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Lietuva Lenkija Susitarė 
Del Susisiekimo Linijoj

Palinijo gyventojai dabar laisvai gali pe
reiti iš Lietuvos į Lenkų pusę ir iš Len
kų pusės į Lietuvą

PAT — I^enikų Telegrafo 
Agentūra — praneša iš Var
šuvos, kad gegužės mėnesio pir
mą dieną Lietuvos ir Lenkijos 
atstovai, susirinkę lietuvių-len
kų sienoj [demarkacijos lini
joj], pagaliau susitarė vadina
mu mažuoju susisiekimo tarp 
lietuves ir Lenkijos prograr 
imi, einant pirmiau padarytą
ja Karaliaučiuje sutartimi.

Abiejų šalių delegatai, sako 
PAT, galutinai susitarė dėl ati
darymo demarkacijos linijos.

abiejų palinijo gyventojams 
taip, kad apielinkių kaimiečiai 
laisvai galėtų pereiti iš vienos 
pusės į antrą.

Tąja sutartim žmonės tuo
jau ėmę naudotis, nes ant ry
tojaus 700 kaimiečių perėję iš 
Lenkų pusės į Lietuvą ir 300 
i'š Lietuvos į Lenkų pusę.

PAT saiko, kad tas susisie
kimo linijoje atidarymas turė
siąs dideles ūkiškos reikšmės 
abiejų pusių palinijo gyvento
jams.

Rockefelleris sveiki 
na Mother Jonės, 
kurią jis kalino

100 metų senutei, garsiai dar
bininkų vadui, multimilijo
nierius linki ilgai dar gy
venti

1 \VASHINGTONAS, geg. 4. 
— Garsi darbininkų kovų ko
votoja, “Mother** Jonės — Mo
tutė Džons — kuri gegulės 1 
dieną šventė savo 100 metų 
gyvenimo sukaktuves, I>e dau
gybės kiltų sveikinimų gavo 
taipjau sveikinimą telegramą 
iš multimilijonieriaus Johno D. 
Rockefellerio Jr., savo aršiau
sio priešo.

Rockefelleris savo sveikina** 
moj telegramoj sako:

“Meldžiu priimti mano nuo- 
Šir^žiausius sveikinimus jūsų 
šimto metų gyvenimo sukak
tuvių proga. Jūsų ištikimumas 
savo idealams, jūsų drąsus lai
kymasis savo priedermių, kaip 
jus jas supratote, yra inspira
cija visiems, kurie jus pažino
jo. Linkiu jums sveikatos ir 
laimės iki gyvos galvos.”
“Atleidžiu, bet neužmirštu”
Motutė Džons pasiuntė jam 

padėkojimą už tokius nesiti
kėtus sveikinimus ir linkėji
mus. Ji sako, kad prieš keletą 
metų Rockefelleris vieną kar
tą kvietęs ją pas save pietų, devyniems kaliniams, pasmerk
iant ji atsisakius. Jai esą mie- tiems mirti ryšy su vasario 
la, kad Rockefelleris dabar at- mėnesį įvykusiais Indo-Kinuo- 
siuntęs jai sveikinimus, tačiau se neramumais. t.

350 Lietuviu Ekskursininku 
jau užsisakė vietas garlaivy Oscar II, kuris

Gegužės 24 d. išplauks tiesiai į Klai
pėdą - Vietų dar yra
[Telegrama NAUJIENOMS]

NEW YORKAS, geg. 4. — Mums malonu pranešti, 
kad didžiajai ekskursijai į Lietuvą, kuri išplauks iš 
New Yorko musų garlaiviu Oscar II gegužės mėnesio 
24 dieną tiesiai į Klaipėdą/, ligšiol jau yra pasipirk# 
kelionės bilietus trys šimtai penkiasdešimt lietuvių pa- 
sažierių. Atrodo, kad tas lietuvių ekskursininku skai
čius pasieks penkių šimtų

Dar galima gauti gerų vietų keliauti trečia klasei
Dėkojame agentūroms už jų gerą paramą ligšiol 

ir dedamas jų tolesnes pastangas padaryti šią didelę 
ekskursiją sėkmingą.

Garlaivis Oscar II, kaip sakyta, išplauks gegužės 
24 dieną tiesiai į Klaipėdą, kur lietuvių ekskursininku 
partija bus pasitikta su didele iškilme.

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE.

Kaina 3c

ji negalinti pasakyti jam, kad 
kas praeity Ibuvo, dabar žuvo, 
ir kad juodu galį būt vėl drau
gai.

“Aš jam atleidžiu, bet nega
liu užmiršti. John D. Rocke
felleris buvo mane į kalėjimą
įkišęs,” pasakė Motutė Džons.
Prisimena Ludlowo skerdynė

Motutė Džons pradėjo savo 
aštrią kovą, prieš RockefeUerį 
ypačiai nuo kruvinos 11)14 me
tų skerdynės Ludlowe, Colo- 
radoj, kur Rockefellerio ang
lies įkasyk lų sargybiniai ėmė 
tuomet šaudyti į streikininkus 
ir trisdešimt tris jų nušovė. 
Del agitacijos prieš Rockefel- 
lerį, Motutė Džons buvo suim
ta, atiduota į teismą ir nuteis
ta kalėjimui.

Moterys remia Lon
dono juros sutartį

LOUISV1LLE, Ky., geg. 4. 
— National League of Women 
Voters konvencija kaip vienu 
balsu priėmė rezoliuciją, kuria 
pareiškia pritarimo penkių val
stybių padarytai Londone lai
vynų sutarčiai.

Francijos prezidentas 
susimilo devyniems 
pasmerktiems mirti
PARYŽIUS, geg. 4. — Prc- 

ridentas Doumergue susimilo

Chicago, Iii. Pirmadienis, Gegužės-May 5 d., 1930

IAtlantic and Pacific Photo]

Peshawar, Indija. — Balandžio 23 d. čia Anglijos kareiviai numalšino sukilėlius su pagalba kulkasvaidžių

200 japonų žvejų 
žuvo per audrą

TOKIO, Japonija, geg. 4. — 
Praneša, kad per 'baisią aud
rą, tifoną, užklupusią japonų 
žvejų laivyną, apie 200 žmo
nių žuvo.

Pranešimai saiko, kad devy- 
niasdešimit keturi žuvusių kū
nai buvo surasti, bet daugiau 
kaip šimto dar pasigendama. 
Penki išimtai žvejų valčių žlu
go, ir (nuostoliai siekia apie 
2*/2 milijono dolerių.

Nelaimė atsitiko penktadie
nio naktį juroj tarp Sachalino 
ir Hokkaido salų.

Iš Odomari, žvejų miesto 
Sachalino salos pietuose, buvo * » 
išplaukę silikių gaudyti apie 10,- 
000 žvejų su dviem tūkstan
čiais valčių. Staiga užėjo baisi 
audra. Kai kurios valtys tuo
jau (paskendo, kiltos sudužo į 
uolotus Odomari įlankos kran
tus.

Du franeuzų lakūnai 
išgelbėti nuo mir

ties Sacharoj
LISABONA S, Portugalija, geg. 

4. — Į iCintra aerodramą va
kar atskrido aeroplanas, par- 
gabenęs du franeuzų aviatorių, 
leitenantus Marchesseau ir Cou- 
letite, išgelbėtus nuo baisios 
mirties Sacharos tyruose.

Lakūnai Marchesseau ir Cou- 
lettc buvo Sacharoj smilčių 
audros užklupti, nunešti tyrų 
gilumon ir nublokšti žemėn. Jų 
(aeroplanas' sudužo.'Palikę lau
žą, jie ilgą laiką klaidžiojo po 
karštų smilčių jurą, karščio ir 
troškulio kankinami, ir butų 
tikrai žuvę, jei jų nebūtų už
ėjęs vienas maurų karavanas, 
(kuris juos išgelbėjo ir, py il
gos kelionės, pargabeno y tua- 
regų Gao kaimą. /

Pasitaikė taip, kad į Gao at
skrido aviatoriai Bailli \įr Re- 
ginsensi, kurie nelaimingus 
franeuzų lakūnus paėmė |\§a- 
vo aeroplaną ir pargabeno p 
Alžirą, o i'š ten į Portugaliją.

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
4. — Vakar Madride vėl įvy
ko studentų neramumų ir muš
tynių su policija. Buvo sužei
stų. Dvidešimt studentų su
imta.

Aviatorė skaudžiai už
sigavo lėktuvo nelaimėj

MAIHSON, Wis., geg. 4. — 
Jos aeroplanui nukritus čia iš 
100 pledą augštumos, skaud
žiai, turlbut mirtinai, užsigavo 
aviatorė Mirs. Nafez, 29 metų 
amžiaus. Ji nugabenta į ligo
ninę. krūtingoj padėty.

Ohio kalėjime rado 
slaptą degtinės 

varyklą
COLUMBUS, Ohio, geg. 4. 

Baudžiamajame Ohio kalė
jime, kur užpraeitą savaitę per 
gaisrą žuvo 320 kalinių ir po 
to tęsėsi dideli kalinių neramu
mai, vakar buvo susekta ka
linių įsitaisyta slapta degtinės 
varykla įsu dviem galonais pa
sigamintų svaigaJų. 

f , jf *

Rumanijoj suimti trys 
oficieriai dėl šnipavi- 

mo Sovietų Rusijai
KIšJNEVAS, Besarabija,/Ru- 

manija, geg. 4. — Rumunijos 
vyriausybe suėmė tris savo ka
rininkus, kaltinamus dėl šni- 
pavimo sovietų Rusijos naudai. 
Suimti yra leiit. Vintilcnko, Įeit. 
Fatnon ir Įeit. Mareina. Lau
kiama daugįau suėmimų.

ALBAINY, N. Y., geg. 4. — 
Prekybos sekretorius Lamonto 
'paprašytas suteikti Washingto- 
nui žinių apie nedarbo padėtį 
New Yorko valstijoje, guber
natorius Franklin RooseveJt 
pranešė jiam, kad ta padėtis 
yra bloga ir kad bedarbių skai
čius, užuot mažėjęs, nuo sau
sio mėnesio iki šiol vis ėjęs 
didyn.

Chicagai ir apielinkei tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Gali būt lietaus ir perkūni
jų audrų; vėsiau; vidutiniai, 
kartais stiprus, pietų rytų vė
jai.

Vakar temperatūros buvo vi
dutiniškai buvo 730 F.

Šiandie saulė teka 5:42, lei
džiasi 7:52. IMėnuo leidžiasi 
2:20 ryto.

Papūga biauriai keikė, 
kai šeimininkė mirė

jWHITESTOWN, Ind., geg. 
4. — Gyventojos Linos Milli- 
kaniemės papūga taip garsiai ir 
be paliovos per keletą valan
dą keikė, (kadi kaimynams be
galo tatai pagriso ir jie, ne- 
beiŠkentę, ėjo prašyti moteriš
kę, kad savo ikeiksmingą paukš
tį subaustų. Bet nuėję rado 
Millikanienę, 70 metų moteriš
kę, nebegyvą. Netoli nuo jos, 
narve uždarytas, paukštis kėlė 
didžiausią triukšmą.

Pasisekimas 'Remar- 
que’o karo knygos 

Japonijoj
TOKIO, Japonija, geg. 4.— 

Garsi vokiečių rašytojo Remar- 
ųue’o karo knyga “Vakarų 
Fronte Nieko Naujo”, kuri vos 
prieš keletą mėnesių buvo iš
versta į japonų kalbą, susilau
kė jau penkiasdešimt penkto 
leidimo. L

Sprogimo keturi ak
mens skaldytojai 

užmušti
UPTON, Ky., geg. 4.—Ak- 

mens laužykloj, netoli nuo čia, 
įvykus ne laiku nitroglicerino 
sprogimui, buvo užmušti trys 
darbininkai ir darbo prievaiz
das. Keli kiti darbininkai bu
vo sužaloti.

62 aeroplanai gabena 
degtinę iš Kanados į 

Jungt. Valstybes
DETROIT, Mieli., geg. 4.— 

Kanados muitinės rekordai ro
do, kad per balandžio mėne
sį išskrido iš Walkerville aero
dromo 62 aeroplanai, išgaben
dami į įvairias Jungtinių Val
stybių vietas 038 “kcisus” deg
tinės.

NEW YORKAS, geg. 4. — 
Ncw Yorko apielinkėj, pietų 
New Jersey, Delaware ir Mary- 
lando dalyse siaučia girių gaiš
inai, darydami didelės žalos. 
Staten Islande išdegė trys ket
virtainės mylios miško, taipjau 
aštuoni namai. Long Islande 
girių gaisrai sunaikino daug 
trobų.

10 angliakasių žuvo 
kasyklose Ispanijoj

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
4. — Barruclo anglies kasyk
lose, arti Santullano, vakar įvy
ko smarkus dujų sprogimas, 
(kurio dešimt angliakasių buvo 
užmušti, šešių žuvusiųjų kū
nai tapo jau surasti, kitų dar 
ieškoma.

Britų laivas paskendo; 
įgula išgelbėta *

AMSTERDAMAS, Olandija, 
geg. 4. — žiemių juroj, susi
dūręs su graikų garlaiviu Kleo
patra, paskendo anglų krovi
nių garlaivis Raven. Pasken
dusio laivo įgulos žmonės bu
vo Kleopatros išgelbėti. Nelai
mė atsitiko netoli nuo Borkum 
salos.

Doumergue plaukia lai
vyno manievrų žiūrėt
TOULON, Frau ei j a, geg. 4. 

— Francijos prezidentas Dou
mergue karo laivu Duųuesne 
išvyko į Alžirą žiūrėti didelių 
Francijos laivyno manievrų 
Tarpžemio juroj.

Lietuvon
galima pasiųsti pinigus greit, saugiai ir 
patogiai. Siunčiant telegrama tik 50 centų 

f daugiau.

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ry
to iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto *•
iki 1 vai. po piet.

t

1739 So. Halsted St Chicago, Dl.

No. 106

Voldemaras prana
šauja karą tarp Len
kijos ir sov. Rusijos
Buvęs Lietuvos diktatorėlis sa

ko, kad Pilsudskis planuojąs 
grobti Ukrainą ir Lietuvą

LONDONAS,- geg. 4. — Ex- 
change Telegrapho pranešimas 
iš Rygos sako, kad Augustinas 
Voldemaras, buvęs Lietuvos 
diktatorius, parašęs straipsnį, 
kuriame jis sakąs, kad karas 
šiemet tarp Lenkijos ir sovie
tų Rusijos busiąs neišvengia
mas.

Voldemaras savo straipsny 
sakąs, kad maršalas Juozas Pil
sudskis, Lenkijos diktatorius, 
lykojąs grolbti Ukrainą ir Lie
tuvą.

Farmerys nušovė dar
bininką, pagrūmojusį 

išeiti

VALPARAISO, Ind., geg. 4. 
— Policija suėmė ir uždare kar* 
lėjime vietos farmerį Nieką 
Vanderaa, kaltinamą dėl žmog
au dybės. •

Paaiškėjo, kad tarp farme- 
rio lir jo darbininko, Fredo 
Wia<]e, 35 metų amžiaus, kilo 
nesusipratimų. Darbininkas pa
galiau pagrūmojo, kad jis iš- 
eisąs, ir įtūžęs farmerys ji nu
šovė.

Bandys valtele per
plaukti Atlanto van

denyną
SAO MART1NHO, Portuga- 

lija, geg. 4. — Antonio Gomes 
Viegas, 50 metų amžiaus juri
ninkas, pats pasidirbęs 27 pė
dų ilgumo valtį su dviem bu
rėm, šiandie išplaukė iš Čia į 
Lisaboną, iš kur jis vienas pats 
leisis kelionėn per Atlanto van
denyną į Braziliją.

