos gai

dų, Lietuvos žemlapių ir tt.
Atsišaukite j knygyną arba rašy
kite įdėdami 2c. štampą, adresu:

A. QLSZEWSKl
3428 S. Halsted St., Chicago, III.

Mankštinimas

ku-

Vėliausi tyrinėjimai Jungt. 
Valstijų Daria) Departamento 
Vaikų Biuro parodo, kad net 
ketvirta dalis visų šios šalies 
vaikų yra netinkamai maitina
mi. ’

Bet kodėl taip yra?
Tie tyrinėjimai rodo, kad vai

kai sveikai gimė ir jiems ver
tėjo tinkamai išsivystyti. Bet 
jie netinkamai buvo maitinami 
arba gyvenimo aplinkybės nebu
vo getiausios.

Netinkamas maitinimas yra 
bendras visiems, o ne vien
riai klasei, rasei ar tautai. Ap
sireiškimai visur aiškus: vaikai 
sumenkę, nerūpestingi, neran
gus, nekantrus jr greitai įerzi
nami.

Netinkamo maitinimo prie
žastys yra fiziški trukumai, 
klaidinai pripratimai ir aplinky
bės, Iš fiziškų trukumų papra
sčiausias yra užsikimšima^ no
syje ar gerklėje, kaip tai adr- 
noidai, kas trukdo kvėpavimų, 
sugedę dantis, kurie trukdo 
kramtymų. Kuomet trukumai 
prašalinti vaikai nonnališkai 
augs.

Pavasarinis Šokis
RENGIA LITHUNIAN MORNING STAR 

BENEFIT & PL. CLUB .
Meldažio Svetainėj

2242 W. 23 PI.
* .Subafoj, Gegužio 7, 1927

■Muzika RAKAUSKO
Pradžia 7*30 valanda vakare. Įžanga 50c

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8-tai valandai 
vakare, kasdien 

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

CHtCAGO, ILL.
Valo, prosina vyrų ir moterų 

drabužius

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
'Išprašo Lietuvos žmonėse 
taip pataria Lietuvos bankai

• Į ___________________________________

3514-16 Koosevelt Rd. 
Arti St. Louii Avė. 

CHICAGO. ILU

12th STREET
TeJ. Kedsh 8M2

DAUGELIS RANKŲ PADARO 
DARBA LENGVU!

Mankštinimas tai tiek svarbu kiek 
tyras oras ar miegas. Labai jaunas 
kūdikis gauna tiek mankštininmosi, 
kiek reikia, spardydamasis, volioda
masis ir rėkdamas maisto. Devynių 
ar dešimts mėnesių ’• paprastai pra
deda ropinėti, ir prie’.tfy i^ikin jį-.ak- 
stinti. Paprastai kūdikis bando vaik
štinėti metų amžiaus, bet čia kūdi
kiai skiriasi. Tokia nereikia ragin
ti vaikščioti ar stovėti ilgiau negu 
jis pats nori.

Sveiki kūdikiai yra tautos turtas. 
Jei negali žindyti savo kūdikio, ne
rizikuok. Duok jam Borden’s Eagle 
Pieną, maistą, kuris pasekmingai iš
auklėjo šimtus tūkstančių kūdikių 
bėgyj pastaių* 62 metų. Tūkstančiai 
gydytoji; po visą šalį rekomenduoja 
Eagle Pieną dėlto, kad jis lengvai 
suvirškomas ir maistingas. Eagle 
Pienas yra grynas ir sveikas. Jis 
lengvai suvirškomas, ir jo visada 
gali ;|auti grosernėse, nežiūrint kur 
eisi.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Tiktai nuolatinis saugojimas iš tė
vų pusės palaikys kūdikius nuo ne- 
dapenėjimo ir apsaugos juos nuo li
gos užpuolimų bei užtikrins jiems 
jaunystės vikrumą ir stiprią sveika
tą, kurie yra businčios laimės ir pa
sisekimo pamatai. Užganėdintiniau- 
sii rezultatai gaunama penint nepa
penėtus kūdikius su Eagle Pienu. 
Mokyklų vaikai kurie kentė nuo silp
numo. maisto, stebėtinai pasitaiso su 
Eagle pienu, kuomet jo dądedama į 
paprastus valgius, Visi vaikai turė
tų gauti vieną sykį Eagle Pieno j 
dieną, apart paprastų valgių. At- 
miešk du šaukštu Eagle Pieno su 
trimis ketvirdaliais puoduko šalto 
vandens. Kiti vaikai geriau jį myli 
su ginger ale, vaisių sunkomis, su
plaktu kiaušiniu ir skanskoniu.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.rHIiniIXIiniiniYTTTTTTTrTTTTYYYTTTTYTTTT7TTyrilI

M
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4177-83 Archer Avė 
M. KEŽE S, Vedėjas

Grojikliai Pianai 
PEOPLES' KRAUTUVĖSE

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

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROŠIS, Vedėjus

Xnxxxxzxxz-rxxxz_izxzxxxx?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų knblegramų

Netinkamas valgis, sveikatos 
pripratimai ir svarbios netinka
mo maitinimo priežastys. Tas 
yra neužtektinai maisto, netin
kamas maistas i r prastas maiti-* 
nimos pripratimas, ar tai dėl 
nežinystės, biedpumo arba sto- 
Iriks naminio lavinimo; ir taip 
jau klaidinga poza vaikščio
jant, sėdant ar stovini, kas su
laiko tinkamą kūno sąnarių 
veikimų. Tuos, pripratimus ga
lima pataisyti tjnkamu mikli- 
nimu, kurie tuyj .buti atsargiai 
prižiūrėti, nes Aęitaip daug bė
dos gal atnešti^jjAplinkybės gal 
sulaiko tintum#,, miegą, nepri
leidžia šviežio oro,* ir net kar
tais nuolatinis barimas priveda 
prie netinkamu,, maitinimo, ir 
susilaikymas nuo tų, barimų 
daug gero atneša,

Daugelį sykių tėvai kalti, nes 
kartais patys tėvai nežino ko
kis valgis vaikams tinkamas; 
nešino maisto vęrtės, užmiršta, 
kad vaikai privalo reguliariškai 
valgyti; kad vaikams nereikia 
duoti arbatos ir kavos gerti; ir 
kad vaikams nereikia valgyti 
tarpe valgių. Yra tėvų, kurie 
su toms sveikatos taisyklėms 
gerai apsipažinę, bet nepriver
čia vaikus jas užlaikyti.

Netinkamo maitinimo atsiti
kimai, jeigu nepasiduoda pa
prastiems atitaisymo būdams, 
reikalauja ilgos medikalės prie-

Jau Artinasi 
didele iškilme

Juozo Babravičiaus

Koncertas
t r * .**, • ’ .. * 4^ > >» •

f • • f.' * , '
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įvyks ’‘

Ned., Gegužio 8 d<9 1927 
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LIETUVIU AUDITORIJOJ
3133 South Halsted Street

Pradžia lygiai 8 tą vai. vakare

. -

[Pacific and Atlantic Photoj
Vera Voronina, rusų aktorė. 

Ji dabar lošia krutamuose pa
veiksluose Hollywood, Cal., kar
tu su komedijantu Sir Harry 
Lauder. . V

- Kodėl kada dvi merginos 
bučiuojasi, tai yra kaip ir ženk-*1 
las krikščionybės?

1 Ai *

Todėl, kad ką jos daro vie
na kitai, nori, kad ir kiti daly
tų tų patį ir joms.

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

zavitas ir J. Byanskas.

Tikietų kainos: $1.00 ir $1.50

Naujas, puikus ir turtingas programas. Nuoširdus priėmimas 

, ir patenkinimas visų.
PO PROGRAMŲ ŠOKIAI
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Agentūroms

Tik sustokit ir pagalvokit!
ir jus pamatysite, kad reikia

atsigrįžti prie Helmaru

13 E jokio perdėjimo HELMARAI auga 
nuolat populiariskume per dvidešimtį 

metų.

Kuomet daugelis kitų cigaretų rųšių buvo 
giriami ir garsinami su didžiausiomis pa
stangomis—HELMARAI ėjo tykiai savo 
keliu ir susilaukė daug naujų draugų—pa
laikydami prie savęs ir senuosius.

HELMARAI šiandien yra tokie cigaretai 
kurie turi nuolatinius draugus.

Ką tas viskas reiškia . .

Tiktai tas . . . Tūkstančiai vyrų grįžta 
prie HELMARU" kasdien.

Kada
nori jus irgi atsigrjsite prie Helmaru

Šianden
būti tas laikas

per 20 Metų

Karalienė Žymiausių Cigaretų

— 
, 1

LIETUVON 
užrašykite tava gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
NAUJIENAS labiaaaia 
mėgsta.

>1 t
> LIETUVON

atrašykite ma <ted- 
aCna ir pažjstaniema 
NAUJIENAS. — Dėta- 
vos žmoagės Amerikos 
N • ■ j i • ■ « b lablMuto 
mėgsta.

Kurios turite keleivių Lietuvon, ant Gegužio 21 d 
laivu Leviathan rezervuokit kambarius per NAU
JIENOS. Musų keleiviai bus aprūpinti geriausiais 
trečios klasės kambariais ir po asmeniška priežiūra 
patyrusio palydovo turės nepaprastai smagią ir ge
rą kelionę. Prisidėti prie Mos didelės, smagios eks
kursijos gali kiekvienas lietuvis, nežiūrinti kur pirks 
laivokartę, jeigu jo agentūra rezervuos per mus jam 
kambarius. Rezervacijų laikas baigiasi 15 d. gegužio.

NAUJIENOS
1739 Sa Halsted St, Chicago, I1L

Už visas ge*iauHiiM

NEPALYGINAMAS 
SKONIS

bohemiaiK

Unijos padaryti

Nėra Geresnių Del Virinio, 
Kepinio

Saldainių dirbimo

Vai Blatz Brewing Co.
. CHICAGO BRANCH

1500 Holt Street 
Phone Brunswick 3600-1-2 

and Whvlc8ule Dealers

Garsinkites Naujienose

NAUJIENOS, Chicago, Dl.

Pasportai Amerikos 
piliečiams

Išdavimas pasporto Amerikos 
piliečiams, čia gimusiems ar 
naturalizuotiems,' kad juos ap
saugojus keliaujant užsieny, 
yra federalės valdžios užduotis. 
Įstatymas, autorizuojantis Val
stybės Sekretorių išduoti pas- 
portus, buvo priimtas 1856 m. 
Pasporto mokestis buvo įves
tas 1863 m. Vizos sistema įves
ta tik per pasaulinį karą.

Prašymas pasporto.
1917 m. birželio 15 d. aktas 

reikalauja nuo kiekvieno pas
porto prašytojo (aplikanto),
rašyto prašymo (aplikacijos),
patikrinto jo aiba jos prisiega. 
Prašymas privalo būti asmeniš
kai pristatytas raštininkui fe- 
deralio arba valstiško teismo, 
kuris autorizuotas yra natura- 
lizuoti ateivius, arba Valstyi>ės 
Departamento agentui. Agentai 
autorizuoti priimti prašymus 
ir atlikti pasporto darbus ran
dasi Nevv Yorke, Bostone, Chi- 
cagoj, New Orleans, San Fran- 
cisco ir Seattle. Aplikacijų Man
kos gaunamos iš 
partamento ant 
dykai.

Prašymas turi
reikalautas informacijas - ša
lis, kurias prašytojas ketina 
lankyti ir tikslą kiekvieno ap
lankymo. Prašytojo paveiksiąs 
turi būti pridėtas. Jeigu su juo 
važiuoja šeimyna, paveikslas 
kiekvieno nario arba visų krū
von reikalingas yra. Prašymas 
turi turėti nors vieną paliudiji
mą (afidavitą) vieno Amerikos 
piliečio.

Kuomet naturalizuotas pilie
tis prašo pasporto, jis turi pa
žymėti, kada atvažiavo ir kaip 
ilgai Jungt. Valstijose išgyveno, 
kokiame-: teisme ir vietoje tapo 
naturalizuotas ir dieną 
buvo naturalizuotas.

čia gimę piliečiai turi prista
tyti gimimo certifikatus, arba 
krikšto certifikatus. NaturaM- 
zuotas pilietis turi su prašymu 
pasiųsti pilietybės certifikatą 
arba certifikatą (prišokta) ko
piją natūralizacijos teismo re
kordo (tą kopiją galima gauti 
iš Natūralizacijos teismo).

ketina važiuoti užsienin, patar
tina iš anksto pasirūpinti reika
lingas vizas. Taipgi įvažiuo
jant j svetimą šalj, patartina 
užsiregistruoti aržiausiame 
Amerikos konsulate.

Naturalizuotas pilietis turi 
atsiminti, kad natūralizacijos į- 
statyinai nusako, kad jeigu jis 
išgyvena dviejus metus sveti
moj šaly iš kur paėjo, arba 
penkius metus kitoje šalyje, jis 
neteks Amerikos pilietystės. 
Pasilikti Amerikos piliečiu rei
dą pristatyti tam tikrus doku
mentus parodant, kad jis pri
verstas taip ilgai išbūti užsie
ny ir kad visuomet ketino at- 
ral glyžti.

Bile Amerikos piliečio pilie- 
,ystč lieka atimta, jeigu jis ki
toje šalyje naturalizuojasi, ar
ba jeigu prisiektų ištikimybę ki
tai šaliai. [FLIS].

Aišku.

vinį,—Kaip aš galiu įkalti 
neužgavęs nė vieno piršto?

—Laikyk kūjį abejose ranko
se.

Tel. Kafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street

8

La Guerre ėst Morte, 
Vi ve la Guerre!

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUSERKA 
3252 So. Halsted St.

J. K.

Valstybės Dv- 
pareikalavimo

turėti visas

Jaunas multimilionierius — 
karo (letĮMirtamente Washingto- 
ne, — gyvai pakėlė savo galvą, 
kaip vyžlas uostydamas orą.

Jis šoko mums, pasirašyta
me cirkuliariniame laiške, pil
name džingoistinių prasimany
mų, kad jis užuodžia karą su 
Kinija.

Man išrodo, kad tai reiškia, 
jog skerdikui vėl galanda savo 
peilius.
ji septynių milionų 
skerdynė 
tų.

Taigi, 
rengkitės.

Kaip matyti, pereito- 
žmonių 

nepasotino j ų apeti-

kada

žmonės »— bu ii u t ės, 
Bengi kitę savo kil

nius žiurkėms ir koršunams 
“Niekieno žemėj”, — kad dvi
dešimt tūkstančių naujų milio- 
nierių galėtų patirti naudą ka
rų, šioj palaimintoj Turto ir 
Gerovės žemėj.

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

VirSuje Universaj
State Bank

Tel. Cicero 2962 
Res.i Rockwell 6363 
DR. S. ASHER 

DENTISTAS 
4901 W. 14th St.

Cicero
Viršui National Tea Co. * 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

gali būti pail- 
Valstybės De- 
pasportas gal

Pasporto kaina «
Už išpildymą kiekvieno pas

porto prąšymo reikia užmokėt 
vieną dolerį ($1.00). Už kiek
vieną išduotą pasportą reikia 
užmokėti devynius dolerius 
($9.00).

Pasportai, išduoti Amerikos 
piliečiams, geri tik dvejiems 
metams nuo išdavimo dienos; 
trumpesniam laikui, jeigu pa
žymėta. Bet pasportai trum
pesniam laikui 
tfinti prašant 
partamento, ir
būti pertaisytas jimant kitus 
asmenis. Nereikia mokėti dau- 
giaus pinigų dėl pailginimo ar
ba pertaisymo. ą

Tik piliečiai, arba tie, kurie 
prisiekia ištikimumą SUv. Vals
tijoms gali būti pažymėti ant 
Jungt. Valstijų pasporto.

Pasportas išduotas vyrui ar
ba tėvui gali įimti žmoną ir 
nepilnamečius vaikus.

Moters pasportas gali įimti 
jos nepilnamečius vaikus. Nepil
nametis brolis ar sesuo gali bū
ti priskaityti prie senesnio brd- 
’io ar sesers, ir t.t.

šeimynų nariai sulaukę 21 
metų, turi išsiimti atskirus pas- 
portus.

