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SSSR delegatai baido 
apleisią Genevą

Mokyklos išsprogdinime 
44 užmušti, tiekjau 

sužeistų
Audra Illinois ir Indianoj pa 

darė daug pragaišties

Sovietą delegatai baido 
apleistą Geneva

44 užmušti mokyklos 
išsprogdinime tLiiic ufid Atlantic

Latviy fašistai gegužės 
1 ruošė sprogdinimą

17 darbininku sužeista 
traukiniui susikūlus

Reikalacja, 
f esencija 
nizmo ir 
stavimą

kad ekonominė kon- 
pripažintų komu- 

kapitalizmo ko-egzi-

Pakvaišęs farmerys, kurs spro
gdindamas pats žuvo, prieš 
tai buvo sudeginęs savo fer
mą ir nugalabijęs žmoną

Audros sugriauta Illinois Power & Light Coi gaso dirbtuvė Decatur, III. Tą dieną audroje 
Illinois valst. žuvo 35 žmonės, nuostoliai siekia $500,000.

geg.
Tau-

RYGA. [Lž]. Balandžio 
30 d. Latvijos politinė policija 
areštavo kelis nacionaf‘tj.3 
kliubo narius. Dar pirmiau po
litinė policija buvo gavusi ži
nių, kad tautininkai ruošiasi 
terorizuoti gegužės 1 d. mani
festantus. Norėdami padaryti 
manifestantų tarpe paniką jie 
nutarė padėti fugasą 
po viena pušimi 
turėjo būti 
mitingas, 
siartinus, 
gtiv

Be to,
riai turėjo labai daug 
minių fašistinių proklamacijų, 
kurias jie žadėjo išplatinti mie
ste.

MONTGOMEHY, Ala., geg. 
19. — Darbiniam traukiniui 
ištrukus iš bėgių ir nusiritus 
pakalnėn, buvo sužeista septy
niolika darbininkų, keletas jų 
pavojingai. Nelaimė atsitiko 
ties Cherokee Bluffs, keturias
dešimt mylių į rytus nuo 
Montgomery.

(miną) 
sodne, kur 

socialdemokratų 
Manifestantams pri-

fugąsas turėjo spro-

tautininkų kliubo na- 
pogru-

Del vaiko pramogos 9 
žmonės užsimušė

BERLINAS, geg. 19. — Kas- 
sely, dėl vieno vaiko išdykavi
mo, devyni asmenys buvo už
mušti, vienuolika pavojingai, o 
daug kitų lengviau sužeisti.

Pastebėjęs, kad motormanag 
buvo valandėlei pasišalinęs iš 
tramvajaus, kurs buvo sustojęs 
ties pakalne, vienas mokyklos 
mokinys, prilindęs prie motoro, 
ėmė sukinti stabdžius. Tram
vajus pradėjo eiti ir, vaiko ne
besustabdomas visu smarkumu 
pasileido pakalnėn, kur jis, pa
galiau trenkė į geležinę atra
mą, persivertė ir nukrito į 
griovį.

Suimta keletas kliubo narių. 
Jų tarpe yra žinomi triukšma
dariai — fašistai 
jorinas ir kiti, 
politinės policijos 
suimtuosius rasta
proklamacijų ir kitos jų kaltę 
įrodančios medžiagos.

Latvijos Nacionalistų 
nariai organizavo 

plėšimą
RYGA. [Lž]. —

to tardymo komisija, išnagrine

Sipunda, Ma- 
Visi jie yra 
žinioje. Pas 
pogrominiųi Rankove laukiama kinie 

čiy susikirtimy
Smarki lietaus ir ledy 

audra Illinois
ADF. reikalauja griežto 

Sacco ir Vanzetti by
los ištyrimo

BATH, Mich., geg. 19. 
Pakvaišusio farmerio Kehoe 
dinamitu išsprogdinto j mokyk- 

aiškėjo, buVo 
užmušti trisdešimt septyni 
mokyklos vaikai ir septyni su
augę asmeny^ Be to keturias
dešimt trys buvo sužeisti, kai 
kurie jų pavojingai.

Pasirodo, kad prieš pal mo
kyklos išsprogdinimą, Kehoe 
sudegino 
venamus 
daržinę, 
gesiuose 
pakvaišėlio žmonos kūną. Ma
noma, kad Kehoe ją užmušė ir 
kūną paliko degančiuose na
muose.

pareikalavo užtikri- loj, kaip dabar pa a i

GENEVA. Šveicarija, 
19. — Sovietų delegacija 
tų Sąjungos ekonominėj kon
ferencijoj 
nimo, kad bus priimta rezoliu
cija, kuria konferencija pripa
žintų, kad šalia viena antros 
gyvuoja dvi ekonominės siste
mos: komunistinė ir kapitalis
tinė, ir kad tos dvi sistemos 
gali ramiai bendradarbiauti. 
Sovietų delegacija pagrūmojo, 
kad jei tokio užtikrinimo ne
gausianti, ji tuoj ai) apeisianti 
Genevą. **

Britai nutraukia šauly 
kius sii Hankovu

Komunistinė Hankovo valdžia 
neturinti civilizuotos val
džios pažymių

19.—geg.
instruktuo-

Hankove,

Peorijoj penki žmonės žuvo, 
daugelio pasigendama; $1,- 
500.000 žalos

Mieste didelis sujudimas; 
gelis bėga į svetimšaliu 
Iriktus

dau- 
dis-

klubo
banko api-

PEKINAS, Kinai, 
Savo vyriausybės 
tas, Britų atstovas 
Basil Nevvton, įteikė komunis
tinės Hankovo valdžios užsie
nio mi n isterini stiprią notą, ku
ria visoki tolesni santykiai su 
hankovieciais nutraukiami.

Notoj pareiškiama, kad Han
kovo valdžia pasirodžius visiš
ka bejėgė. Ji visai nesugebė
jus eiti civilizuotos valdžios 
pareigų ir atsakomybių, o su 
tokia valdžia esą butų bergž
džia ilgiau turėti bet kurių 
reikalų.

įteikęs notą, Britų atstovas 
Nevvton apleido Hankovą.

Dinamito sprogimo trys 
angliakasiai užmušti

POTTSVILLE, Pa., geg. 19. 
— Bell anglies kasyklose, neto
li nuo Tamauua, vakar vakarą 
dinamito sprogimo buvo trys 
angliakasiai užmušti. Dvylika 
kitų netoliese dirbusių išliko 
sveiki.

Rolės užgautas, kurčias 
atgavo girdą

ERIE, Pa., geg. 19. — Graz
nų krautuvininkas J. W. Raš
kei patyrė naują, 
skaudų, būdą išsigydyti 
kurtumo.

nors ir
nuo

ir savo farmą — gy- 
namus, . tvartus ir 
Gyvenamų namų de- 

rado labai apdegusį ir

PEORIA, III., geg. 19. -Ill
inois ir Indianos dalyse vakar 
vakarą siautė smarkiausia lie
taus ir ledų audra, per kurią, 
kiek žinoma, penki žmonės ne
teko gyvasties, o daugelio kitų 
dar pasigendama, — .nežinoma, 
kas su jais atsitiko. Daugiau 
kaip 350 žmonių tiko be pasto
gės, medžiaginės žalos gi buvo riuomenės,

Apskaičiuoja, tuojau už miesto. Kitos komu
nistams priešingos jėgos, žy-

Hankovo linkui,

ŠANCHAJŲ^, Kinai, 
19. — Bevielinis pranešimas iš 
Hankovo sako, kad ten kiniečių 
tarpe pasireiškia didelio nera
mumo ir daugelis jų veržiasi į 
svetimšalių gyvenamas dalis. 
Kas valanda esą laukiama su
sikirtimų tarp radikalų jėgų ir 
priešingos komunistams Ka- 

sukoncenlruotos

geg.
fceg.

Parlamen-

J. V. ima nagan de la
JHuertą ir jo sėbrus

Kadangi dauguma Bath mie
stelio žmonių. kurių vaikai 
taip tragingai žuvo, yra laba] 
neturtingi, Michigano valsti
jos gubernatorius Green išlei
do proklamaciją, 
žmonių paramos
siems miestelėnams. Guberna
torius be to žada padengti tra
gedijos aukų palaidojimo iš
laidas.

prašydamas
nukentėju-

Meksikos vyriausybė su 
ėmė ginklu šmugelį

padaryta, kaip
arti 1 i/j miliono dolerių.

Skaudžiausiai, tur būt, nu-i Oliuojančios
kentėjo Peoria, 111., ir Indiana-i esančios jau per dvidešimt my- 
po[is, Ind. Peorijoj ir apie’in- lių nuo miesto. v 
kėj per porą valandų lietus 
privertė šešias pėdas vandens, 
taip kad gatvės virto upėmis,- 
rūsiai buvo užlieti ir visoks 
judėjimas sustabdytas. Lietus 
buvo lydimas dar smarkiais le
dais, kurie tūkstančius langų 
išdaužė.

Indianapoly, -ypač jo prie
miesčiuose audra sugriovė sė

dėtą namų ir daugiau kaip 100 
pžmonių buvo sužeista, daugelis

IND1ANAPOLIS, Ind., 
19. — Amerikos Darbo "Federa
cijos vykdomajai tarybai bai
gus čia savo sesiją, federacijos jusi Latvių nacionalistų [fašls-
prezidentas Wm. Green pasiun- tų] bylą, nustatė, kad iš tikro 
tė Mftssachusetts gubernato
riui Fullerui laišką Sacco ir 
Vanzetti bylos reikalu. Savo 
laiške Wm. Green sako:

“Visuomenė savo sąmonėj 
jaučia, kad Sacco ir Vanzetti 
negavo teisingo ir bešališko jų 
bylos tardymo. Teisybės (lėliai, 
Amerikos Darbo Federacijos 
vykdomoji taryba apeliuoja į 
gubernatorių Fullerą, prašyda
ma padaryti aštrinusį ir pa- 
matinejaus) Sacco ir Vanzetti 
bylos ir pasmerkimo tardymą.”

banko apiplėšimas 
širmas ir nacionalistų 
nariai dalyvavę užpuolimo 
Šime.

buvo ruc* 
klubo 
1uc-

Trys žmonės žuvo trati 
kinio katastrofoj

Telefonų ir tele- 
gadintos

Pilietinis karas Nikara 
guoj esąs baigtas Astuoni žmonės prigėrė 

per potvynį

Ind., geg. 19. —* 
netoli nuo I^aton- 
mylių , į pietus 
suvirto į upelį 

traukinys.

VVABASH, 
Prąeitą naktį 
taine, dešimt 
nuo Wabash,
Big Four prekių 
Mašinistas, jo padėjėjas ir Kon
duktorius užsimušė. Katastro
fa įvyko dėl to, kad potvynio 
vanduo buvo išnešęs tiltą*

YUMA, Ariz., geg. 19. — 
Yuma Morning Sun gautas 
šiandie pranešimas sako, kad 
Meksikos vyriausybe suėmus 
ties San Luis, Meksikos pusėj, 
automobilį, gabenusį daug šau
tuvų ir amunicijos Meksikos 
maištininkams, kurie čia jau 
laukę siuntinio. Daug San Lui
so gyventojų, bijodami šaudy
mų, ėmę bėgti per sieną j Jun- 
vtines Valstijas. Vėliau siena 
ties San Luis buvus Amerikos 
vyriausybės uždaryta.

pavojingai.
grafo vielos . mieste 
ir susisiekimas sutrukdytas.

Hartsburge, III., perkūnija 
trenkė vidurinę (high) mokyk- 

mokytojai ir 
mokinių buvo

lą, kur keturi 
penkiasdešimt 
apsvaiginti.

Nerado franeuzu avia 
toriu aeroplano

; PANAMA, geg. 19. — Hen-' 
ry L. Stimson, asmeninis pre-1 
ridento Coolidge’o atstovas,

i kurs buvo nuvykęs į Nikara- 
, guą taikos tarp kariaujančių 

liberalų su konservatoriais da-
, ryti, grįždamas dabar į Jung

tines Valstijas vakar atvyko į 
Panamą. Stimson sako, kad

pilietinis karas Nikaraguoj
. esąs pabaigtas. Pasak jo, per 
, praeitą savaitę liberalai ir kon

servatoriai atidavę Amerikos 
laivyno vyriausybės globon 
6,200 šautuvų, 272 kulkosvai
džius ir 5 milijonus šovinių.

Kapitono matytas jūrėse lau
žas buvo t'k sudulus žvejų 
valtis

Radę faraono Cheapso 
anūkės kapą

ŠAUKIASI PAGALBOS

Amerikos metodistai 
įsigali Pabaltijy

RYGA, geg. 19. — Dr. Geor
ge Simona, Amerikos metodis
tų misijų darbuotės Rusijoj ir žvejų valtis. 
Pabaltijo valstybėse direkto
rius, gavo žinią iš Talino, kad 
Estijos valdžia oficialiai pri
pažinus ir legalizavus metodis
tų bažnyčią. Dr. Simons tikis, 
kad panašų pripažinimą netru
kus sulauksiąs iš Lietuvos 
Latvijos vyriausybių.

ir‘

Tvankai pratrukus vanduo už
liejo kaimą; kelių žmonių 
dar pasigendama

IDAHO FALLS, Idaho, geg. 
19 — Gros Ventre upės tvan
kai pratrukus, prasimušęs 
smarkiai patvinusios upės van
duo užliejo nedidelį Kelly kai
mą šiaurių vakarinėj Wyomin- 
jo daly. Kaimas, turėjęs viso 
apie aštuoniasdešimt gyvento
jų, buvo klony
iias nuo tvankos, ir papludusio 
srauto buvo taip netikėtai už
kluptas, kad ne visi gyvento
jai suskubo pabėgti į artima?, 
kalvas. Astuoni asmenys pri
gėrė, kai kurių kitų dar pasi
gendama.

keturias ne

19.PORTLAND, Ore., geg.
— Ties Point Groda, į pietus 
nuo Eureka, Cal., užėjo ant 
uolų garlaivis Indiana Harbor, 
plaukęs iš San Francisco į 
Portlandą. Laivui gresia pavo
jus ir jis šaukias pagalbos.

SKĖRIAI PIETŲ RUSIJOJ

WASHJNGTONAS, geg. 19. 
— .Pakraščių sargybos lakū
nai, kurie buvo hidroplanu nu
lėkę į vietą jūrėse; kur garlai
vio Belleplaine kapitonas sakė 
matęs kažkokį daiktą, panašų 
į sudužusio aeroplano sparną, 
praneša, kad tai butą 
žusio aeroplano, bet

KAipAS, Egiptas, geg. 19. 
— Harvardo egiptologas prof. 
Reisner praneša, 
atrastas Egjipto 
Meresanch kapas.

[Karalienė Meresanch buvo 
faraono Cheopso, didžiųjų pira- 
midų statytojo, anūkė.]

ASTRACHANfi, SSSR, geg. 
19. — Užplūdę skėriai Astra
chanės gubernijoj sunaikinu 
125,000 akrų javų plotus.

ne slidu- 
sudužus

manyta,Mat pirmiau buvo 
kad Belleplaine kapitono paste
bėtas daiktas galėjo būt skri
dusių per Atlantiką ir prapuo
lusių franeuzų aviatorių, Nūn- 
gessero
Bertaud

kad tapęs 
karalienės

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

Meksikos banditai gy 
vus palaidoję kunigą 

ir merginą

TUCSON. Ariz., geg. 19. — 
Adolfo de la Huerta, buvęs lai
kinas Meksikos prezidentas, A- 
merikos vyriausybės imamas 
nagan kartu su keturiais kitais 
jo sėbrais. Jie kaltinami dėl 
konspiracijos ih jungtines 
Valstijas ir dėl srirugeliavimo 
j Meksiką ginklų ir amunici
jos, nebojant prezidento pa
skelbto ginklų gabenimui em
bargo.

Justicijos' departamento a- 
gentai jau turi “varentus” Hu- 
ertai ir kitiems.

Gen. Rozwadowski pa
leistas iš Vilniaus 

kalėjimo
VARŠUVA, geg. 19.

Vilniaus kalėjimo tapo paliuo- 
suotas generolas Tadeuszv Ro- 
zwadowski, buvęs vyriausias 
vadas kariuomenės, gynusios 
buvusį Lenkų prezidentą Woj- 
cechowskį, kai Pilsudskis pada
rė sukilimą. Gen. Rozwadows- 
ki sėdėjo kalėjime ‘ ištisus me
tus.

Kolegijos salė sudegė
GREENVILLE, Pa., geg. 19. 

— Praeitą naktį gaisras sunai
kino čia Greenville Hali, TTiiel 
kolegijos mokslo rumus, pada
ręs $30,000 žalos.

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
' siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj —

Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina į patam: .vimą.

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

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

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

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

NUGALĖS, Ariz., geg. 19.— 
Gautas čia pavėluotas praneši
mas sako, kad praeitą pirma
dienį banditai Jalisco valstijoj, 
Meksikoj, puolę traukinį ir kad 
vieną kunigą ir vieną jauną 
merginą gyvus užkasę žemėj.įielinkei tedera 

šiai dienai prair Coli, aeroplanas.
susitaikė su savo pro

motoriais
YČRKAS, geg, 19.AVIATORIUS UŽSIMUŠĖ NEW 

Lakūnas Lloyd Bertaud susi-
MOLINE, III., geg. 19. Jo' taikė su Bellanca monoplano 

aeioplanui nukritus žemfin už-1 “Columbia” savininkais ir pa-

• Raškei per keletą metų 
vo gerokai kurčias. Vakar, 
jis žaidė golfą, svetima 
taip užgavo, kad jis parkrito 
be sąmonės. Kai vėliaus atsi- simušė vietos aviatorius Floyd siruošęs skristi per Atlantiką 
gavo, jo kurtumas buvo prany- Ketner. Aeroplaną jis pats bu- į Paryžių tuojau, kai tik pasi-

bu
kai 

bol«5
SHAMOKIN, Pa., ge*. 19.

vo pasidirbęs.

l -r- _

Chicagai ir 
finis oro biutaa 
našauja: UžGYNfi MOKINĖMS SĖSTIS

Debęsiuota; gali būt lietaus Į SVETIMUS AUTOMO- 
apie vakarą; nedidelė tempera-1 BILIUS
turos atmainą; vidutiniškas, ----- ------
daugiausiai žiemių rytų vėjas.

Vakar temperatūros buvo Coal Township vidurinės mo-
tai-p 47° ir 52* F. kyklos vyriausyibg užgynė. mer-

šiandie saulė teka 5:26, lai- gaitems leistis svetimiems au- 
džiasi 8:07. Mėnuo teika lfi:05 lomobilistams pavėžinti į mo- 

darys palankesnės oro sąlygos. tvalandą ryto. 'kyklą arba iš-mokyklos namo.

- NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Koncertų Įspūdžiai
Baso A. Vanagaitis

Iš Chicagos važiuojant

Su IMlsen Grindų 
Aliejum ir 

Pilsen Linoleum 
Variusiu

TAU žinomi Pilaen produk
tai kurie padarys jūsų 

grindi* ir linoleum šviesiu* 
ir malonius ir užlaikyti juos
taip per ilgą 
laiką! Ir bus 
lengva už
laikyti grin
dis švariai, 
taipgi. Jus 
galite gauti 
juos pas sa
vo vietini 
vertelgą.

Virkit nuo savo vietinio 
Pilsen vertelgos

P1USEN PAINT & 
VARNISH CO.

REIKALAUKIT

ŽINOMŲ SAVO 
SKONIŲ

Unijos padaryti
Nėra Geresnių Del Virimo, 

Kepimo 
Saldainių dirbimo

Vai Blatz Brewing Co.CHICAGO BRANCH
1500 Holt Street

Phone Brunswick 3600-1-2 
and VVholesale Dealers

LIETUVOJE
“Plaukite po Amerikos Vėliava" 
Nupiginta ten ir atgal kelionė 

trečia klesa į 
LIETUVĄ

tik $203.00 ir brangiau per 
Cherbourg ar Bremen
I įplaukimai Biržely s

per Angliją-Franciją-ar Vokietiją

S.S. PRESIDENT ROOSEVELT
Birželio 1

S.S. LEVIATHAN 
Birželio 11

j S.S. GEORGE WASHINGTON
a Birželio 15
f S.S. PRESIDENT KARDINO 

Birželio 22
S.S. PRESIDENT ROOSEVELT 

Birželio 29
DASIRINKITB bite ii tą laive o gausite 
* neprilygstamų patogumų ir patarnavimą 
kuris teikiamas ant visų Suvienytų Valsti
jų Valdžios valdonių ir operuojamų laivų.

Speciali Ekskursija j Lietuvą
Išplauks laivu S.S. Pfesident Roosevelt. 

Birželio 1 po asmeniška vadovybe Mr. 
Joseph Berkovitz iš Philadciphios otiso 
United States Linijos.

Darykite dabar planus keliauti tšvvnėn 
smagioje draugovėje savo tautiečių kalban
čių jūsų kalba. Mr. Berkovitz paruoš 
viską jūsų kelionei išanksto.

Klauskite savo vietos laivakorčių agento 
pilnų informacijų, arba rašykite pas

United 
States Lines 
p 110 S. Dearborn S t., Chicago. q 

45 Broadway, New York

Vadinasi, traukinys lekia 
kaip padūkęs Ik'troito linkui. 
Laukai pasipuošę pavasario ža
lėsiais, viliote vilioja akį, kad 
ji grožėtųsi. Sodnai prisidengę 
baltučiais žiedeliais tyli ir 
skleidžia žiedų aromatų po 
puošniąsias lygumas, kad jos 
alsuotų meilės jausmais ir veis- 
tųsi, dangintųsi dvi žmonių ge
rovės. Žalmargės karvutės su 
veršiukvaikiais lygina gardžių 
žolelę, nelyginant barzdaskutis 
liarzdą. Baltpilkės avelytės su 
ėriukais mekendamo* paišioja- 
gnaila) dirvonų pašones. O mo
tiniška kiaulė su buriu paršiu
kų knaiso pūdymą, ieškodama 
jame gyvuniškų paslapčių...