Meksikos banditai ban
dė apiplėšti miestelį; 

du nukauti *

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
4. — Gauja banditų, atvykus 
dužiem automobiliais į Santo 
Domingo miestelį, 40 mylių 
nuo Meksikos Miesto, (bandė tą 
miiesitelį apiplėšti. Tarp bandi
tų ir gyventojų įvyko kauty
nės, per kurias du asmenys bu
vo užrpušti ir dvylika kitų su
žaloti. Du banditai buvo su
gauti, likusieji pabėgo.
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>1 Westville, III.
šis tas iš VVestvillės praeities...

Bet
Y • _ čia

-lie-

pirmutinis, 
ir liepė vi- 

ir vėl

lietuvis gatve
Priešais ateina

— duok ke- 
į bėdą pa- 
jkauš du ar 
keliauja per

daugiausia paniekos teko kęsti 
ateiviams (ne vien lietuviams) 
Westvillėje.

Eis, būdavo, 
West vii Įėję.
“žydelis”... Lietuvi 
lią “žydeliui”, ba 
tekši, jei neduosi, 
trys “žydai” —ir
lietuvių užeigas, ieškodami prie
kabių, vaikydami laukan kos- 
tumerius. Sumušė lietuvį — 
irgi teisybės nerasi.

Mat, pirmas miestelio meras,
,. . . . ; pirmi miestelio “tėtušiai” buvolietuviai gyvena I 1

Veiklesnieji lietuviai west- 
villiečiai aktyviai dalyvauja po
litikoje. Jei neklystu, jie yra 
(vardu) “republikonai”. 
tikrenybėje, galima sakyti, 
yra dvi partijos. Viena - 
tuvių, o kita—svetimtaučių

Šitas pasidalinimas į lietuvių 
ir svetimtaučių partijas turi 
savo praeitį, savo “istoriją”.

Kai kurie
Čia jau po 35 ir daugiau metų. 
Pradžioje čia buvo tik mainų 
kempės. Kompanijos pastaty
tose lūšnose gyveno “žydeliai” 
(taip vadina lietuviai anglus' ir 
amerikonus), o atokiau —kele
tas lietuvių šeimų dar prastes
nėse lūšnose.

“žydeliav”. Kiek blog'o “žyde
lis” nepadarė lietuviui, jis’ bu
vo teisingas, o lietuvis arba 
kurios kitos tautos ateivis bu
vo “kaltas”. Taip klojosi gyve- 
nimas pirmo Westvillės mero, 
lillerio, laikais.

Sukilo ateiviai prieš šitokią 
ivovta Pagalios belgas Gon-ivarną. raganos ueigas von-

Nuo 1894-5 metų pradėjo cheur (rodosi, kad taip pavar- 
rinktis daugiau lietuvių. Regis, 
kad 1896 metuose lietuvių 
susirinko jau didokas būrys. 
Ir balsavimams tais metais net 
300 lietuvių išsiėmė pilietines 
popieras. 1897 metais' (paduo
da atsiminimus seno Westvill>ės 
gyventojo Antano Elginio) 
sumanyta lietuviška parapija 
tverti. Pasirodė, kaip vvetstvil- 
liečiai atmena, kunigas Stepo
nui kas, buvęs Chicagoj kamen- 
dorius prie klebono Kriaučiūno.

Anglies kompanijos atstovas 
pasiūlė lietuviams pastatyti 
bažnyčią tam tikromis sąlygo
mis’. Lietuviai tų sąlygų ne
priėmė, ba jiems pasirodė, kad 
jie niekuomet nepajėgs išbristi Balsų skaitytojai pripažino iš- 
iš skolų kompanijai. Bažny- rinktą Goncheur. 
čios statymas atidėta tolimes- kėlė bylą teisme.
niam laikui, bet jis neužmiršta, mėnesių teismas (Springfielde) 
Ji pastatyta 1907 m. Pirmas pripažino, kad Daujotis’ buvęs 
klebonas buvo Mašiotas (ar išrinktas meru.
Mišiolas). r

•—• — - — v *1 —

Tais metais kilo angliakasių kaip meras.
Mašiotas tuviai ir buvo Westvillės merai, 

samdytojams jy dabartinis meras’, p. Glas- 
Lietuviai mai- tauskas, eina jau trečią ar kfet- 
geri katalikai, virta terminą. '
savo dvasiško

dė rašyta) pastatė savo* kandi
datūrą mero vietai. Lietuviai 
jį parėmė. Rinkimų diena buyo 
“audringa”. Rinkimus betgi 
laimėjo belgas. Papūtė kitoks 
vėjas. Dabar jau dažniau “žy
deliui” tekdavo užsimokėti pa
baudą arba atsidurti už grotų.

Nugalėję “žydelius” belgo 
pagelba, lietuviai nusitarė, kai 
jie gali turėti merą savo pačių 
tautos žmogų. Na, gerai. Pa
statė lietuviai kandidatūrą 
Daujočio VVestvillės mero vie
tai. Goncheur ir 
sivienijo kovai 
Mėgino išmesti 
Daujotį balsus,

.............................. ......... . ■ . >,
Įima statyti, tai laike perstaty
mo koks penkiolika narių atsis
tojo, ir visi kartu norėjo per
statyti. Tad kaip pirmininkas 
gali žiaioti, kuris 
Todėl pirmininkas
siems sektis, o paslktii 
prašė išnaujo perstatinėti kan
didatus. Jeigu pirmininkas vi
sai butų neįsileidęs progresy
vių kandidatų, tai Kp. Narys 
turėtų pamato kaltinti, o da
bar, kuomet kaltina pirminin
ką dėl to, kad, ant galo, pro- 
gresyviams leido kandidatuoti, 
tai tas kaltinimas yra be pa
mato. Bolševikai gali savo kan
didatą statyti pradžioj ar pa
baigoj, vienok narių suklaidin
ti negali. SLA. 60 kuopos na
riai perdaug gerai pažįsta to
kius žmonių mulkintojus, kaip 
Kp. Narys ir už juos nebalsuos. 
Tatai parodė ir pereiti rinki
mai, kur bolševikai daug ma
žiau ’ibalsų gavo. Ant galo, tas 

bolševikų korespondentas kal
tina kuopos organizatorių F. 
žukaitį, buk tas, savo automo- 
bilium vežęs į susirinkimą to
kius narius, kurie dar šiais 
metais tik prisirašė ir už tai 
F. žukaitį išvadino fašist-ber- 
niu. Tai yra begėdiškas šmeiž
tas, paleistas prieš F. žukaitį. 
Tas jaunas SLA. veikėjas nieko 
bendra su jokia partija. O jei
gu F. žukaitis ir atsivežė, at- 
žiuodamas į susirinkimą kele
tą narių, ar užtai jį galima taip 
begėdiškai, niekinti, 
daro Kp. Narys?

Ant galo, tas Kp. 
ko, jog nariai, kurie
“begėdžių” žygį, rengia skun
dą Seimui. Taip, jus bolševikai 
galite paduoti skundą ne tik 
ant musų kuopos delegatų, bet 
ir ant visų kitų, kur tik nebol- 
ševikai yra išrinkti. Bet tik 
klausimas, ar jūsų tie skundai 
bus pamatuoti. Ir jus savo ši
tokiais šmeižtais ir tokiais 
šlykščiais darbais nemanykite 
gaut.i simpatiją rimtuose SLA. 
nariuose. Ir kuomet jus šitokiu 
budu bandote- rimtus narius 
niekinti ir ieškot’ už save dur- 
nesnių, tai tik sau daugiau 
priešų įsigijate.

S. Naudžius.

(Pacific and Atlantic Photo]

Chicago. — Georgei B. Sutton, 
buvusis biliardo pasaulio čem
pionas, kuris mirė beveik tuo 
pačiu laiku, kaip ir jo žmona. 
Jis turėjo 67 metus.

neteko matyti, žinoma, lietu
viams bus įdomiausia pamaty
ti Požėlos-Vogelo ristynes. Vo
gei yra labai tvirtas. Jis sVe- 
ria 220 svarų. Požėla gi sveria 
190 svarų. Vadinasi, pusėtinas 
skirtumas. Tačiau žinant Požė
los nepaprastą vikrumą, galima 
manyti, 
“apmonys
jį ant matrąso.

gus dalykus išskiriant drabu
žius ir avalinę, kurių neatveža. 

’* Iš produktų tai tik džiovinta 
mėsą ir fasoliai.

Kartais gaunam ir ryžių, tai 
tuomet esti tikras pokilis.

Tokiu maistu mes maitino
mės 8 dienas ir tik vėliau at
vežė miltų bei apipuvusios mė
sos.

Darbo laikas respublikos įsta
tymais numatytas 8 valandos 
bet dirbam nuo 6 vai. iki va
karo 6 vai.

I Pietų duoda 45 minutes, pus
ryčių 35 minutes.

Dažnai esti ir taip, kad dir
bam vienoj pusėj lauko, o pietų 
tenka eiti į kitą pusę lauko.

Pailsėti- visai nėra kada/
Trauki matygą ir vėl trauki 

nuo saulės iki saulės, o užpa
kaly rėkia užveizda 
grasindamas,
tingėjimų užrašysiąs tik 10 va
landų.

Darbas prie cukraus ir kanos 
švendrių.

Fazenda randasi giliame slė
ny.

Aplink aukšti durenčiais krū
mais apžėlę kalnai.

Jokio ve j alio šioj 
jauti.

Saulė kepina be 
mo. •

Karšti ugniniai

greičiau. 
kad vakare už

jog jis’, taip sakant, 
” vokietį ir ištemps

•N.

Lietuviu Gyvenimas 
Brazilijos Fazen

dose

slėny ne-

pasigailėj i-

Pirmadienis, geg. 5, 1930

Vietoj svajotos laimės jie 
rado čia baisų skurdą, vargus 
ir daugelis mirtį.

“Pietų Am. Naujienos’.

to bežiu-

mus toki 
trijų mė-

toli esamo griovio. t

Skurdu žiūrėti į tuos mažus• * ' ’kapitalo vergus, kurių kruvi
nos kojos, nudriskę drabužėliai 
ir saulės sukepinti veidai.

Vanduo iš griovio karštas ir 
nešvarus, bet kas čia 
rėš.

Bile tik jo yra.
Su atlyginimu pas 

tvarka. Iš karto po
nėšių užmoka už 2 mėnesiu.

Vieno mėnesio pasilieka, 
paskui moka kas mėnuo.

Uždarbis visai ubagiškas, nes 
šventomis dienomis nedirbam, 
o lietaus kai esti, taipgi nedir
bam ir negaunam atlyginimo.

Nelaimingi, kurie vyko lai
mės išekoti, dar puslaukinės 
gamtos kraštan, Brazilijon.

SUVARGĘS?
Esorka Suteiks Jums 

Naują Energiją!
Kiek smagumo ius praran 

<latc jei pasiduodate 
iriut ir stokai ūpo I 
paika tai yra, kuomet 
suteiks jums naujų
sugrųžins į normalumą justi vtr- 
fikininuj. Greitai pabalina uon- 
stipaeiją. pilvo pakrikimus ir 
pairusius nervus. Klausk S?**! 
aptiekininko.

nuovar- 
lr kaip Enorka 
energiją.

Severą^ 
€SORKa

Narys sa- 
temijo tų

FramYoSflff
' Yru trys sunkus periodai mo

teries gyvenime: kada mergaitė 
subręsta i moterį, kada moteris 
gimdo pirmą kūdiki, kada mo
teris pasiekia vidur! amžiaus. 
Tais laikais Lydia E. Pinkham’s 
Vegetablo Compound pagelbsti 
atsteigti normale sveikatą ir 
gyvumą.

LYDIA E. PINKHAM’S 
vegetabėe compoujnd 
r.V'oį VF. PJS'KHAM MKO. CO.. LVNN. MASS.

Nipht and Mdming to kcep 
them Clcan, Clear and Hcalthy 

Write for Free “Eye Care” 
or “Eye Beauty” Rook

Murinę Co„ Dcpt. U. S.. 9 B. Ohie S t., Chloro

Garsinkitės “N-nose”

“žydeliai” su- 
prieš lietuvį, 
paduotus už 
kaip negerus.

Daujotis iš- 
Po astuonių

Dau jotis ėjo kelias tarnybas 
. Nuo to laiko lie-

streikas. Kunigas 
stojo talkon 
(kompanijoms).
nieriai, nors ir 
taip pasipiktino 
tėvo elgesiu, I 
apleido Westvillę.

Po to atvyko kunigas Skrip
ka, regis, tas pats, kuris dabar 
klebonauja Chicagoje, Town of 
Lake apielinkėje. Jis išmokoje 
$1.200 bažnyčios skolos, užpir-

Westvillės lietuviai duoda 
s “žyde

liui”, bet didžiumą jų valdo pa
tys. O nuo pereitų metų vie
nas lietuvių—p. J. Norkus — 
laimėjo vietą rinkimuose net 
didesniam plote, kaip Westvil- 
lėjc. Westvillės lietuviai yra

kad jis skubiai viena kitą darbą mieste
I ’ i • • «• i i ■•IV* . _ . ___ Detroit, Mieli

Požėla risis su Vogeliu

ko ir išmokėjo kapines ir dai žmonės įvairių pažiūrų, kaip ir
sukrovė $1,000 “cash” pinigų 
bažnyčios iždan.

Skripk>*r apleido VVestvillę. 
Paliko klebonauti savo gimi
naitį Kazimierą Skripką. šis 
nugaspadoriavo parapiją. Pri
darė skolų. Nenorėjo ar nemo
kėjo suprasti mainierių. Para- 
pijonai liovėsi mokėję duokles 
bažnyčiai ir kunigui palaikyti. 
Ginčai pasiekė Romos katalikų 
vyriausybę. Kuriam laikui, 
parapijonai šiaip-taip susitaikė 
su savo klebonu. Buvo pasira
šyta šutai lis, kuris’ nusakė kiek 
parapija mokės Skripkai algos, 
kiek Skripka turės imti už šliu- 
bus, krikštynas, etc.

Skripka betgi greitai pradė
jo “užmiršti” padarytą sutartį 
ir ėmė šeimininkauti kaip jam 
patinka. Parapijonų kantrybė 
išsisėmė.

Parapijonų draugijos nutarė 
tverti tautinę lietuvių parapi
ją. Sutvėrė ją apie 14 metų 
atgal. Ta parapija laikosi ir i 
šiandie. Ir laikosi ne' prasčiau
sia. bažnyčia tinkamai prižiu-, v0 q jaunuoliams, kurie persi- 
rima, parapija skolų veik ne
turi. Parapijonai 
gaspadoriai.

kitose koonijos’e. Bet miesto 
reikalų tvarkyme jie parodo 
aiškios vienybes — galima sa
kyti, veikia kaip viena Lietu
vių Partija.—Rep°rteris.

Grand Rapids, Mich
Begėdžių šmeižtas.

“Vilnies” No. 92 balandžio 
19 d., tilpo korespondencija iš 
Grand Rapids, po kuria pasira
šo K p. Narys. Tas neprausta
burnis bando apjuodinti kuo
pos valdybą ir visą susirinki
mą, kuriame buvo renkami de
legatai į Seimą ir balsuojama 
Pildomoji Taryba. Maskvos gi
zelis kaltina pirmininką ir visą 
valdybą, kad buk davę balsuoti 
jaunuoliams. Argi tamista, 
Kuopos JMari, negirdėjai, kaip 
pirmininkas net po kelis kar
tus sakė, kad jaunuoliai, nega
lintys balsuoti, eikit į užpaka
lines sėdynes. Atsisėdo tik apie 

I pora mergaičių ir jos nebalsa-

Gegužės 8 d. Karolis Požėla 
risisi DJetroit Armory (Brush 
ir Larmie). Jo oponentu bus 
vienas žymiausių ristikų. Bū
tent, vokietis Vogei, kuris iš
ėjęs ant matraso, kaip yra sa
koma, nesibučiuoja. Jo visi ris- 
tikai bijosi, kadangi jis pusėti
nai žiauriai ritasi. Tačiau Po
žėla sako, jog jis su tuo vokiš
ku Fritzu apsidirbsiąs, — ne
duosiąs jam perdaug šmarkaut.