Pametimas pasporto
Pasportas išsibaigęs ar neiš

sibaigęs, yra svarbus dokumen
tas. Pasporto pametimas ar 
sunaikinimas turi būti tuojau 
praneštas Passport Division, 
Department of State, \Vashing- 
ton, D. C.
Importų vizos prieš apleidžiant 

Su v. Valstijas
Beveik visos svetimas šalys 

reikalauja nuo kitų šalių žmo
nių vizas prieš jų įleidimą. Tas 
vizas išduoda tų šalių diploma
tai arba konsuliniai valdinin
kai. Amerikos piliečiams, kurie

Pildo įsakymus.

* ...............................................

Lietuvis Kontraktorius
.. Pildo įsakymus. ..

Daktaras: Ar tu laikais 
no įsakymų apie gėrimą?

Pacientas: Taip. Tik šešis 
stikliukus į dieną.

Daktaras: Bet aš leidau tau 
gerti tik tris stikliukus.

I’acientas: Aš žinau, 
kitas daktaras taipjau 
man gerti tris stikliukus.

—Helio. 
—Heilo. 
—1 ai p ?, 
—Ar tu 
—Taip. O kas kalba?

ma>

Bet 
leido

Ar čia Mariukė? ;

mane vis dar myli?
v i _ ii n v

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

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

S. BALICKAS 
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS RUBUS 

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, III.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn St, Room 1111 
Telefonas Central 4411. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p. 
Gyvenimo Vieta 

8828 Soatk Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810 

VaL: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.JURGEUBNIS
Miesto Ofisas

190 No. State St., Room 1012 
Tel. Dearbom 2734

Valandos nuo 9:80 iki 2:30 vai. 
Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St

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

Tel. Yards 
Bylos vlsuo 
atraktai. —• 
kola pinigų 1 ir

teismuose. — Ab- 
aliojimai. — Pas- 

morgičlams.

JOHN KUCHINSKAS
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22 St
. I

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:80 vakare.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1720

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington SL 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Te!.: Hyde Park 8395 
k J

JOHN B. BBRDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5857

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

Namų Telefonas Republic 9601

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktiniu Tek Fairfaz 6858

Jei abejoji akimis, pasiteiraak 
Dr. A. R. BL.UMENTHAL 

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 
ir 8M t 47th 88.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

8101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mon gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi akuie- 
rijoa kolegiją? 
ilgai praktika 
rusi Pennsyb 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo, s

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, ki 
te s, o rasi 
gelbą.

Valandos nuo
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 ild
9 vai. vakare.
i» - ——•
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjime

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621

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

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

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutarty

MR. HERZMAN ■»
-IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per Ii 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akuleris.

Gydo staigias ir chronilkas Il
gas vyrą, moterų ir vaiką pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1921 W.
18th St^ netoli Morgan St

VALANDOS* Nuo 10—12 platų 
ir nuo 6 iki 7:$0 vai. vakare.

į Dienomis i Canal 
8110. Nokt)

South ' hore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai i

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vaj. po niet ir nuo 7 iki 8:89 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniikų ligų.

Ofisas 8102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

•/
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DIKTATORIŲ PASIUTIMAS.

“Gyvenimo’’ penktasis nume*. 
ris išėjo prieš pat pirmąją d. 
gegužės mėn. Matyt, dėl tos ge* 
gūžinės šventės šitą numerį re* 
duktorius, drg. A. žymontas, pa
puošė straipsniu apie Socializ
mą ir “Internacionalo” daina 
(gražiam Binkio vertime).

Kiti žurnale tilpusieji straips
niai yra sekantys: Pažinkite 
Save (S. Čiupuro); Asmens 
Liuosybė (M. Daunoro); Apru- 
bcžiavimas (Leono); Prelekci- 
ja (A. Žymonto); žemaitė (Bo- 
gužos); Prakilni Meilė (Žemai
tės).

kė abejonių, ar ta organizacija, 
d;riguojama fašistų partijos 
sekretoriato iš Bomos, ne per
žengia ribas, mėgindama kon
troliuoti privatinį Italijos išei
vių gyvenimą. v

Valdžia dabar nutarė visa, 
kas liečia darbininkų judėjimą 
užsieniuose ir emigrantų šelpi
mą, pavesti fašistų žiniai už
sieniuose, kuriems pavedama 
toliaus veikti vietoje emigraci
jos komisariatų. Tarp kitų sa
vo uždavinių tie Užsieniuose 
gyvenantys fašistai turės įsteig
ti policijos biurą emigrantams 
ir kitą biurą, kuris stengsis pa

rūpinti darbo fašistams ir teiks 
paramą “geriems tautiečiams”.

Tuo budu Italijos' fašistai už
sieniuose patampa “fašistinės 
valstybės” organu ir valdžios 
šnipų agentūromis. Per juos p. 
Mussolini žiūrės, kati nepalci- 
dus iš savo “globos” Italijos iš
eivių, apsigyvenančių svetimuo
se kraštuose.

Ar tik nebus iš šilo Romos 
diktatorių plano paėmęs ir se
nis širvydas savo “genialę” 
mintį apie tai, kad Lietuvos val
džia turėtų siųsti savo agentus 
j Braziliją ir Argentiną, kad 
jie tenai steigtų lietuviams 
spaudą ir kitus dalykus?

Vakar “Naujienose” buvo įdėta telegrama iš Kauno, 
pranešanti apie atviros ditaturos steigimą Lietuvoje ir 
Voldemaro kabineto sugriuvimą. Nors toje telegramoje 
yra kai kurių netikslumų (pav. kad klerikalai turėję dau
gumą 3-jam Seime), bet bendras jos turinys pilnai ata- 
tinka tam politikos krypsniui, kuris reiškiasi paskutiniu 
laiku Lietuvoje.

Ministerių dauguma esanti rezignavusi. Galima nu
manyti, kad rezignavo Ūkininkų partijos atstovai valdžio
je, Aleksa ir Jankevičius, kadangi jų partija jau valanda 
laiko, kai nesutinka su Smetonos ir Voldemaro politika. 
Bet nėra nieko nuostabaus ir tame pranešime, kad iš ka
bineto pasitraukę ir krikščionys demokratai. Klerikalai 
juk gana gudrus ir jie negali nematyti, kad “pučininkų” 
laivas užėjo ant seklumos. Gandų apie krikščionių ren
gimąsi pasitraukti iš valdžios buvo, beje, jau ir pirmiau.

Suirus ministerių kabinetui, kas gi belieka Smetonai 
su Voldemaru daugiaus daryti, kaip steigti jau jokiais 
figos lapeliais nepridengtą, nuogą diktatūrą? Prie to 
juodu ir einą, ruošdamiesi sudaryti kokį ten “triumvira
tą” ir visiškai panaikinti Seimą:

“Keleivis” Bostone tik-ką gavo iš gerai mums žinomo 
ir pilnai patikimo šaltinio dar šitokių žinių, kurios aukš- 
čiaus minėtuosius pranešimus papildo:

Artimiausi Smetonos bendradarbiai, Merkys ir Mus
teikis, vagia valstybės iždą ir samdosi įvairių svieto perė
jūnų savo valdžiai apginti. Lietuvon jau esąs atkviestas 
bermontninkų baronas Bisping ir ketinama kviesti buvu- 
sius Vrangelio ir kitų “baltųjų” generolų karininkus, kad 
sudarius atskirą armijos dalį.

Apie Seimą (toliaus sakoma toje žinioje) nebėra kas 
ir kalbėti — jo nešauks. Pirma keis konstituciją, kad už
tikrinus Smetonai amžiną prezidentavimą ir viešpatavi
mą vagims.

Na, tai, vadinasi, eina tikras “gembieriavimas” Lietu
vos likimu. Prilipę liepto galą, smurtininkai nenori su
stot, bet rengiasi plaukt arba skęst — tempdami paskui 
save kraštą.

Jeigu jau jie šaukiasi pagalbon net buvusius ber
montininkų gaujų vadus ir i ūsų baltagvardiečių karinin
kus, tai kuo virsta Lietuva ? Okupantų valdoma šalim!

Kuomet Seimo ^flbėra, kuomet subyrėjo net tas pu- 
siau-legalis ministerių kabinetas, kuris buvo susidaręs po 
perversmo; kuomet visa gale yra patekusi į rankas ban
ditų, kurie nedrįsta pasitikėti nė savąja kariuomene, — 
tai aišku, kad žmonių valdžios yra išnykęs ir paskutinis 
šešėlis.

Jeigu ta nutraukusi visus ryšius su visuomene dikta
torių gauja dedasi da ir su bermontininkais bei rusų 
baltagvardiečiais, tai galima pasakyti tiktai viena: ji 
provokuoja pilietinį karą Lietuvoje.

Nes tokios “valdžios” Lietuvos žmonės nepakęs! Su 
Bermonto gaujomis jie anąmet kovojo tol, kol jos buvo 
sunaikintos ir išguitos iš Lietuvos. Antras tų plėšikų 
pasirodymas Lietuvoje sutiktų žmonėse ne mažesnį pasi
priešinimą, — nežiūrint to, kad juos ir butų pasikvietę 
patentuotieji “tautos gelbėtojai”.

Niekas nepasakys, kad valdžia, einanti šitokio pasi
baisėtino avantiūristo keliu, susideda iš sveiko proto žmo
nių. Mums ne kartą jau teko nurodyti, kad Smetona su 
Voldemaru yra apimti desperacijos. Dabar išrodo, kad 
su jais pasidarė blogiau, nes taip elgtis, kaip jie elgiasi, 
vai jau ne tik sielvarta, bet tiesiog pamišimas. Arba pa
tys diktatoriai yra iš proto išsikraustę — arba jie ran
dasi pamišėlių rankose.

Paskutinėje žinioje, apie kurią aukščiaus kalbėjome, 
sakoma, kad Voldemaras ir Smetona dabar tankiai būva 
girti. Jų dviejų pirmoji ranka Plechavičius Sedoje nu
šovęs sava tarnaitę, su kurią jisai gyvenęs...

Kuomet jie randasi šitokiam stovyje, tai iš jų galima 
laukti visko. / « >•*

Bet, antra vertus, jeigu jie į šitokį stovį pateko, išbu
vę mažiaus kaip penkis mėnesius valdžioje, tai reikia 
suprasti, kad Lietuvos žmonės visgi nėra amžini liurbiai, 
kuriuos gali bile kokia smurtininkų šaika valdyti! Su 
liurbiais Smetona butų lengvai apsidirbęs. Dabar gi 
jisai pati: į varytas į pasiutimą... Tik kad jisai negalėtų 
aprieti sveikų žmonių, pirma negu nusispardys!

LIETUVIŠKAI VOKIŠKAS 
ŽODYNAS.

Hedakcijai tapo atsiųsta pa
minėti naujas “Lietuviškai Vo
kiškas Žodynas,” I dalis. J j 
paraše A. Bušas ir T. Choms- 
kas ir išleido Georg Neuner, 
Berline.

žodynas, matyt, sudarytas rū
pestingai ir skiriamas “prakti
kos ir mokyklos reikalams.” Su
sideda iš 305 pusi, vidutinės 
knygos dydžio. Kaina 5.50 
maj’k. (be apdarų). Leidėjo 
adresas: Gėorg Neuner, Verlag, 
Berlin (Germany) W. 30, Motz- 
strasse 22.

Vokietijoje, matyt, interesuo
jasi Lietuva ir jos kalba, kad 
yra leidžiami šitokie stambus 
raštai.

BOSTONIEČIAI RENGIA PRO
TESTO MITINGĄ.

Žinios apie mirties nuospren- 
džiuš Lietuvoje paskatino ir So. 
Bostono lietuvius prie naujų 
masinių protestų.

Gegužės 8 d. didelį protesto 
mitingą rengia bendromis jėgo
mis socialistai ir sandariečiai. 
Kalbėti ketina adv. F. įBagočius, 
“Keleivio” redaktorius St. Mi- 
chelsonas ir J. Neviackas ir 
“Sandaros” red. Pronckus ir 
<ekr. Paulauskas.

KAM SIMPATIZUOJA.

“Laisvėje” neva aprašyta p. 
Pronckaus prakalba, pasakyta 
New Britain’e, Conn. Tarp kit
ko tame aprašyme skaitome:

“Daug pribarškėjo, kaip 
dabartinės vakižios šnipai pa
sigavo liaudininkų lyderį Pa
jaujį Kauno stotyj, pasiguldė 
ant žemės, surišo ir arešta
vo. Kaip ‘Varpo’ benarovės 
namą fašistai išsprogdino ir 
daug kitų panašių dalykė
lių!” .
Kad smetoninių smurtininkų 

šnipai parsimetę ant žemės Sei
mo atstovą suriša ir nugabena 
i kalėjimą; kad ta šaikaf meta 
bombą j laikraščio spaustuvę — 
ūai vis, matote, “dalykėliai.” Ir 
kalbėt apiei juos prakalbose — 
lai reiškia “barškėti”

Vargiai ir Sirvydas galėtų 
pikčiau aprašyti tokias prakal
bas. O betgi “Laisvė’\ giriasi 
‘kovojanti” prieš fašizmą.

“INFORMUOJA” PUBLIKĄ

Šv. Juozapo organas So. Bos
tone rašo, kad “socialistas so
cialistus areštuoja”.

Tas “socialistas” tai, pasiro
do, Lenkijos diktatorids Pilsud
skis. Tur būt škaplierninkų 
laikraštis dar nežino, kad Pilsu
dskis ne tik nėra socialistas, bet 
kad socialistai prieš jo diktatū
rą griežtai kovoja. Apsišvietę 
žmonės tatai žino jau senai.

FAŠISTAI “GLOBOJA’’ IŠEI
VIUS UŽSIENIUOSE

Italijos parlamente kilo karš
tų debatų dėl fašistų organiza
cijos veikimo užsieniuose. Kai 
kurio atstojai (fašistai) išreiš

kriminališkos tapo visiškai sunaikintas. Clri- 
jeagoj to nėra. Policijai, sako 
Dr. Thrasher, yra žinoma 1,313 
gaujų. Tos gaujos tankiausia 
operuoja po priedanga įvairiau
sių klubų. Nemažam nuošim-

Chicagos 
organizacijos

Dr. Thrasher’o knyga. — “Stag 
parties.” — Kas rengia ištvir
kimo pramogas? — Pornogra- 
fiški paveikslai. — 1313 gau
jų. — Gaujos kituose mie
stuose. — Moterys gaujų gy
venime. — Chicagoj yra 10,- 
ooo kriminalistų. — Gaujos 
ir politikieriai. — Butlegeriai.

Prieš kiek laiko išėjo iš 
spaudos Dr. Frederick M. Tbra- 
sher’o knyga vardu “The Gang.” 
Toje knygoje vaizdžiai nupasa
kojama, kokį vaidmenį Chica
goj vaidina 1313 gaujų (gangs). 
Knyga susideda iš 571 puslapio 
ir yra septynių metų tyrinėji
mo ir darbo rezultatas. Tai 
yra pirmas bandymas tinkamai 
nušviesti tuos lizdus, kuriuose 
yra susispietę Chicagos krimi
naliai elementai.

Dr. Thrasher kalba atvirai. 
Jis tiesiai sako, jog aršiausios 
rųšies ištvirkimas yra gan žy
mių politikierių proteguojamas. 
Taip dalykams esant krimina
listų gaujos veikia gan liuosai.

Tų gaujų mėgiamiausias pa
silinksminimas, sako Dr. Thra
sher, yra taip vadinamos “stag 
parties.” Tose pramogose jau
nos merginos šoka žemiausios 
rųšies šokius. O tuo tarpu ko
lektorius vaikšto su kepure 
tarp susirinkusiųjų rėkauda
mas: “The more you give the 
more the gi ris will take off” 
(Juo daugiau duosite pinigų, 
tuo daugiau merginos nusiims 
diabužių). Rengiama taipgi 
boksas, kur boksuojasi visai 
nuogi jaunuoliai su nuogomis 
merginomis. Prie to dalina
ma tįkietai su numeriais. Lai
mėjusieji gali pasirinkti mergi
nas.

Tos rųšies pramogos tankiai 
yra rengiamos ir finansuojamo* 
stambių politikierių. Viskas 
daroma “legaliai” po priedanga 
kokio nors klubo. Pramogų 
rengimui gaunama iš miesto 
net specialis leidimas..