Ūkininkai žirgus įsikinkę 
uliavoja po laukus su akėčio
mis ir lygina pavasariniam pa- 
sieliui minkštulį patalėlį. Ne- 
kurie pamiršę žirgus-, 
motorus ir birbina po 
nūs, 
viena: 
renta 
kitos 
kintos 
raukosi nuo anų glostymų, žir
gų kojos joms labiau patikda
vo. Kultūra, kultūra ir dar kul
tūra jau užviešpatauja nekul
tūringųjų ūkio kultūrų, kuri 
šimtmečius penėjo žmonija be 
motoro pagalbos.

Tiek to. Važiuojam toliau.
Detroit, Mich.

/ •
Pravažiavus keletu miestų, 

pasijutau Detroite. Stoty laukė 
manęs Juozas. Tai laivo suka
tos vakaras. Kaip rytoj reikė
jo man dalyvauti koncertuke ir 
pagelbėti Juozui dainuoti. Kas 
reikia, tai reikia: ranka ranką 
mazgoja dėl to, kad abidvi bu
tų baltos. Taip ir mums. Jei 
padeda mums koncertų su re n g-, 
ti, reikia kuo nors jiems atsi
mokėti. Viskas tvarkoj.

Nedėlioj buvau bažnyčioj ir 
pagrojau sumą, ('boras gražiai 
giedojo. Klebonas Bereišis labai 
vykusiai sutvarkęs bažnyčioj 
pamaldas. “Lietuviškų ceremo
nijų” išvengta, kas atrodo daug 
kulturingiau. O yra daug lie
tuvių bažnyčių Amerikoj, ku
riose praktikuojama “lietuviš
kas paprotys”. Nuo visokių ce
remonijų žmonės tiesiog persi- 
meldžia ir... bedieviais virsta.

Po pamaldų teko pasivaži
nėti po Detroito apielinkes, ku
rios labai gražios. Ypatingų 
domę kreipė j save Kanados 
“girti” pakraščiai. Visi troškom 
ją išvysti ir “troškulį” užpilti. 
Prohibicija geras daiktas, bet 
tik Amerikoj. Jeigu nebūtų čia 
irohibicijos, tai abejoju ar mes, 
o taip pat ir daugelis kitų bū
tume sveiki grįžę iš kelionės. 
Automobilių greitas važiavi
mas tiesiog mane žildo. Greitai 
ir be baimės žmonės važinėja- s 
si Detroite.

Grįžus iš smagaus pasivaži- 
lėjimo teko užimti koncertan- 
to vietų.. Padainavom keletu 
Jainoliij ir viskuo buvo tvarkoj. 

Po koncertuko vėl išvažiavom 
Fordo karalijos linkui. Buvo 
ko pasižiūrėti. Reikia tylėti ir 
daugiau nieko. Lai sau žmogus 
caraliauja — nėra ko pavydėti. 
<ad paprastas darbininkas ga- 
i “karaliauti”, tai nėra paslap-

užsėdo 
dirvo- 

manydami, kad tai vis 
cemlento kelias ar i spū

di rva. Usnys, pienės ir 
piktžolės labai nepaten- 
motoriniais padarais ir

tis. Fordas gali būt daugeliui 
pavyzdžiu. Pažiurėjus keletu 
valandų grįžome į motiniškų 
vakarienę. Linksmi šokiai jau
nimų gaivino. Detroito West 
Sidės jaunimas smagus ir links
mas. Auka lietuviškus šokius 
daugiau, negu “džiazų”. Už tai 
reikia iiagiros žodis • tarti. Net 
ifian norėjosi kinkas išjudinti 
ir su jaunyste susigiminiuoti. 
O lietuviškų polkų kitados ir aš 
neblogiausiai šokdavau. Viena 
yda, — tai nelemtas paprotys 
“tajerį” kramtyti. Gaila žan
dų...

Kaip rytoj, 9 gegužės,’ laukė
me atvažiuojant art. J. Babra
vičiaus ir M. Yozavilo. Vietos 
jaunimas paruošė sutikimo va
karienę, l>et mano draugai ne
atvyko. Gaila. Vakaras buvo 
svetingas ir linksmas. Net aš 
padariau repeticiją “lietuviškos 
polkos’’... Už tokį smagų va
karėlį prašau priimti širdingą 
ačiū Detroito Lietuvos Vyčių 
102 kuopai. Ačiū ir gerb. kun. 
Beretšiui ir draugui Olšauskui. 
Susitiksime rudenį prie teatro 
darbų.

10 gegužės atvyko iš Chica- 
gos artistas J. Babravičius ir 
pianistas M. Yozavilas. Vakarų 
praleidom pas K. Stepanauską 
East Sidėj. 11 geg. įvyko kon
certas. žmonių prisirinko pil
na svetainė. Ūpas buvo visų 
geras ir puikiausios pasekmės. 
Sužinojau, kad Chicagoj J. Bab
ravičiaus koncertas buvo neti
kėtai pavykęs. Salė pilnutėlė 
žmonių, nežiūrint visokių kal
bų ir “boikoto”. Kažin ar verta 
artistams kreipti domę j viso
kias kalbas. Žmonės myli dai
nas ir vaidinimus, taip kad 
šiandien visokį mėginimai kuo 
nors kenkti neturi jokios reikš
mės. Artistų darbuotei sunku 
pakenkti, nes jie politikų neva
ri nūja ir tarnauja menui be jo
kios ambicijos. Man buvo la
bai malonu girdėti, kad viskas 
pavyko kuopuikiausiai. Neku- 
rie ebieagiebiai turėtų atsimin
ti, kad musų menininkų dar
bas neįvertinamas ir už jį mes u 
negaunam atlyginimo. Kada 
dar “tararuojama” apie “boi
kotus” 
apatijų

Cleveland, Ohk>

Clevelandan pribuvom 12 ge
gužio ir. ii stoties paėmė p. Va
siliauskas. 
Babravičių 
Mudu

straipsnis u
Priežiūra Kndikio Akių, Ausų 

Nv*te« ir Gerklė*

Yra pirmos svarbos dalyku užlai
kyti kūdikio akis, auais, uosi ir jęerk- 
!<• Svariai. Kiekviena* menkutis au
sų uždegimas, arba tekėjimas iš ausų, 
nors ir manytum nesvarbiu, reikalau
ja tuč tuojautinės gydytojo apžiuro?. 
Greitas gydymas gali išvengti ažaba- 
linro, arba apkurtimo. Priprastai* ir 
gėras vanduo dėl akių plovimo yra 
borakso rųgštis (boracic acid). Jos 
pusę šaukštelio reikia įdėti į paintę 
virinto vandens.

bolševiks, tu
kartu I 
kataliks,

Priglaudė art. J. 
kun. Vilkutaitis. 

šu Miku prisiglaudėm 
| pas p. Karpavičių. Vakare bu-
vo parengta sutikimo vakarie- 

| ne, į kurių atsilankė būrelis 
vietos jaunimo. Prig muzikos ir 
dainų bei linksmų pasikalbėji
mų praleidome vakarą. Sutiko
me ir “Tėvynės” red. St. Vitai- 
tj. Visi labai džiaugėmės susi
tikę, tik laibai ūžti negalėjome, 
nes kaip rytoj buvo koncertas. 

“Trylikta ir pėtnyčia” — sa- 
Iko žmonės, bloga diena, bet 
|mums ji buvo gera. Sale ūžė, 
I kada mes pradėjom koncertuoti. 
Clevelandas publikos atsiuntė 
mažiau, negu Detroitas. Mes 
visviena buvom užganėdinti. 
()t vis dar yra jmprotys “kodei 
ne mes, o jicp... Dar vis pri- 

I duodama svarbos rengėjams, o 
ne artistams. Kada tas ^ziatiš- 
kas paprotys išnyks, tai artis
tams bus galima kas metai 
linksminti publiką. Aš čia no
riu pacituoti kelias eilutes apie 
bendradarbiavimų:

Kodėl ne aš, o tu?
Nedirbsiu su tavim 
Tu
Tu tautininks, tu socialiks... 

Ir taip nei aš, nei tu — 
Negalim dirbti mes kartu, 
Kaip “aušrininkai” kitados, 
Prie pirmo laikraščio “Aušros”!

Toks nekultūringas užsispy
rimas mus verčia apleisti me
nų ir tarnauti Dile kam. Jeigu 
musų lietuviai butų lietuviais 
ir remtų artistus ir lietuvišką 
mena, tuomet mes daug kuo pa
sitarnautume savo žmonėms. 
Kartais art. Babravičius užpyk
sta ir žodį-kitą pasako, bet nie
ko nepadarysi. Ir Babravičiui 
ir man, taip ir kiliems artis
tams žmonės užjaučia ir romia 
mus, bet yra tokia “giminė” 
neva “vadų”, kurie daro viso
kias ‘intrigas, kad tik j lųusų 
parengimus nesilankytų publi
ka. Tokių intrigų neverta klau
syti. Jei mes negausim sau tin
kamo atlyginimo, mes nedai- 
nuosim, nevaidinsim jums. Jau 
keli metai kaip važinėju su kon
certais ir žinau, kiek tenka ati
duoti salėm, spaudai, gelžke- 
.iams, viešbučiams. O kur var
gas, kur prisirengimas ir atsa
komybė? Žmonės reikalavimų 

tada mes jgaunam | daugiau stato, negu mums už 
Žinoma, jeigu 

M

Danty*
Sveikas kūdikis turi prasikalti dan

tis tarp šešto ir septinto mėnesio. 
Dvidešimt dantų sudaro, pirmą setą, 
arba “pieninius”, ir jų pasirodymas 
labai įvairuoja. Priežiūra šitų laiki
nių dantų yra labai svarbi. Juos 
reikia du sykiu į dieną apvalytu švel
niai trinant su minkštu audeklu arba 
vata, pavilgyta su boraksinės rūgš
ties mišiniu. Kūdikiui augant didyn, 
reikia jį pamokinti vartoti dantų še
petuką, nes sveikumą antrųjų dantų 
priklauso žymiai nuo priežiūros “pie
ninių.”

Antrieji arba amžinieji dantys pa
sirodo, apie šeštus arba septintus kū
dikio metus. Sete pareina 32 danty*. 
Didžiausia šitų dantų yra pirmaeilės 
svarbos. Yra saugus paprotis kas 
šeši mėnesiai duoti geram dantistui 
apžiūrėti kūdikio dantis.

Visados savo kūdikiui duok geriau- 
sj maistą. Jei negali žindyti savo 
kūdikio, neeksperimentuok su įvai
riais preperatais, bet pradėk tuoj ge
rai — duok jam 'tą maistą, kuris, pa
darė daugiau sveikų ir vikrių vyrų 
bei moterų, negu visi kiti kūdikių pre- 
peratai krūvon sudėti — duok savo 
kūdikiui Borden’s Eagle Brand Pie
ną, maistą, kuris išauklėja vikrias ko
jas ir sveikus kunus. Jis remiamas 
ir rekomenduojamas gydytojų delei 
jo augštos kokybės it vienodos sudė
ties. Milionai ir milionai kūdikių iš
augo j vikrius berniukus bei mergai
tes dėl motinų geros priežiūros ir 
maistingumo, kurį suteikia Borden’s 
Egle Pienas.

Skaityk šituos straipsnius atydžiai 
kas savaitę ir pasidėk ateičiai.

tararuojama
etc., f
ir nenorim net darbuo- | ;
kur tokia atmosfera su-

Sveiki 
kūdikiai 

Ii nksinų » 
kūdikiai
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Yra kelrodis Lietuviams, kur W- 
eyti geriausi pianą už teisingą 
kainą.
Kimball pianus vartoja pasaulyje 
didžiausiai pagarsėję muzikos ar- 
tistai — vartokite ir Jus! Mes 
negalime, rasti Amerikos pianų 
parketuose geresnių ir vertesnių 
pianų už “Kimball”. Jus taipgi 
nerasite niekur kitur kaip tik 

i L pas “pe°pies!”
Prašomo atsilankyti

I ti su mumis ir Kimball Pianais.
II M/V yl lengvus ^mokėjimo budus 

^7 jį JHY|| ® pritaiKinam kiekvienam.

vičiams už nakvynę ir vaišes 
išvažiavome Rochesterio lin
kui. Gražus oras, gražus vaiz
dai lydėjo mus per Ohio, Penn- 
sylvanijos į New Yorko valsti
ją. Mikui dar nematyti vaizdai. 
Jis godžiai grožėjosi reginiais 
ir įdomavosi gamta.

juos apmoka.
taip vadinami “partijų vadai 

Didd J r mano grįžimas I negaudytų mus į savo “bučius”, 
mes niekam galvos nelenkdami 

r galėtume pasitarnauti darbo 
i žmonėms čia Amerikoj, pioga 
tas, kad nenor mums suteikti 
tų paramą, kurių privalo kiek
vienas apšviestas lietuvis teik
ti. Keikia labai stiprius nervus 
turėti, kad užsimiršti bent va- 

j šiais laikais ar
tistas lietuvių tarpe yra skriau
džiamas ir koks jo skurdus gy
venimas.

Paimkite tai. Aš žinau pažįs
tamų tarpe paprastų darbo 
žmonių, kurie jokiems moks
lams nėra skatiko išleidę, o jie 
gyvena gražiausiuose namuose, 
važinėjasi automobiliuose etc. 
Niekas neklausia jų, kuę jie gy
dosi, k;j valgo, geria, nešioja, 
’l'uo tarpu artistui niekas ne

galima daryti be sutikimo Jo
no, Petro, Miko. Tai tau ir gy
venimas. “Ilot Dogs” pardavi
nėk ant kampo, tai daugiau už- 
idrbsi, negu .su koncertais.

Vadinasi, ir iŠ Clevelando va
žiuojant visokios mintžs skvero 
biasi galvon. Eksploatacija, 
eksploatuojamas važiuok vis 
arčiau vilties. Kaip Detroite, 
taip ir Clevelande palikom gra
žų įspūdį.

Clevelande mums pagelbėjo 
K. Sarpalius dainuoti. Babravi
čius ir aš nutarėm lavintis bok- 
savime, kad tų vyrą apdaužius, 
kuris nemeta ristynes ir balsų 
neleidžia aukoti daii\ai. O jis 
gražiai dainuoti gali!... Ačiū, 
Karoli, už dalyvavimą!

Paspaudę clevelandiečiams de
šines ir padėkavpję p.p. Karpa-

sidaro, '
prie “Birutes” ir darbuotė Cbi- 
cagoj sutinka dvejojimo. Dau
guma protauja, kad remia ma
ne, o tuo tarpu remia save — 
savo dailės organizacijų “Biru
tę”, Man nei šilta, pei šalta 
toks rėmimas. Uždirbu salėm, 
muzikantams, artistams, spau
dai, q pačiam vos pragyvenimui I |aI1delei, kaip 
palieka. Jeigu neturėčiau lietu
vio ambicijos, tuomet atrasčiau 
pelningesnį užsiėmimų, 'tiesa, 
yra gerų prktelių, kurie man 
padeda vargelį vargti. Prie pro
gos turiu paminėti siuvėją G. 
Skoly ir J. Augustinavičių, ku
rie mane apsiuvo rūbais, ne
imdami jokio užmokesnio už 
darbų. Ačiū jums!

Na, tai apleisim Detroitą, 
nes laukiu C.levelandas. A-tsidS- 
kavoję geriems prietejiains det- 
roititciams: Olšauskui, Milto- 
nui ir kitiems musų rėmėjams, 
perkam tikietus ir pavalgę pie
tus, Dro J. Jonikaičio užpun- 
dytus, skubam užimti savo vie
tas. Sudiev Detroito lietuviams!

GEGUŽINIS SOKIS
Rengia Aukso Rykštės Merginų Kliubas 

MELDAŽIO SVETAINĖJ, 
2242-44 W. 23 PI., netoli Oakley Avė.

Sukatoj, Gegužio 21, 1927
Pradžia 8 valandą vakare. Įžanga 50c. asmeniui 

Muzika POCIAUS

Rochester, N. Y.

štai ir jdardejom į žaliu- 
nų miestą. Pavasario metu jis 
labai gražus atrodo, nes me
džiuose paskendęs. Ruošiamės 
grožėtis jo apiclinkėmis. Prie
glaudą radom pas vaišingą kle
boną J. Kasakaitj, didelį artis
tų prietelį ir rėmėją. Pas jį rei
kia keletą dienų paviešėti, to 
dėl mes ir viešime nuo šešta
dienio iki antradienio. Jis ne 
tik? myli muziką ir dainą, bet 
ir pats muzikuoja. Musų kon
certą gerai išgarsino ir reikia 
tikėtis, bus geros pasekmės. 
Art. Babravičius dar pirmą kar
tą Rochestery. žmonės labai 
nor iš+grirsti jo Kle
bonas nepatingejo pagarsinti ir 

amerikonų Jaikraščiuose apie 
musų atvažiavimą. Clevelande 
tą patį mujns padare p. Karpa
vičius. Taigi laukiame šio va
karo ir ruošiamės tinkamai 
pavaišinti publiką. Gerai pail
sėję, kulniuosime į svetainę. 
Dabar bus iki pasimatymo.

(Bus daugiau)

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III. 
k ................ —------- ------ ------

/ei nori išmokti 
gerai rašyti -t* 
nusipirk typewriteri.»

HOlIEę
4177-83 Archer Avė.
M. KEZES, Vedėjas J- NAKROŠ1S, «dėjas

Pinigai Lenkijon
ir i

Vilniaus Krsšta
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išinokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina į 14 —15 dienų; kab- 
legramu - j 2 - 3 dienas. Telegramas’ kai- 
nuoja $1.00.

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės j Naujienas.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chlc’ag0
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[KORESPONDENCIJOS
Waukegan, III.

Svarbus pranešimas lietuviams.

Mes Waukegane gyvendami 
lietuviai nuo daugelio metų ne-

n į, gegužės 22 d.
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 

V/isconsino Apskritis turės me- 
Vnį suvažiavimą. J j j suva- 
ž uos rinktiniai kuopų atstovai, 
a.isišvietę lietuviai inteligentai; 
dalyvaus šios kuopos: Mihvau-

hiiėjome tokio nuotikio, kokis įkee 60 kp., South Mihvaukee 
turės įvykti ateinantį sekmadie-*6 kp., Racine 121 kp.. Kenosha

Užsilaikyki! Tinkamai Šią Žiemą
Laike šaltesniu mėnesių kuomet Gamta praša

lina gydančius saulės spindulius, laikas tiems kurio 
lengvai pasiduoda kosuliui, slogoms, bronchitui arba 
kitoms kvėpavimo organų ligoms, būtinai rei
kalauja.

SCOTTS [NUISION
Jis suteikia silpnai sistemai turtingą, malonų sko-. 
niui, kaip Smetoną maistą ir toniką, kuris turi & . 
savyje sveikatą teikiančius vitaminus iš cod- 
liver aliejaus. Bukit stiprus, i ikrus ir gerai mai- Yfl/ 
tinami šią žiemą — vartokit Scott’s Emulsion.

Scott i!t Bowne, Bloomfield, N. J. 26-47

119 kp. ir vietinė 13 kuopa. bo dalykus, bet ant galo palietė 
Suvažiavę atstovai tarsis kaip ir dabartinę Lietuvos politiką.

ir kokiu būdu goriausiu ir kuo- Pri-c- I-. U. Kliubo prisirašė 54 
daugiausia butų galima iškišti nauji nariai ir kliubui liks pel- 
lietuvių kalboje gerų knygų ir 
išplatinti liaudy. Bus prakal
bų tame klausime ir išnešimas 
tam tikros rezoliucijos.

Del Įdomumo kviečiami vie
los lietuviai ateiti, kuriems tik 
laikas pavelys, paklausyti pra
kali ėlių ir matysite kaip tėvy
nainiai, būdami išeivijoje, ru- 
panas savo tautiečių kultūros 
r apšvietus reikalais. Dalyvau

kite visi svečiuose tam suvažia
vime, nes yra svarbu. <

Suvažiavimas prasidės 1(1 v. 
s ryto ir tęsis iki po piet, 
Liucsybės svetainėj, kuri randa
si visiems žinamoj vietoj, prie 
Stb ir Adams gatvių. —Tėtušis.

Lawrence, Mass. i

no. Buvo prižadėjusi dalyvau
ti ir miesto valdyba, bet kad 
ta pačią dieną buvo jų išvažia
vimas į ežerus, tai nepribuvo.

Vakare buvo ruošiamas mie
sto valdininkams bankietas. 
Valgius gamino seserys Vaiske- 
lioniutės, Stankiutė, F. 
kienė, Vaitiekūnienė ir 
kaitienė.

Puido-
Stan-

varLietuvių Ukėsų Kliubo po 
du Simono Daukanto dvide 
šimt metų sukaktuvių iškil 
mes nusisekė.

U. Kliu- 
sukaktu- 
kuri bu-

Gegužio 7-8 d., L.
Ims minėjo 20 metų 
ves savoje svetainėje, 
ve iš lauko ir iš Vidaus gražiai
išpuošta, S. V. Amerikos vė-

.« r

“DIAMOND NUDAŽO” 
BILE RUSUS, DRAPERY

Piktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

Žuvavimas
Geriausis negu kuomet nors pirmiau

Didžiausioj “Fishing Party”

Tikrai atsilankykit rytoj.
Visai naujas programas ir gražios dovanos 
laukia jūsų.
Šis bankas bus atdaras subatoj nuo 9 ryto 
iki 8 vakaro.
Atsiveskite savo draugus, atidarykit tau
pymų sąskaitą ir laimėkit gražias ir nau
dingas dovanas. /
Čia turėsite daug smagumo ir tuo pačiu 
sykiu padėsit pagrindus dėl nuolat augan
čių pinigų už kuriuos gausite 3r<.