Bus labai gerų ir kitų risti
kų. Detroitiečiai turės progos 
pamatyti Jim Londos, kuris 
yra priskaitomas prie'geriau
sių pasaulio ristikų, Gino GaJ> 
ribaldi, Uans Bauer ir kitus’. 
Drąsiai galima sakyti, jog to
kių ristynių det.roitiečiams dar

kėlė i augusių skyrių ir jau pa-
yra pilni liudijimus turi, tai, maiL rodos, 

o kunigas Miką- pOnas Kp. Narys ‘jiems negali 
lauskas eina klebono pareigas, uždrausti balsuoti. Antra, tas 
Jis yra žmogus jau pagyvenę bolševikas kaltina pirmininką,
rūpestingai prisiruosia ir paša- tas negirdėjęs, kaip tavor-
ko gerus pamokslus.
» Parapijinis judėjimas —tau
tinės lietuvių pa/apijos tvėri
mas!—buvo viena Westvillės|
lietuvių visuomeninio gyvenimo yra melas. Ten visi turėjo prų- 
pusė.

O dabar, apie kitą. Kaip* Bos
tone, Brooklyne ir kai kuriose 
kitose vietose, pirmuosius* lie
tuvius Amerikoje mėgindavb 
paniekinti “džianbuliai”, airi- 
šiai ir patys amerikonai. Ir gal

ščiai savo kandidatą perstatė į 
Seimo delegatus. Girdi, tik, ant 
galo, dėl bešališkumo pora pro
gresyvių tapo prikergti. Tai 

gos perstatyti kas ką norėjo. 
Kaip jau pirmiau “Naujienose” 
minėjau, buvo padarytas įne
šimas, kad rinkti iš 15 dešimtį, 
ir tas įnešimas veik vienbalsiai 
tapo priimtas. Kadangi tik 
penkiolika kandidatų buvo gar

me-
nie-
va-

Vasario 1 dieną 1930 metų, 
po ilgo ir stropaus ieškojimo 
kokio nors darbo, pagaliau jis 
pavyko gauti cukraus švendrių 
Paulistos Refinadoros Fazen
doje.

Nuvažiavus tenai pasirodė 
jau tiek daug buvo darbininkų, 
kad mums ir butų nebebuvo Ii- 
kę.

Tuomet fazenderis mus nu
vežė savu tpąukinėliu į Kolonią 
Zakarę. ,;

Musų kompanija susidėjo iš 
dviejų nemažų šeimynų ir todėl 
mums davė.;atskirą kambarį.

Butas matomai buvo statytas 
dėl žmonių, bet kai jie tuo lai
ku negyveno tenai, tai stovėjo 
karvės ir ožkos.

fėjom, kaip į tikrą kelis 
tus nevalytą tvartą, kuris 
ko nelaukus.,Teko griebtis 
lyti. s >vr’ j-

Ėmėm mėžti mėšlą, grandyti 
apskretusias sienas, jas plauti 
ir t. t.

Tas teko dirbti įtempus visas 
pajėgas, nes matėsi ateinąs di
delis lietus, kuris paskui maišo 
dangų su žeme .

Butas be langų, be durų ir 
be lubų, bet kai užkuria krosnį 
visi durnai klaidžioja po žemę, 
ir tenka būti lauke arba gulėti 
ant žemės.

Naktį taip pat gulim ant že
mės, nes jokių narų čia niekas 
nedaro.

•Musų fazendoje gyvena apie 
100 darbininkų šeimynų, kurių 
tarpe Randasi ir lietuvių 6 šei
mynos.

Visoj fazendoj tik viena 
krautuvė, kurią per mėnesį tris 
kartus -atidaro .

Iš tos krautuvės darbininkai 
ima visus gyvenimui reikalin

Nelaikykite neapdraustą savo turtą.
B NAUJIENOS jums patarnaus apdrau- • | 
B dime namus nuo ugnies. , |
H Automobilius nuo ugnies, pavogimo ir | 
g kitokių nuostolių. ’ 1
g Rakandus ir visokį kitokį turtą. | 
B Taipgi gyvastį. • g
Jį Norėdami ką nors apdrausti ar seną g 
g policy atnaujinti telefonuokite Roosevelt g 
J 8500 arba praneškite Naujienoms. ' Mu- g 
B sų atstovas atsilankys ir suteiks visas Į 
į informacijas. g
g NAUJIENOS turi geriausių apdrau- J 
g dos kompanijų agentūrą ir duodą greitą j 
g ir teisingą patarnavimą. g
llllllllllllillllllllllllllllllb

spinduliai 
kai]) ylomis bado nugarą, taip 
kad dar neįpratusiems darbi
ninkams nors ir su marškiniais, 
nusmunka visa oda.

Darbo laiku jokiu budu ne
pažinsi savo draugo, nes jis vi
sas apneštas storu raudonos že
mės sluoksniu, sumirkęs pra
kaite ir nuo tolo baisiausia dvo
kia. ' \

Bėgantis karštas prakaitas 
begalo i troškina gerti.

Atsigerti darbininkams nėra 
kur, o tik tam tikslui paskirti 
keli vaikai, kurie su mažomis 
bačkutėmis nešioja vandenį ir 
girdo darbininkus.

Vaikai nesuspėja nešioti, 
nes šulinių nėra, o reikia iš tSm 
tikro grįpyjoHpešioti.

Jie tai]) pat sušilę, suvargę 
ir balsu raudodami bėgioja prie -j

NAUJOS KNYGOS
Gaunamos “Vienybės” Knygyne

VIRĖJE. Išleista 192G metais. Apdaryta ..... ,....................
1,054 patarimai kaip virti įvairius valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedaro .......
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, 
vaikams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .....................................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek 
yra ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiau
sias'paštas. 1

KAUNO ALBUMAS .................................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........... $7.00
LIETUVIU KALBOS RAŠYBA ........................................................ 50

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista 
1926 metais. \

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ................ .’...................................... 55
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

$2.50
$1.50

$3.00

193 Grand Street .niufM5IirookIyn, N. N.

NAUJIENŲ Ekskursija Lietuvon
Gegužio 24 dieną

O/=:
u d^J

Vadovaujama laivakorčių ve 
dėjo ir patyrusio palydove 
A. Kypkcvįčiaus.

Iš Chicagos speciališku traukiniu ant Erie gelžkelio, gegužės 22 dieną tiesiai 
prie laivo.
Ši kelionė bus viena iš linksmiausių, nes viskas bus prirengta speciališkai 
dėl lietuvių. Turistinė ir 3 klesos kambariai iškloti divonaiš, stalai valgoma
me išpuošti gėlėmis ir lietuviškomis vėliavomis.
Jau vietų liko nedaug. Todėl pasiskubinkite užsisakyti iš kalno.
Kas pirmesnis, tas geresnis.
Galima vežtis ir automobilius.
Nusiimkite paveikslėlius ir ateikite į Naujienas dėl informacijų.

NAUJENŲ ofisas atdaras kasdieną iki 8 vai. vakaro.
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Cicero Naujienos

I’-nas I*- Grigaitis.

Gegužes 11 d, sekamą sek
madienį, atvyksta pas mus p. 
P. Grigaitis, “'Naujienų” rcdrk- 
t orius. Kallbės “Aušreles” pa
rengime, Liuosybės svetainėje, 
11 St. ir 49 tGt. Programų pra
džia 5:30 v. v.

“Aušrelė” yra po globa Lie
tuvos Kareivių Dr-stes. Sek
madienyje sueis lygiai metai 
nuo “Aušrelės” įsikūrimo, per
tai ir rengiama šis sukaktuvių 
vakarėlis. Vakarėlio programas 
bus įvairus, įstatoma scenoje 

‘‘Karkus”, I a|kto juokai, su 
dainomis ir šokiais. Bus ir ki
tokių pa margi n imu.

P-nas P. Grigaitis, įhiclai su
tiko pakalbėti musų parengi- 
melyje. Ciceriečiai, rengkitės iš 
anksto, kad sekamą sekmadie
nį, butinai čia daily va niurnėt. 
Pamatysite gražų juokų vaiz
delį ir išgirsite geriausią lie
tuvių kalbėtoją.

Ciceronas.

dainininkė p-nia Vytaitienė, 
davė žinią, kad sutinka daly
vauti. Dvi Amerikos lietuvių 
žvaigždutės — iš iMiahanoy City 
r>’ė Mockaitė ir chicagictė p-lė 
čopukiutč, smuikininkės, abi 
tfclyvaus koncerto programe. 
Musų Stogis, galingo balso did
vyris, drebins Lietuvių Audi- 
ėorijos muro sienas. Dar bus 
p-nia. Peržin»kien6, Jaikavičius 
ir Jozą Vitas prie piano.

šitoksai koncerto įvaiirumas, 
tokios musų meno spėkos, tu
rės sutraukti skaitlingą publi
ką į minimą koncertą. Apie dva
sinį pasisekimą šio koncerto, 
kalbos negali būti, vien klau
simas kiek bus galima padaryti 
“cash”. O tas nelemtas “cash”, 
mums jis labai reikalingas —\ 
eis biednesnių kuopų delegatų 
paramai. Pareiga yra visų 6-to 
apskričio kuopų rūpintis, kad 
abu parengimai 'butų sėkmin
gi. Kuopos privalo rūpintis ti- 
kietų pardavinėjimu, rūpintis 
reklamos darbu ir tt.

Žinoma, bus dar ir daugiau 
parengimų Seimo laike — šo
kiai, vakarinis išvažiavimas už
baigus Seimą, — apie tai kitą 
syk. ' Nemunas.

VIII.
“čiand’en buvau namie. Be

veik nieko nedariau. Buvo Mi
kolai lis. ('Mikolaitis dabar me
dicinos daktaras, praktikuojąs 
Lpvvrence, Mass.). Daugiausia 
kalbėjome apie Krokovą ir stei
gimą ten lietuvių’ kalbos ir li
teratūros katedros. Lietuviams 
lai ■!, i. 111 lai,ai svarbus daly
kas. Bet Vilniuje Smetona nr 
kuris kitas jo bendradarbis 
“Viltyje” pripažino, kad tai 
niekniekis, nes esą viso svieto 
universitetai turį lietuvių kal
bos katedras — kvailiai. Nie
ko nežino ir pliaupia. Lietuvių 
kitedrų niekur sviete nėra bu-

S. L. A. Seimas
Parengimai.

Mano Spaktyva
Rašo Nemunas 

“Dienynas” iš 1912 ir 1913 
metų.

“Šiandien redakcijos darlie, 
girdėjau pfcr sieną, ypatingą 
dalykėli. Koks ten vyras atėjo 
pas š., skundėsi, kad jo mote
ris jo nemylinti, esą padyku
si ir tt. Jam pasisakiusi, kad 
einanti pas ji š. gyventi. Vy
ras jai sakęs, kad Š. tavęs ne
priims. Dabar, tas vyras klau
sę Š. ar jis priims jo moterį 
Inas save, ar ne? Š. jam atsa
kė, kad ne. Girdi, aš tiktai 
vieną ruimą turiu, per ankšta 
bus gyventi. Vyras apsidžiau
gia, kad Š. toks kiltaširdis žmo
gus, padėkavojęs išėjo. Mora
lai, o moralai... Savo ausimis 
nenorėjau tikėt, nors ir daug 
ką apie Š. buvau girdėjęs.”

Komitetas S.L.A. Seimo ren
gimui (Jaibuojasi sušilęs, ypa
čiai rūpinasi, kad laike vaka
rai butų sėkmingi ne vien dva
siniai, bet ir piniginiai. Seimo 
laike bus du dideli vakarai: 
bankietas ir koncertas. Komi
tetui yra svambu, kad abu pa
rengimai butų sėkmingi. Rei
kia žinoti, kad S.L.A. 6-tas ap
skritis, kuris rūpinasi Seimo 
rengimu, yra. pasižadėjęs sukel
ti nemažiau $1,000.00 finansa
vimui biednųjų kuopų delega
tų, kurie atvyks į Seimą, šitas 
tūkstantis dolerių turi būt pa- 
tįi rytas veik vien iš bankieto 
ir koncerto. Seimo rengimo ko
mitetui čia reikia nemažai suk
ti galvą, kad minėtiems vaka
rams davus gerą programą, iš 
ko atsilankiusi publika galėti, 
išsinešti neužmirštinus įspūd
žius, ir sykiu, kad piniginis ]*a- 
sisekimas butų užtikrintas. Jei
gu pažadėto $l,(X)0.00 nebūtų 
galima ^sukelti, tas padarytų 
daug nemalonumo ne tiktai Sei
mo rengimo komitetui, bet dau
ginusia delegatams, kurie at
vyks Seiunan tikėdamiesi, ka< 
jų kelionė, nors dalinai, bus fi
nansuojama O-to apskričio. Tuo 
reikalu nemaž yra susirūpinęs 
Seimo rengimo komitetas, o ypa
čiai p. J. Stungis ir Vaišvila, 
kurie šito svanbaus darbo vi
są ratą suka.

Man bent atrodo, kad pasi
sekimas ne vien dvasinis, bet 
ir piniginis šitų dviejų vaka
rų, bus daug didesnis, negu yra 
tikimasi. Kiek teko nugirsti, 
yra nemaža dalis bankieto ti- 
kietų išparduota. Bankietas bus 
birželio 16 d., geriau pasakius, 
pirmos Seimo dienos vakare, 
.Lietuvių Auditorijoje. Be abe
jo, šiame bankiete dalyvaus vi
sa Cbicagos ir apielinkių lie
tuviška smetona, nekalbant apie 
Įvairių kolonijų delegatus. Čia 
bus pirmas draugiškas pasikal
bėjimas 'delegatų ir svečių, čia 
bus pirma užmazga musų ben-

(Tąsa)
V.

“Redakcijoje šiandien radau 
laišką iš Šidlausko (Šidlauskas, 
dabar žinomas kaipo Visliomis, 
Visuomybės skelbėjas — Ne
munas.).- Duoda pamokslus 
kalbos dalykuose, sako kad 
klausyčiau jų autoritetų: Mok
slo (!) Draugijos komisijos ir 
dar kokios ten komisijos. Vis
kas butų gerai, tik bloga, kad 
tos komisijos nežino argumen
tų, žino vien automatiškus nu
tarimus. Ir tai yra musų moks
las.

Šiandien pas mus buvo Ba- 
levičiai (Balevičius^B»alutis, Lie
tuvos atstovas Amerikoje — 
Nemunas). Truputį pasišneku
čiavome. Balevičius pagyrė ma
no “Palaiograifiją”. P-nia Bale- 
vičienė žadėjo parašyti broliui, 
kad jis parinktų kiok medžia
gos iš rusų kalbos mano kny
gai.”

VI.
“Maž-daug užbaigiau rašinė

lį apie Rygiškio Jono “Lietu
vių Kalbos Sintaksę”. Dievai 
žino, gal visi mane dėl jo pra
dės plūsti, o gal tik tylės pa- 
prastu budu. Neįstengiau iš
reikšti viską, ką norėjau. Bet 
tiek to. ILžteks ir tiek. Kad 
tave kur galai, vis dar netu
riu drąsos paprašyti Olševskio, 
kad duotų žadėtus pinigus už
simokėti universitetan.”

VII..
“Buvau bibliotekoj. Rinkau 

medžiagą knygai. Paskui sU 
Laukiu nuėjome teatran Ma-' 
jestic. Teatras gana gražus. 
Pirmą syk jame buvau. Bet vo
devilis nelabai koks. Neblogos 
buvo imitacijos. Viena ponia 
dramatiškus gabalėlius neblogai 
žaidė. Butų buvę viskas gerai, 
tik beda, kad ji jau per sena 
ir perstoras kulšer turi.”