Dr. Thrasher daug vietos pa
švenčia gaujų lytiškam ištvir
kimui. Kriminalistai nuo pat 
mažens pamėgsta pornografiš- 
ką literatūrą ir šlykščiausiai 
rųšies paveikslus, kuriūos jie 
vadina “meno kuriniais.” Yra 
specialių gaujų (Fagins), ku-’ 
rios jaunuolius mokina kišenva
gių profesijos. Gaujos turi ir, 
savo “aristokratiją.” Tai viso
kie stambus butlegeriai, bankų 
plėšikai ir blogos reputacijos 
landynių laikytojai. Juos Dr.
Thrasher vadina “the šilk hat 

aristocracy.” Nemažai Chica
goj yra ir paleistuvystės namų, 1 
kurie ne tik yra policijai žino
mi, bet naudojasi jos pilniausia' 
apsauga.

Kituose miestuose ktiminališ- 
kų gaujų irgi yra nemažai. Pa
vyzdžiui, Now Yorke aršiausios 
rųšies kriminalistai yra susis
pietę j gaujas. Bet ten, -sa
ko Dr. Thrasher, policija vis
gi daro pastangų tas gaujas nai
kinti. Ne\v Yorko istorijoj y- 
ra žinoma daug atsitikimų, kad 
blogiausios reputacijos gaujos

čiui prjisikąltimų planai tampa 
išdirbti kaip tik tuose klubuose, 
kur atliekama visos nuodėmės, 
kokias tik galima sau įsivaiz
duoti.

Dr. Thrasher gerai pažįsta 
tas- Chicagos miesto dalis, ku
rios yra labiausia gaujų mėgia
mos. Jam teko susidurti su 
lyderiais įvairiausių gaujų, ku
rios yra žinomos kaipo “Night 
Biders,” “Sheiks,” “Black 
Hands,” “Wailing Shebas” irt. 
t. Toms gaujoms priklauso a- 
pie 50,000 jaunimo ir 10,000 pa
tyrusių kriminalistų. Tie kri
minalistai panaudoja gaujas at- 
siekimui savo tikslų^

Dr. Thrasher sako, jog jau
nuoliai sukuria gaujas arba bū
rius (gangs) visai nekaltais 
tikslais. Tik laikui bėgant tie 
būriai vis labiau ir labiau pra
deda darytis ]favojingi. Pasta
ruoju laiku gan svarbų vaidme
nį ima vaidinti merginos. Dau
guma jų vėliau pasitraukia, ap- 
sivesdamos su vyrais, kurie nie
ko bendra su gaujomis* neturi. 
Bet kai kurios merginos pasilie
ka nuolatiniais gaujų nariais. 
Jos tatai daro materialiais su
metimais, arba tiesįog todėl, 
kad joms patinka “stiprus įs
pūdžiai.” Toks gyvenimas, Dr. 
Thrasher’o manymu, visgi yra 
garbingesnis, negu prostitutės 
gyvenimas.

Tankiai vaikai eina savo tėvų 
pėdomis. Ypač tai atsitinka su 
profesionalų vaikais. Jeigu tė
vas yra daktaras, tai ir sūnūs 
mokinasi tos profesijos. Tas 
pat dedasi ir gaujų karalystėj. 
Jeigu tėvas yra kišenvagis, tai 
ir sūnūs išmoksta tos specialy
bės. Beikia stebėtis, sako Dr. 
Thrasher, kad iki šiol tiek ma
žai tebuvo studijuojamas gaujų 
gyvenimas.

Chicagoj, Dr. Thrasher’o ma
nymu, yra 10,000 suviršum pa
tyrusių kriminalistų. Bet tan
kiai gerai organizuotos gaujos 
yra pavojingesnės, negu profe
sionališki kriminalistai. Ypač 
tos gaujos pasidaro pavojingos, 
kuomet jos susideda su politi
kieriais. Kovoti y^u jomis sun
ku, nes policija yra jų pusėj, 
štai k od e i Chicagos didmiesčio 
kaimynystėj randasi nemažai 
paleistuvavimo namų ir visokių 
klubų, kur gaujų nariai be jo
kios baimės gali sau susirinkti. 
Jų ten niekas negali “skriausti,” 
nes jie palaiko gan artimus ry
šius su Įtakingais politikieriais.

Gaujos narių gyvenime mote
ris paprastai lošia labai svarbią 
rolę. Bet vidujiniai gaujos rei
kalai joms •retai tėra žinomi. 
Įdomu pastebėti ir tai, sako Dr. 
Thrasher, kad yra nemažai at
sitikimų, kuomet šeimyniškas
gyvenimas pataiso vyrą. Jis ap
leidžia gaują ir susiranda sau 
pastovų darbų.

Kriminiliškoms gaujoms tan
kiausiai priklauso visuomenės 
padugnių elementai. Bet yra 
nemažai atsitikimų, sako Dr. 
Thrasber, kad ir turtingų tėvų 
vaikai sudaro kriminališkas

gaujas. Jie, mat, ieško “stip
rių įspūdžių.” Prieš kiek lai- 
ko “aukštosios draugijos” mo
terys susitiko su turtingų tėvų 
studentais. Tapo sukurtas klu
bas, kur buvo rengiamos gan 
linksmos pramogos. Karts nuo 
karto pramogas aplankydavo ir 
draugingas klubui policmonas. 
Ta aristokratiška gauja per ke- 
1 tą metų užsiiminėjo gan įtar
tinais dalykais.

Po priėmimo prohibicijos įs
tatymo daug turtingų tėvų vai
kai tapo butleperiais. Tą biz
nį varyti jiems nesunku, kadan
gi jie visuomet gali prieiti prie 
politikierių.

Gaujos yra geriausios mokyk
los kriminalistams. Perskai
čius Dr. TJirasher’o knygą, pad- 
sidaro aišku, kpdel Chicagoj 
įvyksta tiek daug prasikaltimų.

—K. A.

Įvairenybės
% ..___

TAUTA ANT RATŲ

Tūlas žmogus vieną kart pa
sakė, kad amerikiečiai gyvena 
ant ratų. Iš vėliausių informa
cijų apie užregistruotus moto
rinius vežimus Suv.' Valstijose 
matome, kad tas yra beveik 
faktas.

1926 m. buvo suvirš 22,000,- 
000 motorinių karų užregistruo
tų Suv. Valstijose. Suvirš 19,- 
000,000 tų vežimų buvo pasažie 
riniai automobiliai, įimant “ta- 
xi cabs*” ir “buses”. Motorinių 
trokų buvo suvirš 2,500,000, 
kas yra padidėjimas ant 13 nuo
šimčio už pereitus melus.

Kaip buvo tikėta, New Yor
ko valstija turėjo daugiausia 
automobilių. California užėmė 
antrą vietą, Ohio trečią, Penn- 
sylvania ketvirtą, Illinois penk
tą, Michigan šeštą ir Texas sep
tintą. i

Motor’nių karų savininkai 
šioj šaly užmokėjo įvairioms 
valstijoms už užregistravimų ir 
leidimus* suvirš $288,000,000, iš 
kurių suvirš $190,000,000 bus 
suvartota vieškelių pagerini
mams. [FLLS].

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

VAIKAI REIKALAUJA
“CASTŪRIA”

Specialiai prirengtos dėl 
_ vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus
Motinos! Fletcherš Castoria 

yra jau vartojama ivirš 30 me
tų kaipo malonios ir nekenks
mingas pavaduotojas dėl Castor 
Oil, Paregoric, Dantų Lašų ir 
Soothing Syrups. Neturi savyje 
narkotų. Nurodymai randasi ant 
kiekvieno pakelio. Gydytojai vi
sur rekomenduoja jas. Tikros 
gyduolės turi šį parašą.

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky- 

; rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldienfais nuo 10 v.- 
ryto iki 2 vai. po piet.

--------- -------------------r- ir—---------- SE

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BĘRTASH 
3464 So. H.lsted S't.

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

Res. 3201 So. VVallace Street 
i n .... ...... ,

f“1"—....... "".................
Phone Canal 6222

DR. S. BIE2IS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

V«l.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidenc. 6640 S. Maplewood avė. 

Tel. Republic 7868
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

ir 6:30 iki 9:80 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, 111.

A. L. Davidonis, M. D. | 
4910 So. Michigan Avė. B 
Tel. Kenwood5107 g 

f/ l J 1 •>«<> 9 iki II rtl. ryte; k 
M/anJ°3 I nuo 6 'k' 8 V“L Vaks,C »

ii i i  ..................... .... ............................................... iiimi—.L ..lĮ

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

8308 8. Morgan St. 
CMtago, III.

Tel. Boulevard 2161
— Valand ■ —

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

A. MONTVID, M. D.'
1579 Milwawkee Ave^ Room 209
Rampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunsvnck 4983
Namų telefonas Spaulding 8688

Ultravioiitint tviesa ir diathermie 1
...    ..i- .. ■ i.. ■ —7

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3327 So. Halsted Street 

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

■ ■ -Z

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

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

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

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

Tel. Lafayctte 4146
v . . I nuo 9 iki 11 v. rytoVaiando. j iiuo 6 lk. , vst

DR. M. T. STR1KOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4691 So. Ashland. Tel. Boelveard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Ted. I’rospcct 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. ^edėlloj 19 iki 12 d.

Re*. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Proapect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0267 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Chicago, III.
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FDRWARDI Haiti AMONG FRIENDS NEWS AND NONSENSE

THE STUDENTS’ CORNER
May it be a Joy and an Inspiration and a forum for student 

opinions, ideas and activities.
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Močiutė
Jaunutė, 
dailutė,
Meilutė močiutė;

Senutė, 
žilutė,
Meilutė močiutė.

our vvdfare and 
dependent on 

and functions fund- 
•upon principles, 

experimcnts taught, 
and carried on as

and 
ably doing countless helpfulL deeds for us, or old and 
feeble and dependent upon us, she is ahvays MOTHER.

Mother bears us, Mother rears us, Mother hopes and 
prays and dreams for us, Mother vvatehes over us, plans 
and works for us. Mother’s great interest is US.

And we—. Not of her do we always think. Not for 
her do we dream and plan.

At least we might try to understand and appreciate 
her.

Let’s not forget, this Mothers’ Day, May 8, 1927, to 
make MOTHER happy, to make MOTHER sweetly, con- 
tentedly smile knowing that we ever hold deep down in 
our hearts great estečm and infinite love for MOTHER.

No matter whether young and full of vitality

GIRLS

Nice girls, funny girls, pretty girls, homely girls, 
wise girls, or just lovely cųrls! What havoc they can 
vvork! What fuss they can get and especially now that 
May 2 to 8 is Girls’ Week!

Every giri is everywhere, does everything, bothers 
everyone. Every giri! Girk, girls—are they worth so 
much recognition, so much thought? I suppoše. They 
are GIRLS.

They can sweetly prattle, temptingly pout, bewitch- 
ingly smile, innocently stare. They can moan and wail 
and cry and make you feel likę the basest criminal. 
They can talk and argue and make your reasoning seem 
altogether groundless and illogical. They can tell jokės, 
know puns, and are quick at making you a witless fool.

And then again, they can be shy and submissive and 
very simple and unsophisticated and as unknowing and 
untaught as a small child. They can seem frail and 
weak and likely to swoon at the sound of a harsh word. 
Sometimes, hovvever, they can šit and listen and listen 
to someone telling of his deeds or speeches and they can 
attentively listen for hours to sleep-bringing unpolished 
soliloąnies.

If they choose they can drive you to your grave. 
They also can make of you a perfect divinity. Girls, 
vvhat can’t GIRLS do? Or WHAT CAN THEY DO?

NOTHING! Yes, that’s it: nothing! if they desire to 
be able to do nothing! Būt if they want to be, they can 
be as wise as Solomon, as erafty as Ulysses, as swift as 
Achilles, as murderous as Medea, as kind and loving and 
pure as a Madonna. They are nothing short of a miracle.

GIRLS, a miracle? A puzzle, to me! I cannot 
understand GIRLS. Furthermore, I cannot understand 
why I have written so much about them or why I have 
attributed such povvers to them. Oh well! They are 
GIRLS, and this is GIRLS’ WEEK<

The college has been a 
mendous factor in eontributing 
to the general happiness, more 
or less, of all men in all gradua- 
tions of life. Whether direetly 
or indireetly matters little for 
the: present. Everywhere about 
us the conveniences and devices 
svhich vve see and vvhich are 
eondueive to 
comfort are 
struetūre 
am'cntally 
laws, and 
discovered
a part of the great number of 
activilties of the school. A sflmple 
lelationship extends to the 
manifold and diverse economic 
devices and factors employed 
in extracting from nature her 
vast deposits of vahiable re- 
«?<»urces, and iii coiivcrtiii# them 
in such quantities and multi- 

farious forma as make for 
their extensive utilization by 
society. The conseąuent contri* 
bution to the totai of human 
hapiness is immeasurable.

At this point it might be well 
asked, and cjuite pertinently, 
where the influence of the 
university comes in. Novv to 
begiu with, if we trace the 
immediate causes — relatively 
speaking—underlying the ex- 
istence of our present day 
economic and cultural tools and 
devices, we will find that they 
are the finai resultants of a 
process of evolutionury change 
vvherein an idea iiutiates the 
\vhole process. Often this idea 
evolves into a theory the sub- 
stadation or proof of which 
(piite frequently requires, vvhere 
possible, a series of experiments 
conducted on the basis of knovvn 
facts and lawš. ,The point is 
there can be no practice with- 
out precedent theory. Preced-
in the radio, steam engine,
electrical devices, telephone, 
motion-pieture, phonograph etc. 
was hfyjpothctical and theoretic- 
ui sjpeculatidh dominant in the 
more ingenious minds of think
ing men. The tools they used in 
determining the validity of their 
eonvietions, and the basis of 
practically the whole ofmodern 
Instruments and 
are the Sciences’ 
and expanded in 
and universities.

From an aesthetic angle there 
is no end to the amount of 
individual values obtained from 
a knovvledge, familiarity, or 
acuuaintanceship with the 
various arts, literatures past 
and present, the religions of 
psople, the Sciences, and the dif
ferent philosophies of different 
periodsi in man’s past.

Yet, from a štili broader view- 
point, the greatest funetion of 
the college is the preparation of 
the individual for a vvholesome 
sočiai life. It removes or modi- 
fies jjrejudices and atįitudes as 
are, in general, considered un- 

“wholsome, and as being in con- 
flict with the enlightenment of 
tho .time. It ako-creates vvithin 
the man a deeper sense of, his 
responsibilities to his family, 
statė, nation, God, and to his fel- 
low-man. And what is of more 
basic importance to the stability 
and happiness of a statė
nation than the stability and 
vvelfare of the separate families 
of which it is comprised? The 
need, to a no small degree? is 
served through the aforemen- 
tioned means by arousing in the 
man a greater consciousness of 
his duties to his family. Thus

And vve’re for another barrel 
of fun. The hike is scheduled to 
come off Sunday, May 8, 1927, 
A. D. at 8:60 A. M. sharp. We 
leave 63rd and Western at 9 
sharp, so if you -are not there 
before the first car after nine, 
you hike alone unless there are 
more stranglers We’re going 
\^est, young man, vve’re going 
West! You can either come for 
a good time or bring your giri 
along. I don’t care vvhich. Bring 
all the music you can, such as 
mouth organ, ukes,—nix on the 
piano. Anybody got a Vic? 
l’ve got the needles.

EVERYBODY bring their 
own lunch and make it heavy, as 
Diek is Corning along. (I’m only 
bringing a can opener). When 
vve get there the lunch all goes 
on a big table and then HELP 
V’OIJRSELF', imti Ood him
vvho gets there lašt. What’s 

left, if there is anything, vvill be 
consumed by Diek and Stanley, 
the. boys with the “iron 
stomachs”, in a “capacity con- 
test”. He vvho finds bottom 
lašt, or in other vvords—eats the 
most, vvill be presented vvith a 
dozen beautiful, pink,, hand 
carved digestion tablets. This is 
a special feature.

If anyone brings his Pa’s car, 
he better first be measured for 
a vvooden kimona. The flovvers 
vve vvill pick out there. So say 
the boys vvho had to vvalk lašt 
time. So if you vvant to ride, it 
vvill be i n an ambulanęe if you 
bring the car. ‘^Grrrrrrr rrrr 
We’ll be back in civilization in 
time for you to make your Sun- 
day nite date. Don’t forget, 
N. E. CORNER ,63 & WEST- 
ERN—9.... A.... M .... SHARP.
LUNCH, CAMERAS, UKES, 
FAMILY AND FRIENDS. B.