ICENTRAL7Z? BANK
1110 West 35th Street*

gi’iavoms.^ ,
Subatoj t.uvo balius ir šo

kiai. Žmo.i’ų buvo daugybė.
Nedėlioj buvo koncertas ir 

prakalbos. * Publika netilpo 
salėn. Visi buvo pasipuošę S 
V. Amerikos mažais vėliavų 
kais. Fotografas Alex Lapin
skas traukė visų klįpbiečių pa
veikslus prie salės, o paskui 
’r visos publikos. Dainavo 
?. M. Choras, po vadovyste var- 
roninko J. Tamulionio, Ameri
kos ir Lietuvos himnus ir kitas 
LL___ Liaudies choras, pc

wi vadovyste l£. Permino, — liau
ji • lies dainas. Dainavo dar sese- 
jįjf -ys Pauliukoniutės, joms ak. 
Šf'A. Balčiuniutė; seserys Černiau- 

: kaitės, joms akomp. P. Puido- 
įŠJlkiute; J. Skruodiš, aut saxafo- 

uc, sesiiys Zalubiutės, joms 
akomp. J. l'mpa. Kalbėjo: dr. 
J. Aleksa, (vietinis dentistas), 

SĮ Dr. A. L. Kapočius (dentistas
| iš Bostono), Dr. C. J. Mikolai-1 

Po Dr. Miko-I 
pirmininkas pa- 

įrašė publiką atsitoti, kad ati- 
m duoti pagarbą tiems draugams, | 
‘Sį kurie yra atsiskyrę su mumis 
Sj.mt visados (mirę). Ant galo 
M | kalbėjo adv. F. .1. Bagočius, iš I

! Bostono. Kalbėtojas savo iš- Į 
K kalbingumu tiek sujudinę pub-I 
® J liką, kad ne vienam ir ašarą I 
88 išspaudė, o kartais vėl publika 
1S juokėsi. ’ F. .1. Bagočius kalbė-Į 
įg jo daugiausia apie L.’ U. Kliu-i

SS

Si. •' dainas.

iŠ tis, (vietinis). 
(Kilaičio kalbos

CHICAGO, ILLINOIS

DYKAI TŪBA
prie 

kožnų

tairų

29x4.40
Balloon.

31x4 New Cord.. 
32x4 New Cord.. 
33x4 Nsw Cord..
32x4% Notf Cord 
33x4% New Cord 
34x4% New Cord 
33x5 New Cord . 
35x5 New Cord..

Cord, $5-65
$7.95 

8.45 
8.75 

11.95 
12.50 
12.95 
14.50 
15.50

30x3% 4K 
New Cord, $4”

GENERAL SALES CO.
1807 4 W4j>A*h Avę.

Atdara vakarais iki 7, ne.iėlioj iki 2 po pietų

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

* Tel. Kedzie 8962

8*14-16 Rooeevelt Rd.

CHICAGO, ILL.

Laike prakalbų buvo 
mos aukos dėl pietinių 
jų žmonių, kurie šįmet labai nu
kentėjo nuo didelių pplvinių.\ 
Aukojo $2: D. Kirmill, po 
$1: Balčiūnienė, J. Urbonas, 
M. Dvareckas, P. Navickas, P. 
Jarulionis, V. Jarulionis, Dr. 
C. J. Mikolaitis, A. Lapinskas, 

II. l’rbša; po 50c; .L Urnpa. M. 
| (.urgrtnas, V. Žuravlia, .1. Kie-

F. Krancia^-ičius; su smul
kiomis aukomis pasidaro $41.- 
12, L. U. Kliubas, paskyrė iš 
ždo $15. Visos aukos bus per
luotos Amerikos’ Haudonąjam 
Kryžiui.

Visiems dalyvavusiems pro
gramų išpildyme, aukautojams, 
Iraugijonis i/ iš kitų miestų, 
kurie buvo atvažiavę, gaspado- 
•iums, darbininkams ir darbi- 
linkėms, visiems, kurie tik pri
sidėjo bent kokiu darbu, taipgi 
r visai publikai, kuri dalyva
vo L. U. Kliubo 29 metų sukak- 
uvių iškilmėse, vardan 600 na
rni tariu širdingą učių. Taip- 
ri tų laikraščių leidėjams ir re- 
laktoriams, kurie talpino musų 
•aštus; jie daug pagelbsti mums 
vienyti Lawrence’o lietuvius ir 
lirbti kartu kulturinį darbą.' 
’ž tą teiksis priimti nuo mus 
širdingą ačiū ir mes tuos laik- 
aščius remsime. Tik vienas 
bostono “Darbininkas” uždarė 
nuins savo špaltas ir bando ar- 
lyti tarp mus vienybę; bet jo 
kirbas yra bergždžias.

Birželio 4—5 d., L. U. Kliu- 
>as rengia didelj pikniką dan
iškam Parke, tarp Lawrenoė,o 
r Loveli, prie gero kelio.

—J. Savinčius,
’ L. U. Kliubo pirm.

rcnka- 
vals’ti-

za.

Didelis Pasisekimas

Feen;a-mint
Oiewing LAXATIVE

Gardus, mint kramty
mui gumas, kuris užlaiko 
vidurius reguliariai. Vai

kai mėgsta jj.

15c ir 25c

[Pacific and Atlantic Photo!

Josette Trichet iš Pranei jos, 6 metų mergaitė, kuri nustebi
no muzikus savo labai geru pažinojimu klasinės muzikos. Pa
veikslėly ji veda Sarbone, Paryžiuje, sifoninj orkestrą, kurie pildo 
Beethoveno programą. Vėliau ji keliausianti po visą pasaulį.

Kiekvienas 15 
ycentų pakelis tu- 

ri paprastus nu-
8 (HP \ (9/ r o <1 y m u s, kad 

kiekviena mote- 
%n[TĮj I ris gali nuspal-
• vuoti švelnia

spalva arba nu
dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingeric, šilko, ribinų, si
jonu, 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.

/—■ ................- ■■■<
Tel. Lnfayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušere

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

4120 So. Richmond Street y ------------ >

A. VIDIAAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatria 

Tel. Yarda 1110

Mrs.
Yards 495*’

Anielia Jarų / K<aushil!.i>
AKUŠERIU

3252 So. Halsted St.

8 vakaro. Kitu lai- I
k u pagal sutarti.

Viršuje
State

Moterys 

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki

Universal'I 
Bank

ir mergi-

Baigusi akuše
rijos 
ilgai | 
tusi 
vanijus 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
je iig-ose prieš 

| gimdymo, laike 
| gimdymo ir pc 

gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir imergi- 
noms, kreipki
tės, o rasite ds 
gelbą.

kolegiją; 
praktika 
Pennsyl* 

i iigoo*

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjim*

Apsaugok Kūdikio Odų 
Nuo Sutrukimo.

Johnson’s Baby ir Toilet Pow- 
der veikia kai mostis trinant 
paviršių pašalina niežėjimą.

Vartok Johnson's Baby Soap 
kūdikio maudyklėj — John- 
son’a Baby Creain pašalini
mui odos netvarkos.

Tel. Cicero 2962 
Res.: Rockv/cll 6363 
DR. S. ASHER 

DENTISTAS 
4901 W. 14th St. 

Cicero
Viršui National Tea Co.

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare

BUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

i

Parduoda Rakandus, Pia
nus, Radios, Phonografus 
ant lengvų išmokėjimų.

Lietuvis Kontraktorius
Su vedam Šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus i) 
mainom naujas liain- 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji
mo.

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

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, III.

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

Tik ką gavome Kultūrą 
No. 4 

Galima gauti

1739 So. Halsted St.

S. BABICKAS 
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS KUBUS 

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, Iii.

Garsinkites Naujienose

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearborn StM Room 1111 
Telefoną* Central 4411.

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

3323 Suath Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K.il'RGELIONIS
ADVOKATĄ® 

Miesto Ofisas 
190 No. State St„ Room 1012 

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

Rridgeporto Ofisae 
8335 So. Halsted St 

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

Tel. Yarda 0141 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktui. — Ingaliojlmai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiėiams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8.80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyji 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Waehington SL 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B, BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Tclephone Randolph 5357

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

Nainy Telefonas Republic 9601

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abrt raktų 
Vedėjas visų teisią

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. L* Šalie SL, Room 2061 
Te. Randolph 1634—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7--9 v. v. apart Panedilio ir
Pitnyiio*.

Tele phone Yards 0W4

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8210

« DR. HERZMAN -ra
— 1S RUSIJOS —

Gerai lietuvisrne žinomai per 15 
metų kaipo patyrę* gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo stalgia* ir chroniška* li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
nnujauniu* metodus X-Ray ir ki
tokiu* elektros prietaisu*.

Ofisą* ir Laboratorija: 1625 W. 
18th bu netoli Morgan St.

VALANDOS* Nuo 10—12 pietą 
ir nuo G iki 7:80 vai. vakara.

Dienomis i Canal 
3110. Nokt)

South 'bore 2288 
Boulevard 4186

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

Telefonai]

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai

4729 So. Ashland Avė., 2 labos 
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:86 vai. 

' vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan
dos ryto iki 12 vai. dieną 

Tel. Midway 2886

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusais Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chronišką ligą. 

Ofisas 3102 So. Halsted Stn Chicago 
arti 31at Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Motery Ligą 

1724 So. Loomis, kampa? 18 ir Bląe 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų b nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1913 
NakUtua Tel Fairfai 6858

Jei abejoji akimis, pasiteiraak 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

Optemcstrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Amkland Av. 

ir 8U5 K. 47th HL
Keevuei 1711
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LAIKRAŠTININKŲ SUVAŽIAVIMAS?

Pereitos savaitės numeryje “Tėvynės” redakcija pa
kėlė klausimą, ar nevertėtų musų laikraštininkams suva
žiuoti, kad pataisius tuos netikusius santykius, kurie da
bar, ypač nuo gruodžio perversmo Lietuvoje, yra įsigy
venę Amerikos lietuvių spaudoje.

Mums neaišku, kurių laikraščių tarpusavinius santy
kius butų galima tokiu suvažiavimu pataisyti. S.L.A. or
ganas pataria laikyt suvažiavimų greta su sandariečių 
seimu Chicagoje ir sako, kad “be vidurinės sriovės šiame 
suvažiavime turėtų dalyvauti ir socialistai”. Vadinasi, 
jisai turi omenėje “vidurinės sriovės” ir socialistų laikraš
čius. Bet kam tuomet taikyti dviejų srovių laikraštinin
kų suvažiavimų prie vienos srovės seimo?

Gal tam, kad sumažėtų suvažiavimo išlaidos? Bet 
tai galėtų būt pateisinama tiktai tame atsitikime, jeigu 
butų iš anksto numatoma, kad sandariečių seime dalyvaus 
žymus laikraščių redaktorių skaičius. Mes gi to nenu- 
matome. Sandaroje šiandie tė/a tik dviejų laikraščių re
daktoriai: “Sandaros” ir “Tėvynės”; iš kitų trijų “vidų- 
rinės srovės” redaktorių vienas (Sirvydas) yra išbrauktas 
iš Sandaros, antras (Karpavičius) suspenduotas, trečias 
(Paltanavičius/ iš viso nežinia kur priklauso ir ar pri
klauso kur nors.

Bet jeigu sandariečių seime dalyvaus tik du redak
toriai (ir vienas, būtent “Tėvynės”, dagi ne kaipo laikraš
čio atstovas), tai vargiai yra pakankamo pagrindo tą 
progą panaudoti laikraštininku suvažiavimui laikyti.

Ir kitas dalykas. “Tėvynė” siūlo tam jos projektuo
jamam suvažiavime nusistatyti dėl padėties Lietuvoj. Bet 
šituo klausimu tarpe demokratinių musų laikraščių prin- 
cipialių skirtumų nėra, ir jie tarp savęs dabar sutinka gal 
būt geriau, negu kuomet nors. Čia ir taisyti nėra ko.

i
O taisyti santykius su tais spaudos organais, kurie 

stoja už fašistinį smurtą, — nėra jokios prasmės. Taisy
mo čia reikalingi yra ne santykiai su jais, bet jie patys. 
Gi jų niekas nepataisys, kol jų priešakyje stovės tokie 
plunksnos “didvyriai”, kaip Sirvydas ir Karpavičius. 
Vienas jų, pav. vos keletas mėnesių atgal dalyvavo Am. 
L. Tarybos konferencijoje, kuri griežtai pasmerkė smur
tą ir smurtininkus Lietuvoje; jisai taip pat buvo viešam 
mitinge, kuris tuo pačiu laiku įvyko Brooklyne, ir atsi
stojimu balsavo už protesto rezoliuciją. Bet ar tai jį 
“pataisė”?

Ir ar padoraus laikraščio atstovai gali dar ieškoti 
draugiškumo su redaktorium, kuris j savo redaguojamo 
laikraščio špaltas deda be jokio pastebėjimo “opinijas” 
smetonlaižių, išreiškiančių savo pasįtenkinimą, kad smur
tininkai neįsileidžia Lietuvon “Naujienų” ir kitų demo
kratijai ištikimų Amerikos laikraščių?!

Atmetus fašistinius šlamštus, ignoruojant klerikalų 
ir komunistų organus, palieka tik keturi laikraščiai, ku
rie stovi Lietuvos demokratijos pagrindu: ^Naujienos”, 
“Keleivis”, “Tėvynė” ir “Sandara”. Jie yra stipriausi 
Amerikos lietuvių laikraščiai ir skaitytojų turi, be abe
jonės, daug daugiaus, negu visi kiti sudėti į daiktą. Su
prantama, kad jų atstovams pasikalbėti ir pasitarti butų 
naudinga. Bet tai nebūtų suvažiavimas, ir tikslas butų 
ne surasti “tikrą Lietuvos padėtį” (ji mums gana aiški), 
bet pagalvoti, kaip sėkmingiau apginti tuos reikalus, ku
rie dėl anos “padėties” šiandie kenčia.

Beje, kalbant apie bendrų musų spaudos santykių 
taisymą, reikėtų imti dalyką jisai iš kitos pusės; ne iš 
politinės, bet iš profesinės.

Jeigu susivienytų musų laikraštininkai, kaipo tam 
tikros profesijos žmonės, tai jie gal imtų paskui pratintis 
ir doriau bei švariau su kits kitu elgtis (polemikoje ir 
t. t.). Bet einant prie šitokios laikraštininkų “unijos”, 
reikėtų jau neskirstyti laikraščių pagal sroves. Sanda
riems, socialistas, klerikalas, fašistas ir komunistas — 
visi turėtų būt lygus — taip, kaip kiekvienoje profesinėje 
organizacijoje. Tečiaus, ar šitokiai organizacijai laikas 
pribrendęs, tai kitas klausimas.

Vteimokijlmo kalnai
Chicagoje — paltai

Metama „........     *8JB
Patai meti  .........  *4.99
Trims minasiasMi , - •- BB* 
Dviem nrtnedasM________ — 14B
Tlaaani maudai __ _____ _ .71

Chicagoje per netirto jus
Viena kopija „-------- — 9e
Savaitei ................ 18c
Minėtini 71c

Suvienytose Valstijos^ ne Chicagoje, 
paltui

Metama *7.H
Pasai meti_________ ____ — #.*•
Trims minėdama  1.7* 
Dviem mineaiams 1.2*
Vienam minėsiu!_______—, .7*

hiatuvon ir kitur ulalaniaeanl 
(Atpiginta)

Metama........................ ............ *8.90
Pasai meti _________ , ,, — 4JB
Trims mineaiama -n-. -______ M9
Pinigus reikia Misti palte Monay 

orderiu kartu su atsakymu.

SARMATLYVUMAS

Gyvenime prie įvairių aplin
kybių pasitaiko susitikti žmo
nėms labai skirtingų, kartais 
net griežtai priešingų nuomo
nių. Taip, nepersenai būrys Lie
tuvos veikėjų važiavo iš Kau
no į Vilnių laidoti Dr. J. Basa
navičių. Tame būryje buvo ir 
socialdemokratas Kairys, ir ke
letas liaudininkų ir klerikalų 
ir smetonininkų. Po laidotuvių 
vilniečiai iškėlė kauniečiams 
pietus, kuriuose dalyvavo kar
tu tų visų skirtingų srovių 
žmonės ir be to dar visa eilė 
Vilniaus lietuvių ir Vilniaus 
lenkų. Kaip paprastai esti to
kiuose atsilikimuose, po pietų 
buvo laikomos kalbos. Laikraš
čiuose buvo rašyta, kad tarp 
kitų tenai kalbėjęs ir drg. Kai
rys, kurio kalbų pripažino ge
riausia net atžagareivių spau
da.

Aiškus dalykas, kad iš to da
lyvavimo šermenyse socialistų, 
krikščionių, tautininkų, lenkų 
ir kitų jokių išvadų dėl politi
nio partijų nusistatymo daryti 
negalima. Bet Brooklyno “Lais
vė” net ir tų atsitikimų pavar
tojo socialdemokratams ap
šmeižti. Ji parašė, kad, girdi, 
Lietuvos socialdemokratai jau 
Ličiuliuojąsi su fašistais ir kle
rikalais, nes Kairys valgė ir gė
rė kartu su jais- ir prakalbų 
jiems pasakė.

Kadangi komunistų organas 
šitaip demagogiškai mulkina 
savo skaitytojus, tai pravartu 
bus atkreipti dėmesį į kitų, 
nors ir menkesnį, negu aukš
čiau minėtasai, bet vis tik cha
rakteringų atsitikimų Brookly- 
ne.

Čia buvo ne laidotuvės, bet 
vestuvės. Vienas labai artimas 
komunistams žmogus, J. Stepo
navičius, vedė kun. Remeikos 
parapijonkų ir ėmė šliuba baž
nyčioje; paskui vakare įvyko 
viename restorane pokilis, ku
riame dalyvavo didelis būrys 
svečių, tarp jų ir “Laisvės’’ šu
las Pruseika, ir “Vienybės re
daktorius- Sirvydas, ir klebo
nas, “surišęs” jaunavedžius.

Įdomu tečiaus, kad Brookly
no komunistų organas, aprašy
damas tas vestuves, nemini nei 
bažnytinio šliubo, nei Pruseikos 
dalyvavimo, nei kitų netinkan
čių į jo kromelį smulkmenų. 
Pas smulkmenas- padavė fašis
tinė “Vienybė”, nurodydama, 
kad vestuvių pokilyje buvo lai
komos ir prakalbos ir kad kal
bėtojai buvo šie: Kazys Stepo
navičius, Juozas Steponavičius 
(abu — jaunavedžio broliai; 
vienas — labai stambus šulas 
bolševikiškoje A. L. 1). L. D.), 
L. Pruseika, J. O. Sirvydas, K. 
širvydienė ir kun. S. Remeika.

Pasirodo, kad čia susitiko 
komunistai su fašistais ir su 
klerikalais: kartu valgė ir gė
rė, kartu į bažnyčių ėjo ir kar
tu “spyčius” sakė. Bet “Lais
vė” apie šitų nepaprastų įvykį 
neišpleškino “revoliucinio” edi- 
torialo. Ji net sarmatlyvai už
tylėjo tuos faktus; iš kurių ma
tyt, kad Pruseika ir Stepona
vičius- “bičiųIiuojasi su fašistais 
ir klerikalais.” Kodėl?

Kode! komunistų “Laisvė’’ 
be jokios sarmatos šmeižia ki
tų partijų žmones, o apie sa
vuosius net tiesos nepraneša?

PATARIA LAIKRAŠTININ
KAMS Nuvažiuot

“Tėvynė” apgailestauja, kad 
musų spaudoje dųbar tokie blo
gi santykiai, ir pataria laikraš
tininkams padaryt suvažiavimų. 
Sako:

“Musų nuomone butų ge
rai, .kad laikraštininkai tar
pusavy padarytų šiokių-tokių 
santaiką. Tai geriausia butų 
galima atlikti laikraštininkų 
suvažiavime, kurį būt galima

NAUJTB1TOB, CfflMBO, m.

turėti ‘greta Amerikos Lietu
vių Tautinės Sandaros seimo 
Chicagoje (? “N.” Red.). Su
važiavime būt galima ypa- 
tišk urnai sušvelninti. Ten 
būt galima platėliau, akis 
akin, apkalbėti Lietuvos pa
dėtis. Ten būt galima nuo
sekliai išstudijuoti iš Lietu
vos gaunamas informacijas 
delei perversmo ir šiuo rei
kalu nustatyti bendra linija 
(su kuo? “N.” Red.). Po to 
gal atrastume ir ‘tikrų Lie

v

Indiana Sand Dunes
Oro atmainos kalnuose. — In

dianos kopos. — Keisti aug
menys. — Mokslininkų nuo
mone. — Turistai. — Sukū
rimas valstijos parko. — Ko
pų gyvūnai ir paukščiai. — 
Labradoro ledynas ir jo pėd
sakai. — “Gyvosios’’ ir “ne
gyvosios” kopos. — Bartlett 
kompanijos kurortas.

Žmonės, kurie gyvena prie 
aukštų kalnų, turi progos bė
giu kelių valandų patirti viso
kio klimatų. Žemai kartais yra 
tiek šilta, jog prakaitas bėga 
ir vienmarškiniam. Belipant į 
kalnų, mainosi ne tik oras, ale 
ir augmenys. O kuomet įsi- 
kopiama į kalno viršūnę, tai 
ten pasidaro tikra žiema. Šal
ta ir po kojomis baltuoja snie
gas. Tokie dalykai dedasi kal
nuose. Nėra abejonės, kad tos 
rųšies kalnai yra įdomu aplan
kyti. Bet, žinoma ne visi tai 
gali padaryti. Kad važiuoti į 
Kolorados ar kokius kitus kal
nus, reikia turėti ir laiko ir pi
nigų. Tai padaryti gali tik 
vienas kitas. Tačiau nėra rei
kalo keliauti keletą šimtų my
lių, kad pamatyti nepaprastų 
dalykų. Įdomybių yra visur 
pilna. Reikia mokėti tik jas- 
pastebėti ir įvertinti.

Netoli Chicagos, pavyzdžiui, 
randasi nepaprastai įdomi vie
ta, kuri daugeliui yra žinoma. 
Aš turiu galvoj Indiana Sand 
Dunes (Indianos kopas). Ten 
galima rasti tokių augmenų, 
kurie auga tik tropikuose. Iš 
kitos pusės, apščiai yra yra iš 
šiaurės kraštų augmenų.