“šiandien gavau iš Olševskio 
čekį $45.00 užmokėti universi
tetan. įBugai parašiau laiškė
li. (Būga, lietuvių kalbininkas, 
jau miręs), šiandien Kaspučio 
vakaras, surengtas J. Šileikos 
naudai.”

J XI.
‘(Parašiau laiškeli Račkaus

kui (Račkauskas, tuo syk bu
vęs ■ “Tėvynės” redaktorius, da
bar Lietuvos pasiuntinys Af
rikoje), sakiam, kad reikėtų 
nepagirti vilniškių pasielgimą, 
kad atspaude “Žydą Perki ikš- 
tą”, kurią ‘ILaisvoji Mintis” pir
miau pradėjo spauzdinti. Buvo 
“Aušros” vakaras. Žaidė “Pirš
lybas”. Išėjo neblogai. Tik 
Prušinsko dikcija daug gadino”. 
(Prušinsikas, tais laikais Chi
cagoje buvo žymus lošėjas, nu
sižudęs).

XII.
“Now I ha ve begun studies 

of English literature. Reading 
George Elliot’s Šilas Marner. 
To-day I got a letter from 
Račkauskas. Hc says he is very 
busy now, is vvorking every 
day until 10 p. m. I wrote a 
Post Card to Aušrinės editors 
asking for riddles.”

• XIII.
“Buvo “Aušros” vakarėlis, 

surengtas baigusiems šiemet 
augštesnius mokslus. Buvo ži
noma, ir kalbos. Nei vienas 
baigusiųjų nemoka kalbėti. 
Drangelis, dantistas, per dan
tis kažinkuo skundės, šliakys, 
advokatas, norėjo čia jau įsta
tymus aiškinti. Petrulis, aptie- 
'Korius, baisiai kraipaliojos, 
šlykščiai žaidė kvailą gatvės 
ponaitį. Gugis, gal būt gyviau 
ką pasakęs, bet nebebuvo jam 
laiko, ar nebenorėjo.

“Šiandien mokslas yra toks 
dalykas, apie kurį visi kalba, 
daugelis svajoja, kuriuo dau-

gelis blotfuojai, įkurio nedaug 
kas tesiekia ir kurio nieks ne
pasiekia ir nieks neturi. Tai 
šios dienos mano nuomonė.”

XIV.
“šiandien išsiunčiau laiškelį 

ir dveitą eilių “Vaivorykštei”. 
Palės dar 1911 metais para
šytos. Dabar nel/eužfijcma noro 
ir ūpo eilėms rašyti, nebesino
ri. Tiesa, rašau, bet ką? — 
“Chicagiečiams Vadovėlį”, sau
sų informacijų rinkinį. Nebe 
prie literatūros tai pridera. Už
maniau šiokias tokias pasta
beles paišinėti j “IL. Mintį,” 
dveitą bruoželių parašiau, ne
užbaigiau ii* taip guli. Reikėtų 
gal baigei, ar ką.”

(Bau daugiau)

Apie bolševikų de- 
: monstraciją
Bolševikų spaudoje gegužinė 

demonstracija buvo plačiai rek
lamuojama. Žingeidumo delei 
aš irgi dalyvavau. Apie trečią 
valandą po pietų prie Ashland 
ir IMiaypole gatvių susirinko pu
sėtinas būrys demonstrantų, 
bet dar daugiau žiopsotojų. Be 
žiopsotojų ir demonstrantų, 
dar buvo apie 500 policijos, 
kuri demonstrantus rikiavo, 
skirstė susigrūdusią publiką, 
tuštino gatves, žodžiu sakant, 
darė viską, kad tinkamai suri- 
kiayus demonstraciją. Šios pa
rodos maršalu buvo Sam 'Hiam- 
mersmarek, bet, tiesą pasakius, 
parodos maršalais buvo polici
ja. Be jos pagelios vargiai 
bent kokie maršalai butų į- 
stengę taip 'tinkamai surikiuo
ti.

Maršavimas ėjo sekamomis 
gatvėmis: Maypole, Lincoln, 
Marshifield, Harrison, Van Bu- 
ren, Ashland ir čia į Ashland 
Auditorium. Demonstrantų gar 
Įėjo būti nuo 3,000 iki 4,000, 
—mažiausia vienas trečdalis vai
kų. Lietuvių komunistų marša- 
vime kaip ir nesimatė, — iš
skiriant L. Vėžį, kuris sykiu su 
nigerka “sainas” nešė. Mačiau 
keliolika komunistų savuos au
tuos tėmiijant iš šalies demon
strantų žygiuotę. Matomai, 
jiems gatvėmis maršuoti su ni- 
geriais, dainiais ir kitais tam
sesniais įbroliais, nepatogu. 
Svetainėn atėjo didesnis skai
čius ir musų lietuvių “draugu-

čių” — mačiau Pruseiką, An
drulį ir dar porą desStkų.

Komunistų demonstracijoje 
dalyvavo labai mišrus elemen
tas. Viens kits iš jų jaukaus 
ve'd.o, 'gražiai apsihengę, bet 
didesnė dalis (gal ir geri žmo
nės), bet nakties laiku eiti 
(bange 'bijočiau, 'lame skaičiu
je pastebėjau keliolika rusų, 
kurie už krimintilius prasižen- 
gimus jau po kelis kartus bu
vo kalėjime, kili atrodė amži
ni Madisono gatves piliečiai.

Programų turėjo dalyvauti 
Kanklių choras, beit n epas: ro
dė. Kiek teko padrti, dalis cho
ristų tyčia nedalyvavo, o kiti 
:rgi tyčia teisinos, kad nežino
ję kokiu laiku prasidės pro
gramas. Stalinas Kanklių cho
rą turėtų disciplinuoti, — jis 
jau kelintą sykį iškertai špo
są. Pradėjus aukas rinkti, pu
blika skubiai ėmė skirstytis. 
Albe Inai, imant, demonstracija 
buvo nekokia. Tas parodo, kad 
Chic?igos komunistų spėkos 
silpnos. Chicago piliečiai gali 
ramiai miegoti: revoliucijos 
greitai nebus.

— Rubsiuvis.

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalingą prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto
, Body ,

834 W. 35th St„ 
Phnne Yarda 1806 
CHICAGO. 1LL.

N.... .m——..................—.. ....

SIU ITCHIHG EHOS
Bvfien soothing Zemtf Is uscd!

Right from the first touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of mosųuito bites, rashes, 
and many other skin aftlictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pifnples and dandruff fade when safe, 
antlfipĮjtic Žemo is applicd- It in— 
stantly eaaes razor-amart. AIwaya 
have Žemo nfearby vvherever you go. 
Anydruggist. 65c, 60c, $1.00. »

Cinema Teatre
Prie Chicago Avė. ir Michigan 

Blvd. yra ypatingas teatras “Cine
ma”, kuris duoda ekrane pasaulio 
geriausius veikalus, kokių jokis ki
tas teatras nerodo. šiame teatre 
dabar yra rodomas didelis paveiks
las “Dešimt dienų, kurios supurtė 
pasauli”, kuriame vaizduojama pir
mosios dešimt dienų bolševikiškos 
revoliucijos Rusijoje. Direktorium 
to veikalo yra Eisenstein, kuris skai
tomas vienu pačių gabiausiu kino 
direktorių pasaulyje ir paveiksle jis 
stengėsi teisingai atvaizduoti bolše
vikiškų spalių, 1917 m. perversmų, 
kuriame bolševikai nuvertė Kerens
kio valdžia ir patys valdžių pastvė
rė. šis paveikslas rodomas dar 
pirmų kartų Chicagoje. ——.

Išbandyk
Buick ir Marųuette

Pirm negu nusipirksi 
Automobilių

Archer Buick Co.
4400 Archer Avė.

Virginia 2400
1 blokas i vakarus nuo Kedzie Avė.
JONAS SLEGAITIS

Lietuvis pardavėjas

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

P K o n e Virginia 2 0 5 4

JOSEPH VILIMAS
Namu Statymo .. 

e KONTRAKTORIUS
1656 Ko. Rockwell St„ Chicago, III.

ILDA
THEATRE

3110 S. Halsted St.

Ncdėlioj it Panedčly, 
Gegužės 4 ir 5

Visas kalbantis didysis pa
veikslas

“Giri of the Port”
Sujudinanti drama 

f 

dalyvaujant
SALLY O’NEIL

TaingJ
Vitaphpne Vodevilio 

Aktai
6 Kalbanti komedija 

“Af-ter the Show” 
Kalbančio* frinin.

šiandie “The Giri Said No”

Peoples Furniture Co
m

KRAUTUVĖS
ŠIANDIE VAKARE

Nuo 7t00 iki 8-tai valandai 
Duos Lietuvišką, Programą 
per z-—

Radio Stotį — 1420 Kilocycles
Programas bus labai įdomus ir tvarkin
gai atliktas per parinkčiausius Chicagos 
Lietuvius dainorius ir muzikantus, todėl 
nepraleiskite neišgirdę! !

JT:

Daktaras
I 

Kapitonas
Specialistas iš

WISSIG
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYKŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimų 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligAs. 
Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė 
tūkstančius ligdnių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 3 v. vak. Nedaliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Ave^ Tel. Crawford 5573

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooeevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO. ILL. 
4

□ COLD?
At the first sign of a 
cold or sore throat, 
gargle with full 
strength Listerine. 
These ailments are 

t caused by germs, 
and Listerine kilis 
gerqgsini5$econds.

LISTERINE
> KILIS GERMS IN

15 SECONDS

delight in
Cheese flavor

»

y Štili anothcr Kraft-Phcnix 
triumph! Ncw digcstibilityJ 
hcalth ųualities and delicious 
ncw flavor addcd to chccse.

In Vclvccta all the valuable' 
properties of rich milk are1 
retained. Milk sugar, calcium 
and mincrals. Good for eveip* 
onty including the childrcąz

Velveeta spreadš^ sliccs, or 
melts and toasts instantly.Try 
a half pound packagc today.

KRAFT
\/elveeta

▼ The Delicious New Cheese Food

LISTERINE i

LainbOTt Ph.rm.ra1 Co., SainC L-raU, U. S. A.

Garsinkitesp ‘N-nose’
dro darbo pačiame SjL.A. sei
me. Čia bus ne vien užkan- 
džiavimai, ibet tinkamai prireng
tas programas pasikalbėjimui, 
pasilinksminimui ir tt.

Birželio 17 d., (antradienio 
vakare, bus koncertas-— irgi 
Lietuvių Auditorijoje, šitas 
koncertas, — tai bus visų kon
certų koncertas Chicagoje. Vi
sos geriausios Amerikos lietu
vių koncertinės spėkos dalj*- 
vaus koncerto programo išpil
dyme: ‘^Birutės” choras jau iš
lanksto rengiasi duoti ką tai 
naujo, žingeidaus, kas nuste
bins svečius ir, pačius chica- 
giečius. Na, o dainos karalius 
Babravičius, sakoma, kad irgi 
busiąs. VVorcesterio dainos lak
štingalėlė, p-lė Metrikai tė iirgi 
čia atskris. Musų visų mylima

BILLY’S UNCLE

I
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone Koosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

PROTESTAI PRIEŠ MUITUS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

Enterėd as Second Class Mattel 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujicnos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III. Telefonas Roosevelt 8500..

$8.00
4.00
2.00
1.50

.. .75

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ............................. .
Pusei metu ........................
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiam ...............
Vienam mėnesiui ..............

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams .................................. $7.00
Pusei metų ..............................  3.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviems mėnesiams ................... 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .............. -.................. $8.00
Pusei metu........ .......... wr...... 4.0v
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Jungtinių Valstijų kongresui nutarus dar labiau 
pakelti jau ir be to aukštus muitus įvežamoms pre
kėms, pradėjo eiti iš įvairių šalių protestai. Šiomis die
nomis Washingtone gauta telegrafu protestas net iš 
tolimos Šveicarijos.

Natūralūs dalykas, kad nė vienai šaliai negali pa
tikti, kad jų prekėms apsunkinama įvežimas į Ameri
ką. Bet dauguma šalių protestais nepasitenkins. Fran- 
cija, atsilygindama Amerikai, jau pakėlė muitus įveža
miems iš užsienių automobiliams, kas daugiausia palies, 
žinoma, Ameriką. Kanada ketina kelti muitus visoms 
Jungtinių Valstijų prekėms.

Muitai tuo budu iššaukia nepasitenkinimą tarpe 
valstybių ir trukdo tarptautinę' prekybą. O žmonės tu
ri už tai mokėti, kadangi dėl muitų brangsta prekės.

ūpo nupuolimas, kaip ir pra
džioj. Ir tas aštuonių savaičių 
eiklius nuolat kartojasi: pasi
baigia vięnas, prasideda kitas. 
Vadinasi, žmogus tarsi keliau
ja per kalnuotą kraštą,

yra daug veiklesnis, 
temiega, bet nežiūrint į 
nesijaučia pavargęs.
tai labai puiku. Bet

MOKYKLA IR RELIGIJA

Sulig Amerikos konstitucija, bažnyčia turi būt vi
siškai atskirta nuo valstybės ir mokykla nuo bažnyčios. 
Bet tai yra teorijoje, o praktikoje ne visai taip. Štai( 
faktas: Joseph Lewis, laisvamanių draugijos pirminin
kas New Yopke, traukia tieson to miesto švietimo ta
rybą, reikalaudamas, kad ji neleistų skaityt Bibliją ir 
giedot šventus hymnus viešosiose miesto mokyklose.

Pasirodo, kad New Yorko miesto čarteryje yra 
paragrafas, kuris leidžia vadinamojo šventraščio skai
tymą mokyklose, — kas, be abejonės, nesutinka nei su 
valstijos, nei su viso krašto konstitucija.

Skundėjas nurodo, kad Biblija ir hymnai, kuriuos 
vartoja New Yorko mokyklos, yra protestoniškos kryp
ties; tuo gi tarpu mokyklas užlaiko savo mokesniais ne 
tik protestonai, bet ir katalikai, žydai ir kitokių tiky
bų žmonės, o taip pat ir netikintieji.

Šitokių konstitucijos laužymo pavyzdžių, žinoma, 
yra daug daugiau, negu tas vienas, kuris tapo iškeltas 
aikštėn New Yorke. Religinės sektos Amerikoje labai 
uoliai stengiasi paimti savo įtakon mokyklas. Kas nėra 
girdėjęs, sakysime, apie draudimą dėstyti kai kurių 
valstijų mokyklose evoliucijos teoriją, kaipo priešingą 
“šventraščiui”?

Pilnai pravesti gyvenime konstitucijos dėsnį apie 
atskyrimą mokyklos nuo bažnyčios ims dar laiko. Mat, 
religinės sektos yra turtingos, o prieš pinigą kovot, 
ypač Amerikoje, sunku. Laimė Amerikos žmonių tiktai 
ta, kad įvairios tikybos čia atkakliai kovoja viena prieš 
kitą.

T"

MENKAI PASIRODĖ

Per Pirmosios Gegužės šventę komunistai pasiro
dė dar menkiau, negu per kovo 6 dienos “nedarbo” de
monstracijas, nors jie turbut tikėjosi, kad bus prie
šingai.

Prie gegužinių demonstracijų jie rengėsi šiemįet 
labai smarkiai. Jų spauda diena iš dienos buvo pilna 
ikarščiausių atsišaukimų. Visoms partijos kuopoms bu
vo įsakyta nesigailėti darbo ir išlaidų, kad tik butų 
pritrauktos kaip galint didesnės minios. Buvo daromi 
agitatorių pasikalbėjimai, buvo šaukiamos “pagelbinių” 
organizacijų ir “užkariautų” draugijų atstovų konfe
rencijos. Nuolatos ėjo paraginimai iš partijos centrų ir 
iš pačios Maskvos. Bet iš to viso, didelio darbo gauta 
toki menki rezultatai, kad net sensacijas mėgstanti 

. amerikoniška spauda beveik neturėjo ką pranešti pub
likai.