Hilarious and Woeful!

—NEW SENSE.

Bovine Thoughts
Lawyers — Mrs 

O’Leary’s Cow

on

an

RECEIVES HONORS
In the recent musical contest 

conducted by the Chicago 
Herald and Examiner, honors 
vvere bestovved on one of the 
pupils of Miss Louise Narmon- 
ta, a member of the L. S. A. A., 
\vho givts piano lessons in her 
spare time.

Our Condolence and Sypathy

The L. S. A. A. extends heart 
-felt sympathy to Emily Žilvitis 
vvho just recently vvas bereaved 
of her sister Julia.

Nuisance

MIKE
L. S. A. A. HIKE! Don’t for- 

get, L. S. A. A. m e m bers, pro- 
spective members and friends! 
All out! We meet at 9 o’clock 
sharp, 63rd Street and Western 
Avenue, Sunday, May 8, 1927. 
Bring your own lunch.

A June-Bride
Miss Suzanne Linchester, 

member of the L. S. A. A., will 
be married to Mr. Charles Pils, 
this June They will make their 
hbme at the northside of Chi
cago.

a

a letter to
Studente’

of Chicago
Studentą* 
and fine

“The plan and purpose of The 
Studentą Corner are truly ad- 
mirable,” such vvas the com- 
ment of Mr. E. J. Harrison, 
Lonęlon Representative of 
“Elta,” a member of the Lith- 
uanian Legution, in 
the Editor of The 
Corner.

Miss Yankauskas 
characterized The 
Corner as “worthy
work” and she thought highly 
of the contents of “Onvyard and 
Upvvard, L. S. A. A.” which ap- 
peared in the March 23, 1927 
issue.

She also suggested a; “Lith- 
uanian hour” over the radio and 
that the program might be 
sponsored by some association 
as the L. S. A. A. An interesting 
project, indeed! Ixž

be thinking about that and its 
possibilities.

Besides these here are some 
more comments on The Stu
dente’ Corner. A student from 
the University ofx Mich. wrote 
that the* “Corner” is so much 
likę a high school paper in 
character and this šame student 
suggested that The Studente* 
Corner “might be more in the 
strain of a humor shcet than as 
at present and that the articles 
might be. more ironical, sar- 
castic, cynical, impish.”

So I Try and please the public; 
s’il vous pląitf, I have given you 
some of Ųie criticism. Others 
say that The Studente’ Corner 
should have “serious stuff”. Do 
these latter wish it to be a kind 
of petitencyclopaedia? z

Nothing can be acconnted for 
with tastes—as the sayng goes. 
The Studente* Comtr strives to 
be an inspiratiori, a joy, and a 
forum for student-opinions, 
ideas, and activities. Does it 
succeed ? If not, it is your fault. 
Why do you not help it to suc
ceed?

That’s how I am! And if you 
don’t understand how I feel, 
cheerio, dear pal, that’s your 
good luck! ’Cause I feel likę “les 
miserables” (pronounced: miz- 
urablz),

Just bear with me a little 
longer and I shall have informed 
thee of my ųueer luck.

I am happy to think that 
someone thought enough of me 
to mention me in the lašt issue 
(I mean Sir Knight Errant in 
his “Among Friends”) Three 
cheers! •

Būt, my mouth droops and my 
eyes almost fili vvith 
vvhenever I am reminded that 
my career is nearly done. Būt 
you may be happy, 1 don’t 
knovv, vvhen I tell*you that News 
Ends is at my heels a.nd vvill 

soon overcome me. That big 
brute! and he is supposed to be 
my brother. Such fratemal 
love that he has for me!

Yqt, he is capable of loving 
and H0W! Honestly I just can
not imagine vvhat sort of a 
kolyum he’s going to turn out. 
Dearie, dearie, here’s a little 
dose of Him:

A Diffrent Smile

teaft

Not so very long ago 
With light heart I smiled 
At all who vvere in love. 
“Poor vvretches“. I said, 
“Not I to succumb to Love!”
Not so very long ago 
A different smile I smiled
I too am novv in love.
Once she was just a mere friend 
Būt now 1’11 love her vvithout 

end.
I love her eyes divine 
(And their color is also mine), 
I love her lips, her face— 
I live in her embrace.
I am always thinking of her. 
Does she thinks of me? I 

wonder.

contraptions 
as are taught 
our colleges

A good lawyer mušt be 
historian, an interpreter, an ex- 
pert file derk, and a higly- 
povvered salesman.

He mušt be an historian, as 
law consists merely of decisions 
rendered by various judges from 
time immemorial.

Due to the complicated 
phraseology of law and its con- 
startt ūse of Latin, it is neces- 
sary that the lawyer act as in
terpreter for the layman.

Ile should be an expert file 
derk so that he mig-ht be able 
to find immediately any decision 
in law vvhich might help him in 
his case.

I I

After the manner of a sales
man he mušt possėss such great 
persuasive povvers that the 
judge or jury give him a favor- 
able decision.

L. S. A. A. MEMBERS
Don’t fall on the job! You are 

not sending in enough contri- 
butions. Don’t let outsiders (the 
reading public) excel you in 
this. They soon vvill if you do 
not awake.

or

the relation of the family to the 
statė, nation, God, and his fel- 
lovv-man, and their interrelation 
to each other is perceiVed from 
a broader perspective; thus en- 
abling him to pursue a more in- 
telligeht course of conduct, and 
of maintaining a healthier 
attitude and outlook tovv&rd life 
in all of its manifestations.

—A. Dubiske.

—SinKnight Errant.

REC1TAL

.Not -so very long ago 
Somehow I did not know 
What it meant, to love, 
Būt now I knovv and so

honest, 
funny? 

Frank and

And here’s a prize-find. Frank 
S. and Stanley claim they are 
woman-haters. Novv, 
isn’t that genuinely 
Woman haters, 
Stanley................... !

Bill vvas busy packing up all 
lašt vveek. Yes, they moved 
just recently. Novv he has the 
horrid, horrid task of unpack- 
ing. Say Bill, SHE vvill gladly 
help you and make that horrid 
task a pleasure. (BŪT, vvarn- 
ing! don’t let her. see those other 
pietures, addressed and billets- 
doux.)

Genevieve, Genevieve, it is 
vvrong to make people envy you. 
And yet, that’s vVhait you do’ 
Yes, how many girls envied you 
Friday evening, April 22, the 
fevv momente before the eurtain 
hid the lašt scene of “The 
Chocolat<> Soldier”! (Get me?) 

TO “STATIC” ALIAS “MA-
DAME X”:

As woman to woman, your 
artiele to Mrs. O’Leary’s Covv 
vvas certainly a lot of meaning- 
less noise. Ask anyone. Don’t 
you think the vvord “pedantic” 
describes your Spanish criticism 
very adeųuately? And besides, 
vvho vvas to knovv that you were 
the “great minds of Spain”, for 
it vvas apparent to everyone that 
you, yourself, coined the vvould- 
be proverb you credited to 
Spain’s geniuses.

It is hoped that you vvill not 
take this bit of flapdoodle as 
seriously as you did lašt time 
and commit suicide, as so many 
othet immature “thinkers” have 
done lately.
You say “Adios”. We are very 

sorry to see you go as vve all 
have appreciated your laughable 
attempts at erudition.

— Mrs. O’Leary’s Covv.

And here are a few more con- 
tirbs:

Love me if you wish, 
Admire me if you care, 
Būt don’t kiss me—oh! 
Jerry, how you darė!

Michacl Yozavitas, one of the 
first members of the L. S. A. A. 
įeiti a recital for his studentą 

of the piano, Sunday, May 1, 
1927. Thdre is nothing much to 
ie said about the recital as all 
recitals are somevvhat similar.

Thcre vvere about thirty-five 
members on the program, none 
reially advanced, as yet. The 
young players on the vvhole 
jerformed well. One thing that 
is notoworth>(, most ptrpils seerri- 
ed to be playing vvith more or 
ess feeling for the music, vvhich 

speaiks vvell for the tcacher, and 
more so because all of the stu- 
dents are young.

Mr. Pulsuoki aeted as “master 
of ceremonies”, introdueing 
each playejr. This seemcd rather 
unncscssary s-ince the. audience 
was supplied with programs. 
Būt it vvas excusable on the 
grounds that įhe program. was 
not long, the audience was not 
very largo, and . there was a 
kind of an informal 
phere. —Rep. \

A different smile I smile
Now that I aman love.

—Nevvs Ends.

on

all 
to

atmos-

PROSPECTIVE MEMBERS

All desiring to ibecomct mem- 
bers of th6 L. S. A. A. will 
please send applications to the 
chairman of tlue Membership 
Committee, Mr. William Mack, 
Jr., 4450 S. Spaulding avė., Chi
cago, UI.

Pur-r, purr, Meeovv, meovv

Pussy has some catty talk, 
quick, .listen! It’s gonna be 
short and snappy.

Junior spent his vveek of 
vacation in taking his car apart 
and trying to put it together 
again and then trying to get
someone to tovv it so/as to start '' 
it. Ain’t she the fast baby 
starting, though, likeHades!

Diek too has been ru«hed 
vveek. From one place
another, up one Street, dovvn 
another, he hurried looking for 
a job for that vveek until he 
quit looking on Saturcįiy vvhen 
it seemed hopeless and also use- 
less. AND on top of all this 
he spent considerablfe tynė some- 
vvhere around 55th Street (bei
name is ANN) and so you see 
Diek vvas a busy man. He also 
vvas recuperating after the fqur 
nights of acting in the Lindblom 
opera, and Diek, lemme tell you, 
I, think you vvere a very, very 
good actor, so there! Ain’t that 
nice?

Shall We excuee him? This 
time, yes! Norbert was in Ke- 
nosho, Wis. the day of the lašt 
meeting and so cotild not be 
present. z

Naughty-Naughty
The sofa sagged in tho center 
The shades vvere pulled just so, 
The family had retired,

The parlor lights bumed lovv. 
There came ai sound from the 

sofa,

As the clock vvas striking two,
The co-ed slammed her text- 

book,
With a thankful, “Well, I’m 

throughJ” *
—Mystery Maid.

Here’s hoplng I may again be 
with you the next time. Damned 
if 1*11 give in to News Ends yet! 
Or do you want me to ? do you ? 
Tell me. Will you, won’t you? 
Are you bored by

. —NEW SENSE.

WHAT EVERY WOMAN 
KNOWS

If you vvant to see a good 
play, good acting and i f you 
want to spend your time not 
uselessly, go to see “What 
Every Woman Knows’’, a play 
vvritten by J. M. Barrie.

You may have a hard time 
understanding the Scotch ac- 
cent, at first, būt in a little 
vvhile you vvill be enjoying it 
immensely.

A fine playz for fine taste.
Rep.
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A pasaldinto vandens dėl gėrimo, tiškam gyvenime nfereikalingi
17 ‘ Peržiūrėtojas buvo nudžiugęs daiktai, bet gražus ir atminti-

užtikęs tokį radinį ir buvo pra- ni daiktai ir nusipirkę keletą 
_ __  dėjęs šaukti savo bendrus, kad jų chicagiečiams, gryžome at-

gavo diplomą iš Le Vedle Vir
tuose mokyklos, Ląwrence.

i

Kuriasi lietuvių draugijų 
taryba

Protokolas Pittsburgho Lie-, 
tuvių Draugijų Tarybos Stei
giamojo Susirinkimo, kuris į- 
vyko 24 d. balandžio, L. M. D.

1. Susirinkimą atidarė L. M. 
D. atstovas Juozas Virbickas 
3 vai. ix> pietų, paaiškindamas 
tikslą šio susirinkimo ir kvie
tė dalyvaujančius atstovus 
duoti savo įgaliojimus.

2. Įgaliojimus pridavė 
kančių draugijų atstovai:

a) U M. Draugija: J.
A. Vaino-

pri-

se-

muj rvcivt j vu ii CQ51 vvicvAiip; j auiuv au

jis suradęs ką gero išsigerti, gal j Chicagą, prie savo kaš-
pauostęs, pakraipęs galvą, dieninio darbo,Kanadoj hesisveciuoiani ^ėj<> bonką atgal. Matyt, tu-

_____  ri geras uosles, kad greit 
ĮspiKlžiui apšilau- tai ne degtinė.

Ateivybė Kanadon.
Svarbiausia ką noiėčiau 

1 Turėdamas gerą progą pusi- minti apie Kanadą tai tą, 
važinėti, pasiėmiau nors ir ne-Į Kanada dabartiniu laiku 
1 
ir nusitariau važiuoti ne j šil- išeiviams iš Lietuvos. Man 
tąsias. Gali l omią ar

Chicagiečio
kius Kanadoj

už-

savųjų nami
nių rūpesčių.

— J. Daračiunas.

SO. BOSTON, MASS.

cianas, J. Virbickas, 
rius.

Alex. 
ckas,

Draugija: 
Dambliau-

pri- 
kad
yra

paprastai ankstyvas vakacijas tinkamiausia viela apsigyventi
10- 

dos, kad niekas neapsiriktų, 
jei Amerikos lietuviai patartų 
savo draugams ir giminėms 
Lietuvoj, kuriuos gyvenimo 
aplinkybės būtinai verčia vykti 

I jie verčiau, 
kuogražiausios — per!vyktų į Kanadą, negu kad į 

~............................ i T, .... I

Floridą, 
Žinoma, 
pamėgi- 

Bet ir

Kas dedasi Lietuviu 
Kolinijose

FRACKVILLE PA.

Balandžio 22 d. Lietuvių 
Dr-ja Vienybė surengė prakal
bas. Kalbėjo J. Neviaokas. Mu- 
zikalę dalį pildė židžiuno veda
mas Vyturio balalaikų orkest
ras. Prie draugijos prisirašė 
naujų narių.

20

t

HARRISBURG, ILL.

Gudri mergaitė.
I l

Mažoji Onytė labai išdykavo 
ir jos motina jai pasakė, kad 
ji daugiaus jos nebausianti, 
bet atiduosianti ją kitiems, o 
jos vieton pasiimsianti gerą 
mergaitę.

Bet Onytė nė kiek to nenu
sigando.

“Tu negalėsi to padaryti,”— 
ji nusijuokė.

—Kodėl ? — paklausė nusi
stebėjusi motina.

“Todėl,” paaiškino mergaitė, 
“kad nėrusi tokio kvailio, ku
ris sutiktų gerą mergaitę mai
nyti ant blogos mergaitės.”

“DIAMOND NUDAŽO”
BILE RUSUS, DRAPERY

Tiktai jmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Lietuvis Juozas česna liko 
nltedstas nužudymui už užmu
šimą laiškanečio. Jo apeliacija 
augščiausiam teismui liko at
mesta.

Joną Sla- 
o jo broliuką Leo- 

laba sunkiai sužeidė, 
patiko,

Traukinys užmušė 
vieką, 4 m., 
ną, 6 m 
Kokiu budu nelaimė
niekas nematė.

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

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

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

tai yra tik asmeninio 
mo ar skonio dalykas, 
pati gamta mums buvo labai 
maloni, taip kad vakacijos iš-j j užsienį, lai kad 
puolė 1
Velykas ir per visą savaitę po ’ Braziliją, Meksiką, ar kitas | 

1 ’ 1 gražus ir Pietinės Amerikos šalis. Kana
doj jie rastų geresnes gyveni-j 
mui sąlygas ir šviesesnę ateitį, 
negu kur kitur (žinoma,, išė
mus Jungt. Valstijas, į kurias 

( 1 betgi šiuo laiku veik niekas
i atvažiuoti

PORT CARBON, PA.
jų oras buvo labai 
šiltas. 45

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

7

Suvažinėjęs apie 2,000 mylių i 
dvylinko kelio, norėčiau ir su i 
Naujienų skaitytojais pasida
linti įgytaisiais

Martinas Li pinskas, 
-liko užmuštas automobilio. I

FRACKVILLE, PA.