Mokslininkai sako, jog nėra 
pasaulyj kitos tokios vietos, 
kur šalia tropiškų augmenų au
gtų ir tokie,t kurie tegalima ra
sti tik šiauriniuose kraštuose. 
Indianos kopas kas metai aplan- 
<o nemažas skaičius botanikų, 
zoologų, geologų ir ekologų. 
Jie randa ten daug įdomios sau 
medžiagos. Henry C. Covvles, 
(.Uiica^os universiteto profeso- 
rius, sako, jog Europos moks- 
ininkai yra tos nuomonės, kad 

Indianos kopos yra viena įsta
biausių vietų Amerikoj.

Kas vasarų daugybė turistų 
š įvairių valstijų atvyksta ko
tų pasižiūrėti. Vieni jų susto

ja kelioms valandoms, o kiti 
traleidžia keletu dienų. Tur

tingesni chicagiečiai turi kolbo
se vasarnamius. Bet daugu
ma atvažiuoja tik šventadie
niais arba šeštadienio vakarais 
r praleidžia naktį palapinėse. 
<ai kurie tiek pamėgsta kopas, 

jog praleidžia ten visų vasarų.

tuvos padėtį’. Suvažiavime 
butų kas pakalbėti ir apie 
mus pačių, amerikiečių rei
kalus. ..

“Be vidurinės sriovės, šia
me suvažiavime, mums ro
dos, turėtų dalyvauti ir so
cialistai. Juk daug bendrų 
reikalų yra tarpe vidurinės 
sriovės ir socialistų.”

Mes savo nuomonę pasakome 
redakcijos- straipsnyje.

Indianos kopos randasi prie 
Michigan ežero. Jos prasideda 
apie Gary miestą ir baigiasi a- 
pie Michigan City. Vadinasi, 
jų ilgis yra maždaug 25 mylios. 
Kad apsaugoti kopas nuo išny
kimo, Indianos valstija nutarė 
prie ežero nupirkti 3,000 akrų 
žemės'. Tani tikslui legislatura 
paskyrė $1,000,000. Tuo bū
du dalis kopų bus paversta val
stijos parku. Keli šimtai akrų 
žemės jau nupirkta, o vėliau 
bus nupirkta ir daugiau.

Indianos kopos pasižymi ne 
tik sava, Įję/rstais augmenimis, 
bet ir gyvūnais. čia randasi 
tokių gyvūnų, kokių sunku y- 
ra kitose vietose surasti. Pauk
ščių taipgi yra įvairiausių. Jų 
priskaitoma apie 300 rųšių. Vie
ni tų paukščių nuolat gyvena 
kopose, o kiti sustoja tik pra
lėkdami.

Atsidūręs kopose, žmogus 
jaučiasi lyg kokioj dykumoj. 
Aplinkui matosi smėlio kalnai, 
o medžiai ir krūmai sudaro sa
vo rųšies oazius.

Per tų smėlį prieš 300 metų 
maršavo franeuzų tyrinėtojai 
Marųuette ir Joliet. Senovėj 
įvyko ten nemažai mūšių tarp 
indėnų.

Geologai sako, jog prieš daug 
tūkstančių metų iš Labradoro 
per Kanadą slinko milžiniškas 
ledynas, kuris buvo atsidūręs 
toj vietoj, kur dabar randasi 
kopos. Jie suranda įrodymų, 
jog, sakysime, prieš 20,000 me
tų kopos buvo apdengtos storu 
ledu. laikui bėgant tie ledai 
ištirpo ir sudarė Michigaų eže
re,.

Slenkantis Labradoro ledynas 
stūmė prieš save kas tik pasi
taikė ant kelio. Štai kodėl, sa
ko mokslininkai, Indianos ko
pose galima rasti tokių akmens 
rųšių, kurios randasi tik Kana
doj. ‘Iš Kanados tuos akme
nis atnešė ledynas. Taip bent 
mano daugelis geologų.

Kadangi ledynas buvo neįma
nomo svorio, tai besmilkdamas 
akmenis jis sumalė į miltus. 
Kopų smėlys žymiai skiriasi 
nuo to smėlio, kuris randasi 
juros pakraščiuose. Jis daug 
smulkesnis ir einant išduoda 
keistų švilpiantį garsų. Kuo
met pučia vėjas, tai pasidaro 
tikra muzika.

Vienas įdomiausių dalykų a- 
pie kopas yra tas, kad nuolat 
jų išvaizda kinta. Kopų smė
lys yra dvejopos rųšies — “gy
vas” ir “negyvas.” Tatai yra 
paradoksiškas pavadinimas, nes 
ant “negyvojo” smėlio auga žo
lė ir augmenys, kuomet ant 
‘gyvojo” smėlio nesimato nei 
vienos žolelės.

“Gyvoji” arba “keliaujančio-1 
ji” kopa (dune) be paliovos1 
maino savo formą. Šiandien ji 
gali būti 200 pėdų aukščio, o 
rytoj susilyginti su žemės pa
viršiu. Kartais kopose vėjas 
supučia iš smėlio tikrinusį am
fiteatrą, kur galėtų sutilpti ke
li tūkstančiai žmonių.

Pasitaiko, kad smėlys užne
ša krumus ir medžius. Laikui 
bėgant augmenys sutrūnija ir 
susimaišo.

Indianos kopas paversti par
ku buvo sumanyta gan senai. 
Ret užėjo karas ir sumanymas 
tapo atidėtas į šalį. Tuo lai
ku buvo manoma tarp Gary 
miesto ir Michigan City sukur
ti nacionalį parką. Vienok 
kuomet valstija pradėjo rūpin
tis kopų išlaikymo reikalu, tai 
įnešta kongresan bilius pats sa
vaime atpuolė. Vienok ir da
bar dar manoma, kad Indianos 
valstijos parkas su laiku bus 
paverstas nacionaliu parku.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad su laiku Indiana Sand Du
nes brs labiau žinomos, negu 
šiandien. šiomis dienomis F. 
II. Bartlett Realty kompanija 
nupirko 2,000 akrų žemės tarp 
Michigan City ir valstijos par
ko. Kompanija yra nutarusi 
pirkti dar 1,000 akrų. Visas 
tas žemės plotas bus paverstas 
kurortu, kurio ištaisymas, ma
noma, atsieis apie $10,000,000.

Tai tiek apie Indianos kopas. 
Jas verta yra aplankyti, nes 
ten galima daug įdorflių dalykų 
pamatyti. —K. A.

GYVENIMAS
Minėsima žurnalas

Antanas žymontas 
Redaktorius-Lcidžjaii 

900 W. 52nd Street 
Chicago, UI.

Tel. Boulevard 3669

IŠSILAVINĘ DARBININ
KAI IR INTELIGENTAI 
SKAITO “GYVENIMĄ” — 

SKAITYKIT IR JUS!

Prenumerata metams ...... *2
Pusei metu ......................  SI
Kopija .........................   20c )

I
.................... J

Lietuviai Daktarai
r- ----- ------ Y

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So; Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Kės. 8201 So. Wallace Street 

L m >

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną

—■
III

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

Netoli 46th St. Chicago,

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgą

8308 8. Morgan St. 
Chicago. III, 

Tel. Boulevard 2161 
— Valand • — 

Muo 9 Iki 12 vai. dienos U 
Nuo 6 iki 9 velandai vakare

A. M0NTVID, M. D.
1579 Milvaukee Avė., Rooro 209 
Kampas North Avė. Ir Robey St.
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 Ud
8 vakaro. Tel. Brunswick 4988.
Nmuų telefonas Spaulding 8683 !

Uit raviolMiol Iviesa ir diathermia l
. .... . . - į- i j . - -ir-*

Ketvirtadienis, geg. 19, 1927

VAIKAI REIKALAUJA
“GASTOBA"

Specialiai prirengtos dėl 
vaikų ir kūdikių visokio 

amžiaus
Motinos! Fletchers Castoria 

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

<

RED SUN PRODUCTS C? 
CHICAGO. ILL

Tel. Empire 7365
DR. F. MATULAITIS 

322 Holbrook Avenue 
DETROIT, MICII.

Adynos 12—2 
6—8

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas Pullman 1193 
Namų Telefonas Chesterfield 0578

DR. MARKERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:80 
iki 8:80 v. Sekmadieniais nuo 10-12 
__________ ______________________ /

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. Lafayette 4146
,. . . I nuo 9 iki 11 v. rytoVaiandos { 6 9 vai. ,ak.

DR. M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4661 So. Ashland. Tel. Boadvaard
7820. 0641 So. Albaay Ava.
Tel. Prospect 1930. Ofiio valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Offica Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. V eželis
LIETUVIS DENT1STA8

4645 So. Ashland Avė.
Ąnt Zaleskio Aptiekus 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Arteslan Avė.
Phone ProsjK^t 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St, 
Chicago, III.

i
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THE STUDENTS’ CORNER
Mpy it be a Joy and an Insphation and a forum for student- 

opinions, ideas and activities.

that Lithuania’s Internationa 
position had b«en continuou^ly 
strengthening and was novv ap
preciably better than at any 
previous time. .

6

Number 10

Its Puipose
This artiele vvas vvritten to in- 

form those vvho for some reason 
or other have the vvrong opinion 
of The Students’ Corner, vvhat 
tlie r>vi»"i»ose of The SJt uden t s* 

Corenr is.

There are many who road The 
Students’ Corner vvho are vvil- 
ling also to vvrite for it and yet 
do not vvrite. These are people 
vvho right now are not attending 
any high school, college or 
university būt who, neverthe- 
less, are interested in students’ 
vievvs and activities and who 
even share the vievvs and co- 
operate vvith the students in 
their activities. These šame 
people are also continually 
pursuing some study by them- 
selves. And yet they say 
they are not students and the- 
refore mušt not vvrite for The 
Stuednts* Corner.

Consequently vvill it please be 
understood that this page or 
“corner” is for the benefit, 
pleasure and ūse of ALL who 
are interested in promoting 
EDUCATION and GOOD WILL 
and TRUE FRIENDSH1P 

Jbetvveen ALL STUDENTS, and 
that The Students* Corner Vėl- 
comes articles from any Student 
—vvhether he study i n scnool or 
at home by himself—aiid that 
the contributors to The Stud
ents* Corner are not solely mem- 
bers of the L. S. A. A.

Furthermore, the L. S. A. A, 
desires, through its The Stu
dents* Corner, to bring together 
all Lithuianian students. So, 
may The Students’ Corner be a 
means for interesting Lithua- 
nians in further and more ex- 
tensive learning.

Write for The Students* Cor
ner and let it tell of YOUR 
ideas, discoveries, deeds or 
dreams and let The Students, 
Corner introduce and acquaint 
YOU vvith other Lithuanian 
students and their ideas, dis
coveries and deeds.

Reports on Lithuania
Tvvice a month the Lithuanian 

“Elta” Agency Service issues 
Economic and General bulletins 
on Lithuania. Among the mem- 
bers of the Lithuanian Legation 
in London are Misa Xavera Na- 
glevičaite, a former member of 
the Naujienos* staff, and Mr. E. 
J. Harrison, London represent- 
ative of “Elta”. The Legation 
does its best, according to Mr. 
Harrison “to promote and de- 
fend the vvelfare of Lithuania.”

Follovving are a fevv excerpts 
Irom, or brief revievvs of, bul
letins No. 7, April, 1927 and No. 
8, May, 1927 (Mr. Harrison has 
been kind enough to send us 
these bulletins and to promise 
to send us future bulletins):—

Lithuania does most of its 
trading vvith Germany. England 
comes next and Latvia, third. 
Other more important markets 
are Czechoslovakia, Belgium, 
Holland, Denmark and America.

Cooperative organizations of 
various kinds are not very suc- 
cesful in Lithuania. The most 
numerous cooperative branches 
are: Consumers’, credit, milk 
vvorking-up, and agricultural so- 
cietes. The village consumers’ 
novvhere have sufficient re- 
sources because as thew farmers 
are short of means for their 
ovvn produetive purposes, they 
cannot invest them largely in 
consumers’ societies and other 
cooperatives. Among individual 
societies not a fevv are strong 
and vvell organized; thanks 
largely to the influence of the 
intelligent classes, doctors, 
teachers, priests, the educated 
farmers, etč.

A Kiek From
—Mrs. O’Leary’s Cow

Some people vvrite articles 
that are so avvkvvard and in- 
volved that they often have to 
be reread three or four times 
before the meaning is perfeetly 
clear.

John Glasvvorthy, the great 
vvriter, in hi» pamphlet, “On 
Expression”, statės that a great 
many vvriters seek to make their 
vvorks contain profundity of 
thought and abstruseness of 
subject by eloaking their ideas 
i n such a hash of vvords that it 
takes hours of z study to grasp 
vvhat* they vvish to convey. If 
they vvere to statė their 
thoughts simply and clearly, 
more people vvould read their 
books, more people vvould under- 
stand them, they vvould ac- 
complish more good, and they 
vvould be the greater for it.

It is even more necessary for 
us to be clear than it is for 
professional vvriters, as we are 
forming a bad habit vvhich vvill 
grovv and vvill prevent us from 
expressing ourselves intelligibly 
in the future.

There has been a consider- 
able inerease in the output of 
milk and butter, vvhich can be 
explained *by the greater in- 
terest of the farmers in dairy 
farming, the better feeding of 
the cattle, care of šame, acųuisi- 
tion of brood covvs and other 
factors. In 1926 the Union of 
Companies for the vvorking-up 
of milk exported butter almost 
exclusively to Germany, vvhere 
the demand for Lithuanian but
ter is very great.

The Union, aided by the Min- 
istry of Agriculture, is furnish- 
ing more and more dairy far
ming specialists and instructors 
and nevv buildings, machines 
and other improvements.

The Bank of Lithuania, begin- 
ing in November lašt year, has 
appreciably strengthened and at 
the present time the Bank has 
been able to assign four million 
lits for loans to farmers.

Transportation in Lithuania 
i s generally bad.

The radio is gaining popular- 
ity i n Lithuania, būt on all wire- 
less receiving sets 'is placed a 
vvireless or radio tariff.

Mr. Galvanauskas, the Lith
uanian Mdnister in London, an- 
nounced in an intfrvievv vvith 
the official organ “Lietuva”,

Šiauliai is an important Lith
uanian industrial center. Before 
the vvar it was vvidely knovvn 
for its tanneries vvhich are 
among the largest in the vvorld. 
Besides this, Šiauliai has made 
(juite a name as a center for the 
manufacture of confectionery. 
Leading factories in this branch 
are “Birutė”, “Rūta”, and 
“Fortūna”.

Mr. K, Gineitis, novv the Lith
uanian Consul in London, has 
vvritten a book” “America and 
Americaii-Lithuanians”, based 
on his several years’ experience 
as student and journalist in the 
United States. The book is at- 
tracting attenion both in the 
United States and in Lithuania. 
lt i s almost indispensable as a 
vvork of reference to the Lith
uanian publicist and politieian 
who vvishes to understand those 
modifications of character and 
psychology vvhich emigration to 
America has gradually vvrought 
in the Lithuanian as compared 
vvith his kindred vvho has re- 
mained in the home country.

Lithuania is the biggest ex- 
porter of flax among the Baltic 
statės and holds seventh place 
as regards flax produetion in the 
vvorld.

“Lithuania”
It is called “Lithuania”. Būt 

vvhy? The action is supposed 
;o take place in a hut in 
Lithuania. The mother ,and 
daughter are talking vvith the 
stranger vvho has come to their 
mt to spend the night. The 
stranger shovvs them that he is 
rich, he has much money 
vvith him.

After the father has come in 
from the day’s labor, and the 
stranger has been shovvn to his 
room, the father, mother and 
daughter talk of their poverty 
and the stranger’s vvealth. The 
there rises a mutual under- 
standing, a common desire.

The father goes out to get a 
little drunk for more hard 
daring. Meanwhile, before he 
comes back, the mother and 
daughter take the task upon 
themselves and kili the strang
er.

The father comes home more 
out of his mind than drunk. 
With him are a vodka — shop- 
keeper and his son. They in- 
form the tvvo vvomen that the 
stranger is the long — lošt son. 
The mother starts screaming. 
The father štili mumbling to 
himself falls on the ladder 
vvhich leadsi to the stranger’s 
bed.

This one — act drama by 
Rupert Brooke is entitleA 
“Lithuania”. What is there 
about it that is typically 
Lithuanian? I cannot see vvhy 
it vvas entitled “Lithuania” and 
not by any other country, or 
vvhy it has the name of o 
country at all.

— A Lithuanian.

Prospective members

Ali desiring to buome mem- 
ber of the L. S. A. A. vvill 
plcase send applications to the 
chairman of the Membership 
Committee, Mr. William Mack, 
Jr., 4450 So. Spaulding Avė., 
Chicago, 111.
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FLOWERS OF MEMORY
Blooms of the land that bore me, 

I štili remember you-
The many — colored poppy, 

The vvheatfield flovver blue.

rl'he plum trees of « springtime

Štili dvvell in memory,
And little fragrant blossoms 

On a sour apple tree.

Today I dream and linger
Beneath blue tropic skies, '

Where many — hued hibiscus 
Alures my restless eyes».

Here ginger buds are fragrant, 
Here oleander grovvs;

Būt I pine for Samogitia, 
And vvreaths of rue and rose.

Here passion flovvers quiver
Upon a verdant vine:

I dream of svveet nasturtiums, 
Geraniurtis sėt in line.

Here ponciana regia
Near bougainvillea grovvs:

I’d trade them for a sprig of 
Green rue and one red rose.

I’d trade them all for flovvers 
That dvvell in memory;

For rue and rose and blossoms 
On a sour apply tree.

— Fred E. Truman,

S1NE QUA NON

In time of sorrovv, and despair,
When the dread Fates are against me 
And good Fortune has deserted me, 
When my ovvn Genius seems to have forsaken me, 
Then kind Hope comes to cheer me, 
Hope, the kind, the fair.

Invisible, intangible,
Būt I feel her presence near.
Her dream, joy, life — bringing breath is dear.
All pains she covers vvith a veil, that’s fine and sheer. 
Ne‘er leave me, Hope, maid, ^incere,
Irresistible. — Nuisance.

KEEP ON KEEPIN’ ON
If the day looks kinder >gloomy 
And your chances kinder slim, 
If the situation’s puzzlin 
And the prospect’s awful grim, 
If perplexities keep pressin’ 
Till hope is nearly gone,

. Just bristle up and grit your teeth 
And keep on keepin’ on..

Frettin’ never wins a fight
And fumin’ never pays;
There aint no ūse in broodin’
In these pessimistic ways;
Smile just kinder cheefully 
Though hope is nearly gone, 
And bristle up and grit your teeth 
And keep on keepin’ on.

There ain’t no ūse in grojvlin’ 
And grumblin’ all the time, 
When music’s ringiu’ everyvvhere 
And verything’s a rhyme.
Just keep on smilin’ cheerfully
If hope is nearly gone,
And bristle up and grit your teeth'
And keep on keepin’ on.

— Anonymous.
(The Illinois į Teacher)

NEWS AND NONSENSE
It’s all over novv. I rilean the 

hike and not any affair of the 
heart.

The hike (likę all student 
affairs) vvas a big success and 
vve really did hike. No kiddin’.

We hiked so much that tvvo 
of the girls actualjy vvore out 
the souls of their shoes. Novv 
I know of thi’ee things that 
girls get that they don’t need: 
an appendix, a conscience and 
a soul.

Anthony couldn’t come vvith 
u s , so h e at least came dovvn to 
see us off. Or vvas it to see if 
his sister vvas vvell taken care 
of. Well she vvas, Anthony, you 
had nothin’ to vvorry about.

And Junior (oblidging little 
soul) drove dovvn later and 
brought the vic, brother, sister 
and dad. Atta boy, John.

And vvhy vvas Dead Eye dis- 
appointed because Genevieve 
vvasn’t there???????

Dr. White vvasn’t there either. 
She vvent to a frat-dance the 
Saturday-night before and so 
Sunday morning she either 
didn’t come home in time for 
the hike or else refused to heed 
the alarm. t

As usual the girls brought 
enough eats to feed the starving 
Armenians. Even Diek and

* Stanley had to give up.

We played bąli of course and 
if you vvould knovv hovv grace- 
ful the girls looked up at bat, 
imagine Tom Mix knitting a pair 
of gloves for his horse tony. 
(Hovv the girls mušt love me for 
this.)

Going home S. L. and F. J. 
amused themselves by throvving 
each other’si cap out of the Street 
-car vvindovv. Evidently the 
caps vveren’t vvorth the seven 
cents; neither got off to get it.

And vvouldn’t you call this a 
dirty trick ? The prettiest giri in 
the bunch (I’m glad the ręst of 
’em don’t knovv vvho I am) hails 
a fliver for a lift and vvhen the 
poor hiek stops, about ten of 
’em pilė in. POOr ford. There’s 
alvvays room for one more.........
giri so Diek copped a ride on 
the spare till he fell off.

We all got home in time to 
keep our Sunday nite dates. 
Went to a movie"and fell asleep.

Būt anyvvay a good time vvas 
had by all.

1. ....
Outside of the hike lots of 

things have been happening, too.
Alright, III tell you some.

Nevvs Ends has cold feet and 
an excited heart. He does not

knovv if he ought to take up the 
vvrinting of Nevvs and Nonsense 
or not. He feels he is not such 
a good deteetive, and that he 
vvill not be able to find out as 
much about other people’s 
business as his tvvo predecessors 
(Ncvv Sense and Nuisance) vvill 
have done.

Nevvs Ends has been seriously 
contemplating this matter and 
would appreciate the nublic’s 
sending him advice and sug- 
gestions.

D’you Get Me?

For Helen
that old flame is till burning; 
Aldonna
and Betty are dreaming;
Our Marie
is skilled at kidding;
And Giggles,
or Lucy, is cheating.
Anthony
is changing;
And Alex
is raving;
Būt Frank S.
is grieving;
While Norbert 
is vvondering.