Komunistinės kovo 6 diehos demonstracijos buvo 
padariusios nepalyginti didesnį įspūdį. Laikraščiai ir 
publika atkreipė į jas daugiaus dėmesio dėl to, kad taį 
buvo pirmas komunistų bandymas išeiti j gatvę. Dau
gelis žingeidavo pamatyti, kaip jie atrodo ir kas iš jų 
maršavimo,. išeis.

Šį kartą tas žingeidumas buvo daug mažesnis, ir 
jeigu komunistai surengs dar dvejetą panašių demons
tracijų, tai niekas į juos ir žiūrėti nenorės.

K^nunistų parado reikšmę šį kartą labai sumaži
no ir ta aplinkybė, kad beveik visur policija leido jiems 
maršuoti. Jie turėjo gauti “permitą” ir galėjo eiti tik
tai tam tikromis gatvėmis,’ bet eisenos nebuvo visiškai 
uždraustos. Todėl komunistams išnyko pamatas skųs
tis, kad kapitalistiška valdžia juos “persekioja”; ir ka
da jie dar paklusniai išpildė visus policijos patvarky
mus, tai iš “pasaulio revoliucijos” manievni išėjo vieni

Jų nepasisekimą pabrėžė dar tas faktas, kad į ko
munistų šauksmą mesti darbų, neatsiliepė nė vieno 
fabriko darbininkai. Nedirbo 1-je gegužės organizuo
tieji pubsiuviai, bet tai dėl to, kad tokios taisyklės lai
kosi rubsiuvių unija, kuriai vadovauja socialistai.

Kai dėl lietuvių komunistų, tai Chicagos demon
stracijoje dalyvavo jų tik apie dešimtis. Visi kiti, ma
tyt, ramiai sėdėjo namie arba dirbo ten, kur turi dar
bą, netikėdami, kad jau ryto Amerikoje sugrius kapL 
talizmas ir bus sovietų valdžia.

žodžiu, pasirodė, kad tas garsiai barškantis komu
nistų judėjimas yra tuščias, kaip statinė.

; Apie Įvairius Dalykus :

Žmogaus nuotaikos 
periodiškumas

žmogaus nusiteikimo kitėjimas. 
— Dr. Hersey tyrinėjimai. — 
Emocinio gyvenimo periodai 
arba 
mas. 
gija, 
mo
mechanizmas.

eikliai. — Ciklių ilgu-
— Industrine
— Energijos 

ir energijos

pussholo- 
budaVtoji- 
aikvojimo

kinta pe- 
Prie tokios išvados 

Rex B. Hersey, 
universiteto

Žmogaus emocijos 
riodiškai. 
priėjo Dr 
Pennsylvanijos 
profesorius, kuris pusėtinai lai
ko praleido bestebėdamas kai- 
kurių dirbtuvių darbininkus. 
Manoma, kad tas emocijų peri
odiškumas gali žymiai prisidėti 
prie darbo našumo padidinimo 
dirbtuvėse ir prie išvengimo 
visokių nelaimių. Daugiau to; 
galimas daiktas, jog ateityj tuo 
reiškiniu galės pasinaddoti ir 
medicina. '

Visiems yra žinoma, kad 
žmogaus nusiteikimas diena iš 
dienos kinta, šiandien jis gali 
jaustis labai linksmas, optimis
tiškai žiūrėti į gyvenimų, o ry
toj, — viskas atrodo juodoj 
šviesoj . Tokiuose atsitikimuo
se žmonės paprastai bando su
rasti įvairiausias priežastis sa
vo blogam nusiteikimui patei
sinti. Dažnai jie sako, kad 
šiandien jų ūpas yra blogas to
dėl, kad vakar vėlai valgė va
karienę ir naktį neramiai mie
gojo. Tačiau dažniausia jie ir 
patys nežino, kaip tą dalyką iš
aiškinti. Tas periodiškas nusi
teikimas ne visuomet yra pesi
mistiškas. Faktas yra tas, 
jog kartais mes be jokios prie
žasties jaučiamės labai laimin
gi, pas mus atsiranda lyg ener
gijos perviršis. Tokiuose at
vejuose mes, kaip yra sakoma, 
esame pasirengę tiesiog kalnus 
versti. Tie visi dalykai yra ži
nomi kiekvienam normališkam 
žmogui. Nėra tokio žmogaus, 
kuris visuomet butų linksmai 
nusiteikęs ir nepergyventų nu
siminimo momentų. Tai aišku. 
Tačiau keistai skamba tas tvir
tinimas, jog geras ir blogas 
nusiteikimas pasikartoja peri
odiškai. Dėliai to gali kilti 
rimtų abejonių. Vienok pir
moj vietoj panagrinėkime tuos 
davinius, kuriuos paskelbė Dr. 
Hersey.

Atrodo, kad Dr. Hersey pą- 
suko industrinę psichologiją į 
visai naują vagą. Jis per me
tus laiko stebėjo grupę darbi
ninkų. Ir ne tik stebėjo, bet 
ir pats gyveno jų gyvenime. 
Pirmiausia jam rūpėjo kiekvie
no darbininko elgesys, jo dar
bi našumas', nusiteikimas, kon- 
struk'tyves idėjos ir t. t.

Po to jis rekordąvo kiekvie
no emocinį elgesį. • Būtent, ben
drą atsinešimą į darbą ir į sa
vo draugus bei užveizdas. O 
tas atsinešimas pasireiškė pa
niūrimu, nenoru kooperuoti, 
piktais žodžiais, šiurkščiu bal
su, nužiurėjimu, susirupinimu 
arba linksmumu, juokais ir op
timizmu. Trečiai stebėjimų 
kategorijai priklausė taip vadi
nami “proto paveikslai”, kaip 
tai: mintys ir svajonės, kurio
mis buvo pripildytos darbiniu-

ką galvos. Paskutinė katego
rija apėmė fiziologišką elgesį: 
skausmai, kraujo slėgimas, svo
ris, miegas ir nuovargis.

Dr. Hersey pašventė apie 
ketvertą metų, kol jis išvystė 
atitinkamą techniką tam studi
javimui. Buvo labai svarbu, 
kad tiek darbininkai, tiek dirb
tuvių vedėjai tame darbe ko
operuotų. Ir to kaip tik buvo 
atsiekta.

Pradžioj buvo manoma, kad 
darbininkai kiek galima labiau 
bandys save kontroliuoti ir to
dėl bus labai sunku patirti jų 
tikrąsias emocijas. Iš’ pradžių 
gal tas įtempimas šiek tiek ir 
buvo jaučiamas. Bet tai tęsėsi 
neilgai. Darbininkai greit ap
siprato ir pradėjo, taip sakant, 
elgtis visai “naturališkai”.

Kai pradėjo savo darbą, Dr. 
Hersey visai nemanė savo tyri
nėjimus vaizduoti kreivosiomis 
linijomis, iš kurių butų mato
ma, kaip žmogaus nusiteikimas 
diena iš dienos kinta. Tik po 
šešių savaičių tyrinėjimo dirb
tuvės vedėjas užsiminė, jog bu
tų visai ne pro šalį sugalvoti 
kokį nors būdą, kurio pagalba 
butų galima ryškiai atvaizduoti 
darbininkų ūpo besimainymą.

Kreivosiomis linijomis Dr. 
Hersey pasisekė parodyti, kaip 
žmogus diena iš dienos kinta. 
Kaikuriomis dienomis jis jau
čiasi prislėgtas, blogai nusitei- 
ftęs, į pasaulį žiuri pro juodus 
akinius ir viskas, kaip yra sa
koma, iš rankų krinta. Vadi
nasi, nesiseka dirbti. Kuomet 
norima patirti priežastis, tai 
žmogus / dažnai jos negali nu
rodyti ir nekaltina net blogą 
orą. O štai praeina kiek laiko 
ir tas pat žmogus pasidaro ne
bepažįstamas: jis linksmas, pil
kas energijos, pas jį visokių 
sumanymų ir planų. Dirbti 
jam taip pat gerai sekasi.

Tačiau vienas dalykas Dr. 
Hersey ypač nustebino. Pasi
rodė, kad visa tai pasireiškia 
periodiškai arba eikliais. Kiek
vienas žmogus savo emociniame 
gyvenime turi periodiškumą. 
Daugiau to. Kiekvieno žmo
gaus eiklius pasižymi tam tik
romis savybėmis ir skiriasi tiek 
savo forma, tiek ilgumu. Ban
dykime tai paaiškinti kiek pa
prasčiau ir aiškiau. Pavyz
džiui, imkime žmogų A. Pas 
jį, sakysime, emocinio gyveni
mo periodiškumas pasireiškia 
kas astuonios savaitės. O tai 
reiškia štai ką: prileiskime sau, 
kad jis šiandien yra labai pa
niuręs, prislėgtas,
jaučia dipresiją ir pro juodus 
akinius j pasaulį žiuri. Taip 
jis gal jausis ir ryt ir poryt, 
ir dar poryt. Bet po truputį 
jo nusiteikimas pradeda taisy
tis. Jis darosi linksmesnis, at
siranda daugiau gyvumo, dau
giau pasiryžimo dirbti. Prieg- 
tam ir pats darbas geriau se
kasi dirbti. Ant galo, pasiekia
ma pati viršūnė. Ir tada žmo
gus jaučiasi visai gerai, — jis 
ir juokauja, ir domisi visokiau
siais dalykais, pas jį atsirahda 
daug energijos.
tikti ketvirtoj ar penktoj sa
vaitėj. Po to vėl bendras nu
siteikimas pradeda blogėti. O 
pagalios aštuntoj savaitėj pa
sireiškia tokia pat dipresiją ir

ja per kalnuotą kraštą, — jis 
užsikopia į kalną, nusileidžia že- 
^nyn, paskui vėl kopiasi į kitą 
kalną ir t. t.

Tačiau čia bus pravartu pa
brėžti tas faktas, jog ūpo paki
limo ir nupuolimo eiklius arba 
periodiškumas* pas kiekvieną 
žmogų yra skirtingas. Pas vie
ną jis tęsiasi aštuonias savai
tes, pas kitą šešias, pas trečią 
penkias, pas ketvirtą tris ir tt. 
Dabar pažiūrėkime, kokios reik
šmės tie eikliai turi žmogaus 
gyvenime. Bendrai kalbant, 
ūpo pakilimo momentais žmo
gui daug geriau sekasi savo 
darbas atlikti. Jis mažiau te- 
siskundžia, kad tas darbas yra 
sunkus. Jis net pats stebisi, 
kad jam taip gerai sekasi dirbti.

Visai kas kita atsitinka ūpo 
nupuolimo momentais, žmogus 
tada, kaip yra sakoma, esti pa
niuręs ir surūgęs, dirbti jam 
nesiseka, darbo našumas pasi- 
dard mažesnis, jis stengiasi nuo 
darbo išsisukti, pasidaro nebe- 
budrus ir todėl su juo gali 
lengviau atsitikti nelaimė.

Dr. Hersey pastebėjo dar ir 
kitą1 įdomų dalyką. Būtent tą, 
kad ūpo pakilimo momentais

žmogus 
mažiau 
tai, jis 

Visa
kokią gi praktišką vertę turi
tie tyrinėjimai? Labai didelę, 
sako Dr. Hersey. šiandien 
darbas yra perdaug standardi- 
zuotas. Truks laikys, kiekvie
ną dieną darbininkas privalo 
padaryti tam tikrą darbo kiekį. 
Į žmogaus savybes jdkio dėme
sio nekreipiama; į jį žiūrima 
kaip i kokią mašiną, kuri turi 
tam tikrą darbą atlikti. Atei
tyj, reikia manyti, to nebus. 
Pastaruoju laiku vis labiau ir 
labiau pradedama kreipti dė
mesio į industrinę psichologiją, 
kurios vyriausias tikslas yra 
sukurti tokias sąlygas dirbtu
vėse, kad darbininkams butų 
smagiau ir maloniau dirbti. An
glijoj yra susikūręs specialia 
Industrinės Psichologijos In
stitutas, kuriam vadovauja vie
nas žymiausių pasaulio psicho
logų, Dr. Meyers.

Iš Dr. Hersey tyrinėjimų ga
lima padaryti tokią išvadą: nė
ra išmintinga reikalauti, kad 
žmogus kiekvieną dieną vieno
dai dirbtų. Tatai nėra galima, 
kadangi jis pergyvena tam tik
rus eiklius arba periodus, kurie 
pareina nuo jo kūno energijos 
budavojimo ir energijos aikvo- 
jimo mechanizmo. — K. A.

rejo atsistoti. Popiėris —tai 
visai ypatingas dalykas. Bet 
popierio 
nacijos, 
ti tiktai 
mykštis kalbėtoja 
kant, laisvą kelą

žodžiu

Tai gali atsi-

Andrejs Upits

Vaivorykštes Tiltu
Iš latviško vertė Emils Skujenieks

(Tąsa)
Matėsi ir Dzintarnieks. Užu 

durų jis ieškojo kokį staliuką, 
kur prisėsti. Norėjo nusiklau
syti ir pats parašyti į “Tautos 
Širdies Balsą” apie suomių sve
čius. Portfeliu po pažasčia, re
ferento kortelę rankoje besi
šypsąs ir pataikaujantis, 
bandė įtikinti nepasitikintį, 
nusileidžiantį durų sargą.

Profesorius Dzirneklis minio
je jaudinosi delei neigiamų 
atsiliepimų apie suomius. Lyg 
prisiekdamas, jis laikė pakeltą 
dešinę ranką su išskėstais pirš
tais.

“PasimokiMi mums iš suo
mių— vis'ose visuomeninėse ir 
kultūrinėse srityse! Suomių 
kultūra ir menas! Suomių ka- 
levala, tapyba ir statyba! Lyg 
vaiko švebeldžiojimas' atrodo 
musų jaunesniųjų rašytojėlių 
kuriniai prieš suomių genijų 
Strimitus. Suomių muzika! Ar 
esate kuomet nors girdėję Vi- 
borgo Laulu?... Suomiai nege- 
riai, suomiai dievoti. Visus' ko
munistus jie sukišę kalėjimuos- 
na, tuo tarpu, kai pas mus so
cialistai dar išdrįsta visur atvi
rai didžiuotis...”

jis
ne-

Likierių fabrikantas Žiemelis 
palenkė žemyn pakeltąją ran
ką. Jis jautėsi lyg asmeniškai 
užgautas.

“Mes suomius pasitinkam į- 
vairiais budais. O jie? Išgalvo
ję uždraudimą, kad tiktai iš 
musų neimti. Kas' tik mes1 ne
turėtumėm kokios nors naudos. 
Bet ar dėlto negeria? Dar ge
riau, 
mais'.

nei mes su visais leidi- 
Munšainą patys įsiveža 

kontrabandk. Visa flotilija sto
vį pakrantėj. Iš estų ima. už
tat, kad pas juos dusyk rekti
fikuota. Nuo tautos brolių... 
Et—nekalbėkite niekus, taipgi 
jie šovinistai...”

Profesorius Dzirneklis tra- 
gingai pakėlė antrą ranką. Bet 
nebesuspėjo. Nuo durų pusės 
praskambėjo tildanti šauksmai:

“Ponai! Ramybės! Ateina 
musų svečiai!

Kas tąi sumušė į delnus. Aki
mirksniu laukiantieji susitvar
kė į dvi eiles nuo durų palei 
stalus—viduryje takas. Matyt, 
daugelis tokiems reikalams tu
rėjo praktikos. Ginčuose su- 
tirštcjus'i atmosfera išsisklaidė. 
Iš veidų viskas kitas dingęs, 
likosi tiktai neapribotas malo
numas, latviškas vaišingumas, 
europietiškas džentelmenišku
mas* , Visos galvos atsigręžė į

duris, o rankos instinktyviai 
pačiupinėjo, ar tvarkoje kakla
raiščiai ir viskas kitas'. Dzin
tarnieks, paraudęs ir šypsąs, 
tempėsi per staliuką mirksėda
mas už akinių, norėdamas taip
gi ką nors pamatyti pro atvož
tųjų durų briauną.