TYl.. SILPNUMUS
»v. Andriejaus 
Kucevičius. J. 
I. Kuizinas.
i. L. T. Sandaros 36 kp.: ypač Montreale

P. Dargis, P. Savickas, B. La- Montreal 
peika.

d) sv. Povylo Draugija: M.
Gurevičius, Aiex. Krivickas.

i). L. K. Gedemino Drau-
J. Ambrozaitis, J. Meke-gija:

Meno Draugija: Petras

Ba-

Draugi-
Stačinskas, K. Stravin-

Kanadoje 
įspūdžiais.
miestas.

Vietos lietuviai pradėjo or

PRAŠALINKITE
Beveik kiekvienas silpnumas — slogos, kosulys, 

bronchitis ar panašios ligos atsiranda dėl apsileidi
mo. Daugelis suaugusių žmonių yra perdaug užsi
ėmę, yra ploni ir badauja nuo stokos vitaminų, jie 
nesupranta, kad nedavalgymas yra pavojingas da
lykas apsileidimo, kuris pagamina silpnumą ir už
sikrėtimą.

26-45 iui **ou#o

Visokiems Reikalams
NOVAR tankiai yra vadinamas 
100 nuošimčių vamišis, nes jis 
yra geras visais atžvilgiais dėl 
kurių varnišis yra pažįstamas. 
Jis skleidžiasi dailiai ir lygiai, 
visas paviršis kur jis yra varto
jamas pasidaro gražus. Teikia 
geras pasekmes grindims, du
rims, medžio darbams, o labiau
siai tinka iš lauko, nes jis ne
bijo drėgnumo.

Pilsen Novaspar
— jis yru populiariai apkainuo- 
tas varnišis kuris vartojamas 
pasekmingai.

frimniiii Pninta

ir negali). Ypač ganizuotis, kad veikti politikoj 
klimato žvilgsniu Kanada yra organizuotai ir tuo aiškiau pa
kibai tinkama lietuviams. Bet rodyti savo spėkas. Jau 'du

didžiausias Ka- ’r kitos gyvenimo apystovos susirinkimai buvo laikyti ir su
randami Quebec ma*a’ skiriasi nuo Jungt. Vai-į tverta draugija, kurios pirmi-

provincijoj ir turi arti niilįouo!Įaip miestuose, 
gyventojų. Gyventojai didžiu-1 ka*P tik ir y.ra
moj savo kilme yni franeuzab; čaižiausi plotai geios žemės. 
Miestas pilnas bažnyčių, vie- 1 Kanadą dabai atvažiuoja 
nuolynų ir kitokių šventviečių/kibni daug imigrantų-ateivių. 
Niekurios bažnyčios yra 200 P’k į vieną Quebec vals'tiją, pei 
metų senumo. Prancūzės mote-|tr*s dienas (bal. 22, 23 ir 24) 
rys yra mažo ūgio, menkutės, atptaukė šeši laivai su 7,000 
mažai vartoja “pauderio”, o im*^antŲ« žinoma, naujiems 
dar mažiau “ružo”. Nors Mon- į ateiviams, kui ne važiuosi, vi- 
treal ir yra po Anglijcsr val-jsur Kalima tikėtis didesnio, ar 
džia, bet jame vyrauja franci*- :!™^esn’°+ var^° i^J^smagumų. 
zų kalba. Ir tai nežiūrint to, 
kad anglai sudaro apie trečda
lį miesto gj’ventojų, retai kur 
galima išgirsti 
franeuzų kalbą. Žinoma, dides
nėse sankrovose ir šiaip įstai
gose galima ir angliškai susi- .
kalbėti. Nestebėtina tad, kad ^urna -vra ,Yien
Montreal skaitosi ( 
džiausiąs pasauly 
apgyventas miestas 
žinoma, yra Paryžius). Žmonės 
yra labai religingi: šventųjų 
paveikslai ir kryžiai iškabinė
ti netik viduje namo, bet U* 
lauke, prie durų. Visos mokyk
los irgi yra kunigų kontrolėje, 
taip kad viešųjų mokyklų čia 
visai nėra, o vien tik parapiji
nės — katalikų, protestonų ir 
kitokių tikybų ir sektų, žino
ma, protestonų mokyklą yra 
daug laisvesnės už katalikų, bet 
vistiėk jos yra tikybinės mo
kyklos ir jose biblija skaitosi 
“svarbiausia mokslo knyga”, j 
Ant 700 pėdų augštumo Koyal 
kalno miestas turi pasistatęs, 
kaipo savo simbolą, 100 pėdų 

kuris naktį 
elektra, nelygi- 
“VVhite

Montreal yra 
nados miestas,

taip ir įninku išrinktas žetauskas. Bus 
bandoma suorganizuoti visą 
Schuylkin pavietą.

HAVERHILL, MASS.

Stanislava Biekšaitė, pasižy
mėjusi jaunutė smuikininkė,

SCOTTS EMULSION 
yra sveikatą saugojantis maisto-tonikas, turtingas 
cod-liver aliejaus vitaminas, tiems kurie badau
jąs dėl stokos vitaminų, turėtų vartoti dėl pra- 
šalinimo silpnumo. Budavokit savo sistemą su 
turtingu vitaminais Scott’s Emulsion!

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J.

f) 
Gilius.

g) SL*A. 90 kuopa: 
kanas.

h) Lietuvių Piliečių 
ja: \V 
skas.

i) A. P. L. A. 7 kuopa: J. 
Ambrozaitis, J. Mekeška.

j) A. P. L. A. 8 kuopa.
3. Po trumpo apkalbėjimo 

nutarta rinkti dienos tvarkos 
vedėjus. Išrinkta aklamacijas 
budu sekantys: Pirmininku —
J. Virbickas, sekretorium —P. 
Darg i s.

4. Paimta ant apkalbėjimo, 
ar yra reikalinga organizuoti 
Pittsburgho Lietuvių Draugijų 
Tarybą. Po visapusiško apkal
bėjimo nutarta vienbalsiai, kad 
reikalinga organizuoti Pitts
burgho Lietuvių Draugijų Ta
rybą, kuri rištų Pittsburgho ir 
apielinkės draugijas į bendrą 
organizaciją dėl gerovės pačią 
draugijų ir dėl a bei no lietuvių 
labo.

5. Apkalbėta ir nutarta, kad 
šią draugiją užvardinti Pitts
burgho ir Apielinkės Lietuvių 
Draugijų Taryba.

6. Iškeltas klausimas kaip
gulima butų suorganizuoti vi
sas Pittsburgho ir apielinkės 
draugijas į Pittsburgho Lietu
vių ir Apielinkės Draugijų Tar 
rybą. Išrinkta įvairių nuumo- __ ______ ______
nių ir nutarta išrinkti organi-. augštumo kryžių, 
zativę komisiją iš sekančių as- nušviečiamas 
menų: P. Dargis, J. Virbickas, nant Chicagos
K. Stravinskas, S. Bakanas, J. ’ bokštas. 
Kuizinas.

7. Nutarta atsikreipti į visas 
draugijas laiškais kviečiant 
draugijas prisidėti 
burgho ir Apielinkės Lietuvių 
Draugijų Tarybos ir prisiųsti 
atstovus į sekantį Pittsburgho 
ir Apielinkės Lietuvių Draugi
jų Tarybos susivažiavimą, ku
ris nutarta laikyti 26 d. gegu
žės, 7 vai. vakaro, L. M. D. sve
tainėje, 142 Orr S 
burgh, Pa., kur Ims 
platesnė darbuotė ir 
k ta pastovi valdyba 
mintos taisyklės.

8. Susirinkimą uždarė dienos 
tvarkos vedėjas J. Virbickas 
5:30 valandą vakaro.

Dienos Tvarkos Vedėjai, 
Pirm. Juozas Virbickas, 
Sek r. Stud. Paul Dargi*.

kitokią, negu

antras di- 
franeuzų 
(pirmas,

City

Prohibicija.
Svaiginantys gėrimai Mon-

Kanadoje jau nuo senai yra 
nemažas būrys lietuvių ir dau-

mažesnio vargo ir nesmagumų. 
Tečiaus turint spėkų, ir tvirtą 
valią, galima tikėtis Kanadoj 
po kelių metų prasigyventi.

« Montrealo lietuviai

iiiiinuiio
Montreale yra apie 1,000 lietu- 

savo 
nuosavybes, niekurie jų kelioli
kos tūkstančių ‘vertės. Bet pro
fesionalų* ar biznierių jie netu-; 
ri. Turbut todėl, kad jie yra 
labai Išsiblaškę po visas mies
to dalis, tad sunkiau ir yra ■ 
kas nuveikti (tiesa, jie mažai 
kĄ ir veikia). Pastaruoju lai-į 
ku pradėjo daugiau važiuoti iš1 
Lietuvos ir naujieji ateiviai pa
sirodė daug energingesni ir 
bando šį tą veikti, rengia va-j 
karus, vaidinimus ir tt. Mont
realo lietuviai turi įsigiję nuo- 
savią gražią svetainę, kelių de- 
sėtkų tūkstančių dol. vertės. 
Ji vadinasi Lithuanian Club, 
čia yra visų lietuvių centras 
sueiga; čia draugijos laiko sa
vo susirinkimus ir abelnai 
visas veikimas čia spiečiasi. 
Kasdie galima rasti ;po kelioli- 
ką susirinkusių lietuvių, besi
šnekučiuojančių jiems svarbes
niais gyvenimo reikalais.

Darbai.
Darbai Montreale, panašiai: 

kaip ir Chicagoje, eina nege- 
riausia, bet nėra ir bedarbės, i 
Užmokestis už darbą yra kiek: 
žemesnė, negu Chicagoje, bet 
kurie įsidirba ir išmoksta ko
kio amato, tai uždirba po 7— 
9 dol. į dieną. Pragyvenimas 
čia yra pigesnis —nuoma, mai
tas, drabužiai ir tt.

Šia,s žinias apie Montrealą 
man suteikė daugiausia drg. 
P. I^askauskąs ir P. ‘ šerpetys, 
žymiausi Montrealo lietuvių 
veikėjai.

vių. Daugelis jų turi

urašas Savininkų Public Utility 
S tako Sudaro Knygą Taip Dide
lę Kaip Telefonų Directory

Pirkit nuo savo vietinio 
Pilsen Vertei gos 

PILSEN PAINT & 
VARNISH CO.

, ----------------------- ----..

Daugiaų negu 650,000 vyrų ir moterų Illinois 
valstijoj yra saugiai investavę savo sutaupytus 
pinigus j public utility securities.
Jų vardai pripildytų tokią didumo knygą kaip 
telefonų directory. Pavyzdžiui, Commonwealth 
Edison Kompanija turi 42,000 šėrininkų, Chi
cago Rapids Transit Kompanija, 11,000, Public 
Service KomparĮįja iš Northern Illinois, 20,000 
— taip ir eina didelis surašąs.

Publikos savastis, operuojama ekspertų
Nursės, groserninkai, pardavinėtojai, darbinin
kai, gydytojai, stenografės, visos klasės, visos 
rasės — jų pinigai pabudavojo didelės generat- 
ing dirbtuves, didelius gaso sandėlius, pratiesė 
tinklą geležinkelio trekių ir dastatymo sistemą. 
Atsakantis vedimas jums yra užtikrintas kuo
met jus investuosite savo pinigus j securities 
Chicago public utility kompanijas.. Vyrai kurie 
prižiūri jas yra praleidę visą savo amžių biznyje 
ir savo išsilavinimu ir patyrimu pasidarė tinka
mais mokslinio ir ekonomiško vedimo reikalų 
tų kompanijų.

Saugus investmentas atdaras dėl visų
Lengvų mėnesinių išmokėjimų planas padaro 
lengviu dėl kiekvieno prisidėti prie 650,000 Illi
nois investuotojų. ,
Atsiųskite kuponą ir gaukite pilnas informaci
jas. Gali tai reikšti dėl jūsų pradžią prie gra
žios ateities.

WENNERSTENS
Iflcihi irhan'flppoTIKRI APYNIAI TURTINGAME SALYKLE

TIEKI APYNIAI
NIEKUI! NĖRA TOKIU 

KAIP SI TIENE/ NEI VIENO
prie Pitts- treale nėra tiek suvaržyti, kaip 

Jungtinėse Valstijose, bet nė
ra ir visai liuosi. Alus yra ne
varžomas ir yra geras ir pigus, 
todėl žmonės daug jo ir išge
ria namuose ir aludėse. Degti
nę valdžia monopolizavo ir to
dėl degtinės saliunai neparda
vinėja. Slapta gi pardavinėti 
nėni pelno, nes kiekvienas ga
li gauti degtinės valdžios san
krovose po 4, 5 ar 6 dol. už 
kvortą, žiūrint degtinės- rū
šies. Bet daugiau kvortos ant 
karto vienam žmogui nepar- 
duodama. Man išrodo, kad to- 
kis svaigalų pardavinėjimo su
tvarkymas yra daug išmintin
gesnis, t negu Jungtinėse Vals
tijose. Viena, visą pelną iš 
degtinės pasiima valdžia, o ne 
saliuninininkai; antra, tai 
munšainas neturi pasisekimo; 
trečia, ir kas svarbiausia, prie 
tokio svaigalų pardavinėjimo 
yra daug mažesnis girtavimas.

Važiuojant per sieną (rube- 
žių), ten ir atgal, traukinį per
žiūri Kanados ir Jungt. Valsti
jų valdininkai, kad visi keliau
tojai turėtų pasus ar kitokius 
įrodymus, taipgi kad nesi vežtų 
daiktų ir kad į Jungt. Valstijas 

inejsivežtų degtinės. Bet apžiu- 
Į Įėjimas yra tik pavirš utinis...^.---- ---
'Mes vežėmės degtinės bonkoj pildytos “suvenirais”. Tai prak- * •—t

., Pitts- 
apt ariama 
bus išrin- 

ir paga-

mmnmmnmimn i 
PERLINES

OUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

Ar jus žinote, kad
Bastilia yra suteiktas vardas 

Francijos kalėjimui, kuris yra pa
statytas 1370 ir 1383 metais, origi
naliai kaipo tvirtovė, bet vėliau 
vartojamas kaipo kalėjimas. Jis 
buvo sunaikintas sukilėlių 1789 me
tais. Tai buvo vieta didžiausių kan
kinių žmonių tais laikais. Ar jus 
žinote, kad flelmary rūkytojai ne
nuvargsta rūkydami Hehnarus, nes 
jie priguli prie tikrų cigaretų, bet 
ne paprastų. Susipažinkite su Hel- 
marais šiandie, karalienė žymiau
sių cigaretų.

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

Gryšdami atgal buvome su
stoję pamatyti Amerikos ste
buklingąją vietą — Niagara 
Falls vandenpuolį. Ištikrųjų, 
yra verta pamatyti tą didįjį 
gamtos stebuklą. Vanduo puo
la kaip nuo kokio 15 augštų 
muro — J75 pėdas žemyn su 
didžiausiu smarkumu, krioki
mu ir gražiu, nuo saulės spin
dulių sipalvuotu ruku.

Pats Niagara Falls miestas 
yrazga,na švarus ir jaukus. 
Malonu butų jame pabūti kele
tą dienų, ypač vasaros metu, 
nes be vandenpuolio yra dar 
apielinkėse ir daug gražių miš
kų. Miesto gi sankrovos yra už- Valstijar1

Padarytos iš 76 ir 102 raktų oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie
niniais “reeds”. Dailus užbaigimas ir 
gražiai išmargintos.

Neapsigaukit, žiūrėkit,, kad ant 
koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Katalogus siunčiame dykai

VITAK-ELSNIK CO. 
4639 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL. 
nmniniiirTiinnmii

Utility Securities
Company

72 West Adams Street, CHICAGO 
St. Louis Milwaukee Louisville Indianapolis

Į Utility Securities Comany,
72 West Adams St.,' Chicago.

| Be jokios man ataakomybžs, malonėkit at- 
sisti literatūros, kur pasakoma, kaip aš

I galiu inVestuoti j public utility staką, mo
kant) apie 6%, lengvais išmokėjimais jei

I norOSiu.
Vardas

| Gatvė
Miestas

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



GHICAGOS J,: 
ŽINIOS

f PROFESIONALŲ 
| GOLFO TURNAMENTAS

Chicagai stokuoj a apie
tuoni milionai dolerių, kad 
vilkus miesto gaspadorystę 
metų galui. Taip skelbia poli
tikieriai. Gyventojai gali lauk
ti iškalno, kad jų taksos padi
dės.

r'' da-
iki

John Jonės, 155 N. Clark st., 
įėjo su savo širdies patieka 
rūbų krautuvėn 131 So. State 
st. “Imk ką tik nori, širdele,“ 
tarė jis merginai. Ši pasiėmė 
prekių už $170.00. Jonės išda
vė čekį, čekis pasirodė neti
kęs. Jonės atsidūrė šaltojoj.