So dearest public, let me vvorn 
you, before you advise Nevvs 
Ends, Pensez-vous. Nevvs Ends 
is a man in love,—if you knovv 
vvhat that means, and more- 
over, he is in love vvith one vvho 
is not in love vvith him. He is 
also egoistic and thinks I (Nevv 
Sense) am somevvhat staid and 
dry and vvitless. He, himself, 
may be more so, in my estima- 
tion.

Hovvever, if you prefer him 
to me, let us knovv and then 
vve’ll have to rush and pledge 
and initiate him also into the 
Nu Alpha Nu fraternity vvhich 
novv consists of the three per
sona vvho knovv all the secrets 
of this kolyum and its pro- 
ducers. >

Yea! Nu Alpha Nu!
It’s great, though nevv.
On! Nu Alpha Nn!

All interested in Nu Alpha Nu 
ought to let me knovv (I’m 
Rushing Committee Chairman). 
Būt if you vvish to be considered 
at all, you mušt first contribute 
to this kolyumn regularly.

Nuisance vvrote an artiele on 
GIRLS in the lašt issue of The 
Students’ Corner. Some said that 
by doing this Nuisance raveald 
ovvn identity. Well novv i s 
Nuisance one of those vvritten— 
about GIRLS? Or, a young man 
vvho pretends to knovv some- 
thing about girls? Not a fevv 
people think they knovv, būt (I 
am faithful to a Nu Alpha Nu 
and therefore come forvvard to 
defend Nuisance) all are just 
as vvrong about Nuisance as 
they are about

NEW SENSE.

TO TERPSICHORE

Play on, my Muse ! Let flovv thine eestatie voice;
Give mjrth full vving; and let me fly, 
Dance and sing, as it soars on high.
While youth is mine, let me rejoice, .
And drink the pleasures of Your choice;
Not savage clanging vvith that primitive cry,
Būt the sivveetest and purest of tuneful joys, 
Such for vvhich the geniuses vie.
Novv—gently, softly, svveet Terpsichore,
While I lay dovvn to cool and ręst,
That I may rise fresh as before,
To dance and sing vvith all my zest,
For even the best of Your best
A human heart can hold so much, no more.

—Irene Bielis.
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Tolumoj, dabar dešinėje, apie 
didžiojo kelio tąsą prie melsvi) 
mišku išplaukia plati ir tamsi 
banga raitų.

—Keturkampiai!..
Kai artinamės prie didžiojo 

kelio, ten—nuo Vilniaus atrieda, 
vis. didėdamas, tamsus taškas.

—Automobilius.
Mus jau arti kelio. Automo

bilį praleidžiam j iš miško iš
plaukusią raitųjų bangą. Auto
mobilio priešaky prancūziška 
vėliava plesdena, o jame sėdi ne 
tai ponas Rebul. ne tai koks ten

—čionai, čionai!.. Na, grei
čiau !.. Ugnį—lipo tuoj musų ke
li. rusiški ir vokiški “Maksi
mai” ant. griovio Kranto, gulu 

ten ištiestos “berdankos” ir.,, 
po trumpo pyškėjimo raitoji 
banga atslūgsta, jos liekanos 
dingsta vėl miške.

Vilnius tylus. šeštadienio 
ankstus popietis. -Palikę musų 
grandines prie patięs miesto, 
leidžia mums palengva tuoj 
prie stoties, tuoj pat už geležin
kelio tilto per kelią, rusirinkti 
susiburti.

Skersai kelią sudarę, dabar, čįa susirinko musų iš įvairių 
grandinę į abi puses lauko, artė
jam į Vilniaus pusę. Už pusva
landžio— ar dvidešimts minučių 
grįžta ir pralekia tas pats auto
mobilis.

Musų vežimuose prisiglaudęs 
tai prie kulkosvaidžio, tai prie 
šovinių dėžės kenčia susirietęs 
tūlas mūsiškių sužeistas. Sun
kiasi kitam dar žygiuojančiam 
kraujas. Eina bičiulis priešais, 
perriša nosine su išsisunkusiu 
krauju ranką. Dešinėj traukia 
6nt ratukų rusiško tipo “Maxi- 
m’ą”. Kairėj neša -sunkų vokiš
ką, ant diržų per pečius užsidė
ję. Draugai imasi antklodėje 
nešti į kojas sužeistą kareivį.

Visą kelią iki pat Vilniaus ei
name lėtai ir ramiai, niekur ne
stodami. Pirmiau matytas rai
tųjų būrys nebesirodo.

Bet, jau prie pat 
esant, staiga:

—žiūrėkit, žiūrėkit — deši
nėje!..

—Ugnį!..
Iš miško, išlėkęs raitelis ilgas 

lankas kuria, kiek tik gali, į 
musų pusę,—nori, mat, bestijos, 
prieš pat Vilnių mums kelią už
kirsti.

VVENNERSTEN'S
IBohemion ITppo

TIKRI APYNIAI
Turtingame salykle

kuopų ir su vežimais, su ark
liais. Batai i jono vadas liepia 
rikiuotis—pamažu iš miesto iš
eisim. Bet vos tik kelsim koją 
žengti—kai iš antro aukšto, mū
rinio namo, prie kurio mes bu- 
rėmės, prasidarė staiga langai 
ir balsiai prapliupo į mumis.,, 
kulkosvaidis. Pliumptelėjo ir 
kelios granatos į gatvę.

Instinktyviai musų šautuvai 
nukrypo į tą namą, — tik su- 
cinksėjo smulkiai stiklai ir dar 
kaika*, kartu su jais susimai
šė.

Namas tas— tuoj kertėj, i>o 
į kairę nuo stoties j miesto vidu
rį—į Aušros Vartus, einant.

Čia ant kampo buvo pradary
ta, mums iš laukų atėjus, ke
pyklą, kurioje kareiviai vienas 

Vilniau* po kito ^ginėjo šio to Pirkti- 
• Gal kaip tik buvo taip tyčia pa
daryta, kad apie tą vietą musiš- 

I kiai susiburtu, nes j čia, matyt 
ir buvo nutaikytas iš anksto 

1 nevidonų pastatytas kulkosvai
dis.

Iš to namo pradėjus šaudyti, 
kepyklos savininkas duris tuoj

1 uždarė, ir pasilikę ten musų ka- 
_ . reiviai turėjo 'Vargo iš ten pa- 

‘ skubomis per langus laukan iš
silaužti.I

Kai kulkosvaidis , patylėjęs, 
nusisuko išilgai siauros gatvės 
link Aušros Vartų, tai musų 
dalis tiesiai pro Aušros Vartus 
pasitraukė, o dalis —kurioje ir 
aš, kažkaip pasukome dešinėn 
pusėn—į gatvelę pro pat Aušros 
Vartus.

TIKRI APYNIAI 
NIEKUR NĖRA TOKIU 

KAIP ŠITIE .<■
NE/.NEI VIENO

J Žaliąjį tiltą visi!— tiktai
tuos žodžiu* paliko mums vadas.

Kulkos rekošetu per siaurą 
gatvę ėjo, net po tris—keturis 
sykius, į sieną nuo sienos atsi
mušdamos.

Kaip iškrikdavo kuriam nors 
grįžtė šovinių arba atsikabinda
vo kam rankinė granata, tuoj

$10,000 aCcident POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją ir išpildęs siųsk Naujienoms.

. \ i ’ . »

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus Jaiko.

Vardas ............
Adresas (gatvė)
Miestas ir Valst.
Užsiėmimas —
Pašelpgavis ....r

Amžius

nematomos rankos iš užvarčių 
stengėsi juos sau pasigrobti.

Matyt, iš anksto buvo nevido
nai susiorganizavę ir į visu* 
kampus sulindę, musų belaukda
mi iš laukų fronto sugrįžtant. 
‘ Dar, tiesa, reikia pastebėti ir 
tai, kad vienas milicininkas, ku- 
ris <!«»• mums tebesiburiant kru- i 
von prie ano kampo vaikštinėjo 

su žaliu raiščiu apie kepurę ii 
su šautuvu už pečių,— dabar tie 
patys žaliaraikščiai “sargai” sa
vo šautuvais i mus iš už kampų 
kyšojo.

Prie Aušros Vartų kelioms 
mūsiškių atsiskyrusioms gru
pelėms kažkeno užklupti buvo | 
kiemo vartai, jie valandikę ten 
buvo nuo šūvių užbugę.

Visas miestas virte užvirė iš-' 
davikiškais šūviais tuoj, kai tik 
pasigirdo pirmi 
garsai.

Mano būreliui, 
žmonių bėgant 
vieną langą piktai besišypsąs 
veidas, pasigirsdavo mums tai
komos pajuokos ir net pliump
sėjo iš aukštutinių langų kai kur ' 
i mus rankinės granatos, o kai-j 
kurie vaikezai su šautuvais jau 
:š tolo nuims į kokios nors gat-' 
velės- kampą besiartinant iš ten 
kyšojo, išlysdami ir pasislėpda
mi, arba ir šaudė į mus.

Bėgome pro Gedimino kalną 1 
kažkokiomis gatvelėmis ir gele
žiniu tiltu. Buvom beišeiną vėl į 
lauką dešinėj, kur stovėjo kaž
kokia ligoninė ar kareivinė ir iš- 
kur pamatėme besiartinančius i 
raitų lenkų burius.

Mes traukėme, kiek galėdami 
nuo šūvių miesto parke saugo- 
iamiesi prie Vilijos kranto gat-, 
vės ir ten slinkome pakraščių ' 
link Žaliojo geležinio tilto.

kulkosvaidžio i

apie dešimtį 1 
rodėsi ne pro

• • 5 V

tiltą staiga 
pusėj atslen- 
automobilius.

negalėjo iš-

Per Žaliąjį tiltą jau vieni mu
sų kareivių ėjo kiton pusėn. Bet 
'ir čia — pastatytas kažkur, gal 
apie pa t j Jurgio prospektą vie
nas—ar, gal, ir keli kulkosvai
džiai šaudė išilgai tos gatvės į 
tiltą. O mums būtinai juo rei
kėjo persikelti.

Besiartindami į 
pamatėme kitoj 
kančius šarvuotus 

įerzinta mintis 
tverti:

—Lenkų?!.. O jeigu jji, tai
kas tuomet?.. Bet visų musų
širdyse prašvito, kai ant šar-| 
vuočių šonų mes aiškiai išskai- 
tėme:

—Perkūnas, žaibas, Slibinas...
—Išsyk pakilo visų dvasia, 

nes pamatėme, kad plieniniai 
vėžliai gerai pavaduos kolkas 
musų jau gerokai įvargintas 
krutinės ir leis mums po gera 
priedanga visiems per tiltą per
sikelti sveikiems.

Ir iš tiesų,— sustoję prie kito 
tilto galo musų šarvuočiai iš sa
vo kulkosvaidžių užvirė tokią 
kakofoniją į šaudymą nuo Jur
gio prospekto pusės, kad ten tik
tai skambėjo, ruko ir smilko.

Bet ir mums per tiltą beei
nant nemažai prancūziškų bičių 
tarpe įvairių geležinio tilto šoni
nių. kryžiavonių maišėsi.
4—R516 1920 m. ^paĖMėn.

Bet išdavikiški nevidonai vis- 
tik to, ko norėjo— mumis visai 
sunaikinti— nepasiekė, ir mes, 
daug didesnės jėgos ir prie to 
dar taip klastingo išdavikiško 
peilio į nugarą stumiami, paliko
me patį Vilniaus miestą, kad 
toliau tęstume už jį tas pačias 
kovas laukuose.

—Ikonas Vitkauskas.

Ar jus žinote, kad
šiaurinės Amerikos kontinentas 

turi žemės 8,589,257 ketvirtainių 
mylių, gyventojų turi virš 150,000,- 
000. Pietinės Amerikos kontinentas 
turi žemės 7,570,015 ketvirtainių 
mylių su 56,337,775 gyventojais ar
ba 7.4 ant kiekvienos ketvirtainės 
mylios. Ar jus žinote, kad jei jums 
nusibodo paprasti cigaretei, rūky
kit Helmarus. Kaip tik sykį jūsų 
lupos dasilytės jų, jus laimėjęs. Su- 
sipažinkit su Helmar šiandie.

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

SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ
<

Musu patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 
kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamu apie 20Q įvairaus, turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iŠ Lietuvos. Perkuntiems r»e mažesne suma $f>.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo’ dolerio—reiškia už 

$5.00 vertės knyirųmokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis- 
kitę progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

čia yra dainos bei eilės visų musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visiem* dainų mylėtojams įsigyti.

Brėkšta-—M. Vaitkaus, pusi. 38 .... ................ .
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109 .................
Cit, Paklausykite, pusi. 190..............................
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 82 ........................
šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .... .........
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190....................
Musų Vargaį-*-Maironio, pusi. 151 ................
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 81 ....... 1......
Ks. Vanagėlio raštai - dainos, eilės, pusi. 188 ..................90
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos' Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai— Kazio Binkio, pusi. 50.................................... 25
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.........................65
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31 ............................. 15
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64 .............................40
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82.............................35
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60..................... 30
Homero—Odisėja, pusi. 291 ...........................................  1.25
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112............................. 50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 
1 autografijos, ir paveikslai, pusi. 230 ......................  1.50

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99............................. 40
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4-se dalyse, pus

lapių 303 ......................   2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi. z384, apdaryta ........... 3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

240 ..............     *.... 1.25
rizika---- Sakenio, pusi. 472, apdaryta ...................................................3.50

Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.70 
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais,

pus). 79..............................................  60
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548 .............................. 7..... 3.75
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 ....... .•...........................  4.00
Vienuolio Raštai, pusi. 348 ..............  2.00
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25, 
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2

dalys) ..........................................................................2.00
Lietuva Paveiksluose 60 atviručių. Tinkamos rašyti į 

draugus .....................  1.75

yii....... "iii B
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Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 

esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 
naudingų knygą šiame sąraše.

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ........
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ......................... .
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88............
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 .......
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169 ................
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais . 
Mirtis ir Kas. Toliau ?—Vydūno, pusi. 48.......................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46............
žmonijos Kelias—Vydūno, pusk 52...................... J......
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35................
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 183 ....................... ........
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 . 
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64 ........................... \......... .40
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir- 
, žiškos, puslapių 70................. ............................ .

Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusk. 80 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusk 83. 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr. 

Moulen Rz., puslapių 105 ..................................
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 188 (su

paveikslais) ........................ ......................................... 75
Lietuvos Žemės Valdymo istorija—Klimo, pusk 65 ..........40
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusk 101 ............... .......  1.00
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusk 27 .............................26
šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67 ......... 70
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus. 

SU paveikslais .... ................................................
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31.................................................................
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ...............
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 189 ...........
laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi.....
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslai?, 

puslapių 107 .....................................-................
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218 ...........................  :.......................
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusi. 126 ..... .:..........   ......
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

į Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111.......

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86...............
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusk 108 ...........
Duonelaičio raštai, pu-sl. 117, apdaryta ...........................
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusk 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusk 244, apdaryta ........ . 1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 38. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusk 150.................... ....... . 1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi.

63...................................................... f...... ...................
Visumos Sąranga—Vydūno, pus). 82.............................
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusk 142 ..................
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40 ......
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47.............................. ..............
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141 ...

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centų nuo dolerio pilnos sumos pinigus siųskite sekamu adresu:

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

Apysakos, Pasakos, Ijegendo^—Geresni Musų Rašėjų 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291 .............................. 1.25
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pus). 252 ...................  .. 1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252 .... .................. 1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227............................... 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160 ......................... 75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ...... 75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132 ...................... 45
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 ........... 35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 ...................................... ......  1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.................................... 60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo

eilių, puslapių 217.......................................................1.00
Marikė—Vargšo, pusi. 60....................................................20
Šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136..... 60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi. 

161 .................................j................................. .........

Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 ...... f
Šeptynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56..............
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123..............
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63 ..............................
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40......................... t.....
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 ..................
Devynios Pasakos-—Giedriaus, pusi. 81 .........?........
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.... :.............
Kaupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta................................L25
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43, 

su paveikslais .... ................................................
Žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31......
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pus). 20......
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. 
Krislai, puslapių 59.................. .........................................
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28....... ......
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais, 

puslapių 68 ...................... .................................
Gamtos Pasakos - šalčius. Su paveikslais, pusi. 42......
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikiais, pusi. 55 .................
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64..... ....................
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 82.................................
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63.................
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125 ............... .......
Karo Takas—Ręidoil, pusi. 190 ......................... ..........
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 82............................................
Biliūno Raštai, pusi. 143 ................................ ....... -.......
žydrasis Paukštelis—Meterlink,o, pusi. 55.....................
Jurų švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 ..........................
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47......... *...........
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 ........................................
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 ........ 
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 ..................... y..........
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Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir Šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 ....... 3.00
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis I,

puslapių 180 .............................. ;.................................. 90
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis II, 

puslapių 819 ................................ .....................
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

III, puslapių 280 .......................................................  1.50
Lietuvių Kalbos žodynas—Būgos, pusi. 80 .................... 2.00
Aritmetikos Uždavinynas—Mašioto. Dvi dalys, pus

lapių 177 ................................................................... 1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 189..........  t .75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento-

• rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms.
Tilžėje, 1923, pusi. 64....................................................30

1.50
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GHICAGOS! Sp°^tasVflMVW!sHARKELMALONEY KUM- 
■■■ ai HA A šTYNĖS ĮVYKS ŠIANDIEN

ŽINIOS
ISLA. 6-to apskr. šuva- Lietuvos Socialdemokraty Reikale Dr. Jono Basana

vičiaus Paminklo Vilniuje

SVARBUS CHICAGAI B1L1AI 
SPRINGFIELDE

Vakar Ne\v Yorke turėjo į- 
i vykti kumštynės tarp Shankey 
(Žukausko) ir Maloney, bet jos 
tapo atidėtos šiam vakarui. 
Apie kumštynių eigą bus skel
biama per radio. Universal 
kliube (814 W. 33 st.) Kurie 
norite sekti kumštynių rezulta
tus, ateikite į kliubą.

Mercereau su Bagdonu va
kar nesi rito, nes diena prieš 
tai jinai išsilaužė ranką. —R.

žiavimas !
J Keleis žodžiais norisi pri

minti gerbiamiems SLA. kuopų Antradieny, gegužės 24 d., 
išrinktiems atstovams į 6-tąjį kaip 8 vai. vak., “Naujienų” 
apskritį. Sis suvažiavimas, ku- trobesy, 1739 So. Ilalsted St., 
ris įvyks ateinančiame septin- įvyks Lietuvos Socialdemokra- 
tadieny Mildos salėje, kaip 1 tų Rėmėjų Fondo kuopos susi- 
val. po pietų, yra mums, šios rinkimas, 
organizacijos nariams, labai
svarbus. Viena, kad yra keli remti Lietuvos socialdemokra- 
svarbųs pranešimai, liečiantys tų darbą nebuvo taip opus, kai 
musų darbuotę, kita, tai gal 
yra musų tautinis klausimas, 
kuris turi didžios svarbos mu
sų gyvenime.

Šiame suvažiavime dalyvaus pirmon galvon 
žymus musų visuomenės -dar
buotojai ir publicistai, nes nė 
vienas neatsisakė, kurį tik ga
lėjom pakviesti. Tai reiškia, 
jog šiame suvažiavime daug ko 
gero galėsime padaryti ir pa
sitarti apie įvairius reikalus.

—K. J. Semaška, Ap. sekr.

reikalu

Tur būt niekuomet 'reikalas

GYDO j Pastaba: Mano ofisas dabar randus!
Kraujo, odos, chroniškas DR^V^^ITUSH

OPTOMFTRISTAS

bus.
vienas pla- 
elevatorlų, 

ir gatveka- 
“transfe-

Tarp Ghicagos 
Lietuvių 

, ■' "JLJ? ...

Bridgeportas

dabartiniu laiku.
Reakcija spaudžia, retakcija 

smaugia visą, kas yra pažan
gesnio šiandie Lietuvoje, ir 

smaugia susi- 
darbininkų 

vadovauja

įtempti mu-
Amerikoj, kad 

para-

Lietuvos 
Dienoje, 

Dr. .Jono
Vil-

O.

Illinois valstijos legislaturon 
įnešta penki svarbus Chicagai 
biliai. Jie yra tokie:

1. Kad miestas pabudavotų 
subwajus (tunelius). Tam tiks
lui pinigai turėtų būti sukelti 
specialiais asesmentais ant 
tos nuosavybės, kurios vertė 
pakils dėl tunelių iškasimo; 
50 milionų dolerių miesto pi
nigų ir vadinamo susisiekimo 
(traction) fondo; ir išleidimu 
bondų, jei reikalas

2. Sujungimas ir 
ningas opera v imas 
tunelių kelių, busų 
rių su apmainymu
rių” persėdant iš gatvekario į 
bosus, elevatorius ir tt.

3. Leidimas miestui pavesti 
vadinamoms “public Utilities” 
kompanijoms operuoti susisie
kimo priemones neaprybotą 
laiką vietoj dabartinės meto- 
dos, sulypr kuria miestas pa- 
renduoja kompanijom teises o- 
peruoti ne ilgiau kaip 20 me
tų (interminate permits.)

4. Suteik imas galios prižiūrė
ti susisiekimo įmones penkiems 
asmenims (kurių du turėtų bū
ti paskirti gubernatoriaus, du 
mayoro, o vienas pavieto tary
bos).

5. Kad šitoji komisija iš 
penkių asmenų turėtų tokią ga
lią, kokia dabar turi Illinois 
valstijos prekybos komisija.

Ghicagos Vaizdai

pratusių /Lietuvos 
judėjimą, kuriam 
socialdemokratai.

Draugai, reikia 
sų jėgas čia,
suteikus juo tvirtesnės 
mos draugams Lietuvoje. Buki
te ateinančiame susirinkime 
aptarti budus intensyvesniam 
darbui. —V. P.

turėjo

Illinois valstijos atstovų bu
tas ametė bilių. kuris reikala
vo, kad distriktai rinkimui at
stovų į legislaturą butų per
tvarkyti. Sulig tuo biliu Chi
cagai butų buvę išgauta di
desnė atstovybė
atsižvelgiant į jos gyventojų j 
kiekį. Manoma, kadmis Dilius,! 
šiek tiek pakeistas, vėl taps' 
įneštas legislaturon.