“Sveki! Vivat! Elakoon 
Suomi!”

Kiekvienas rėkė kaip išmany
damas. Praslinko gera valan
dėlė kol nurimo ir stisėdo. Sve
čiai garbes vietose, viduryje. 
Valdžios ir svarbesnieji preky
bininkų atstovai abiejose šaly
se ir priešais. Robertas Neikė 
sėdėjo daugiau gale stalo ir žiu
rėjo. Atrodė keistai, kad šių 
svečių veidai buvo tiek pat ma
žai suomiški, kaip anų argenti- 
niški. Ar gi tautinio savitumo 
nebėra jau nei šiaurėje, nei pie
tuose ?

Tai1 buvo joks iškilmingas 
oficialus aktas. Be bereikalin
gų ceremonijų stvėrėsi valgy
mo ir gėrimo. Svečiams Lat
vijos degtinė gana patiko, jie 
įkaušo greičiau, nei vietiniai. 
Pirmas kalbėjo profesorius 
Dzirneklis. Suomių tauta, suo
mių kultūra—palyginsi su mū
siške. Suomių muzika! Suo
mių susilaikymas ir politinis 
nacionalizmas, -kas panaikinęs 
kiekvieną internacionalizmo lie
kaną,.. Knygyno savininkas Su- 
darbs buvo' ,trumpesnis ir la
biau susilaikantis. Su suomių 
broliais reikalinga palaikyti 
draugiški santykiai. Mes’ turi
me bendrą priešą rytuose. Eko
nominiuose klausimuose tautos 
turi būti protingos, tai gali 
abiems' kontrahentams tik j ge
rą išeiti. Didysai 
privalo su mažuoju 
sieiti, kad abu šalę 
zistucti. Bet todėl
tik todėl mes' čia galime šir
dingai pasveikinti suomių ka
pitalo atstovus, 
atsilanko su 
rais...

Prie Sudrabą 
viai žavingas ir
jo Dreiblats'. Laisvą kelią Suo
mijos popieriui, Šveidijos ma
šinoms, estų arkliams ir port- 
lando cementui, šalin Ameri
kos tankus, Rusijos rugius ir 
lenkų bulves! Latvija —žemės 
ūkio šalis. Elakoon Suomi ir 
ilgiausių metų! Ūpas buvo tiek 
pakilęs, kad Robertas Neikė il
giau ' nebištvėrč. Pabarškino 
iy atsistojo, tuo užkirsdamas 
kelią Štengeliui, kuris beveik 
tuo pat metu pabarškino ir no-

kapitalas 
saugiai ap
galėtų eg- 
— ir kaip

kurie pas mus 
geriausiais no-

demonstraty- 
iškalbus atsisto-

nėra kultūros iy nėra 
Todėl galima pakarto
tą, ką kalbėjo pir- 

kalbėt^gas. žodžiu sa- 
l suomių po

pieriui!.. Jis kalbėjo mikliai ir 
įdomiai. įspūdis, be abejo, bu
tų dar didesnis, jei ne Dreib- 
latsx kurs jau patį, geriausi žo
dį išėmė iš burnos. Tačiau 
plojo dikčiai. Dzintarnieks užu 
durų rašė, kaip padūkęs. Ro
bertas Neikė atsisėdo visai pa
tenkintas. Galvoje, jau buvo 
šiltoka—norėjosi dar kalbėti,
dar ryškiau pabrėžti savo drau
giškumą suomių svečiams. Bet 
vėl du beveik iškarto pabarški
no ir kėlėsi—atstovas Gulbė ir 
Žiedinš. Šusteris. žiūrėdamas 
laikrodin, bakstelėjo pašonėn.

“Nebeturim laiko”.
Robertas Neikė pažvelgė į 

savąjį. Pusė keturių... Ištikro, 
laiko jau nebeliko. Nenorėda
mas' atsistojo, atsisveikino su 
artimesniais. Skriste nuskrido 
laiptais. Apačioje akimirksniu 
sustojo.

“Bet klausyk! Kaip gi taip— 
be Sudrabo?”

šusteris visai nesustojo.
“Nesirūpink Tamsta. Jis 

pats žinos. Mums ne pro šalį 
butų pirma iš anksto pakalbėti 
su kunigu ir kitais. Negalima 
žinoti, ar šiandien nebus rinki
mų”.

Automobily kiekvienas' atsi
lošė į savąjį kampą, šusteris 
turėjo daugiau praktikos. Jis 
žinojo, kad su cilindru geriau 
atsilošti truputį daugiau, nei 
mažiau. Robertas' Neikė iškar
to buvo palenkęs galvą pirmyn. 
Bet pažiūrėjęs į Šusterį tuo- 
jaus suvokė, kad taip negerai, 
ir iškėlė galvą taip pat, kaip 
ir tas. Iy nusišypsojo savyje. 
Kiekvieną dieną tenka vis ko 

'nors naujo pasimokinti... Na, 
nieko!
veiktas. O 
veikė...

Lengvai 
jis stebėjo, 
gatvio, 
užpakaly. Ponai — ypač ponios, 
atsukė galvas ir žiurėjo, kas 
ten važiuoja automobiliu, žmo
gus, traukiąs rogeles Terbato 
gatve ką tik nepateko po te
kinių. Be galo malonu važiuoti 
automobiliu, šis dar, kol kas, 
pono Tombergo, bet greit, tur 
būt... Robertas 
gė minties...

Automobiliui 
galimas joks 
Bet kai išlipo Aleksandro gat
vėje ties vidaus reikalų minis
terija, šusteris įsikabino Ro
bertui Neikei į alkūnę.

“Taip ir pasilieka, kaip nu
tarta. Tamsta jokiu budu ne
atsisakyk. Direktorius-tvarky- 
tojas turi būti iš musų grupes. 
Sudrabs s'ų Vulfsonu turi se
nus ryšius ir reikalus. Okupa
cijos metu varė gešeftą bendrai 
su vokiečiais. Kalbama, kad 
“Vulkano” išsprogdinime ir ge
ležinių sijų išturgavojime abu 
tie svarbesnieji maklioriai: 
Vulfons evakuacijos metu kaip 
tai įsigijęs keletą vinių fabri
ko akcijų, o Sudrabo koks tai 
dėdė buvęs direktoriumi. To
kiu budu savininko ir gimi
naičio teisėmis... Sprogdintojų 
komanda! Sinagogos komersan
tai! Su jais reikia atsargiau!” 

Tokie persergėjimai negalėjo 
išardyti Roberto Nelkės malo
niosios nuotaikos'.

“Argi mes taip jau 
jų negalime, apsieiti?” 

šusteris smarkiai 
nuo savojo kampo ir 
numojo ranka.

(Bus daugiau)

kad tik svarbiausia į- 
tą jis jau senai į-

plakančia širdimi 
kaip tie ant šaly- 

lyg rėplomis, pasiliko

Neikė neužbai-

ūžiant nebuvo 
pasikalbėjimas.

visai bo

atsilošė 
griežtai

i .....

ATĖJO “Kultūros” No. 3 
Galima gauti “Naujienose”
Kaina 45 centai.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Dirbk ir buk sveikas
Naujas būdas ligoniams gydyti 

v darbu.

biau pasiduoda ir 'kaij/ turi jų 
saugotis. Verta kiekvienam 
savo sveikatą pamatyti.

“Lietuviški vaistai”
Praeitą ketvintadienį buvo 

padaryta krata pas Eilėn Mu
zikas (3547 S. Union Avė.). 
Liko konfiskuoti prietaisai mun- 
šaino varymui ir devyni galio
nai alkoholio. Visas reikalas 
atsidūrė pas teisėją l leller. Vie
name butelyj buvo alkoholyj 
įmerkta gyvate. Eilėn Muzikas 
paaiškino teisėjui, kad tai “lie
tuviški vaistai’’.

Sugražino ginklus
Teisėjas Padden paliepė su

grąžinti broli.mis Veloni revol
verius. Veloni yra bučeriai. 
Prieš metus laiko .loseph Ve
loni krautuvėj, nušovė banditų, 
kuris bandė jį apiplėšti. Nuo 
to laiko aibu broliai (buvo daž
nai šaukiami telefonu, — ksis 
tai jiems nuolat grasindavo, 

krautuvė buvo api- 
kartu, namai viena 

jųdviejų laiutomo'bilis 
vienų metų tapo pa-

Northvvestern University ir 
Chicago Wome,n’s Club bendrai 
įsteigė pirmąją dar Amerikoj 
taip vadinamą darbo ligoninę, 
kurią ves profesorius Dr. John 
S. Coulter, gabus psychotera- 
pas. Mokslas, anot Dr. Coulter, 
išrado, kad dauguma ligų, ku
rioms vaistai nieko negelbsti, 
pagydoma darbu. Pritaikant 
atatinkamą darbą, kurs judina 
ligonio raumenis, atkreipia jo 
dėmesį, sukoncentruoja atyda, 
pataiso ne tik fizinius, bet ir 
proto negalavimus. Daktarų ir 
psychiatrų bus' ligoniams pa
renkami atatinkami darbai, ku
rie ligonius padarys vėl nau
dingais sau ir visuomenei. Rei
kėtų pagalvoti, kiek lietuviškų 
poniučių yra, kuiioms reiktų 
darbo vaistų...

Akiu Gydytojai
DR. J. RIMDZUS

Chiropractor
4650 S. Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7878
Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Damen Avė. 
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsvrick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Įvairus Gydytojai 
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Raupai beldžiasi 
duris

SpecinHstaa gydymo chroniškų Ir naujų U- 
gų. Jei kiti negrais j o jumis išgydyti, a t šilan- 
kyklt paH mano. Mano pilnas ISegzaminavl* 
mas atidengs jūsų tikrų Ilga lr jol ne apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryį. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 
po galutino Ižegzanllnavlmo—kas jums yragalutino iSogzanlinavlmo—kas Jums yra

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių

CHICAGO, ILLINOIS ,
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedė- 

lio.j nuo 10 ryto iki 1 po pietų
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Lietuvės Akušerės

Jųdviejų 
piešta du 
kartą, ir 
bėgiu tik

Prieš kiek laiko policija su
rado pas juodu revolverius ir 
areštavo. Teisėjas pripažino, 
jog jiemdviem ginklai yra rei- 

revol-

Perspėjama, kad su pavasa
riu prasideda raupų sezonas 
Chicagoje. Jau buvo 60 susir
gimų. Raginami gyventojai ap
sirūpinti prieš raupus įsiskiepi- 
jimu.

kalingi ir įsakė policijai 
verius sugrąžinti.

Pasikorė
Wcsl 

užsidarė kambaryj ir 
Jį surado jo (|vyli-

\Villiam Tekola, 3021
39 st., 
pasikorė.
kos metų sunirs .loseph. Moti
na Juo laiku dirbo vidunnies- 
tyj prie grindų plovimo. Nusi
žudymo priežastis greičiausia 
buvo neturtas ir skurdas.

Cenzūra veikia
Kaip žinias visi krutamieji 

paveikslai yra cenzūruojami. 
Doros saugotojai 'bando nepra
leisti nieko tokio, kas galėtų 
žmones vesti į pikių pagundi- 
nimą. Per pereitus metus iš 
(’hieagoj rodomų krutamu jų 
' ',aveikslų įtapo išmesta 7,(MM) 
s/enų. los scenos tapusios iš
mestos todėl, kad jose pasibu
čiavimas perdhu'g ilgai tęsėsi.

Aldermanas pagavo 
plėšiką

Aldermanas Schlagel tapo 
užpultas plėšiko ir 'prarado du 
doleriu pinigais ir $250 vertis 
deimantinį žiedą. Del pieši Rp 
gru'bijoniškumo jis tiek įtūžo, 
jog numetęs krukius ėmė vy
tis plėšiką. Į pagalbą pribuvo 
policmonas ir plėšikas James

Meiluotis gatvėj nevalia

Bernare! Spc'ck ir Louisc 
Adams prie 41 ir Lake gatvių 
užsimanė pasiglamone.ti ir pa- 
sibučiuoti. Policmonas McGourt 
pask^jo, jog tokiems' daly
kams jie galėtų surasti tinka
mesnę vietą. Louise atšovė, 
jog juodu esą vedę ir prieg- 
tam dar piliečiai.

Well, pareiškė policmonas. 
tai tuo labiau jomdviem neiš
puola glamonėtis gatvėj. Gali
te tatai daryli savo namuose.

Jaunikis nusiskundė, Kad s na
muose visuomet painiojasi po 
kojų uošvė, Tačiau policmonas 
v išvien nesusiminkštiuo ir pa
liepė įsimylėjusiems gatvėj ne- 
sibuciuoti. Jaunoji įlūžo ir kir
to jam per veidą. To pakęsti 
>:olicmonas nebegalėjo. Jis abu 
jaunikius areštavo ir nugabe
no į policijos stotį.

Įšoko j ežerą
metų 

Shore
Dorothy Rolbinson, 65 

amžiaus, prie North 
Health Resort įšoko j ežerą ir 
nusiskandino. Ji per ilgą laiką 
sirgo. Giminės tad mano, jog 
saužudystės priežastis ir buvo 
nesveikata.

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia-* 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidu užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

RALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Modemiška 
koplyčia veltui.

3103 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tek Victory 1115

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Graboriai

Lietuvių sveikatos pa 
rodą Chicagoje,

Sveikatos departamentas pra
neša, kad ateinančias (gegulės 
17 ligi 25 dienas Coliseum įvyks 
sveikatos paroda visų 16 tautų, 
gyvenančių .Chicagoje, būtent 
lenkų, vokiečių, švedų, bohemų, 
slovakų, rusų, jugoslavų, lietu
vių, italų, meksikonų kiniečių, 
vengrų, olandų ir grekų.

Kiekvienos • tautos skyrius 
bus papuoštas jų šalių spalvų 
plakatais ir autentiškais rū
bais, aprašymais jų papročių ir 
bendro sveikatos stovio. Taip 
pat bus parodoma, kokioms li
goms kiekviena tų tautų la-

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolą, o 
aš padarysiu gražią dresiuke pa

gal naujausios mados. i
Mrs. E. Drillings ' 

(Burba)
4174 Archer Avė.

Phone Lafayette 2238 
Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, ilitaminke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai.

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS: v

1439 S. 49 Court, Cicerp, III.
Tel. Cicero 5927

BUTKUS 
Undertaking Co. 

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canal 3161

Telephone Armitage 4415

A. E. HOFFMAN
Graborius ir 

Balzamuotojas
DYKAI KOPLYČIA

Persamdome automobilius viso
kiems reikalams.

1657 N. Paulina Street
arti Wabansia
CHICAGO

Julius Prusieckis
GRABORIUS ir BALSAMUOTOJAS
Musu patarnavimas laidotuvėse tin

kamas ir prieinama kaina.

3801 Main St.
INDIANA. HAUHOR, IND.

Tel. Indiana Harbor 288

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir ~ 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

----- —O —-

IGN. J. ZOLP
Pigiausias. Lietuvis
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas
Cicero 8724

įS.
1

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus. Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
----- -O-------

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III.

slaptas ligas vyrų ir moterų, 

senas žaizdas, ligas rcctal

Dr. J. W. Beaudette
Viriui Ashland Statė Banko

1800 So. Ashland Avė.

-o-----
ŽMOGAUS 

AKIS
yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyką egzamina
vimą, nusę kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodąmi iš namų i 
namus. Praktikuoju ant akių, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E, 47 St.