Oi tos moterys, moterys. Del 
jų ir Adomas ne to rojaus!

tapo sti-Astuoni policistai 
spenduoti. Kaltinami jie kišių 
ėmimu.

Turnamenlas įvyksta nedė
lioję, gegužės 8, 1927 (>akj 
ILilis golfo aikštėje.

Pradžia 1:30 P. M. Visų da
lyvių prašome būti vietoje tru
putį anksčiau, kad galėjus visų į 
kartu paveikslą nutraukti. Jau 
padaryta sutartis su manaže-’ 
riu, kuris apsiėmė mus 
forsomais leisti pradėjus

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

lijau pats vienas: čia tai jau 
tos purės ant gero neišėjo.

—Reporteris Japu-Jahnis.
____ ______ \

Bridgeportas
Fot. Stankūno muziejus

___ Stankūnas
visus visų mylimas

mi- koplyčia, tai tikras
nėiu laiku. Taip kad visi lietu- Kas buvo .pas jį studijoj arba 
viai los arti vieni kitų.

Jau gauta trofija laimėtojui “gyvų nabašninkų 
ir kiti prizai. * Tarpe paprastų

Minėtoje vietoje ; ’ ’
patogu laikas praleisti ir tiems, vyrius. Lietuvoj 
kurie nelošia. \
žadėjo leisti visus, kurie tiktai nes, k. t. Dr. J. Basanavičius, 
atvažiuos, naudotis visomis‘Are. J. Matulevičius.
kliubo privilegijomis be jokio 
atlyginimo.

Del informacijų telefonui>ki-j 
te Liet. Golfo Kliubui, Bonle-i 
vard 6648.
Turnamento Rengimo Komisija

ridgeporte yra 
graborius”. "Jo 

muziejus.

prie lango, tas matė kiek ten 
su'knėuta.

griešninku” 
yra labai'rasime žymiausius tautos did- 

------ 1 „-----[.„„J— —- , j jų nebėra, o 
Manažeris pri- pas Stankūną jie kabo ant sie-

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACI.dk BANKO*

Naujienų Pinigų Siunti mo 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 save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavot
21869—A. Gildučiui 
8722—A. Dulskiui

12866—J. *Bušauskui 
8712 L. Martinskui 
8752—G. Pilvelienei
8755— M. šelkauskaitei
8756- - D. Vaičikauskienei

12863 -A. Balčiūnui 
8719—S., Petrauskaitei 

12865—O. Sadakerskytei 
šlusnis 
Betoeriutei 
Ačienei 
Jurevičienei
Petravičienei

Norvaišienei
Piluckienei

Jonušui
Laučaitei

24467—M 
8750—P.
87 H>- A.
8747—E.

21867—M
8715—O. Butkienei 
8762—0 
8768—P.
8769 S.
8772—J.
8790 Stanislovui Ližaičiui 
8760—Jonui Mekalajunui 
8792—Jonui Tebeteki u i

8521 Antoninai Povilionio 
12801—Liudvikui Juncvič 
8543—Anelei Stonkienei 
8586—Mar. Varpiotaitei 
8601 Augustui Bartuliui 

55980 Antanui Kunevičiui 
; 12828 Stefanijai Kairaitei

8773—Zigmui Bieliūnui
8771—Anton. šepkienci
8776—Jonui Bitinui
8786 Jonui Karbauskui
8813— Ra I a 1 u i Gutauskui
8802—Antanui Jurėnui
8801—Amilijai Grigalienei 

12869 Elžbietai Antonaitis
8796 Antoninai Bukauskienei | 
8807—Onai Mileikienei
8797 Juozapui Bukauskui
8798—Klemensui Durni
8801 Juozui Stanioniui

23101 Liudvikui A londeriu i
56015 'Elžbietai Bagočienei • 
56019—Teklei Slunksnienei

112—Jonui Valoniui
8821—Julijonai Dičmonienei 
8830—Juozui Teleišai

12876- H oz. 'f. Vaitekunaitei 
21762—Aleksandrai Mikšienei 
23242 Liudvikui Žukauskui

Stapkunas myli dailę ir ar
simai draugauja su artistais. 
(Aną dieną užėjau pas jį ir ra
dau p. Babravičių su Vanagai
čių, 
(i i ją 
kti.

I sienoms
j Vanagaitis aprobavo — patvir
tino. Dabar studija atrodo 
“first class”. Viskas atrestau- 
ruota sulig paskutinės mados. 
Paveikslai ant sienų šokinėja 
savo gražume. Pati koplyčia 
ant lubų įtaisyta modemiškai 
ir dabar žmogų gyvą nutrau
kia, o “dusią” sau pasilieka. 
Kas nori savo “dusią” pamaty
ti, tas tegul nueina dabar pas 
Stankūną kol viskas naujai į- 
rengta. Fotografas Stankūnas 
virto artistu—fotografu. Jo pa
veikslai geriausi. Kitos koloni
jos įsitikinę tame, kaip nusi
pirks jo darytų fotografijų mu
ši; artistų.
• Kas turite laiko, užeikite 
pažiūrėti ar gražios artistiškos ■ . .
sienos. Įėjimas veltui. Gjalit ir l>nal» ai 
nesifotografuoti. —P. B.

Stankūnas dekoravo stu- 
ir prašė “popierius” išrin- 
Ai’t. Babravičius išrinko 

popierių” ir komp. A.

I ką dirbo neapmokamas, dabar 
| pasitraukė.

Veikianti akč. k(/n)isija yra 
rimtai įsitikinus, jog ši kova 
bus pilnai laimėta ir B-vės tur
tas vertes $50,000 bus atgau
tas, o visi Amugelninkai bus aš
triai nubausti kalėjimu ir pini
gine pabauda, jeigu tik mes— 
akcininkai — suteiksime šioj 
valandoj reikalingos finansinės su vadinamu Bricklayers ba- 
pagelbos. Todėl sekančiam sek- (sebolininku jauktu ateinantį 
madieny, gegužės 8 d. kaip 2'nedėldienį Quigley darže, ka
vai. po pietų, susirikime visi, ris randasi prie 21 gatvės ir 
kaip vienas, B-vės “Bubąs” ak- Kostner Avė. Abu jauktu yra 
cininkai į Mildos svetainę,1 geri sportininkai. Todėl galima 
3140 So. Halsted St., nes būti
nai reikalinga didžiumos akci
ninkų aptarimui kalbamų rei
kalų, be ko veikianti akc. komi-;O tą dieną bus kas nors nepa- 
sija negali duoti jokių konkre- prasto, negirdėto ir nematyto 
čių patarimų >Ųei vykdinamų į- Čia jau labai senai. Tą dieną 
sakymų B-vės valdybai Kaune, kareiviai maršuos gatvėmis. ’ 

šis susirinkimas veikiausia j Tai bus tikra kareivių iškilmė, j 
bus paskutinis, todėl nepraleis- į Visi rinkittės, ypatingai tie,' 
kitę jo nė vienas, kad vėliaus kurie turite automobilius. Galė- 
nesigilėtumęt. Vienkart komisi-Įsime sutaisyti tikrai skaitlingą 
ja išduos pranešimą ir atskaitą' parodą, 
iš nuveiktų darbų šiam reikale 
Bukite visi Mildos svet. paskir 
tu laiku.

—B-vės “Rūbas’* Akc.
Veikianti Komisija.

Bridgeportas

Cicero
Basebolininkų imtynės

Quigley’jų jauktas susiims

tikėtis labtii įdomaus lošio.

Jau netoli 15 diena gegužės.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

■■
senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dl J. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
« Valandos:

Nuo 2 Iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Ned4-« 
liol nuo 2:30 iki 4:30 po pietj

REZIDENCIJA:
2226 MarHhaJl Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

X

automobilių.

Dabar aišku, kad Ciceroj vis
ikas galima. Anais metais Nau- 
i jienų kontestante laimėjo Leo
Švėgžda gražų 
šiame Naujienų konteste lai
mėjo automobilių Lukoševičius.
Ir laimėjo todėl, kad dirbo. Lu
koševičius ciceriečių tarpe yra 

“Surprise parės’’, “prohibiše- labai populiarus žmogus.
nai” ir kitokie galai -----------

Dabartinis laikotarpis, 
biznieriai vadina, yra

,Tas pats kai kada ir su žinio
mis užeina. Jūsų reporteris 
Japų-Jahnis bėgioja
po Bridgeportą, kad suradus 
kokią naują žinią, bet kad 
“slow”, tai ir su žiniomis 
“slow”.

Užėjęs pas vieną gerą tautie- 
jis paklausė: 
—Kas naujo?
—Ogi nieko! .Biznu ein si 

ir vi^s naujienos.

Automobilių važinėtojoj
kaip doroje gali džiaugtis. Pereitą 

slow”. i pirmadienį žmonės ir miesto 
valdininkai galutinai nutarė tai 
syti gatves, žinoma, buvo ir 

sukaitęs priešingų. Bet už taisymą kelis 
kartus daugiau žmonių išsireiš
kė. Kaip girdėti, greitai pradės 
ir darbą varyti. Juo greičiau, 
tuo geriau. —Ciceronas.

Mirė Aleliunas.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

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

4712 So. Ashland Avė. 
Boulevard 7580

• ' ----- -.............. --------

WETZEL & PETERSON 
GUABORIAI

Privatiški Ambulansai 
408 N. Sheridan Rd.

Waukegan, III.
• Phone 95

šiuomi pranešu giminėms ir 
draugams, kad aš Stasė Gie
draitienė perkeliu savo brangų

VINCĄ GIEDRAITĮ
mirusį gegužės 14 d., 1925 me
tuose. Kūnas bus perkeltas j 
nuosavų lotą Tautiškose kapinė
se, Subatoj, 7 d. gegužės, 1927 
11 vai. ryto.

Kviečiu visus gimines ir drau
gus .atvažiuoti ir dalyvauti ant 
kapinių.

Ndliudę

Moteris Statė Giedraitienė, 
duktė Polionija ir sūnūs 
Vincas Giedraičiai.

J.F.RADZ1US

10 metų mirties sukaktuvės

JUOZAPO PETRAVIČIAUS

ko-

Pigiaisiaa Lieta vii 
Grrthvnv* Chiragoje 

laidotu vėto patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to- 
d<d, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
atJjn.

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

SKYRIUS:
3238 S. Flalsted St. 

TeL Blvd. 4063

GYVENIMAS
Mlnesiifis žarnalaa

8662—Anatolijai Bučaitei 
22608 PuofkaTienei KtiŽinjferai 
23382—3—L. Vaičiūnienei
23387—Juozui Jučkai
23389—Elžbietai Stankūnienei

‘ 12812—Kolrinai Pocienei 
21851—Pranciškai Jurkonienei 

8678—Pranciškai Zurbienei
12847 Albinai Baltrušaitienei 
21857 Teklei Kivilienei
8706 -Anastazijai Kirdulienei 

23397 Juozapui Blauzdis
' 55992—Justinui l’zniui
55995 Aleks. Račkauskienei 
55998- JuozAii Servetauskui 
56009 Matuliutei Marei
12857 Selemonui Staniuliui

I /

8738 Feliksui Kazlauskui 
8753—Onai Zakrzauskienei
8718-Ignui Indrišiunui
8761—Antanui Narfbutui

i 21870—-Monikai Jasutienėi
8741 —Onai Baličienei
8t4.'
8757—Albinui Bielskiui

112868—Vladui Kiguoliui_
Į 8777—Onai Piveraitienei

8785 Vladisl. Putvinskui
i 8787 Domicėlei Vidmontienei
121874 Jonui Vaitkui 

8771 Onai Bosickienei

Komp. Vanagaitis išvažiuoja
T-----v------ »

Komp. A. Vanagą i tis, buvęs 
“Birutės” vedėjas, apleidžia 
Chicagą 7 d. gegužės ir Vyks
ta į Detroit, Mich. 11 geg. ten 
atsi U i s B abra v i (Ji aus-Valn agai- 
Čio koncertas. Iš Detroito 
gerb. artistai vyks į Cleveland, 
ir Rochester, N. Y.

A. Vanagaitis Chicagon su- 
gryš apie vidurį birželio mėn. 
Laimingos (keliones!

Į Mums besikalbant, vidun į 
eina dvi ..... .
nesnė, o
nė, ir iš to galite suprasti, kad 
ji dvigubaį sędtesTie. Jaunoji 
pasilieka prie aurą, o senoji 
ateina prie musų:

—Bučeri, tai*aš noriu su ta
vim kalbėtu. *w»Tau žinai, kad

“leidės” ■ 
kita dvigubai stores-

Mirė lietuvis Aleliunas, 
kios trys savaitės laiko persi
kėlęs gyventi čia iš Ghicagos. 

viena jaū-’Džiova. Paliko moterį ir tris 
dukteris.

Reporteris.

Town of Lake

Kazimierai Gosickai

8767 Petrui Masiliūnui 
8775—Antanui Jurkštui 
8791 Barborai Spingienei 
8758 Juozap. Alcknevįpenei 
8778 Uršulei Pulmonienei 
8782—Juozapui Pranckevičiui

BILLY’S' UNCLE
* 1

Kai kurie lietuviai ant Town

SVARBUS SUSIRINKIMAS
B-VĖS “RŪBAS“ 

AKCININKŲ

mano duktė ęina už vyro, taigi 'of Lake yra ytin giliai susido- 
aš jai rengiu Surprise parę”. mėję įiolitika. Taip 13 wardo

—Tai gerai, ‘ atsako bučeris, vadinamieji busteriai
— ir aš prisidėsiu su doleriu.

—Ne, aš mažiau neimu, kaip'(nutarė ir išrinko
penkinę.

—Ale
—Tai

. Ir abi
dolerį.

turėjo 
nesenai susirinkimą, kuriame

> komisiją 
kreiptis į centralinius miesto 
valdininkus reikalaudami, kadaš dabar neturiu.

i? nereikia. j miesto valdžia daugiau domės
išėjo lauk palikdamos atkreiptų kovai su nusižengi-

mais šioj miesto daly.
Tolia,us, tame pačiame susi- 

Mąstydamas apie tai, kad rinkime nutarta reikalauti, kad 
dagi “surprise parių” lėšos ky- butų nugriauta Davis parko 
la, o uždarbiai ne, ir spiaudy,-' tvora. Dalykas toks, kad da- 
damas, kad geresnių žinių ne- bar, kai parkas aptvertas tvo-
galiu gauti, nukiutinau net ant ra, tai atvažiuoja iš visur į-
28 gatvės ir Walla.ce kampo. | vairių spoitininki), o vietos gy-
Štai namas No. 2808. Ahtras ventojams norisi patiems tuo

w I I • 1 • • 1 J •

Jau trečias metas eina, kaip 
B-vės esanti valdyba Kaune 
yra iškėlus kelias bylas; bū
tent civilinio ir kriminalinio 
pobūdžio Šiaulių Apygardos 
Teisme prieš šmugeln inkus
Gudžiūną, Karsoką ir Kuosai t jį. aukštas tuščias, o ant durų už- parku juo liuosiau naudotis. 

t r* * • i — t t • • w v nVisa eilė tardymų ir nagri- rašąs: 
nėjimų bylų jau atsibuvo.

| Teismas esąs išnešęs prielan
kių nuosprendžių B-vės naudai.