Springfielde

Antradienio vakare Audito
rijos svetainėje Susivieniji
mas lietuvių Draugijų ir Kliu- 
bų ant Bridgeporto 
“Bunco” partiją.

Lijęs tą vakarą smarkus lie
tus pakenkė nemažai šiam 
parengimui. Jei ne lietus, butų 
buvę daug daugiau svečių.

Vienok ir lietus nesulaikė vi
sų. Svečių susirinko skaitlin
gas būrys. Ix>šta tam tikras 
tošis. Lošiusieji pagal “nuo
pelnus” gavo ir dovanas. O di
džiausių nuopelnų užsitarnavu
siais skaityta tie, kurie išlošė 
daugiausia ir mažiausia lošių. 
Ačiū tam į “nuopelnų” skai 
čių pateko ir Reporteris, ka
dangi jis išlošė mažiausia. Pir
mą sykį gyvenime jam pasitai
kė toks giliukis.

Ypatingai smagu pažymėti 
štai kas: nors muzikos, beno, 
trenksmo nebuvo, vienok susi
rinkusieji taip jau smagiai pra
leido laiką, kaip šauniausiai 
muzikai grojant arba puikų 
programą matant. Besišneku
čiuodami, besidalydami kompli- 

* menturis 
-'stebėjo, 
’pradėta

North Side
arba salesmanu. 
agentu, man tek- 
reginius dažnai

i ! Kiekvienam buvo žingeidu
žemas ’ baseman- išgirsti puikius chorus, gerus 

smuikininkus ir 
monologus. Daž-

Jaunuolių rengiamas vakaras

.Jei nori pamatyti “svietų 
buk agentu 
Kai aš buvau 
davo šitokius 
matyti:

Pustamsis,
tas. Surūdijęs geležinis pečiu- dainininkus, 
kas dalį durnų leidžia į kaminų, juokingus
o kita dalis stuboj plaukia, niausiu tą visa atlieka patyrę 
žmogų troškina, smaugia.

Pasienyj mažas, iš “bakso” 
padarytas staliukas, laikraščiu 
apdengtas. Ant stalo bonka 
munšaino ir čerkutė.

Trys vyrai, gerai įkaušę, ru*» 
ko. O jų veidai! Savaitę lai
ko neprausti ir neskusti — tikri 
“muving pikčių” didvyriai. Žmo
gus skubi greičiau išeiti lau
kan.

ir išsilavinę per metus ir me
tus veikėjai—menininkai. Bet 
dar svarbiau ir žingeidžiau tu
ri būti, kai musų jaunuoliai, 
busimieji menininkai, ką ren
gia ir nori savo jaunus talen
tus išbandyti, kad paskiau s 
sau kelią į tolimą ateitį pra
stinus.

Konsulatas šiuomi pakvituo
ja apturėjimą žemiau išvardy
tų aukų surinktų apvaikščioji- 
me 15-tos Gegužės 
N epri klausomy bes 
Bismarck Kotely,
Basanavičiaus paminklui 
niuje. Aukos gautos iš sekan
čių asmenų:

F. P. Bradchulis
P. Gasiunas ........
J. Sinkus ............
A. J. Kareiva .... 
N. Krukonis .....
P. žadeikis ........
J. Krotkus .......
A. Pocius ............

Staliulionienė
V. Stulpinas .....
S. Suromskis .....
Bajorinaitė .........
Dr. S. Biežis .......
Dr. K. Draugelis 
M. Dūda ............ .
J. Freyer ............
J. Jenelionis .......
Dr. Juozaitis .....

Jurgitos ........
Kazanauskąs .. 
Mickevičia .....
Mickevičienė .

Moekevičia ....
Olszewski .....

“Peaches” ...........
P. Poška ............
M. Rozenskis ....
E. Šatkauskienė .
Staliulionaitė .....
F. J. Tupikaitis .
Vitkus .................
Dr. M. žilvitis __

M

$10.00 
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. 5.00 
. 5.00 
. 3.00 
.. 2.00

2.00 
2.00 

. 2.00 

. 1.00 

.. 1.00 

. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
. l.(M> 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00

1.00 
. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00

1.00 
1.00 

. 1.00 

.. 1.00

ienas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE 

BĄNKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė 
liol nuo 2:30 iki 4:30 po pietj

REZIDENCIJA:
2226 Marškai! Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Olken Electric Co.
Kuri gyvuoja per daug metų, dabar 
persikėlė j savo namą, iš 1619 West 
47ts Street į

1525 W. 47 St.

MAYORAS THOMPSONAS 
PLANUOJA MILŽINIŠ
KĄ KONFERENCIJĄ

susirinkusieji ne nepa- 
kaip prabėgo laikas ir 

(1._____  dalinti dovanas.
| O jų buvo daug ir dovanų 
gavo daugelis. Aplaikę dova
nas, svečiai pradėjo skirstytis.

šios Bunco partijos vedėjos 
ir vedėjai buvo: p-nia B. Bi- 

1 tautienė, p-nia Radzevičienė, 
p-nia Dundulienė ir pp. Tarnas

May oras Thompsonas pla
nuoja šaukti Chicagon kada1 J ° j A IV444L4U1IVHU 11 HH* 1UIUUO
nors ateity milžinišką konfe-1janulis ir Antanaitis.
renciją apkalbėjimui priemo-į Rengėjos ir rengėjai taria 
nių, kurios apsaugotų7 ateityj širdingą ačiū visiems svečiams 
Mississippi upės srities gyven- įr tiems, kifrie, nors negalėjo 
tojus nuo tokių nelaimių, kokia atsilankyti, buvo iškalno paė- 
ištiko juos šiemet dėl potvy- mę tikėtų, o taipgi Bridgeporto 
nių. Mayoras tikisi sutraukti biznieriams, kurie suaukavo 
konterencijon 25,000 žmonių. tfaUg dovanų šios Bunco parti

jos laimėjimams. Taria ačiū 
i su

rengimui kalbamo vakarėlio.
I Antradienio Į)aren^imas, 

teko nugirsti, davė gra- 
pelno. — Reporteris.

PAVOGĖ DUONOS BAKANĄ visiems pasidarbavusiems
— $160.000 BONDSAS PA

REIKALAUTA

Petras Waiden, 27 m., gyve- ^aus 
nąs 3042 North Albahy avė..’ 
pavogė duonos bakaną iš Vili-j 
mo Smith’o, 1251 North La1 
Šalie st. Teisėjas Philip J. Fin-j

Bridgeportas
Didžiojo Lietuvos Kunigaik- 

negan paleido jį po bondsu Vytauto draugija rengia 
.$160,000. Bet yra, sakoma, ‘ gegUžės 22 d. smagią pramogą, 
daugiau skundų prieš \\ aldeną. muzika, šokiai, dalinimas 
Paprastai teismuose yra prak- ^e(j0 tiems, kas nesirgo per 
tikuojama tokia procedūra: tikro ilgio laiką, ir daugy-
juo didesniu nusikaltimu are^- visokių pamarginimų. Pra-
tuotasai kaltinama, tuo didės- mOga rengiama Audi tori jos 
nio bondso reikalaujama. Ma- svetainėje. Visi kviečiami, visi 
tyt, kad VValdeno kaltinimas pageidaujami, visi atsilankyki- 
yra sunkus. te — Reigėjai.

Tai tokį vakarą rengia mu
sų kolionijos jaunuoliai, kurie 
visi priklauso prie SLA. did
žiausios organizacijos. Taigi 
šiiame septintadieny, gegužes 
22 d., Liuosybės salėje, įvyks- 

balius, ku-

♦ * ♦
Vėl basemontas-katakonilios. 

Perėjęs keletą desetkų žingsnių 
ilgu ir siauru koridorių, tarpe
“suodžių,’’ surandi duris. Pa- ta jų koncertas^ ir 
sibeldi,* prasiveria durys ir iš- ris prasidės 7 vai. vakaro, 
vysti žmogystą ■pn^yraiuar .mo
teris — pats nežinai. Balsas 
žemas, persigėręs, veidas mur
zinas; nepraustas. 1_____ „

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
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. Speciale atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

4712 So. Ashland Are.
Boulevard 758C

no
muXT

UJU1

Reikalui priėjus, kreipkitės priemusų.
Musų patarnavimu busit užganėdinti.

Olken Electric Co.
1525 W. 47 St. Yards 3326

JONAS BEINORIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 18 d., 1 vai. ryto, 1927 
m., sulaukęs 36 metų amžiaus, 
gimęs Lietuvoj, Palabauščių 
kaimas, Eržvilko valsč., Taura
gės apskr., Amerikoj išvyveno 
17 metų. Paliko dideliame nu
liudime moterį Domicėlę, sūnų 
Broniuką 12 m., du brolius, An
tanas ir Mykolas Amerikoj, o 
Lietuvoj, brolį Franciškų ir se
seris, Petronėlę ir Oną.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2903 W. 38th PI.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
gegužfo 21 d., 1927 m., 8 vai. 
ryto iš namų į Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Jono Beinoriaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiasi da
lyvauti - laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekarąe,
Moteris,, sūnūs ir broliai.

Laidotumėme patarnauja gra- 
bofius I. J. Zolp, Tel. Blvd. 
5203.

Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

Z neturime išlaidų už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avc. 
CHICAGO, ILL.

Be to, tam pačiam tikslui 
tiediog Konsulate aukavo po 
$1.00 sekantys asmenys: K. 
Kėvišas, Ona Gužeckienė, Alek
sandra Klevinskienė, Juozas 
šni aukšta, Antanas Umbra, 
Uršulė Vyštartienč.

Viso labo iki šiolei aukščiau 
minėtam tikslui Konsulatas! 
yra apturėjęs sumą $73.00, už 
kuriją visiems^ patriotingiems 
aukautojoms nuoširdžiai dėko
ju. šiuomi prašyčiau draugijų 
ir asmenų remti šį reikalą ir 
toliau.

Aukos bus sunaudotos tam 
Dr. Jono Basanavičiaus pa
minklui, kurį nutars Laikina
sis Vilniaus Lietuvių Komite
tas, ar tai butų akmens stovy- 
la, ar labdarybės įstaiga, ar 
mokslo atmintinis kūrinys.

— F. žadeikis, 
Lietuvos Konsulas.

Tel

STANISLAVA 
BRONIARCZYK

. A4X> t#vaią Maręinkiewicz
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Antradienyj, Gegužio 17 dienų, 
7:50 vai. ryto, 1927 m., sulau
kus 25 metų aamžiaus, gimus 
Chicagoj, III. Paliko dideliame 
nuliudime vyrą Valentą ir duk
terį Deloris, tėvą J. Marcinke
vičių, seseris, Albiną ir Lorettą, 
brolį Tadą, uošvienę Marę Bro- 
niarezyk, ir bobutę Prancišką 
Manišauskienę. Kūnas pašar
votas, randasi 2242 W. Garfield 
Blvd.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
Gegužio 21 dienų, 10 vai. ryto, 
iš namų j “Sacred Hearth” baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionies sielą, 
o iš ten bus nulydėtas j Re.su- 
rection kapines.

Visi A. A. Stanislavos Bro- 
niarezyk giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti iauvKuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras ir duktė, tėvas, 
seserys ir brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius P. H. Patka, Tel. Yards 
7472.

SIUSKIT PER
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

Užbaigtuvėfc mokyklon 
F ... k 1 •

Visi žinom, kurie / laukėm 
Klausia ta- mokyklas, jog laukiama kada 

| ateis pasilsio laikas, nes tai 
i — mokintis.

Jaunuoliai nęmažai turi dar
bo atlikti viešosios mokyklos, o 
čią dainų pamokas jie irgi pri
valo lankyti kas savaitę. Jau- 

’ndm jėgom nėra taip lengva. 
I Rengdami šį koncertą — va
karėlį, jaunuoliai rengia užbai- 
gtuves pamokų šio sezono iki 
rudenkni. P-ni Čerienė, pasek
mingai jaunuolius išlavino, kuo 

•teks mums pasigerėti atsilan
kius į jų rengiamą vakarą. 
Bukime visi ir pasidžiaugkime 
jaunuolių veikimu. — Aras.

Agentėlis, — ar pirklį nuobodus darbas

lo prašo Lietuvoj žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Siyskit pinigus per 
NA (UTENAS

vėl
Prie durų priėjęs jau; 

Girdi vi- 
vaikščiojimų,

Pasibeldi viskas
Dar sykį pasibeldi ir 

minutėms praslin- 
moteriškės balsą:

Savas, lietuvis.”

nori, ar parduodi? Mes nieko 
ntperkam. Parduoti — ką no
ri, tų gausi. Vyrai dirba, mes 
su kaiminka tik vieną lašelį na- 
minelės paragavom... Gerai, 
kad atėjai...”

Brr... Biaurul... Išeini. 
♦ * *

Eini toliau. Vėl namas, 
durys,
ti dvokiantį kvapą, 
duj šlamėjimą, 
pilstymą, 
nutyla,
tik kelioms 
kus girdi 
“Kas čia?”

Atsakai:
Vėl tyla. Paskui durys atsida
ro ir tu įeini vidun. Ne, neap
sirikai kvapą arba, tiksliau pa
sakius, dvokimą suprasti. Mun- 
šainė tikrai verda ir moterys 
rainiai sau į galionukus nami- 
nėlę pilsto, o būrys mažų vai
kučių tą visą procedūrą atyd- 
žiai tėmija.

Tokius vaizdus man tekdavo 
matyti prohibieijai prasidėjus 
ir tokius pat vaizdus dabar vi
si mato. —Agentavęs.

ĮDOMIOS MINIOS APIE LIE
TUVĄ '

“Naujienas” atlankė ką tik 
sugrįžęs iš Lietuvos chicagie- 
tis Jonas Griunas, kuris buvo 
fašistinio perversmo laiku 
Kaune. Apie tai bus plačiau 
parašyta “Naujlenuose” ryto.

—Rep.

Stefanija Kaminskienė
Persiskyrė su šiuo pasąulių Gegužio 19 dieną, 4 valandą iš ryto, 

1927 m., sulaukus apie 37 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, Kauno ra
dybos, Biržių - Pasvalio apskričio, Kvietkų parapijos, Dikonių kaimo. 
Paliko dideliame nuliudime vyrą Aleksandrą Kaminskj, 2 sūnų, Al
bertą 11 metų, Ernestą 7 metų, brolį Bronislavą Brozgulj ir ciocę 
Služinskienę ir dėdę Stanislovą Bruzgulį Amerikoje, Lietuvoje paliko 
seną tėvelį ir brolį ir 2 seseris. Kūnas pašarvotas, randasi 6947 
Archer Avenue.

Laidotuvės jvyks Panedėlyje, Gegužio 23 dieną, 2 vai. po pietų 
iš namų j Uetuvių Tautiškas kapines.

Visi A. A. Stefanijos Kaminskienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekąme, f.. .
VYRAS IR MAŽI SŪNELIAI.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Blvd. 4139.

B1LLY9S\UNCLE

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

J. F. R ADŽIUS 
Pigiausias Liet s ris 

Grabori«a Chicagoje
BaidotuvCae patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
stia.

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

SKYRIUS:
S288 S. Halated St. 

Tek Blvd. 4066

WETZEL & PETERSON 
GRABORIAI 

Privatiški Ambulansai 
408 N. Sheridan Rd. 

Waukegan, 111. 
Phone 05
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PHIf^AfiASl Sportas
VIII Vfl"VWlsHARKEY-MAL()NEY KUM-

ŽINIOS
SHARKE
ŠTYNĖS ĮVYKS ŠIANDIEN

ISLA. 6-to apskr. šuva- Lietuvos Socialdemokratų Reikale Dr. Jono Basana
vičiaus Paminklo Vilniuje

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

SVARBUS CHICAGAI BILIAI 
SPRINGFIELDE

Illinois valstijos legislaturon 
įnešta penki svarbus Chicagai 
biliai. Jie yra tokie:

1. Kad miestas pabudavotų 
subvvajus (tunelius). Tam tiks
lui pinigai turėtų būti sukelti 
specialiais asesmenlais ant 
tos nuosavybės, kurios vertė 
pakils dėl tunelių iškasimo; 
50 milionų dolerių miesto pi
nigų ir vadinamo susisiekimo 
(traction) fondo; 
bondų, jei reikalas

2. Sujungimas ir 
ningas operavimas 
tunelių kelių, busų 
rių su apmainymu 
rių

ir išleidimu 
bus.
vienas pla- 
elevatorlų, 

ir gatveka- 
“transfe-

persėdant iš gatvekario į 
bosus, elevatorius ir tt.

3. Leidimas miestui pavesti 
vadinamoms “public Utilities” 
kompanijoms operuoti susisie
kimo priemones neaprybotą 
laiką vietoj dabartinės meto- 
dos, sulyg kuria miestas pa- 
renduoja kompanijom teises o- 
peruoti ne ilgiau kaip 20 me
tų (interminate permits.)

4. Suteikimas galios prižiūrė
ti susisiekimo įmones penkiems 
asmenims (kurių du turėtų bū
ti paskirti gubernatoriaus, du 
mayoro, o vienas pavieto tary
bos).

5. Kad šitoji komisija iš 
penkių asmenų turėtų tokią ga
lią, kokia dabai’ turi Illinois 
valstijos prekybos komisija.

reikalu
Vakar New Yorke turėjo į- 

vykti kumštynės tarp Sharkey 
(Žukausko) ir Maloney, bet jos 
tapo atidėtos šiam vakarui. 
Apie kumštynių eigą bus skel
biama per radio. Universal 
kliube (814 W. 33 st.) Kurie 
norite sekti kumštynių rezulta
tus, ateikite į kliubą.

Mcrcereau su Bagdonu va
kar nesi rito, nes diena prieš 
tai jinai išsilaužė ranką. —R.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

turėjo

žiavimas
) Keleis žodžiais norisi pri

minti gerbiamiems SLA. kuopų Antradieny, gegužės 24 d., 
išrinktiems atstovams į 6-tąjį kaip 8 vai. vak., “Naujienų” 
apskritį, šis suvažiavimas, ku- trobesy, 1739 So. Halsted St., 
ris įvyks ateinančiame septin- įvyks Lietuvos Sooialdemokra- 
tadieny Mildos salėje, kaip 1 tų Rėmėjų Fondo kuopos susi- 
val. po pietų, yra mums, šios 
organizacijos nariams, labai 
svarbus. Viena, kad yra keli 
svarbus pranešimai, liečiantys 
musų darbuotę, kita, tai gal 
yra musų tautinis klausimas, 
kuris turi didžios svarbos mu
sų gyvenime.

šiame suvažiavime dalyvaus 
žymus musų visuomenės ‘dar
buotojai ir publicistai, nes nė 
vienas neatsisakė, kurį tik ga
lėjom pakviesti. Tai reiškia, 
jog šiame suvažiavime daug ko 
gero galėsime padaryti ir pa
sitarti apie įvairius reikalus.

—K. J. Semaška, Ap. sek r.

rinkimas.
Tur būt niekuomet 'reikalas 

remti Lietuvos socialdemokra
tų durbą nebuvo taip opus, kai 
dabartiniu laiku.

Reakcija spaudžia, reakcija 
smaugia visą, kas yra pažan
gesnio šiandie 
pirmon galvon
pratusių /Lietuvos 
judėjimą, kuriam 
socialdemokratai.

Draugai, reikia 
sų jėgas čia,
suteikus juo tvirtesnės 
mos draugams Lietuvoje. Buki
te ateinančiame susirinkime 
aptarti budus intensyvesniam 
darbui. —V. P.

Lietuvoje, ir 
smaugia susi- 

darbininikų 
vadovauja

įtempti mu- 
Amerikoj, kad 

para-

Ciiicagos Vaizdai

ienas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudetto
VIRIUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė- 
lioi nuo 2:80 iki 4:80 po piątų

REZIDENCIJA:
2226 Mankai! Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAJL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMFTRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAb
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 tolirejęystę 
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 Avc, 
Boulevard 7589

Konsulatas šiuomi pakvituo
ja apturėjimą žemiau išvardy
tų aukų surinktų apvaikščioji- 
me 15-tos Gegužės 1______
Nepriklausomybes 
Bismarck Kotely, 
Basanavičiaus paminklui 
nuije. Aukos gautos iš sekan
čių asmenų:

F. P. Bradchulis
P. Gasiunas .......
J. Sinkus ...........
A. J. Kareiva ....
N. Krukonis .... .
P. žadeikis ........
J. Krotkus .......

Pocius ...........
Staliulionienė
Stulpinas .....
Suromskis ....

Bajorinaitė .........
Dr. S. Biežis ......
Dr. K. Draugelis
M. Dūda r...... .....
J. Freyer ............
J. Jenelionis .......
Dr. Juozaitis .....

Jurgita s ........
Kazanauskas . 
Mickevičia ....
Mickevičienė .

Moekevičia ....
Olszevvski ....

“Peaches” ..........
P. Poška ............
M. Rozenskis ....
E. Šatkauskienė
Staliulionaitė .....
F. J. Tupikaitis .
Vitkus ................
Dr. M. žilvitis ....

Lietuvos I 
Dienoje, 

Dr. Jono
Vil-

A.
O.

$10.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 3.00 
.. 2.00

2.00 
2.00 

. 2.00 
. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00
. l.(K) 
. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00

1.00 
. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00 
. 1.00 
.. 1.00

JONAS BEINORIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 18 d., 1 vai. ryto, 1927 
m., sulaukęs 36 metų amžiaus, 
gimęs Lietuvoj, Palabauščių 
kaimas, Eržvilko vaisė., Taura
gės apskr., Amerikoj išvyveno 
17 metų. Paliko dideliame nu
budime moterį Domicėlę, sūnų 
Broniuką 12 m., du brolius, An
tanas ir Mykolas Amerikoj, o 
Lietuvoj, brolį Franciškų ir se
seris, Petronėlę ir Oną.