Phone Kenwood 1752
-------O-------

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandos vakare 

q--. —

------- O------

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio 
——O-------

Ofiio Telefoną* Virgrinia 0030 
Bea. Tel. Van Buren 0808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 31 ryto Iki 1 po plotu. 
6 iki 8 vakaro. NedOllom nuo ] O

M.

ir2 iki 4 
______ _________________ iki 12 dle- 

Natnų ofisas North 81de
3413 Frąnklin Blvd.

Valandos 8:30 Iki 0:80 vakaro

VALANDOS!

Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet

Telefonas CanaĮ 0464

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Cnnal '2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj nagai sutarti
I

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 South Western Avense 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

Ofiso Te). Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos : 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Advokatai

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija:

4193 Aruher Avė.
Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette 0098

Tel. Drexel 6323
Dr. S. Zmuidzinas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 Dorchester Avė. 
CHICAGO, ILL. 

Valandos: nuo 8 iki 10 ryte 
ir nuo 6 iki 8 vakare.

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevąrd 7589

Ofiso valandos 9 r.
Rezidence Phone ulemlock 7691

iki 8 vakaro.

Phone Armitage 1740 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:80 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(TAMOŠAITIS) 
DENTISTAS

Northwest Tower Bldg., Room 309
1608 Milwaukec Avė.

Corn. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 Kast 111-th Street
Phone Pullman 0856

Gasas, X-Spinduliai ir t. t.
Valandos; nuo 9 ryto iki 8 vak.

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS
J 27 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarą, išs us ketvergą. 
Nedėliomis jfuo 9 iki 12 ryto

Phone F _ klin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 Sp. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE

(VASILIAUSKAS)
ADVOKATAI

11 S. La Saite Street
Room 1701 

Tel. Randolph 0331 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Street 
Tel. Victory 0562 

Valandos — 7- iki 9 vakare
Olis — Utar., Ketv. ir Subatos vak. 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčios v,

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn St.

Room 298
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subataa
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė.

Tol. Pullman 5951
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomii

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868 
——-O-------

Akių Gydytojai
-J—Į-J—l_—_l 1—1 1-1 U~U~U*~ ^- **"-■*" *

Tel. Yards 1829
DR. G. SERNER

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Phone Cicero 294
Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

telefonas
Patarnavimas dieną 

ir naktį
KOPLYČIA

JONAS MARCINKUS

6-8.

John Kuchinskas
Įvairus Gydytojai

Tel. Lafayette 7139
Studebaker ir 

Erskine

atstovauja
Midland Motor

Sales 
4492 Archer Avė.

A. KASIULIS, savininkas

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 4 dieną, 11:45 valandą 
ryte, 1930 m., sulaukės 40 me
tu amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., Viduklės parapijoj. Pa
liko dideliame nubudime mo
terį Barborą, brolį Antanų, 3 
pusbrolius — Franciškų, Juo
zapą ir Joną Bakšius, brolie
nes ir gimines; Lietuvoj — 4 
brolius ir 2 seseris. Kūnas 
pašarvotas randasi 3310 So. 
Halsted St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gegužės 8 diena, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Marcinkaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir* suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Brolis, Pusbroliai, 
Brolienės ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gn 
borius S. P. Mažeika, Teiefc 
nas Yards 1138.

J. F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar 
nauju geriau ir pi 
ginu, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. vL8th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS;
3238 S. Halsted St.

Tel. Victory 4038

Chaš 
Syrewicze Co.

Graboriai ir 
Balzamuotojai 

1344 S. 50 Avė 
CICERO, ILL.

----- o-----
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Walluce Street

TIK SUGRĮŽĘS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
*1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Sefedos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS

PADĖKAVON®

JO(NAS ŽYLV1T1S 
kuris mirė balandžio 29 diena 
ir palaidotas tapo gegužės 3 
d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutini pa
tarnavimą ir palydėjo ji i ta 
neišvengiama amžinybės vieta.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš mUsų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugams. Dėkavojame 
mustf dvasiškiems tėvams, Pra
lotu! Krušui, Kum šaulinskui 
ir Kun. Martinkui, kurie atlai
kė įspūdingas pamaldas už jo 
sielą; dėkavojame graboriui S. 

'P. Mažeikai kurs savu geru ir 
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo ji i amžinantį, o 
mums palengvino perkošti nu
liūdimą ir rūpesčius, dėkavoja
me grabnešiams ir pagalios 
dėkavojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o 
tau musu mylimas tėveli su

ome: ilsėkis šaltoj žemėje.
Simus Juozapas, Dukterys, 
Seserys, Arnikai, Žentai, 
švogerkti ir Giminės.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 W. 35th St. 

kampas Halsted St. * 
Valandos nuo 10-12, 1-3, 

Res: 2506 W. 69 St. 
Vai. 4-5:30 v. v.

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg.. kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 

karo. Nedėliomis nėra skir
tu valandų. Room 8, 

Phone Canal 0528

va

----------o ..■■■
Rez. 6600 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS: 
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.
M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
motus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th S't., netoli Morgan St.

Valandos: nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedel. nuo 10 iki 12 v. dieną

✓ Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae

Ofiso Valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12,
Rez. Telephone Plaza 3202

Rezidencijos Tel. Midway 5512

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 *

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wost Washinsrt<jn Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

lubos

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKO!

LIETUVIS
GYDYTPJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 Westi Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžįunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo

Telephone Roosevelt 9090 
Namie 8-9 ryte. Tel. Rcpublic 96001

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Salk St. Room 730
Tel. Central 6390 Vai. 9—4 
Rezidencija 6158 S. Talman At.

Tel. Prospect 3525

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M: ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 So. Dęarborn Street
Viri.: 10 rvto iki 4 po pietų 

Vakarais: 2221 W. 22 Street
Vai.: 5 iki 8; ser, ir pėtn. 5 iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2552

Rezidencijos lel. Midway obl2 t/aciuiitt T OnTCOfRalph C. Clipper,M.D. JOSE!’H J. GRISU
CHIRURGAS

O AKLE Y IR 24 th STREET 
Tel. Cynal 1713-0241 

Valandos: Panedėliais ir Ketvergaisj 
3 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir > 

PėtnyČiomis 1 iki 6 v. v.

Lietuvis Advokatas
4631 So. Ashland Avė. 

'17 1. Boulevard 2800

lei. Republic 9723
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Lipnu:inas ir kiti daktarai siir 
kė. Daktaras Lipmanas pats 
nuvežč mane i Roselando Com- 
munity ligoninę, kur pats ir 
padarė kovo -21 d. operaciją. 
Po operacijos kelias dienas bu
vau silpnas. IManiau, kad neiš
laikysiu. Atlankė T. Latakas, 
V. Gelumbickas ir J. Viktari- 
ntas. Ačiū jiems už už miela- 
širdingą manęs atjsautima. Aš 
juos atsiminsiu, kol gyvas bu
siu. Po poros savaičių sugrį
žau į namus. Daktaras patarė 

I vaikščiot ant tyro oro. Ją jr 
pildau. Kas dieną pavaikščioju 
po Palmei* Park. Jaučiu vis1 
stipresnis. Buvau nupuolęs 50 
svarų. Manau, neužilgo sugrį
šiu į normališką svarumų.

Besikankindamas, ligos pri
spaustas po operacijų, daug 

„ . ,v. .galvojau. Ir mano nusistatymasSusirgau gruodžio 1/ d. 1929 . . _ TZ , . * „ .. ” . , • • . persimame. Kol buvau svei-melMS. Susirgęs kreipiaus prie buvau risiri|)k lv()je 
kompanijos daktaro. Jis pnpa-1.^. Įeorij Lalbiausiai man 
žino man širdies ilgę. 1‘aliuo- j|(() komunizmas, bolševiz- 
savo is darbo davė vaistųi. Iie-1 jr kit()kie iaiiai skai, 
pė sugnzti už savaitfe la«ko. damas ..vi|nį„ (,icna (|iell()S 
Kadangi jo vaistai mažai man L klau lamM ,kamunistų kaj. 
gelbėjo, tai buvau priverstas bflojų> įrisiri„kau tokių (Įžiu. 
ieškot kitą daktarų, . uvazia- ginan^jų teorijų, kad tik lau- 
vau pne daktaro I-ipmano. Jis kia(1 komu,lizmo. 
išegzammavo maine. Pripažino ,pricšais kurie 
širdies nenormali mušimų, tai Ta(|a ^aniau> 
yra širdis pergreit mušė. Nu-Į km-je
r<Hlė priežastį, iš ko tas daro- kj()S 1(,orijoSj 
sr. Patarė daryt operaciją ant

Tarp Chicagos 
Lietuvių

T

Roseland I

Sergančio vilniečio balsas

žiema apmarina gamtą:' aug
menis, gyvus sutvėrimus ap- 
sargina, — pasirgę kiti ir nu
miršta. Man irgi prisiėjo su
sirgti ir pusėtinai pasikankint 
po dviejų operacijų. Maniau, 
kad prisieis apleisti ši pasau
lį. Likęs gyvas, noriu 
kot skaitytojams, kaip 
sitiko.

papasa-
tas at-

Kovojau su 
stojo ant kelio, 
kad yra tik tie 
nepripažįsta to- 
kaip aš. Dabar

mainas išvežė" mane į ligoninę 
dar ant egzamino. Išegzamina- 
vęs davė vaistų. Sakė, kati vai
stai (geibūs, bet operacijos iš
vengti nebus galima. Nepa-1 Vist* savaite RKO State-I^ake te- 

. _ . atre, kaipo svarbiausias vodeviliaus
si tikėdamas (įaktaro pasak jmu, programas, yra kunigaikštienes Ag- 
nuvykau dar prie kelių specia- reneva — siaviansky Karališkas Ru- 

lįstų ir šiaip (lak'tarų. lsegzau rnuziką, šokius ir dainas. Tai yra 
minavę, vieni pasakė, kad ton- pirma chicagiečių proga užgirsti tą 
sulai sugedę. Ėjau ant tonsulų ch’T7s ^Zanizuotas
operacijos i švento Kryžiaus 1858 m. kunigaikščio Dirųitri Alek- 
ligonine. Ja'padarė Dr. Ma.ka- sandi-ovič Agrenev-Slaviansky isaky- 

® Y . mu paties caro. Choro uždavinys
ras. Operacija buvo sėkminga, buvo supažindinti su slavų muzika 
Po jos pradėjau jaustis biskį visą pasauli ir todėl choras visą lai- 

. * t .x .. ką lankėsi po įvairias šalis.
geriau. Bet negalėjau išvengti Mirus ikurėjui, chorą vesti pasi- 
goiterio operacijos, kaip Dr. ėmė jo jaunesnioji duktė kunigaikš

tytė f Margarita, kuri iš jaunystės 
buvo lavinama tęsti savo tėvo pra
dėtą darbą. .

State-Lake teatre tas choras duo
da dideli programą. Pirmas nume
ris yra ukrainiečių instrumentas 
“kobza”, antras — “Kur pranyko 
mano linksmosios dienos”, trečias — 
Ei uchniem”, ketvirtas — “Upė” 
(anglų kalboj), penktas — “Kalinka 
Malinka”, šeštas 
gatvė”. Visas 
laikų orkestras, 
šokiai. 

Be to teatre 
vilio numeriai, 
paveikslas “The 
Billie Dove.

Rusų Choras State 
Lake Teatre

klausimas, kas mane privertė 
kitaip protauti. Atsakymas: tie 
patys mano buvusieji draugai, 
vadinami 'bolševikai ir komu
nistai. Kuomet susirgau ir bu
vau ligoninėje, tai ne vienas 
komunistas neatlankė ir laik
raštyje neužsiminė. Bet kaip 
sugrįžau į namus, tada du “Vil
nies” kolektoriai prisistatė. Jei
gu bučiau pametęs rasytę, tai 
hutų antrą kartą iškolektavę 
“V.” prenumeratą. Kuomet pai- 
rodžiau rasytę, tdda atsakė, 
kad jų klaida. Jokie komunis
tai panašias klodas ir daugiau 
daro. Metai atgal, kuomet 
venau Kensin.g'tone, vienas 
munšaino pamišęs žmogus 
vo supiaustęs mane peiliu,
man daug kainavo: daktarai ir 
advokatas. Bet “Vilnyje” buvo 
užsiminta kaip amt juoko, kad 
J. Mockui atsitiko nelaimė. Juk 
komunistai gerai žinojo, kad aš 
esu jų uolus “Vilnies” skaity
tojas, ir visuomet balsavau už 
komunistų sąrašą Golden Star 
Kliulbe. Tad apie tokį įvykį ga
lėjo plačiau parašyt, o ne pa
slėpt. Man nuostabu, kad to
kie komunistai skirsto ligonis 
į gerus ir į blogus, — tuos' pa
čius vilniečius. Kuomet V. Spe- 
tylsi serga, 
“Vilnyje”.
“Vilnies” 
aš. šitoks 
mas man

Mano gaspadoriau, kurie pen
kines duoda kunigėliui, kai su
grįžau iš ligoninės pasitenkino 
$50 už burdą į mėnesį. Kai 
pradėjau jaustis geriau, pakė
lė penkinę ir pradėjo nebesu- 
rokuot mėnesio dienas. Man bu
vo iš to skriauda. Išdėjau 
protestuot, pasakiau, jeigu ši
taip darote, itai kitur išsikrau
stysią. Atsakė, jei bu tume ži
noję, kad taip padarysi, tai mes 
būtume nesarginę tave mene
sį ir už šimtą dolerių. Dar kaip 
juokingai pasakoja, kad jie 
siairgino. Sirgau ligoninėje ir

namie savo kaštais. Apleidai 
seną buveinę.

Parodau “Naujienų” skaity
tojams, kaip buvusioji mano 
draugai mane skriaudė. Ir aš 
nesitikėjau, kol sveikas buvau, 
kad 'taip draugai su draugu 
galėtų elgtis. Mat draugišku
mas yrai iki tol, kol sveikas, 
turi pinigui ir drabstai dole
rius. Tada jie ir myli, o kaip 
nebeturi dolerių ndbeatjaučia.

“Naujienų” redakcijai busiu 
dėkingas už šio4 mano raštelio 
patalpinimą.

— Juozas Mockus.

Pirmadienis, geg. 5, 1930

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-Paskolos

gy- 
nuo 
bu- 
Tas

PRANEŠIMAI
SLA 176 kp. Brighton Park su

sirinkimas įvyks gegužės 5 d., 2951 
W. 40 St. Sacramento Avė., Lenkų 
svetainėj. Malonėkite visi ir visos 
būti, nes bus renkami delegatai 
seimų ir šiaip yra daug reikalų.

J. Yons.

Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
švieta mėnesinis susirinkimas įvyks 
pirmadieny, gegužės 5 d., 7:30 v. 
vak., Mark White Sųuare parko 
svet., Engine Room, Halsted ir 30 
gat. Visos narės susirinkite laiku.

Sekretorė.

j j nuolat įgarsina 
Juk jis toks pat 

skaitytojas, kaip ir 
komunistų pasielgi- 
akis atidarė.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks gegu
žės 6 d., 8 vai. vakare, Mark White 
Stiuare Parko svet., ant 29tos ir S. 
Halsted St. Malonėkite visi būti 
laikų, nes svarbiu reikalų yra aptar
ti ir darbininkus turėsim išrinkti de 
Kliubo išvažiavimo, kuris įvyks ge
gužės 25 d. Svalainio Farmoj.

A. Zalagenap, prot. rašt.

Business Service
Biznio PatarnavimaR

Tel. Republic 5099 
ANGLYS IR MEDŽIAI 

ALEX ALESAUSKAS
AND SON

\ MOTOR EXPRESS
Long Distance Hauling 

Rakandų ir Pianų Kraustymas. 
Musų patarnavimas yra geras, 

greitas ir nebrangus.
7126 So. Rockvvell Street 

CHICAGO
-------O-------

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

PAKSIDUODA grosemė su fumi- 
šiais. Iš priežasties — išvažiuoju j 
Lietuvą. 4629 So. Paulina St.