Sulig prisiųstų B-vės valdy- hibišenai, tai ir prįvačių pilie- 3430 So. Emerald avė., ėjo pas 
bos iš Kaunę raštų 
mentų,

(svarba tolesniam vedimui bylų, pasiklausti, kas atsitiko.
i matosi reikalas, kad Amerikoj 
J gyvenantieji akcininkai kuo 
, skubiausia pagelbėtų finansais 
[reikalui nusamdimo atatinlka- 
’mo advokato baigimui bylų. 
Mat p. V. Mačys, kuris visą kū

Closed 
for violation 
Law.“

Na, manau sau, jau tie pro- dienų atgal Jonas Kvaraciejus,

for one year 
pt Prohibition Suvėluota žinia. Bet geriau 

vėliau, negu niekad. Keletas

ir doku- čių duris pradėjo uždarinėti, ir draugą, kuris gyvena 4618
kuriuose nurodoma įėjau šalia esančon krautuvėn Marshfield avė. Vėliaus rasta 

‘Kvaraciejus negyvas alėjoj 
Užgirdau: pertankiai, girdi, tarp namų. Kvaraciejaus bro- 

rengravo “surprise ipares.” lis sako, kad jis dės visas pa- 
Prohibišenai esą negalėdami stangas, idant ištyrus tikrąją 
nieko padaryti, uždarė butą ir brolio mirties priežastį. Nabaš- 
išardė visą lizdą. ninką laidojo graborius Eudei-

Pasukęs llalstričio link kis.

Iš MilvidiŠkių kaimo, Pa
vandenio parapijos, Telšių ap
skričio. šiandie sukanka 10 
metų kaip persiskyrė su šiuo 
pasauliu J. Petravičius. Nete
kome mes šviesios žvaigždu
tės. Tave slėgia šalta žemelė, 
o musų širdis spaudžia nuliū
dimas ir graudžios ašaros lie
jasi iš akių. Lai būna jau! 
lengva ilsėtis svetimos šalies 
žemėj. Brangus musų broleli, 
žiauri mirtis atskyrė tave nuo 
musų a n) amžių, o mes tavęs 
neužmiršim niekados. Gedu
lingos pamaldos atsibus šešta* 
dienyj, gegužio 7, 8 vai. ry
to, Visų šventų parapijos baž
nyčioj, Boselande.

Kviečiame, gimines 
gus į pamaldas.

Nu lindusi sesuo 
Gustienė ir brolis
Petravičia, 311 Kensington avė.

Lietuvoj 2 seseris: Petronė
lė ir Kazimiera ir brolis Fran- 
ciškas.

Antanas Žymontas 
Redak tori us-Leidi j as 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669

GEGUŽINIS
“GYVENIMO” NUM.

JAU ATSPAUSDINTAS
Prenumerata metams ___ $2
Pusei metų ..........   31
Kopija ......................   20c

ir drau-

Marijona
Feliksas

I
pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

Tcl. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 

? neturime išlaidų už
laikymu skyrių*

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL.

j

S. D. LACHAWiuZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o 
darbu husito 
nėdinti.

Tcl. Canal 
ir 2199

TAI yra piuku jeigu gali taip 
‘ padaryt, jo£ kitiem patiktum. 

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 

"tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios iurado sustata 
kurs' ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalčs — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Loųis, U. S. A.

mano 
užga-

1271

I

LISTMINS

Lsaibsrt Phsnnacd Co., S«m Looh, U. S. A.

KOPERACI.dk
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7 ealras 
Muzika

BABRAVIČIAUS KONCERTAS 
ARTINASI

Announcements
Praneli roai

B-vės “Rūbas” okc. susirinkimas 
atsibus sekmadieny, geg. 8 d., 2 v.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia____

po pietų, Mildos svetainėj, .šuo o 
į Halsted st. Veikianti akcininkų ko- 
i misija turi gavus iš Kauno dnuf 
• svarbių dokumentų, kurie reikalih- 
gi umaus aptarimo. Todėl visi ako. 

Operos sezonui užsibaigus, privalo dalyvauti šiame susirinki- 
pirniutinis artisto Babravičiaus ,ne’ B-vės Kubas Komisija, 
kcncertas įvyksta gegužės 
dieną, Lietuvių Auditorijoj.

Nors tai ne |
ravičiaus koncertas Chicagoje, i 
tečiaus dainos mylėtojai ne-' .........
kantriai laukia dienos ir vtdan- I vitarpinės

..Kultūros Ratelio susirinkimas 
įvyks suimtoj, gegužės 7, 2:3(1 vai. 

pirmutinis Bab- ,P‘» ^ 3308 Evergrcen avė. Visos
1 . 'susirinkite. —Valdyba.

dos, nes tai yra vienas iš tų re
tų artistų dainininkų, kurie 
apart teknikos labai daug jaus
mo Įdeda dainon.

Babravičiaus daina, tai sielos

Jam dainuojant musų gimti
nes dainas klausantis nors ir 
užkietėjęs komerciniu gyveni
mu žmogus noroms nenoroms 
atgalios neriasi j prigimties kai
li, mintis ieško atsiminimų, o 
jausmai tarsi didžio dainiaus žo
džiais lydimi, skrenda Į tolimą, 
gal jau ir užmirštą praeitį, — 
į tolimąsias, į numylėtas 
lių šalis.

Babravičiaus koncertuose 
vienas: ir darbininkas ir
bininkaš, daktaras ir advoka
tas, ir kitokio užsiėmimo žmo
nės turi progą sužadint sielą, 
“atgaivint jausmus”.

fcį kartą jam akompanuoja 
gc rb. Vanagaitis, o tai bene bus 
viena iš patogiausių jo koncer
to kombinacijų. —Juozas.

tėve-

kiek- 
vaiz-

P-lės Onos Vilkiutės ir George 
Graham’o koncertas

Jessie B. Hali rengia kon
certą p-lei Onai Vilkiutei (sop
rano) ir George Graham’ui (ba
ritonas) — jaunų amerikiečių 
serijose. . M.u.

Koncertas rengiama ketver
ge, gegužės 12 d. Programas la
bai įvairus. P-lė Vilkiutė tarpe 
kitų dainų sudainuos ir keletą 
lietuviškų dainelių, kaip antai: 
Tykiai Nemunėlis plaukia, Miš
kas rauda. Oi greičiau.

Koncertas Įvyks ketverge, 
gūžės 12 d. Pradžia 8:15 v.

Lietuviams, be abejonės, 
labai smagu, kad jų dainos
dainuojamos tokiose vietose, 
kur daug svetimtaučių girdi 
jas.

Kitas dalykas: p-lė Vilikutė, 
rodosi, gerai padarė pasirinku
si sudainuoti šiame koncerte to
kias dainas, kaip “Tykiai Ne-

ge- 
v.
yra 
v ra

munėlis plaukia” arba “Miškas 
rauda”, 'lokių dainų melodijos 
išreiškia ne tik lietuvių sielą. 
Jos randa atbalsio ir jausmuo
se kiekvieno rimtesnio, ypač 
pavargusio gyvenimo kelionėj 
svetimtaučio. O ir linksmiau
sio budo ponai ir ponios mėgia, 
klausydami budrios gaidos, 
karts nuo karto išlieti ašarą — 
taip sakant, nuplovimui sąži
nės.

Chicagos lietuviams patarti
na skaitlingai atlankyti 
Vilkiut «»s ir p. Grahamo kon-
certą.

Koncerto vieta: Fine 
Beeitai Hali, 410 S. Michigun 
avė.

Arts

Announcements
Pranešimai

'DEL KELIAVIMO LIETUVON
Jau artinasi “Naujienų” ekskur

sija Lietuvon ir laikas visiems pra
dėti rengtis.

Atsiminkit, kurie nesat Ameri
kos piliečiai, yra labai geras da
lykas apsirūpinti iš anksto su lei
dimu sugrįžti, Lietuvos pasportu 
ir kitais reikalingais dokumentais, 
kurių gavimas užimą pusėtinai lai
ko.

Kas tik rengiatės keliauti Lietu
von ateinančią vasarą, kreipkitės j 
“Naujienas”, o čia jūsų reikalai 
bus aprūpinti ir geriausiai sutvar
kyti nuo pradžios iki galo. Kitų 
miestų lietuviai taipjau gerai ap
rūpinami ir prirengiami gelionei, 
kaip ir vietiniai.

Pradėkit rengtis tuojau.
NAUJIENOS.

Joniškiečių labdaringas ir Kultū
ros Kliubas susirinkimas atsibus 
gegužės 8 d., 1 vai. po pietų, J. 
Ažerskio svet., 4600* S. Paulina st. 
Malonėkite atsilankyti j šį susirin
kimą visi nariai. —Kliubo Valdyba.

REIKIA atsakančių merginų na
mu darbui, algos $10 iki $15 i sa
vaitę. Mrs. Foster, 1607 W. 6Š St. 
Hemlock 0055.

Business Chances 
_ Pardavimui BĮznijiii

PIRMOS kleaos bučernė ir groser- 
nė pardavimui, geras biznis, lietuvių 
ir lenkų kolonijoj. Gera priežastis 
pardavimo, netoli nuo Pullman Works 
Šaukit Pullman 7655.

Help VVanted—Malt
Darbininkų Reikia

MAN REIKIA PENKIŲ VYRŲ

Chicagos 
atsibus nedėlioj, 
sonic Temple svet., 1547 N. Lea- 
vilt st.. 2 vai. po pietų. Nariai ma- 
’onekite susirinkti įnikti užsimokė
ti užvilktas mokestis, taipgi kurie 
persikėlėle j kitas vietas, priduo- 
kite savo antrašus.

X. ša i k us, rašt.

Lietuvių Draugijos So
pos susirinkimas 
gegužės 8 d. Ma-

SLA 109 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadieny, gegužės 6 
dieną, Meldažio svet., 2242 W. 23rd 
PI., 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
kviečiami Imtinai atsilankyti.

Valdyba.

kuopos \ susirinkimas 
6 d., |>enktadieny. 8:30 

vakaro, 816 Raymond Chapel 
, svet., 31 gt. Kuopos nariai malo-k 
nėkit atsilankyti susirlnkiman, nes 

1 randasi svarbių reikalų. —Sekr.

S LA 335 
bus gegužės 

' vai.

Vilniaus Vadavimo Komiteto visuo
tinas susirinkimas {vyks pttnyčioj, 
geg. 6 d. 8 vai. vak. Lietuvių Audi
torijoj.

Visi atstovai ir nariai prašomi at
silankyti. ' — Valdyba.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš- 
I kas Kliubas laikys mėnesinį susirin- 
|kimą, penktadienyj, Gegužio 6 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Auditorium, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai ma
lonėkite laiku susirinkti, nes 
daug svarbių dalykų aptarti.

— S. Kunevičia, nut.

randa.s

rašt.

KliuboIllinois Lietuvių Pašalpos 
mėnesinis susirinkimas įvyks penkta
dieny, Gegužio 6 dieną, 8 vai. vaka
re Lietuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St. Visi kliubiečiai esate 
kviečiami pribūti paskirtu laiku. Taip
gi, kurie išpildėte kliubo aplikacijas 
laike kliubo vakarienės, atsilankyki
te, o busite priimti j kliubą be įsto
jimo mokesčio.

— A. J. Lazauskas, sekr.

Brighton Pork. S. L. A. 176 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks Gegu
žio 6 d., 7:30 vai. vak., Jokantų na-

• rae, 4138 Archer Avė. Gerbiami na- 
riai-ės malonėkite visi dalyvauti, nes 
yra daug svarbių dalykų. Taipgi at-; 
r.iveskite ir naujų narių prisirašyti į 
S.tL. A. — A. Trejoms, sekr.

North Side. — S. L. A. 226tos kp. 
.Jaunuolių Tėvų susirinkimas įvyks 
šiame penktadienio vakare, Gegužio 6 
d., Liuosybės • salėje, 1822 Wabansia 
Avė., pradžia 7:30 vai. vak. Visi tė
vai ir komisijos bukite laiku, turime 
daug reikalų aptarti. — Komitetas.

EKSTRA

CICERO, ILI

R. L. R. KLIUBO NARIAMS

B. T. & W. L. laimėjimas piano ir 
šokis katras turėjo įvykti » subatoj, 
gegužio 7, 1927 m., W. Lukštos sve
tainėj, 1500 So. 49 Avė., Cicero, III. 
Yra nukeltas ant Octoberio 15 die
nos, 1927 m. Priežastis — negali
ma suspėti su serijomis.

PRANEŠIMAS
Pranešu savo draugams ir pažįs

tamiems, jog nedėlioj, 8 gegužio 
švęstu atidarymą savo fanuos. Vie
ta gerai žinoma ir smagi. Kviečiu 
visus atsilankyti. Turėsiu gėrimų ir 
užkandžių.

Julius Savickas, 
Justice Park, III.

Personai
Asmenų leSlco

Aš Ona Orentukė po vyro Nase- 
vičienč paieškai! savo mylimo bro 
lio Jurgio Urento. Jis yra gimęs 
Slavikų parap., kaimo tikrai nepa
menu, rodos kad šilininkų, Suval
kų guber., šakių apskr., Kidulių 
vaisė., pašto Jurbarko. Girdėjau, 
kad jis gyvena Anglijoj. Jei kas 
žinote apie tokią ypatą, malonėkite 
man pranešti, aš labai turiu svar
bų reikalą jam pranešti, o aš bu
siu jums dėkinga.

Adresas:
Ona Nasevičienė,

742 — 7th Avė., Milwaukee, Wis.

REIKALINGAS partnerys siuvė
jas j kriaučių šapą, vyras arba mo
teris, jei mažai mokėtų darbą, ga
lima išmokinti. 3404 S. Halsted St.

REIKALINGI 6 pentoriai, 3 po- 
pieruotojai, turi bot unijistai. At- 
sišaukit greitai. 3447 W. 66 St. 
public 4139.

Fumished Rooms

Re-

PARENDAVOJIMUI kambarys. Di
delis, šviesus, karštu vandeniu ap
šildomas. 7015 S. Rockwell st. Tel. 
Hemlock 0379.

RENDAI kambarys moterei ar
ba merginai, šviesus elektra, mau
dynės, pigi renda, 2 lubos iš užpa
kalio. 3308 S. Union avė.

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

1739 So. Halsted St.
Box 923

P/kRDAVIMUI grosernė ir bučernė 
Irjftl geromis sąlygomis.

1408 So. Union Avė.------- ,—---- -------- ----
PARDAVIMUI bučernė — cash 

biznis. Gerai įrengta, senai išdirbta 
įstaiga. Yards 5142.

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO pulkus muro namas, 

5 pagyvenimu, 3 po 5 kambarius ir 
2 po 4 kambarius, namas randasi 
lietuvių kolonijoj; parduosiu už 
$18,500 arba mainysiu ant formos, 
didesnio namo arba bučernės, dry 
goods Storo, restorano. Kreipkitės 
pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Real Estate For Sale
Namai-žeml Pardavimui

PARDAVIMUI 2 aukštų biznio- 
fns namas su restoranu. Pigiai. Ge
ras biznis. 2138 S. Halsted st.

ČIA YRA JŪSŲ GERIAUSI 
PROGA 1

spe-
tik^

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė arba mainysiu ant bile ko. Einu 
j kitą biznį, 4550 S. Marshfield Avė. 
Tel. Boutęvąrd 7452.

IŠSIMAINO 2 flatų naujas muro 
narnas po 6 ir 6 kambarius, su 3 
karų muro/ garažu, namo kaina 
$15,500. Parduosiu arba mainysiu 
ant mažesnio namo nepaisant 
linkės. Kreipkitės pas:

F. G. LUCAS <ft CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

apie-

Musical Instruments
Muziko* Instrumentai

REIKIA salesmenų pardavinėti pa
rinktas prapertes, greitai augančioj 
S. W. apielinkėj. Gera proga, važi
nėjimo išlaidos apmokamos. Malkin 
& Robin, 3156 W. 95th St.

BIZNIO BARGENAI
Pardavimui lotai 50x125 prie 

Archer avė., šalę dvigubos sekcijos 
linijos, kaina $6000, išmokėjimais, 
50x125 prie Harlem avė., kaina 
$1500, išmokėjimais, 25X125 prie 
Archer avė/, transferiniame bloke, 
kaina $2500, išmokėjimais. Visi 
>ai pigiai. Pasimatykit su

J. N. ZEWERT & CO. 
1377 Archer Avė.

la-

REIKIA vyry darbui j pirtį, 1115 
S. Paulina st.

REIKALINGAS kriaučius prie tai
symo rūbų ir prie prosinamos ma
šinos. 6629 S. Ashland avė. Tel. 
*rospcct 6453.