Kūnas pašarvotas, randasi 
2903 W. 38th PI.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
gegužio 21 d., 1927 m., 8 vai. 
ryto iš namų j Nekalto Prasi
dėjimo parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Jono Beinoriaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečianti da
lyvauti - laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekarąe,
Moteris,, sūnūs ir broliai.

Laidotuose patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Tel. Blvd. 
5203.

Olken Electric Co.
Kuri gyvuoja per daug metų, dabar 
persikėle j savo namą, iš 1619 West I 
47ts Street į

1525 W. 47 St.

Reikalui priėjus, kreipkitės priemusų.
Musų patarnavimu busit užganėdinti.

Olken Electric Co.
1525 W. 47 St. Yards 3326

no 
muxr 
no

North Side
agentu, man tek- Jaunuolių 
reginius dažnai

Kiekvienam buvo žingeidu 
išgirsti puikius chorus, gerus 
dainininkus, smuikininkus ir 
juokingus monologus. Daž
niausia tą visa atlieka patyrę 
ir išsilavinę per metus ir me
tus vedkėjai—menininkai. Bet 
dar svarbiau ir žingeidžiau tu
ri būti, kai musų jaunuoliai, 
busimieji menininkai!, ką ren
gia ir nori savo jaunus talen
tus išbandyti, kad paskiau s 
sau kelią į tolimą ateitį pra
skilus.

rengiamas vakaras

Antradienio vakare Audito
rijos svetainėje Susivieniji
mas Lietuvių Draugijų ir Kliu- 
bų ant Bridgeporto 
“Bunco” partiją.

Lijęs tą vakarą smarkus lie
tus pakenkė nemažai šiam 
parengimui. Jei ne lietus, butų 
buvę daug daugiau svečių.

Vienok ir lietus nesulaikė vi
sų. Svečių susirinko skaitlin
gas būrys. įkošta tam tikras 
lošis. Lošiusieji pagal “nuo
pelnus” gavo ir dovanas. O di
džiausių nuopelnų užsitarnavu
siais skaityta tie, kurie išlošė 
daugiausia ir mažiausia losiu. 
Ačiū tam į “nuopelnų” skai 
čių pateko ir Reporteris, ka
dangi jis išlošė mažiausia. Pir
mą sykį gyvenime jam pasitai
kė toks giliukis.

Ypatingai smagu pažymėti 
štai kas: nors muzikos, beno, 
trenksmo nebuvo, vienok susi
rinkusieji taip jau smagiai pra
leido laiką, kaip šauniausiai 
muzikai grojant arba puikų 
programą matant. Besišneku-

Illinois valstijos atstovų bu
tas ametė bilių. kims reikala
vo, kad distriktai rinkimui at
stovų į legislaturą butų per
tvarkyti. Sulig tuo biliu Chi
cagai bptų buvę 
desnė atstovybė 
atsižvelgiant į jos 
kiekį. Manoma, kad .-šis i/ilius, rnentaįs susirinkusieji ’ne nepa
siek "tiek pakeistas, ■~1 *—~ . . . . ...
įneštas legislaturon

išgauta di- 
Springfielde

gyventojų j(\juodamj besidalydami kompli-
Aic kilius, • • • » • *»-»___ - ■

vėl taps Stebėjo, kaip prabėgo laikas ir

MAYORAS THOMPSONAS 
PLANUOJA MILŽINIŠ
KĄ KONFERENCIJĄ

pradėta dalinti dovanas.
O jų buvo daug ir dovanų 

gavo daugelis. Aplaikę dova
nas, svečiai pradėjo skirstytis, 

j šios Bunco partijos vedėjos 
ir vedėjai buvo: p-nia B. Bi- 
tautienė, p-nia Badzevičienė, 

Chicagon kada p.nįa Hundul’ienė ir pp. Tarnas 
konfe-1 janu]is ir Antanaitis.

pnemo-| Rengėjos ir rengėjai 
ateityj širdingą ačiū visiems svečiams 
gyven- jr fįems, kifrie, nors negalėjo

May oras Thompsonas pla
nuoja šaukti 
nors ateity milžiniška 
renciją apkalbėjimui 
nių, kurios apsaugotų' 
Mississippi upes srities 
tojus nuo tokių nelaimių, kokia atsilankyti, buvo iškalno paė- 
ištiko juos šiemet dėl potvy- mę tikėtų, o taipgji Bridgeporto 
nių. Mayoras tikisi sutraukti biznieriams, kurie suaukavo 
konferencijon 2b,000 žmonių. rĮaUg- dovanų šios Bunco parti

jos laimėjimams. Taria ačiū 
visiems pasidarbavusiems su- 

! rengimui kalbamo vakarėlio, 
i Antradienio parengimas, 

teko nugirsti, davė gra- 
pelno. — Reporteris.

PAVOGĖ DUONOS BAKANĄ
— $160.000 BONDSAS PA

REIKALAUTA
kaip

Petras Wal<len, 27 m., gyve- įails 
nąs 3042 North Albany avė..’ 
pavogė duonos La kanų iš Vili-Į 
mo ,Smith’o, 1251 North La1

žemas ‘ baseinai*
M.

taria

Jei nori pamatyti “svietą” — 
buk agentu arba salesmanu. 
Kai aš buvau 
davo šitokius 
matyti:

Pustamsis,
tas. Surūdijęs geležinis pečiu
kas dalį durnų leidžia į kaminą, 
o kita dalis stuboj plaukia, 
žmogų troškina, smaugia.

Pasienyj mažas, iš “bakso” 
padarytas staliukas, laikraščiu 
apdengtas. Ant stalo bonka 
munšaino ir čerkutė.

Trys vyrai, gerai įkaušę, nin 
ko. O jų veidai! Savaitę lai
ko neprausti ir neskusti — tikri 
“muving pikčių” didvyriai. Žmo
gus skubi greičiau išeiti lau
kan.

Tai tokį vakarą rengia mu
sų kolionijos jaunuoliai, kurie 
visi priklauso prie SLA. 
žiausios organizacijos, 
šiiame septintadieny, 
22

* * *
Vėl basemontas-katakomlKJS. 

Perėjęs keletą desėtkų žingsnių 
ilgu ir siauru koridorių, tarpe 
“suodžių,M surandi duris. Pa-' ta
sibeldi, prasiveria durys ir iš- ris 
vysti žmogystą inu^yraąrąr .mo
teris - pats nežinai. Balsas • 
žemas, persigėręs, 
žinąs, nepraustas.

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avc. 
CHICAGO, ILL.

Be to, tam pačiam tikslui 
tiediog Konsulate aukavo po 
$1.00 sekantys asmenys: K. 
Kėvišas, Ona Gužeckienė, Alek
sandra Klevinskienė, Juozas 
šniaukšta, Antanas Umbra, 
Uršulė Vyštartienė.

Viso labo iki šiolei aukščiau 
minėtam tikslui Konsulatas 
yra apturėjęs sumą $73.00, už 
kurią visiems/ . patriotingiems 
aukdutojąms nuoširdžiai dėko
ju. šiuomi prašyčiau draugijų 
ir asmenų remti šį reikalą ir

did- 
Taigi 

gegužės
d., Liuosybės salėje, įvyks- 
jų koncertaą, ir balius, ku- 
prasidės 7 vai. vakaro.
Užbaigtuvėg mokyklos

veidas mur- Visi žinom, kurie / lankėm 
Klausia ta- 'mokyklas, jog laukiama kada toliau.

'ateis pasilsiu laikas, nes tai 
nuobodus darbas — j

Jaunuoliai nęmažai turi dar
bo atlikti viešosios mokyklos, o 
čią dainų pamokas jie irgi pri
valo lankyti kas savaitę. Jau- 

‘nom jėgom nėra taip lengva. 
Į Rengdami šį koncertą — va
karėlį, jaunuoliai rengia užbai- 
gtuves pamokų šio sezono iki 
rudenini. P-ni čerienė, pasek
mingai jaunuolius išlavino, kuo 
teks mums pasigerėti atsilan
kius į jų rengiamą vakarą. 
Bukime visi ir pasidžiiaugkime 
jaunuolių veikimu. — Aras.

ar pirkti
Mes nieko

mokintis. Dr, jono
• s.

Aukos bus sunaudotos tam 
Basanavičiaus pa

minklui, kurį nutars Laikina
sis Vilniaus Lietuvių Komite
tas, ar tai butų akmens stovy- 
la, ar labdarybės įstaiga, ar 
mokslo atmintinis kūrinys.

— F. Žadeikis, 
Lietuvos Konsulas.

SIUSKIT PER
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON
fo prašo Lietuvos žmonėstr 

taip pataria Lietuvos

Siuskit pinigus per 
NA (UTENAS

vėl
Prie durų priėjęs- jau;

Girdi vi-'

“STANISLAVA 
BRONIARCZYK

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Antradienyj, Gegužio 17 dienq, 
7:50 vai. ryto, 1927 m., sulau
kus 25 metų aamžiaus, gimus 
Chicagoj, III. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Valentą ir duk
terį Deloris, tėvą J. Marcinke
vičių, seseris, Albiną ir Lorettą, 
brolį Tadą, uošvienę Marę Bro- 
niarczyk, ir bobutę Prancišką 
Manišuuskienę. Kūnas pašar
votas, randasi 2242 W. Garfield 
Blvd.

Laidotuvės įvyks šeštadieny, 
Gegužio 21 dieną, 10 vai. ryto, 
iš namų j “Sacred Hearth” baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionies sielą, 
o iš ten bus nulydėtas j Resu- 
rection kapines.

Visi A. A. Stanislavos Bro- 
niarczyk gimines, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti iai<i>»cuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras ir duktė, tėvas, 
seserys ir brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius P. H. Patka, Tel. Yards 
7472.

“A... Agentėlis, 
nori, ar parduodi? 
nt perkam. Parduoti — ką no
ri, tą gausi. Vyrai dirba, mes 
su kaiminka tik vieną lašelį na- 
minėlės paragavom... Gerai, 
kad atėjai...”

Brr... Biaiiru!... Išeini.
♦ * *

Eini toliau. Vėl namas, 
durys,
ti dvokiantį kvapą, 
duj šlamėjimų, vaikščiojimų,1 
pilstymą, 
nutyla, 
tik kelioms 
kus girdi 
“Kas čia?”

Atsakai: 
Vėl tyla, 
ro ir tu įeini vidun, 
sirikai kvapą arba, tiksliau pa
sakius, dvokimą suprasti. Mun- 
šainė tikrai verda ir moterys 
rainiai sau į galionukus nami- 
nėlę pilsto, o būrys mažų vai
kučių tą visą procedūrą atyd- 
žiai tėmija.

Tokius vaizdus man tekdavo duoda naudą dėlto, 
matyti prohibicijai prasidėjus ka(J pačios Naujienos 
ir tokius pat vaizdus dabar vi- yra naudingos, 
si mato.

šlamėjimų,
Pasibeldi — viskas

Dar sykį pasibeldi ir 
minutėms praslin- 
moteriškės balsą:

ĮDOMIOS MINIOS APIE LIE
TUVĄ ' Stefanija Kaminskienė

Persiskyrė su šiuo pasaulių Gegužio 19 dieną, 4 valandą iš ryto, 
1927 m., sulaukus apie 37 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, Kauno rė- 
dybos, Biržių - Pasvalio apskričio, Kvietkų parapijos, Dikonių kaimo. 
Paliko dideliame nubudime vyrą Aleksandrą Kaminskj, 2 sūnų, Al
bertą 11 metų, Ernestą 7 metų, brolį Bronislavą Brozgulį ir ciocę 
Služinskienę ir dėdę Stanislovą Brozgulį Amerikoje, Lietuvoje paliko 
seną tėvelį ir brolį ir 2 seseris. Kūnas pašarvotas, randasi 6947 
Archer Avenue.

Laidotuvės įvyks Panedėlyje, Gegužio 23 dieną, 2 vai. po pietų 
iš namų į IJetuvių Tautiškas kapines.

Visi A. A. Stefanijos Kaminskienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekąme,
VYRAS IR MAŽI SŪNELIAI.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Blvd. 4139.

Skelbimai Naujienose

—Agentavęs.

BILLY’S^UNCLE

“Savas, lietuvis.”
Paskui durys atsida- 

Ne, neap-
fašistinio perversmo
Kaune. Apie tai bus 
parašyta “Naujienuose” ryto.

—Rep.

“Naujienas” atlankė ką tik 
sugrįžęs iš Lietuvos chieagie- 
tis Jonas Griunas, kuris buvo 

laiku 
plačiau

•1*

Bridgeportas
r>ane si. teisėjas rninp j. rin-< Didžiojo Lietuvos Kunigaik- 
negan paleido jį po bondsu Vytauto draugija rengia 
$160,000. Bet yra, sakoma, * gegUžės 22 d. smagią pramogą, 
daugiau skundų prieš \\ aldeną. yug muzika, šokiai, dalinimas 
Paprastai teismuose yra prak- £fe(jo tiems, kas nesirgo per 
tikuojama tokia procechma: tam tikro ilgio laik.^ ir daugy. 
juo didesniu nusikaltimu ar<visokių pamarginimų. Pra- 
tuotasai kaltinama, tuo dūles- niOga rengiama Autlitorijos 
nio bondso įeikalaujama. Ma- svetainėje. Visi kviečiami, visi 
tyt, kad \\ aldeno kaltinimas pageidaujami, visi atsilankykl- 
yra sunkus. (e _ Reigėjai

J.F.RADZIUS
Plgiauiae Lietavia 

Graborias Chicagoj e 
Laidotuviae patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklauaau 
prie grabų iidirby- 
etia.

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

SKYRIUS:
8288 S. Halsted St. 

TeL Blvd. 4063

WETZEL & PETERSON 
GRABORIAI 

I’rivatiški Ambulansaj 
408 N. Sheridan Rd. 

\\auke;»an, III. 
Phone 95
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Lo. Bet turime jo visų pirma 
todėl, kad atlii kame kontraktus ■ 
gerai. Ir lietuviai, kurie turėjo, 
su mumis reikalus, rekomen
duoja mus ir savo pažįsta
miems.

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Announcementg
___________Praneši m ai

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

v -
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia
Business Chances

Pardavimui Bizniai
Real Estate For Sale

Namai-žemS Pardavimui
Financial

Finanaai-Paskoloa

Tnmsta t?,i p. Jokantas? 
užklausė Beporteris įėjęs pp. 
Jokantų, kontraktorių 
statytojų, ofisan.
._ 'taip. O ko tamsta norė-

(ūme?
. Pinigų!

Ar tik “gerbiamas“ neturi, 
kaip sakoma, gaidukų galvoj? 
_ pasteL'jįo p. Jokantas abe
jojančiai žiūrėdamas į Beporte- 
rį.

narnų

—O kaip su planais — ar pa
tys braižote? * • T

- Turime gabų, patyrusi dip
lomuotą (pilną) architektą, 
p-ną žaldokn, vienintelį lietu
vį architektą Chicagoj.

loliaus. Mums, kaip kontrak- diirbuolbjiii be! kuopų vai
teliams, tenka visuomet sam- dybos esate nuoširdžiai kviečiami 
.... j .. . 1 . : dalyvauti šiame suvažiavime. Ypildyti būrys darbininkų - •> kai ||ngnĮ delegatai turime būtinai vi- 
kada daugiau, kitą sykį mažiau, si atvykti. —K. J. Semaška, sekr. 
Samdydami 
minusia mes

SLA 6-to Apskričio suvažiavimas 
įvyksta šiame septintadieny, gegu
žės 22 d., Bridgeporto kolonijoje, 

■ Mildos salėje, 3140 S. Halsted st. 
1 Suvažiavimo posėdis prasidės lygiai 

1 vai. po pietų. Gerbiami delegatai 
ir delegatės, kaip sykiu ir visuo-

darbininkus pir-! ,, _ ..,, . Liet. Teatr. Dr-ste sv. Martino
imame lietuvius, laikys mėnesini .susirinkimų šešlu- 
kad tamstoms ne^'iicnv, gegužės 21 d., 7:30 vai. vu- 

. ikaro, šv. Jurgio parap. svet., 32
arusiai vyksta. p|t jr Auburn avė. Nariai būtinai

malonėkit laiku pribūti, nes turim 
, 'taipgi atsi- 

1 veskit dėl prirašymo naujų narių j 
draugystę. -«<?. K., nnt,. rašt.

—Teisybę pusakiiV nežinau 
Bet, kad ”°riu padaryti pini
gu. tai faktas! Kaip juos pa
daryti? Ką tamsta pasakytu
mei, jeigu aš eičiau j namų st. 
tymo biznį?

—Ne prastai. Patenkiname; naujų reikalų aptarti.
žmones. Gavę užsakymų, žino
mu, norime uždirbti. Bet nesi- 
vareme ant perdaug didelių 
pelnų. Musų biznio politika yra
.okia: geriau uždirbti po ma-i karų, gegužės 22 <1., l.iuosybės sa- 
žiau ant daug kontraktu, negu j

. . . • t va*.kostumerį, 
good bye’’

Hm.. Jeigu tamstos galva 
a gerai, jeigu turi pakan- 

cnergijos ir nebijai sun-

Ar esi pratęs dibti nuo-

karnai 
kaus, težinančio valandų rybų 
daibo, tai imkis kontraktoria- 
vimo.
latinį. neatlaidų darbą?

AVell, ne taip labai. Aš, 
matai tamsta, esu labiau lin
kęs valkiotis gatvėmis— šian
die čia, ryto ten, poryt vėl ki
tur.

—Na, tai abejoju, ar turėsi 
pasisekimą.

Bet tamsta su broliu juk 
turėjote ir turite pasisekimo? 

—Negalime perdaug dejuoti, 
taip. Ale žinai ką: kontrak

to, ių hiznyj, real-estate mes 
esame jau apie 14 metų. Pra- 

Vienok 
šiandien

tai pe

dirbome, dirbome li
esame šį-tą atsiekę.

Bet ir kiti dirba, jų 
ii aš, o nieko neturime.

Ihiiluis turi būti tikslingas, 
pavyzdžiui, mus su bro- 

Musų biznio pamatinė tai- 
yra tokia: atlyk darbą 

gerai, tai užsakymai patys at- 
Kiekvienas biznierius 

ri tai žinoti ir atminti.

liu.
sykli

tu-’

matai, anapus 
lotas kasama.

krau-
“fla-

namo
ga ra

REIKALINGA apysenė moteris NEPAPRASTAS BARGENAS 
dirbti syki i savaitę, arba mergi- 
na ar moteris, katra sutiktų gyven- ;
ti ir pagelbėti prie namų darbo.' i . ...................  .. <j.__.....
Butų gerinus iš tos pačios apielin- didelis biznis už pusę kainos nuo 
kės. Emma Parmalls, 3551 South kontraktoriaus; biznis r*--------
Halsted St. Boulevard 7075. cash, i

kėj biznio centre.
laimės, šaukit

M. ZIZAS,
Heinlock 5526

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

ST. JOSEPH, MICH.

.. i . , , _ . _j PARDAVIMUI namai, viena® 5
Ji?? bungalow, aržuolo užbaigi-

hivnitt dnrmnss mafi antra« 2 pagyvenimų, 9 ruimai ir 
Bridgeport., .iplelin-. vl.en?" lotaK’ Vr“ ^ražai for- 

z.nio centre. Kas pirmus, tas n <?a,R gHht pnkt po vienų
a.'mVh arba mainysiu.

oriu .. ixt/- ,<j 11..! .1. GARAŽO biznis su sales ruimuREIKALINGAS biitbei h* pardavimui arba mainymui. Telefo-M.u;iZid'ęuv.'"V011 • L-«ir"-

VYRAI, kurie norit dirbti ir*už
dirbti pinigų, patyrimas nereikalin
gas, alga .. . ~ .
šina« ir bomii. Pasimatykit su Mr 
Bartkus, Gen. Mgr., U. 
ington st. Rm. 453.

PARDAVIMUI grosernė ir aiskri- 
tninė, lietuvių kolonijoj. Parduodu 
iš priežasties .ligos. 1439 S. 49th 

! Ct., Cicero, III.
IU1..V nu .-.n .....

111 XV. Wash- ! ------------ -----------------------------
savaitę $30, 4% komi

REIKALINGAS piekorius, turi 
būt p.»tyręs savo darbą. 2533 W. 
43 St. Tel. Lafayette 7421.

PARDAVIMUI kendžių, irę cream 
ir visokių smulkmenų štoras, 4 rui
mai gyvenimui, 4 metama lysas, pi
gi renda. 5115 S. \Vells st.

Atsišaukite pas
JOSEPH GLODEN1S, 

1307 Wolcqtt Avė., St. Joseph, Mich.

BARGENAS. Moderniška 5 kam
barių rezidencija, karštu vandeniu 
šildoma, 2 karų garažas, lotas 
90V125, greitam pardavimui #7750. 
Savininkas, 6049 S. Ki įdare avė.

Tiktai 3'/i% nuošimčių 
Be Komiso.........

Me® paskolinsime jums $100—$200 ir 
$300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
j 12 valandų.

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė.
kampas Hermita'ge Avė.

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

PARDAVIMUI muro didelis na
mas ant Halsted st. Geriausioj biz
nio dalyj, galima gerai uždirbti pi
nigų, tik jei tamsta turi pinigų 
biskį įnešti. Nepramiegok, bo gai
lėsis.

SAVININKAS
321-0 S. Halsted st. Box 227

Paskolinsiu dėl antrų morgičių, 
mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

North Side. — SLA 226-tos kuo- 
p >s jaunuolių skyrius rengia kon- 

| cerių, balių ir šokius nedėlios va-
j lėj. 1822 \Vabansia avė. Pradžia 7 

. vakaro. Tai bus puikus jau- 
apipleštl vienų kostumerp <> |-molių vakaras. Visus nuoširdžiai 
>askui pasakyti “good bye’/’ vi-! kviečiam atsilankyti. -Rengėjai, 
sam savo bizniui. Eiti iš biznio . 
kolei kas nemanome.
lar pakankamai energijos 
ik palaikyti, bet tobulinti, plės 

ti savo biznį. —Reporteris.

REIKALINGAS manegeris i Con
tinental Tea Co. krautuve; reikia 
turėti kaucijos $500 cash. Klauskit 
Mr. Lesnicki, 3326 S. Halsted st.