* PARDAVIMUI barbemė. Senai 
išdirbtas biznis. Nebrangiai grei
tam pardavimui, 2917 W. 38th St.

BRIDGEPORT 
PAINTNG CO.

Malevojam, Popieruojam ir
Dekoruojam

3147 S. Halsted St.
Victory 7261, Res. Hemlock 1292

-------O—

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

------- O-------
Boulevard 6520 Res. Yards 440

NORKUS & CO.
Perkraustom rakandus, 
sokius biznius, taipgi 
miestą.

1706 W? 47th St
CHICAGO

-------O------

s ir vi 
š miesto 

Teisingas patarnavimas. 

RAMOVA
THEATRE

35th and Halsted Streets

----- o-----
t

Phone Victory 4965 
KODĖL NE DABAR?

Susitaisykite DABAR savo 
ir lietaus rynas. Mes taipjau atlie 
kame abelną taisymą. Apskaitliavi 
mas dykai.

THE BRIDGEPORT SHEET 
METAL CO.

3153 So. Halsted St. 
-O-------

stogą

MADOS

šiandie
Gražus kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“SALLY”
dalyvaujant

MARILYN MILLER

Taipgi
Vitaphone Vodevilio Aktai

------- O-------
Telephone Yards 3164 

M. Zelgiewicz, Sav.
ASHLAND STUDIO

FOTOGRAFAS
Vestuvių ir šeiminimų grupių foto 

grafijos musų specialybė.
4852 S. Ashland Avė.

-------O-----
Chicago

------- O-------

WM. BENECKI

Pranešimas

Petrogrado 
dainas palydi bala- 

Po to seka rusu 

duodama kiti vode- 
taipjau kalbantysis 

Other Tomorrovv” su

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

Dr. Geo. Serner. lietuvis akių 
gydytojas praneša, kad nuo 
May 1, 1930 persikėlė į naują 
ofisą po numeriu 756 W. 35th 
Street, 
blokai 
Street, 
buvo.

kampas Halsted St., du 
nuo 3265 S. Halsted 
kur pirmiau jo ofisas

Naujas ofisas yra įrengtas 
su Genothalmic Refraoting 
Room Eąuipment, kuris susi
deda iš vėliausiai išdirbtų prie
taisų, kokius galima gauti akių 
gydytojams.

PRANEŠIMAS
Norintieji garsintis 

Naujienose prašomi pri
duoti skelbimo kopiją 
ne vėliau kaip iki 6 vai. 
vakaro — kitaip jūsų 
skelbimas negalės būt 
patalpintas rytmetinia
me Naujienų numery. 
N-nų Administratorius

MALEVOJU IR POPIERUOJU
Naujausios * mados popiera. 

Pigiai. Greit. 
Darbą garantuoju. 

Tel. Lafayette 7554 
-------- -------

------- O-------
JEIGU jus manote dėti pamatų 

po savo narnu ir ji remodeliuoti, aš 
mielai suteiksiu jums savo aproka- 
vimą. Aš atlieku visokį remodelia- 
vimo, taisymo, pamatų padėjimo ir 
cemento darbą už labai- žemą kainą.

O gal jus norėtumėt mainyt? Aš 
priimsiu jūsų senąjį namą ir pabu- 
davosiu jums naują namą ant savo 
;uščių lotų, sulig jūsų pačių pienų. 
Jums apsimokės ateiti ir pasimatyti 
su

322 0.
ir gražiai 

Galima siūdinti 
iš byle margo arba vienos spalvos 
šilko arba naujojo margojo aksomo. 
Sukirptos mieros 16, 18 metų, taipgi 
36, 38, 40 ir 42 colių per |<rutinę.

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

Naujienų: Pattern Dept., 1739 9o. 
Halsted St., Chicago, III.

3220— Labai originalei 
atrodanti suknelė.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžid 
dažnai esti sugadinama ko
kiu. nors mažu is pažiūros 
daiktu.
^pAI yra piuku jeigu gali taip 

J padaryt, jo£ kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums ritį 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatn 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales •— tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūbai Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pbar macai Co., Saint

Ofiso valandos nuo 10—12„

ĮCLASSIFIED flūS

Educational
1—3, 6—8.

Telephone Yards 1829

Rezidencija: 2506 W. 69th
Vai.: 4—5:30 v. v.

St.

Naujienų Ekskursija

manim.
HENRY KOPLEWSK1, 

4018 Archer Avė.
Tel. Lafayette 7947 arba

Republic 8915

‘NAUJIENOS Pattem Dept

1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No —------- —
Mieros —.......-.... ....... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vai s t.)
-------------------— K.------------ -----------,--- .---- —r

i

*

Jau visai nedaug laiko liko 
dėl prisirengimo norintiems va
žiuoti su didžiausia Lietuvių 
Ekskursija Gegužio 24 d.

Vienintelė Ekskursija šiais 
metais, kuri važiuos tiesiai Klai- 
pedon be persėdimo.

Dar turime keletą gerų vie
tų dėl antros, turistų ir tre
čios klesos. Pasiskubinkite, jei
gu norite gauti gerą kambarį 
ant laivo.

Nieko nelaukę ateikite j Nau
jienas dėl sutvarkymo savo do
kumentus.

Class Health institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
Sis pastebėtinas mineralinis gydy
mas. kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai vienatinė 
vieta Chicagoje.

Duoda prirodytas pastebėtinas pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neųritis, Sciatica, Šalčių, 
Inkstų ir Vidurių Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDIU- 
SINIMAS. ATBUDAVOJIMAS.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradini mokslą i devynis mėnesius: 
augštesnį mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuvių Mokykloje jau tūks
tančiai lietuvių įgijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelną mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS. Mokytoja* 
3106 S. Halsted St. 

CHICAGO. HJi.

ir

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIU AMA7’O

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. A^silankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Baby Chicks
Vištukai

VIŠTUKAI

Šiaurinio Illinois didžiau
si vištukų perinto j ai. Iš
perina kiekvieną savaitę 
50,000 vištukų, 
teisingos.

Kainos

Fox River Hatchery 
63 S. Grove Av., 

Elgin, III.
Phone Elgin 1537-5410

, 10% PIGIAU VISA DARBA 
CONSUMERS Stogu Darbas. Grei- 
;ai taisome stogus visokios rūšies, 
)ile kada ir bile kur. Dykai ap- 
skaitliavimas. Mes atliekame ge
riausi darbo mieste. Kedzie 8468.

Financial
Finansai-Paskoloc

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ?

Skolinam pinigus ant medinių ir 
mūrinių namų. Komisas tik 2%.

Kreipkitės i
PUBLIC MORTGAGE 

EXCHANGE

S. L. FABIAN, Mgr.
809 W. 35 St

NAMŲ SAVININKAI 
Nesirūpinkit apie pinigus dėl taksų 
mokėjimo, mes paskolinsim kiek tik 
reikalinga. Taipgi ir ant 2rų morgičių, 

J. NAMON & CO. 
6755 S. Western Avenue 

Tel. Grovehill 1088

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mlnesini- 
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičiaa 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47fh St. 

Arti Marshfield Ava.

b

SKOLINKIS IŠMINTINGAI 
Paskolos ant automobilių bile su

moje; notos refinansu^jamos; griež
tai privatiškai; nereikia indorsuoto- 
jų; žemiausios ratos; pribusime ant 
pašaukimo.

MAJESTIC INVESTMENT 
CORPORATION 

105 W. Monroe St., 
tel. Randolph 4364 

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockvvell 2000

PASIRENDUOJA 5 ir 6 moder
niški kambariai, renda $22. Savi
ninkas ant antrų lubų. 3121 So. 
Morgan St.

Miscellaneoiis 
Įvairus

BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius sveterius — sto
rus ir plonus, taip<ri ir vilnones pan- 
čiakas. Parduodam pigioms kainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve
terius ir taisome senus.

F. Selemonavičius
504 W. 83rd St., prie Normai Avė.

Tel. Victory 8486
FLAT dženitorius nori permainyti 

darbą, ant South arba North Side. 
Darbas yra $250 i mėnesi. Kas no
rėtų mainyti atsišaukite. Telefonas 
Lawndale 5473. 
f ✓

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

ANT pardavimo 4 Universal 
State Bankos Šerai. Neša 8 nuo
šimtį. Man reikalingi pinigai, par
duosiu pigiai. Kreipkitės pas A. 
Bučys, 1818 So. Buble St.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Alfonso Briedžio, pa
eina iš Jo.niškio parapijos, Bariūnų 
kaimo, apie 20 metų kaip Amerikoj, 
seniau gyveno vakarinėj dalyje Chi
cagos. Atsišaukite pats, arba kas 
žinote apie jį malonėkite pranešti. 
Alex t Šimkūnas. Neseniai esu at
važiavęs iš Lietuvos ir turiu svar
bių reikalų. 111000 S. Crawford Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGI PARDAVĖJAI
Reikalingu du lietuviai geri real 

estate pardavėjai, turintys patyrimo, 
kurie nori dirbti ir pasidaryti daug 
pinigų pardavinėjant namus.

Kreipkite? laišku, pasisakydami 
patyrimą ir kur dirbate, taipgi ar 
turite automobilių.

Rašykite
Box 1195

1739 So. Halsted St
REIKALINGAS žmogus dirbti už 

floormaną ir policistą saugaus pa
dėlio bankinių skrynučių vaultuose 
South Sidėj. Turi kalbėti lietuviškai 
ir angliškai ir turi, išrodyti švarus, 
žvalus ir malonus.

Rašykite
Naujienos, Box 1194.
1739 S. Halsted S-t.

Automobiles
GERI vartoti automobiliai 

nuo $75.00 ir augš. Mes gali
me parduoti jums karą be jo
kio įmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.

NAUJI IR BISKJ VARTOTI AUGŠ
TOS RŪŠIES KARAI VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČIŲ
EDWARD CHERNAUSKAS, Jr.

1900 S. Union Avė.
Tel. Rąosevelt 8710

Rez. tel. Willow Springs 58

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
nis ištobulinimais, kokius tiktai 

NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Aš TURIU tuojaus parduoti savo 
4 kambarių gražiausius rakandus, 
susidedančius iš augštos rūšies frie- 
ze seklyčios seto, germane riešuto 
valgomojo kambario seto, Onyx lem
pų, Wilton kaurų ir kitų gražių 
jmųlkių reikmenų. Parduosiu at
arai. Ateikite šiandie bile laiku 
iki vidurnakčio, atsineškite pini
gus.

3040 W. 62nd St.
Aš apleidžiu miestą. '•

________For Rent

PARSIDUODA Candy Storo; ap
leidžiu miestą; matykite A. Marųu- 
ardt, 2523 S. Halsted St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

148 akrai ant State Highwa^, ar
ti Elgin ir Dundee, greta golfo lau
ko, pilnai įrengti dėl pieno farmos, 
elektra ir t. t. $400 už akrą. Di
džiausias bargenas kokis kada pa
siūlyta. Veikite dabar, jis neilgai 
tebus.

160 akrų McHenry paviete, taipgi 
priediniai 50 akrų su upeliu. Paste
bėtinas pirkinys.

280 akrų, medžiais apaugę. Del 
investmento; 2 ežerai. Visas ūkis 
aptvertas. Kaina $35,000; $15,000 
cash, likusius per 5 ar 10 metų. Mes 
galim ją išrenduoti dėl jus. Rašykite 
dėl platesnių žinių. Agentai nesi
lankys pas jus. Naujienos, Box 1180 
1739 So. Halsted St.

-------O-------

------- O-------
ŪKĖS

40 akrų geri budinkai, gyvuliai, 
padargai, $2800, ne mainais. 40 ak
rų sodinė ūkė, geri budinkai, gyvu
liai, viskas $28,000, ne mainais. 40 
akrų ūkė ant kranto upės, budinkai, 
gyvuliai $4500, ant mainymo, 500 
akrų dvaras, gyvuliai mašinos, vis
kas $98,000, ne mainais. 80 akrų 
geri budinkai, gyvuliai, mašinos 
$6700, ne mainais. 80 akrų ūkė, 10 
karvių, 2 arkliai, 2 kiaulės, mašinos 
$8,500, ant mainymo. 80 akrų ūkė, 
geri budinkai, gyvuliai, mašinos 
$9000, ant mainymo.

P. D. ANDREKUS, 
Pigeon Lofts, Pentwater, Mich.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda 2 Vi akrų farma, su 

namais, geroj vietoj. Parduosiu už 
prieinamą kainą. Priežastis parda
vimo, vyras mirė. Farmos vieta, 
162 St., Grove Avė.

Oak Forest, III.
Savininkas H. VINCKUS, 

4646 W. 13th St., Cicero, III.

ŽEME UŽ DIDELĮ BARGENĄ
20 akrų, augšta sausa žemė, ide

ale vieta dėl vištų ar daržovių for
mos. Apie 20 mylių nuo Chicagos. 
Arti mokyklų, bažnyčių ir tt. Pa
togiai prie geležinkelio stoties. Kad 
greitai parduoti, parduosiu visą 
šmotą už pastebėtinai žemą kainą 
— po $500 už akrą. Del platesnių 
žinių kreipkitės prie savininko.

Room 1104,
185 N. Wabash Avė., 

Chicago, III.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

DIDELIS bargenas. Pardavi
mui 2 aukštų mūrinis namas, su 
šalo tuščiu lotu ir 4 kambarių 
medinis cotitage su beizmentu, 
iš priežasties savininkų mirties.

3557 So. Emerald Avė.

DUONKEPYKLA ir namai;—vie- 
nas 3 mūrinis yirielcy ir Įeita, h
2 aukštų medinis užpakaly. Mūrinis 
kepamasis pečius. Puikiai jrengta. 
Gerai einąs biznis. Bargenas. $9000 
iki $10,000 paims jį Savininkas 6913 
S. Racine Avė arba Englewood 4678

NAUJI augštos rųšies 2 flatai. ok- 
tagono priekis, dailus stiklai languo
se, 6 ir 6 kambarių, miegamieji por- 
čiai, spalvuotos tile sienos maudynė
je, dviejų nusisunkimo lentų sinkos 
didelėje virtuvėje, gražios ugniavie
tes, 2 karšto vandens boileriai. Vie
nas flatas išrenduotas, kitas gi lai
komas pirkėjui. % bloko nuo parko 
ir mokyklos. Arti bažnyčių ir san
krovų. Apstatytas naujais namais, 
randasi

5328 DRUMMOND PLACE 
(2625 North), tarp Fullerton ir Di- 
versey. Tik trys trumpi blokai nuo 
naujų elektrikinių busų. Tai yra 
proga nupirkti labai puikų namą už 
pigaus namo kainą. Atdara nedėlioj 
apžiūrėjimui nuo 1 iki 5:30 v. p. p., 
kitu laiku pagal susitarimą. PIRKI
TE DABAR PRIEŠ GROBIMO 
PRADŽIĄ.

STERNFELD AND CO.
4657 N. Avers Avė., tel. Irving 8607

Arba mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokią bungalow ar flatų 
namą už mažą įmokėjimą. L

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yja ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

PARDAVIMUI štorąs ir 6 kamba
rių flatas viršuj. Mūrinis. Randa-, 
si 3139 S. Halsted St. Lotas 25x- 

bizniui. 
$13,500. 
mėnesi.

125.
Mažas
Flatas

Tinka bile kokiam 
imokėjimas. Kaina 
išrenduotas už $40 j 

O’CONNOR 
tel. Franklin 4465.

DIDELIS BARGENAS. 6 kam
barių mūrinis bungalow, gerame sto- 
vyj. Buvo $8500, dabar pigiad. 
Taipgi su visais rakandais, po vie
ną arba sykiu. Važiuoju Lietuvon. 
6887 So, Washtcnaw Av©i
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