JETUVJAI, lenkai, slavai, rusai, 
johemai vyrai, kurie dirbs ir ku
rie nori uždirbti pinigų. Patyrimas 
nereikalingas. Bus pasamdyti 
die. Algos $30 i savaitę, 4% 
so ir bonai. Pasimatykit su 

Mr. J. Bartkus, 
Suite 707, 132 W. Madison

Slan
komi-

St.

REIKALINGAS senas blaivas, ne
vedęs žmogus prie valymo kamba
rių ir taisymo lovų. Valgis, kam
barys ir užmokestis. 1606 South 
Halsted st. <

Automobiles
PARDAVIMUI 1 tono Ford 

trokas, tinkąs dėl bučernės 
kitokio biznio.

NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted st.

ar

PARDAVIMUI Shevrolet sedan au
tomobilius, naujas, visai mažai važi
nėtas. Parduosiu už teisingą pasiū
lymą. Matykit po 5 v. vakare. 
4357 So. Washtenaw Avę.

Fumiture & Fixtures
• Rakandai-Itaisai
STORAGE SALE

Naujų rakandų ir kaurų suban
krutavusių ir phliktų pas inus san
dely!. Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarais iki 10, nedėliomis iki 6. 
Dykai sandėlis. Dykai dastntymas.

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

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

PARDAVIMUI svarstyklis, regis- 
teris ir kitokį dėl grosernės daiktai. 
Matyti vakarais po 6 valandai.

. 3738 So. Union Avė.

Musical Instruments

GROJIKUS pianas tiktai 
biskį vartotas, kainavo $700. 
parduosiu už $90. Benčius, ca- 
binet ir roleliai. Išmokėjimais 
pagal sutartį. MiR. RUDAITIS, 
6512 So. Halsted St., 1 fl.

Business Chances
PardavįjĮiniI Bi$niaį '

PARDAVIMUI pirmos rųšies bu
černė ir grosernė, visokių tautų ap^ 
gyventa. Biznis išdirbtas per 15 
metų. Pardavimo priežastį sužino
sit ant vietos.

6104 S. State St.
Phone Normai 2992

PARDAVIMUI mažas groseris ir 
kendžių krautuvė. Neblogas biznis, 
arba mainysiu ant autoniobiliaus. 
Turi būt šią savaite parduotas.

3518 S. Wallnce st.

PARDAVIMUI restoranas. Par
duosiu už pusę prekės, nes turiu 
greit išvažiuoti iš Chicagos. Viršu
je 3 kambariai pagyvenimui, ren- 
dos su kambarinis tik $39 i mėne
sį. 1844 Canalport avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė. Turiu greit parduoti, leisiu 
pigiai, nes aš sergu. Biznis senas ir 
išdirbtas per 28 metus. Tel. «Canal 
5992.

BUČERNfi ir arorternS pardavimui 
arba mainymui p mašiną, lotą. Kreip
kitės, 1823 W. 45 St.
____________________ ■ / .

PARDAVIMUI UeUcatessen iš 
priežasties ligos. Tūri greit par
duoti*. 3008 W. 59th st. ' ♦

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 'pigiai bučernė ir 
grosernė, vis! pirmos klešos įtai
symai.. 3434 S. \ynod st.

LIETUVIAI be šeimynos, vaiki
nai arba moterys, kurie norite už
dirbti daug pinigų ir likti turtin
gais, yra gerą proga prie Tautiškų 
kapinių atidaryt biznį su mažai 
kapitalo, žinot getai katrie gyvena 
prie tautiškų kapiniu paliko tur
tingi. Pasiskubinkit, bo jau pava
sario laikas, pradėkit pirm Deco- 
ration dienos. Del pilnų informacijų 
kreipkitės pas

Kun. L. L. Brpdawicz,
83 Kean Avė., Justice Park, 

CJiįcago Lown.
Phone Willow Springs 48

PARDAVIMUI grosernė ir vaisių 
krautuvė, lietuviu apielinkėj. La
bai pigiai. Gera proga. 1801 South 
Peoria st.

PARDAVIMUI grosernė. Išdirb
tas geras biznis. Pigiai. Parsiduo- 
dd dėl negalėjimo apsidirbti.

I 710 W 14 PI.

PARDUODU savo V4 rooming 
house, 17 kambarių. Parduosiu pi
giai, nes išvažiuoju iš miesto. 2953 
So. Michigan avė.- 

■ ■ i■■ ■ .. - ...... . ■v
Road House. PVie 3 didelių ke

lių, 60 nSylių nuo Chicagos, didelis 
1 aukšto namas, 5 kambarių co
ttage 
akro

ir refreshmčnt standa ant 1*6 
žemės.

KASPER GAVENE .
St. ,

PARDUOSIU ą'r mainysiu resto
raną su 12 kambariu, ant grosernės 
arba automobilio. Biznis geras, pi
gi renda. Rusų Apgyventa apielin- 
kė. Tel. Ganai 3555.

■■ —■ ............................ i........... ..  'J"

PARDAVIMUI 'grosernė, kendžių 
ir ice creatli parldras pigiai. 3222 
Auburn avė. ?

PARDAVIMUI grosernė, geroj vie
toj Brightoh Parke, arti geležinke
lio Šapų. Biznis geras. Lysas ilgas. 
Ruimai gyvenimui. Turi būt grfeit 
parduota. Atsišaukite 2862 W. 38 
Street. ,

KAS NORIT TIKRAI 
geros bučernės ir grosernės 
biznio, ateikit su gatavu de
pozitu, nes mes turime la
bai gražią ir gėrę bučemę 
West Pullman apielinkėj su 
gražiais kambariais pagyve- 
ninlui ir gerai einančiu biz
niu. Svarbi priežastis pri
verčia savininką parduoti. 
Pasinaudokit proga, o nesi- 
gailėsit. Agentams komi- 
šinas.
STANKO AND NESTOK, 

5097 Archer Avė., 
, Lafayette 6036

ISSIMAINO 5 kambarių bungn- 
low su ektra lotu, mainysiu ant 2 
fintų namo nepaisant apielinkės. 
Namo kaina $8,750.’

F. G. LUCAS & CO. 
410$ Archer Avė.

Phone Ixifąyette 5107

IŠSIMAINO 6 kambarių muro 
bungalovv, su garąžu, mainysiu ant 
cottage Brigbton Parke, bungalovv 
randasi Chicago LoWn. Reikale 
kreipkitės pas

F. G. LUCAS & €O.
4108 Archer Avė.

Phone Ląfgyette 5107

IŠSIMAINO bizniavus namas ant 
privačio namo, nepaisant apielinkės. 
Namas randami Brigfrton Parke. Kai
na $17,500. '

F. G. LUCAS <Jk CO. 
4108 Archer. Avė.

Phone Lafayeįtę 5107

ISSIMAINO -2 flatų muro namas 
no 4 kambarius, namo kaiąa $8,500. 
Mainysiu ant cottage toliaus iš 
miesto.

IŠSIMAINO 3 flatų muro namas, 
mainysiu ant bučernės, restorąno 
arba ant kitokio biznio. Namo kai
na $7,850. Su viršminėtais reika
lais kreipkitės pus

F, G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARDUODU arba mainau 20 ak
rų žemės į mažą namą Chicagoje. 
Su bįskio prisidėjimo pinigų pri
imsiu j pusininkus j cemento arba 
kitą biznį. Darbas visada. Kreip
kitės laišku arba ypatiškai.
J. Tulcas, 18 So. Fairmount Avė., 

DOVVNERS G ROVĖ, ILL.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

A. JIGANTI 
2717 W. 63 St, 
Republic 10482

PARDAVIMUI trijų aukštų, 6 fla
tų muro namas; 4 flatai po 5 kam
barius ir 2 flatai po 6 kambarius. 
Visi flatai su vanorns ir alektra; 
pečiais šildomi. Namas statytai ant 
2 lotų ir geros biznio gatvės. Ren- 
dų neša $1/0 į mėnesį. Parsiduoda 
nužeminta kaina iš priežasties sa
vininko senatvės, tik $15,000 leng
vais išmokėjimais

PARDAVIMUI vieno aukšto nau
jas muro bizniavas namas; štoras 
ir 5 vėliausios mados kambariai; 
karšto vandenio šiluma; vieta tin
ka bile kokiam bizniui. Keikia 
$3,000 įmokėti, kitus pagal sutartį.

PARDAVIMUI 2 augštų( beveik 
naujas muro namas; 2 flatai po (> 
kambarius. Kieto medžią užbaigi
mas, karšto vandenio šiluma su 2 
atskirais boileriais. 2 karų gara
žas; įmūrytos ledaunės, vieta lietu
viais apgyventa; kaina greitam par
davimui $13,500, reikia įmokėti 
$3,000, kitus rendos išmokės.

PARDAVIMUI 6 kambarių nauja 
bungalow; kieto medžio užbaigi
mas ir furnasu šildoma. Randasi 
netoli lietuvių vienuolyno, lietuvių 
apgyventoj vietoj. Kaina $7,500 iš
mokėjimais.

Norėdami pamatyti viršminėtus 
namus, atsilankykite prastom die
nom ar vakarais, o nedėliomis iki 
2 po pietų. t

/ JOSEPH YUSHKEWITZ 
3647 Archer Avenue, 

prie Oakley Avė.

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų •morgičių, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

Privatiikas Fondas ant gerų pirmų 
ir antrų morgečių ant lotų ir namų. 
Žemos komiso ir nuošimčių kainos.

MILDA E. SCHROEDER
10 N, Clark Street 

Tel. Dearborn 4406

Miscellaneous

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

užganėdini mą. Įvedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notlnc.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Yictory 7452

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Reataurantų, Ken
džių, Bekemių. Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. Stata St.
PARDAVIMUI 2 fialų mūrinis 

namas su dideliu Storu, grosernė ir 
bučernė, kampas 73 pėdos, ant Archer 
Avė. Senas ir žinomas. Labai ge
ras biznis. Turiu parduoti dėl 
nerių nesutikimų.

5129 Archer Avė.
Tel. 14ifayette 0392

part-

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

PARDUOSIU muro namą su Dry 
Goods Storu, užpakaly (> kambariai, 
viršum 5 kambariai, vienuolyno 
apielinkėj. Parduosiu pigiai. 2449 
W. 69th St,

PARGENAS

(Pardavinąii 2 flatų, 6—4 kamba
rių namas, aukštas, skalbykla skie
pe, vanos, prie Hoyne avė. ir Coul- 
ter str. Kaina $6300. Klauskit J. J. 
Kcrstnik, 1811 W. 22 St.

BARGĖNAS. 5 kambarių mui)o 
bungalow ir lotas prie šalies, tiktai 
$2000. įmokėti, o pąskui po $45 į 
mėnesį, 3624 \V. 65 PI. Prospect 
72!6. ' . ., —

DIDELIS BARGĖNAS, 8 flatų na
mas, 6 po 4 kambarius, 2 po 5 
arba mainysiu ant mažesnio namo. 
Namas randasi ant 66-toa gatvės, 
netoli Ashland avė. Informacijų dė
lei pašaukite

Frank Swinsky 
Prospect 2500

PARDAVIMUI 4 kambarių mūri
nė . bungalovv,, beveik nauja, ekstra 
kambarys ant aukšto, karštu van
deniu šildoma, geras phnnbingas, 
2 karų mūrinis garažas, lotas 32, 
kaina $7800.

7130 »S. Mnplcvvood avė.
Republic 7057

fla-BARGĖNAS. Pardavimui 
tų namas, garu šildomas, modemiš
kas, 2 karų mūrinis garažas, N. W. 
kampas 65/ ir Mozart, $24,000 grei
tam pirkėjui. Savininkas, Phone 
Cravvford 4451.

NAUJAS 4 FL. MŪRINIS
Visi flatai po 5 kambarius, sun 

parlorai, aržuolinės • grindys ir tri
niai, garu šildomas, 60 pėdų lotas, 
prie Fairfield avė., netoli Marųuette 
Parko, greitam pardavimui apkai- 
nuota $29,5(M), reikia $6000 Cflsh. 
Palmsimę i mainus malą eottaffe 
ąrba lotus. Klauskit Mr. Bray.

JORDAN & BAUM
1537 W. 6<3 St. Hemjocfc 4700

2 FLATŲ MŪRINIS
6—6 kambarių, sun parlorai, ug- 

navietės, porčiai, garu šildoma, 2 
karų mūrinis garažas prie Maple- 
Wood avė., netoli 63 St. Apkainuo- 
ta greitam pardavimui dėl užbai
gimo reikalų $15,500, tiktai $3,000 
cash, antras fintas išrenduotas su 
lysu $80, j mėnesi, pirmame flate 
galima apsigyventi į 30 dienų. Pa
simatykit su Mr. Bray.

JORDAN & BAUM
1537 W. 68 St. Hemlock 4700

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalovv, stikliniai porčiai, 2 
karų garažas, platus lotas, gatvė 
cementuota, $7500. Priimsiu lotą 
kaipo dalį įmokėj'imo. 7245 South 
Campbell avė.

Prospect 4603

PARDAVIMUI 6 kambarių na
mas, yra purčius, elektra, skiepas 
ir didelis daržas. P. Bitais, 714 W. 
V7 PI.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow, 2 metu senumo, moderniš
kas visais atžvilgiais, yra visi įren
gimai ir apmokėti, 2 karų garažas, 
kaina $7900. Savininkas, 6522 So. 
Oaklėy avė.

LIETUVOJ parsiduoda 2 vande
niniai malūnai. Prie kiekvieno po 
30 dešimtinių žemės. Kiekvienas 
ant skirtingos vandeningos upės — 
Minijos ir Hobrungos. Vienas ma
lūnas gamina elektros šviesą ir tu
ri motorus antras turi trejas gir
nas puspiliui, lentpjūvė, volus ge
niausiems miltams malti. Išdirbtas 
ir pelningas biznis. Kaimas Pakęru, 
Plungės paštas, Telšių apskr.

Domazas Kripas.

Už $5 PEBMANENT VVAVE
Pasakyk savo moterei.
Naujas metodas, Ekspertų darbas. 

Garantuojame. Tel. State 1887 dėl 
susitarimo.

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

PARDAVIMUI gražus kam
pinis namas, 2r7 ir 1-4 kam
barių flatai, netoli gatvekarių 
ir. elevatorio, geras ofisas dėl 
gydytojo su kambariais, įplau
kų $275, kaina $27,000. Pri
imsiu 
mo.

lotuh kaipo dalį įmokė.ji-

1889 So. 51 Avė.
Tel. Cicero 215

Atydai Automobiliu 
Biznieriams

-— ----- ,----- -----------
Bridgeport Painting 

& Hardware Co.
Malevojam ir popieruojam. Užlaikona 

malevą, popierą, atiMus ir t. t.

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

STOGDENGYSTE “
JJusų stogų, prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
liu. patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 84 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia storų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Ave^

Phone Lawndale 0114

Pardavimui 2 dideli gara
žai labai pigiai, savininkas 
mainys ant namo arba lotų, 
kas myli garažo biznį, gali- 
pia padaryti daug pinigų. 
Įrengti vėliausios mados 
sales ruimai; didelė repair 
shop; biznis išdirbtas per il
gą laiką. Priežastis pardavi
mo — savininkas apleidžia 
Chicagą, Turi būt parduota 
ar išmainyta į trumpą laiką. 
Kam reikalingas toksai biz
nis, kreipkitės pas

G, P, Suromskis and Go.
REAL ESTATE

5833 So., Western Avė. 
Tel. Hemlock 6151

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, gąražus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau raVandus-fixttirM ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
karpenterystės darbą. Taipgi įvedu 
apšildymą .į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo, tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted 8t 
Tel. Roosevelt 8500

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130.

Financial 
FinausabPaskoJoe ^^^^^^^^^^^^^^^**^^^^***^****^^**^*^*^

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette 8705—8700 

Chicago

BUK LINKSMAS 
Nemikčiok, nesustok

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

CHAS. PFERDMENGES
Tel. State 8123 Suite 914.

v 3Ž N. State Street, 
Chicago, Illinois

Tiktai 3!4% nuošimčių 
Be Komiso.........

Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
$300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati 

I niams reikalams. Pinigai paskolinami 
|į 12 valandų.

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

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

Educational
Mokyklos

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

International Barber CoJlege 
651—672 W. Madison Si.

arba 109 S. Welh at.

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedyatte, 
stenografijos ir kitų mokslo šaka. 
AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 

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