PARDAVIMUI grosernė, gera vie-, 
ta, kreipkitės pas S. Rumishek, 1621 
S. Union avė. Antras mano bargenas! Miscellaneous

Jvairųs

Automobilis

Bridgeportas
Biznis perkeltas

Didž. U K. Vytauto gvardijos at- 
Turimo . sibus draugiška vakarienė pagerbi- 

np mui narių, kurie gaus dovanas ne- 
Į lėlioj, gegulių 22 d., 6:30 vai, va
kare, Lietuvių Auditorium, abejose 

j mažosiose svetainėse, 3133 South 
Halsted st. Kurie draugai nėsate- 

1 pranešę komisijai rengimo vakarie
nės, kad dalyvausite vakarienėj, 
malonėkit pranešti ne vėliau kaip 
21 gegužės, kad komisija žinotų 

1 dėl kiek ypatų rengti vakarienę.
Rengimo Komisijos vardu S. Kune- 

, vičia. 3220 S. Union avė., Chicago.

PARDAVIMUI labai pigiai 
Haynes, 5 pas. sport touring 
su žiemos stiklais, modelis 75. 
Eina ir atrodo labai gerai. Di
džiausias bargenas. P, 
6202 S. Carpenter st., 2 
tas.

Page, 
augš-

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
biznis geras, prie šapų, išdirbtas 
per daug metų. Pardavimo prie
žastį patirsi! ant vietos. Parduosiu 
labai pigiai. 501 W. 38 st. Kampas 
38 ir Normai.

Laimės ieškotojams. 8 fl. gražus 
namas, 2 fl. po 5, 6 fl. |>o 4 kamb. 
Garu šildoma, renda $590 j mėnesį, 
kaina $37,500. Randasi prie 79-tos 
ir S. Halsted si. Priežastis — per- 

Iskiros. Pinigais $6000 iki *8000. 
; Laimė tam kas pirks.

PARSIDUODA Malt X IIops krau 
luvė, gera proga geram žmogui 
įkibti į šitų pelningų biznį. Prie
žastis pardavimo — nesutikimas 
partnerių. Atsišaukit greitai. 4254 
Archer avė. .

2 FLATU muro namas po 5
1 kambarius, karšio vandens šiluma,
2 karų garažas, mainysiu ant būn

ant cottage nepaisant

Elektros Kontratkorius
Įvedam dratus j senus ir naujus na
mus. Taisom. RADIO panluodam 

taisoni. Geras patarnavimas ir 
nebrangiai.

Wallin & Cserep 
1435 W. 105th PI. 
Tel. Beverly 97S4

ir

galow ar 
apielinkčs.

Petras N01 Lutas, kuris
’o laikrodžių taisymo kmnba-: įvc. j*r 79th SL^Justice 
rį ant Universal State banko, 
persikėlė kiton vieton, —bū
tent skersai gatvę ir atidaro! 
savo biznį į namą 3249 So. 
Halsted st., kur randasi kriau-j 
čio krautuvėlė.

--------------- PARDAVIMUI Fordas, touring,
ItMtoH Piknikas, nedėlioj, gegužio IjiKiai nuplrksil. Pasinaudoki! pro- . sonr, _ ___ ta Vga. Matykit vakarais subatoj po

pietų ir 1 edėlioj visų dienų. 1 lu
bos,’ 3126 S. Lowe avė.

tu rė- 22 d., 1927, Chernausko Darže Archer
- *, III.

Bus gera mu- j
Bus geri ir skanus pietus. Už- !

RutieČiai.

Prasidės 10 vai. ryte, 
zika. 
prašo

NEPAMIRŠKITE —
EODR sedan už $105. Labai ge

rinu padėjime. Priežastis — išva
žiuoju iš miesto. 3333 S. Halsted 
st. 1-mas Hutas. Po 7-nių vakare.

kad “N'ujienų” Darbuotojų
Kadangi P. Norbutas neteko Vakarienė ir draugiškas pasi- 

vienos kojos nelaimingame prie kalbėjimas bus subatoje, gogu-; 
tikyj, o kriaučius pereitoj ka- žės-May 21 d., š. m., Masonic 
rėj, 1 
bus du biznieriai vienkojai.

Bumeliai nerimsta

, Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaigni

STORAGE SALE
Naujų rakandų ir kaurų suban- 
utavusiu ir paliktų pas mus san-

♦ ~ ••• •*"•*•■**•• . 1SUUJU 1 HA4UJUU II Aaill Ų

tai dabar kalbamo] vietoj1 Temple svetainėje, 1547 N. Le- Miltavusių ir paliktų pas mus san
du biznieriai vienkojai. avitt St. Pradžia lygiai 8 vai. VakaraksTki “nedėliomis iki 6*

da-
ga-

Užvakar, apie 11 vai. vaka- vęs tikietus iš “Nąiyienų” liuo- 
ro, nežinomas piktadaris išmu- sai Įžangai Į virš pažymėtą su
se langą ir užrišo šonines du- brinkimą, Primenam turin- 
ris name, kur randasi p. Laba- tiems tikietus, kad subatoje 
nausko laikrodžių taisymo dir- kaip 8 v. v. būtinai atvykite į 1956. 
btuvė, 3122 So. Halsted st. Pik-j Masonic Temple svetainę! Iki = 
tadaris gnl bot ir išnešęs ką pasimatymo. — Komitetas.
r»ors, p. I-al>anausk;
do ir nuvijo piktadarį.

vakaro, šiame susirinkime 
ly vau ja tiktai tie, kas yra

Dvkni sandėlis. Dykai dastatvmas. 
STORAGE WAREHOUSES, 

4025 W. Madison St., 
3531 N. Clark Si.,_______  /. IT " • .

PARDUOSIU buČernės fixtures 
pusdykiai, greitam pardavimui.

14821 S. Ilonore si. Tel. Lafayette

Brid-
geporto

Jokūbas MasKoliųnas, 
bridgeportietis, kuris kartu su 
p. Šatkausku turėjo Mildos te
atrą, rengiasi statyti naują 
teatrą prie 35-tos ir Halsted 
gatvių. Kaip Reporteris nugir
do, statymas bus pradėtas arti
moj ateity. Teatrą statysiąs p. 
Maskoliūnas ne vien savo lėšo
mis. Statysią trys ar keturi 
asmenys susidėję.

Sudegė p-no Krasausko 
namas

senas

pas tamstas?
—Ta i p. štai 

gatvės kampinis 
Statysime namą,
tuvės, vienas ofisas ic 5 
tai*’ gyvenimui. Greta 

dar 3 automobiliams- 
džius. Gi šią savaitę pr
me statyti dar didelį garadžių 
prie Talman ir Brighton Place. 
Yra ir daugiau užsakymų. Da
bar tik visko neišpasakosi.

—lamsloš patys sau stato- 
tės ta narna?

Ne. šis namas yra sta
tomas suiyg užsakymo p-niai 
šeleckit nei, lietuvei akušerei, 
kuri gyvena 4549 So. Paulina 
Street.

Kam daugiausia statote na
mus — lietuviams?

—Taip.
- Man rodosi, kad su lietu

viais sunku darvti biznis. Kai 
kurie jų nepasitiki savais biz
nieriais, jų tarpi- ir kontrakto- 
riais namų statytojais.

— Mums pasitiki. Labai ga
li būti, kad yra tokių lietuvių, 
kurie nepasitiki lietuviais, bet 
jie klysta, labai klysta.

Kodėl? Paaiškink, tamsta, 
p. Jokante.

—štai kame dalykas. Dalei- 
skime, kad koks nors italionas, 
čekas, lenkas arba žydas apsi
ėmė lietuviui statyti namą. Ką . .
jis paiso kaip atlikti darbą. jau žinoma, pereito 
Jam bile atlikti, 
padėtis ikontraktorio 
kuris stato namus daugiausia 
lietuviams, yra kitokia. Daleis- 
kime, kad jis prastai pastatytų;
daleiskime, kad jis apgautų, ap
suktų. Kas atsitiktų? Vaje, vi
si Chicagos lietuviai patirtų 
apie tai į porą savaičių, ir to
kiam kontraktoriui neliktų nie
kas kitas veikti, kaip uždaryti papuošti.
savo ofiso duris. Mes patys ve. Rengimo komiteto varde, 
su broliu, taip, turime dar- K. P. Deveikis.

Norš p. Juozo Krasausko 
mas buvo ne Bridgeporte, 
čiaus kadangi p. Krasauskas 
kadaise buvo viceprezidentas ir 
vėliaus prezidentas Universal
State Banko, tai reporteris
skaito jį bridgeportiečiu.

Taigi 
sausko 
Drive. 
dviems
Krasauskas gyvena viešbuty.

— Reporteris.

su broliu.

PRANEŠIMAS

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

Musical Instruments
_____ M uzikon Inatrumentai_____________

$800 VERTĖS GROJIKUS PIA
NAS už $79, su benčiumi, roleliais ir

'! cahinet. 6136 So. Halsted Street,
Kad įsitaisius visai mo- 1 f,atas frontas- 

derninj ofisą — labaratoriją 
ir patarnavus ligoniams 
kuogeriausiai, persikėliau į parduos?^ u^^^Benčius'

GROJIKUS' pianas tiktai 
biskį vartotas, kainavo $700, 

, ca- 
binet ir roleiiai? Išmokėjimais 
pagal sutarti. MB. RUDAITIS, 

' 6512 So. Halsted St. 1 fl.

didesnę ir patogesnę vietą, 
3421 So. Halsted St. (ant 
naujos Budriko krautuvės).

Valandos: nuo 12 iki 3 po
i pietų ir nuo 6:30 iki 8:30 va- ...
kare; sekmadieniais nuo 
iki 12 po pietų.

— DR. MARGERIS

PLAYER pianų mainysiu j au-

nu- 
te-

nesenai sudegė p. Kru
namas, 7717 So. Shore

Namas buvo mūrinis, 
šeimynoms. Dabar

Cicero '
Vieša padėka

P-

PARDUOSIU ar mainysiu gro- 
serne su namu, geroj vietoj, biznis 
išdirbtas per daug metų; mainysiu 
j South Side ant mažesnio namo. 
Šaukit Lafayette 9125.

PARDAVIMUI pool room, 3 sta
lai, pečiai — 2, show ca.se — 2; 
kas pirks be agentų, gaus $50 pi
giau. 4211 Maplewood avė.

PARDAVIMUI restaurantas, ne
toli S. Water marketo. 1457 So. 
Sangaman st.

PARDAVIMUI Shoe Shining ir 
Hat Cleaning stand. Gera vieta ir 
dėl šauČiau-s. Geroj biznio vietoj 
South Sidėj. Del platesnių žinių 
šaukit Tel. Yards 7397.

PARDAVIMUI fruktų ir delicate- 
ssen Storas, atiduosiu už $450, nes 
esu surištas su kitu biznitl. 559 W. 
36 St. Kampas Wallace st.

PARDAVIMUI saliunas su visais 
fikėiuriais, nupirksit pigiai. Par
davimo priežastis — moteris turiu 
du bizniu, negaliu viską gerai ap
žiūrėti. Kreipkitės:

3335 S. Morgan st.
Tel. Boulevard 1108 arba Willow 
Spring 47.

Real Katate Ifor Sale
Namai'Zemė Pardavimui

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS 
• Mes parduodam visokia kaina na
mus, lotus, farmas ir biznius po 
;ų Ameriką. Kurie turite kų ant 
mainymo, kreipkitės pas 

A. GRIGAS 
3114 S. Halsted st. 
Tol. Boulevard 4899

vi
ii-

BIZNIO 
kambariai 
riai viršuje, kaina $3500, arba mai
nysiu ant loto, biznio arba auto
mobilio.

PAUL RAMS
4034 AHCHEH AVENDE 

Tel. Lafayette 6719

namas, krautuvė ir 
užpakalyj ir 7 kainba-

5

ELECTRIC. KONTRAKT^RIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

PARDUODU gražių 7 kambarių 
bungalow Berwyn, III. Izitas 81 pė- J 
du pločio, 136 pėdų ilgio, 3 karų 
garažas, labai graži vieta ant • Ke- 
nilworth netoli Ogden. Kaina į„ 
$117,000. Parduosiu už $1X500. Ma
žas įmokėjimas. John J. Zolp, 4559 
So. Paulina st.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

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

SOUTH SIDfiJ bungalow iš G 
kambarių, moderniška ir 4 lotai; 
parduosiu arba mainysiu ant bile 
kokio tinkamo man biznio. Savi- i 
ninkas, 6515 S. Talman avė. Tel. 
Prospect 10210.

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

ras patarnavimas, žemo® 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis' 
namas, 6 ir 6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, 2 mašinų gara
pirksit. Švkiu ir rakandus galit “us9 stogų prakiurimas užtaisomas 
pirkti. i,r garantuojamas už $4. Automobi-

3423 S. loavitt st. 1*U» trekų patarnavimas Chicagoj ir
1 lubos. apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu

mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę

STOGDENGYSTE
1* 'rakandus galit stogų .prakiurimas

IŠSIMAINO 2 flatų medinis na- 
«, ku t imi t nuiinysiu. Kreip-

PARSIDUODA 3 pragyvenimų 
muro namas po 6 kambarius, beiz- 
inontas ir pastogė, 2 karų garažas, 
namas randasi ant \Vest Sidčs ne
toli bažnyčios ir dviejų mokyklų. 
Rendos neša j melus $1600, parsi
duoda už $15,000. Klauskite pas 

Ben. J. Kazanauskas, 
2242 W. 23 Place

unijos darbininkai samdomi.
J. J OKJNNK ROOriNG CO.

3411-13 Ogden Avė.,

Phone Lavvndale 0114

HOME
CONSTRUCTOR

Miscellaneous for Sale
_______ Įvairus Pardavimai_______

Personai | PARDAVIMUI 2 šunės, geri biz-
Asmenu Ieško niui. Naiki imi žiurkes ir yra geri

----- sargai. L635 S. Lawn jale avė. Tel.
PAIEŠKAU savo švogeno Jurgio poekwell 6620.

Mankaus, pirm i aus gyveno San | 
Francisco, Cal. Dabar nežinau kur. 
Tegul pats atsišaukia arba žinan
tis praneškit; busiu dėkingas.

Vincas Pušinskas,
2958 W. 381h St., Chicago, III.

ĮSIGIJIMAS NAMO IŠRIŠTAS
Pabudavosim ant jūsų loto bun- 

galow, 2 flatų arba apartmentinj 
Duosime dėl 15 metų morgičių be 
nuošimčių per 3 metus. Del apsi
saugojimo pamatyk mano planus 
pirmiausiai. Geo. O. Hadwick, kon- 
traktorius ir budavotojas. Phone 
Palisade 3163.

PARSIDUODA 3 pagyvenimų mu
ro namas. Pirmas Halas 4 kamba
rių, antras i/r trečias po 5 kamba
rius, beizmentp 2 dideli kambariai, 
greitam pardavimui parsiduoda už 
$12500. Klauskite pas

Ben. J. Kazanauskas, 
2242 W. 23 Place

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kuri 
karpenteryslės darbų. Taipgi jvedu 
apšildymų j namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.

HOME CONSTRUCTOR

Business Chances
Pardavimui Bizniai

BRIGHTON PARKO 
BARBENAI

PAIEŠKAI! Jono, Vincento ir 
Antano Petrilų, paeina iš Užupių 
kaimo. Riotavos vals. Turiu svar-

PARDAVIMUI Restauranas, lietu
vių kolonijoj, binis geras, renda pigi. 
Ilgas lysas. Parduosiu pigiai.

11955 So. Halsted St.

......... ...............................  PRIVERSTAS parduoti grosemę, 
bų rei’kahn meldžiu atsiliepir ar ki- geroj vietoj ir gęras biznis, parduo
tu itpie juos žinančių pranešti. siu labai pigiai dėl ligos, 

2608 West 47 St.
tų itpie juos žinančių pranešti.

Petras Petrila,
4211 Maplewood avė., Chicago.

PARDAVIMUI Čebatų taisymo ša- 
pa. Gerame stovyje. 4565 Went- 

i worth avė.
P.ENDON fornished 2 kambariai 

dėl vaikinų; renda pigi,, su visais PARDAVIMUI 
■ patogumais. gera transportacija. ‘.ernė, su ledine
2124 S. Ha’sted st. 3-čios lubos

Furnished Rooms

bučernė ir gro- 
tnašina, slicing 

mašina, elektrinė kavos malimo 
mašina, 2 svarstyklės, ir daug 
tu dalykų. Bučernė randasi 

;,,.z;raw"^;ra s »»... 

Stencel, 1203 W. 79 St.

. RENDAI kambarys vyrams, kat- 

sek- i neSi0 $7 ’ i7 drabužius išskalbsim.
1 M r — I a 4 ■ > • •« ė • o l<l\n

ki- 
ant

Tii/i iorini madienio vakare įvyko paren- galit patys pasigaminti arba 1UO tarpu A . r . * įneš pagaminsim.
lietuvio ^,mas Lietuvių Lniosybės sve- 703 w. 2! Place703 W. 2f Place 

tainėje, kurį rengė Draugystė: Ant paskutinio aukšto iš fronto. 
IJetuvos Kareivių.

Varde Draugystes rengimo 
komiteto tariu ačiū visiems da
lyvavusiems, rengėjams, biznie
riams, uniformos vadams, pro- 
gramo dalyviams, lošėjams.

Taipgi ačiū p. Jukniui už 
paskolinimą rakandų scenai

For Rent
PARENDAVOJIMUI vjliausios ma

dos ofisas tinkamas g’ dytojui arba 
advokatui. Gera transų ortacija, arti 
karų ir gelžkelio. Nėra toj apielinkėj tokios profesijos lietuvių. 2 Broad- 
way, Melrose Park, III., Tel. Melrose 
Park 624 ar 4470.

RENDAI pool roomis, visa ar
ba pusė. Mainysiu i mažesni biznį, 
narna, lotų. Vienas negaliu apsi
dirbti. 3221 W. 38 St.

AR nori būti biznierių be pini
gų, tai čia yra gera proga, tik ne
praleisk šitos progos. Nei cento 
nereikia, o daug bus pinigų, tik 
jei tamsta biskį supranti apie biz
nio dalykus. Adresas: “Naujienų” 
Skyrius, 3210 So. Halsted Street, 
Box 228.

PARDAVIMUI puikus dviejų aukš
tų, beveik naujas muro namas; 2 
flatai po 6 kambarius, kieto me
džio užbaigimas, karšto vandenio 
šiluma su 2 atskirais boileriais. 2 
karų, garažas, platus lotas; jmury- 
tos ledaunės ir kiti naujos mados 
parankumai. Vieta lietuviais apgy
venta. Namas vertas $15,000, par- 
siduos už $12,500 su $3,000 imokė- 
jimo. o kitus rendos išmokės.

PARDAVIMUI 4 kambarių, vie
no pagyvenimo namukas, Brigh- 
ton Parke, lietuvių apgyventpj vie
toj. Kaina $3,200, jmokėt $500', ki
tus išmokėjimais kaip rendą.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, 2 flatai po 6 kambarius, 
geroj vietoj, kaina $3,500 išmokė
jimais.

r PARDAVIMUI ar mainymui ant 
farmo- 6 kambarių nauja bunga- 
lo\v; kieto medžio užbaigta pagal 
naujos mados ir furnasu šildoma. 
Randasi geroj vietoj prie lietuvių 
vienuolyno.

Norėdami matyti viršminėtus tik- 
bargenus atsilankykit dienomis 

vakarais, o Šventadieniais'iki 
pietų.

JOSEPH YUSHKEWITZ 
3647 Archer avė. 

Prie Oakley avė.

PARDAVIMUI mūrinis r*.... .
3 flatų po 6 kambarius, randasi 
ant Bridgeporto, kaina pigi, 
noriu apleisti šių šalj. 

Savininkas
4316 S. Artesian avė.
Tel, lafayette 3068

BARGENAS. 4 kambarių cottage 
pardavimui pigiai, nes man reika
lingi pinigai dėl biznio. $1800 mort- 
gage, kaina $2600. 5246 So. Knpx 
avė., arti Archer ava.

Financial
Finansai-Paekoio*

1739 South Halsted St 
't ei. Roosevelt 8500namas, (

!«««*-> zl j

nes ool Eitis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

Telefonai: Victory 2454
Ci^eros Krautuvė, 4600 W. 22 St.

Tel. Cicero 130.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

rus 
ar 
Po

2

•PARDAVIMUI naujas moderniš
kas 4 flatų mūrinis namas, 4—4 
kambarių, garu šildomas, randasi 
5758 So. Califomia avė.

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVĘSTMENT 
CORPORATION 

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

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette °"05—8700

Chicago

Educational
Mokyklos __________

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

International Barber College
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

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

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

parduosiu bučernę ir groserne, Marouottę Parko apiclinkej, su pui
kiu namu arba vienų biznį. Priim
siu lotus arba namų už teisingą 
'kainų i mainus. Kas darys sutarti 
su savininku, daug pinigų sučėdys. 
Savininkas nori pasitraukti iš biz
nio. Matykit savininkų bučernėj, 
2553 W. 69 St.

f

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, 4—4 kambarių; 2 aukštų mūrinis namas, 
5—5 kambarių, su 2—3 miegrui- 
miais, yra skiepas ir. viškai, ran-t 
dusi 45 St. ir California avė. Kai
na nebrangi. Savininkas.

Henry Koplewski, 
4003 Archer avė.
Lafayette 9305

AR JUMS RFIK ALINGI T r.TT?XTTT tta o™
PINIGAI? Į Į 90 DIENŲ UŽ $90

Privatiška® Fondą® ant gerų pirmų Galite išmokti Wenzel budu beauty 
ir antrų morgečių ant lotų ir namų 
žemo® komiso ir nuošimčių kaino®.

BILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. Dearborn 4406

Į 90 DIENŲ Už $90

culture pagal valstijos curiculum 
THE WENZEL WAY 
REAUTY CULTURE SCHOOL 

177 N. State St., 
Room 807, Phone State 1887


