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n ų nacionalistai 
galutinai skilo

Socialistų kongresmanas 
apeliuoja į Horthy

Kuria organizaciją pakan 
tai žmonėse ugdyti

Bergcr prašo Vengrijos dikta
torių neleisti sušaudyti 31 
politinį kalinį

Berger, vienintė- 
kongresmanas ' 

kreipėsi į Veng- 
admirolą Horthy

Berger prašo Vengrų diktato 
rių neleisti politinių žudyti

Kinu nacionalistai galuti- Organizacija kovai su
nai suskilo netolerancija

VVASHINGTONAS, bal.
— Victor L. 
lis socialistų 
VVashingtone, 
rijos regentą
prašydamas, kad jis neleistų 
nužudyti trisdešimt vieną po
litini, kurie dabar karo teismo 
teisiami Budapešte.

i Berger taipjau kreipėsi į 
valstybės sekretorių KeJ> jga 
prašydamas, kad jis pavartotų 

.savo įtakos, idant teisiamieji 
I vengrų politiniai nebūtų ati
duoti sušaudyti.

X

Ramsay MacDonald atvy 
ko į Ameriką

Sako, kad Anglijos Darbo pai- 
tija labai sustiprėjus li
trukus grįšianti valdžion

ne-

15. — 
šiandie

Kam- 
Darbo 

ir

Kuomintangų susirinkimas 
smerkia komunistus kaip 
vo j ingus tnikšmadariiis

pa- 
pa-

Darbai visose Jungtinėse 
Valstijose gėrėją

WASH.1NGTONAS, bal. 15. 
— 'Jungtinių Valstijų darbo 
tarnyba skelbia, kad industri
nė padėtis visame krašte esan
ti palanki.

Nors per kovo mėnesį dar
bas, bendrai imant, paregėjęs, 
vis tik ne taip gausiai, kaip 
buvę laukta. Nepalankus oras 
beveik visose valstijose truk
dęs lauko darbuotę.

Žymus darbų gerėjimas, 
ypač didesnėse pramonėse, {irr- 
matomas balandžio menes}.

Illinois valstijoj surinktos iš 
530 firmų žinios per kovo mė
nesį parodžiusios šiokį lokį 
darbų gerėjimą. Tik keturiuo
se miestuose, būtent Chicagoj, 
Auroroj, Joliete ir Springficl- 
de, darbai buvę kiele atsilikę.

Apie Chicagą pranešimas 
sako: kai kurios skerdyklų įs
taigos buvo paleidusios iš dar
bo po 100 darbininkų, o viena 
jų buvo paleidus 500.

Geležies ir plieno fabrikuose 
darbai, nors nedaug, vis tik 
pagerėjo; pasitaisė kiek ir va
žiuotos priemonių fabrikų dar
bai. Kaip paprastai betgi žy
miai sumažėję, dėl sezono, rū
bų siuvimo pramonės darbai.

Didėja betgi statybos dar
bai. Per pirmas dvi kovo mėne
sio savaites išduota trobesių 
statymo leidimų vertės ben
drai už $27,019,000.

Pašalintas Aukščiausias 
teisėjas palieka Čilę

S ANTĮ A( JO/
Javier Figueroa, respublikos 
prezidento sūnūs ir buvęs auk
ščiausio teismo pirmininkas, 
kurį diktatorius Ibanez pašali
no iš vietos, iškeliauja į Eu
ropą.

Vienas užsimušė, trys 
sužeisti autui 

apvirtus

OTTAVVA, Ont., bal. 15. — 
Jų automobiliui apv.rtus ant 
Chandierre tilto, užsimušė 
krašto apsaugos departamento 
valdininkas maj. Fretweli. 
Trys kiti karininkai buvo 
skaudžiai sužeisti.

NEW YORKAS, bal.
Garlaiviu Aųuitania 
atplaukė į New Yorką 
say MacDonald, Britų
partijos vadas parlamente 
buvęs darbininkų valdžios mi- 
nisteris pirmininkas.

Į apspitusių jį reporterių 
klausimus MacDonald pareiškė, 
kad jis savo vizito Jungtinėse 

. Valstijose metu vengsiąs poli
tinių interviu ir diskusijų.

MacDonald pasakė, kad Dar
bo partija Anglijoje per pasta
rus dvyliką mėnesių labai su
stiprėjus ir kad anglų visuo
menės opinija, pagausinta dar 
moterų balsavimo teisių pra-

Munšaino radiatorius. Bostono butlegeriai sugal
vojo munšainą slėpti radiatoriuj. Vienok policija 
suuodė tą “štofą” net radiatoriuj. radiato-

Katalikai, protestonai ir žydai 

ss&rsu visa Sovie||JB|lchOTE p»
... licija areštuota riaus (pečiaus) stovi policijos leitenantas Hines. partijos grįžimą valdžion.

Dabartinė valdžia Anglijoj, 
pasak MacDonaldo, bankruta
vus, nes ji esanti nekompeten- 
tiška ir atstovaujanti tik sa
vai klasei. Tai valdžiai šeimi
ninkaujant bloga krašto reika
lų padėtis 
jus.

I Ramsay 
lionėj lydi 
da subuti 
lankysis Washingtone ir Bos
tone.

15. 
už- 
ga-

komisaras 
reikalams Šanchajuj 

vo pranešimą, kad Nankine 
šiandie įvykęs kuomintangų 
(politinės kantoniečilj parti
jos) susirinkimas, kuriame bu
vo priimta rezoliucija, pasmer
kianti ir inkriminuojanti ko ■ 
monistinę kantoniečių 
Rankove.

Kantoniečių 
sienio

Isaac Landman, žurnalo Amer- 
can Hebresv redaktorius, skel
bia, kad jau organizuojama' 
nuolatinė “geresnio tarpusavio 
susipratimo” komisija, suside-' 
dantį iš protestonų, katalikų ir 
žydų.

Nuolatinei! komisijon Įeina 
valdžią devyni visų trijų tikybų atsto

vai, būtent: Dr. S. Pirkęs 
Cadman, Federal Councjl of 
Churches of Christ i n Arner- 
ica pirmininkas; Martin ton- 
boy, Order of St. Gregory thc 
Great vadas; Victor J. Dow- 
ling, New Yorko Aukščiausio 
teismo apeliacijų skyriaus tei- 

i; Rev. Fran
cis P. Duffy, Veterunų Aso- 

suimti ckicijos Rhinbow Divizijos pir
mininkai; Dr. W. Founcc, 
Brown Universiteto pirminin
kas; Irving Lehman. N. Y. 
valstijos apeliacijų teismo tei
sėjas; Henry Morgentau, bu
vęs .1. V. ambasadorius Turki
jai; Roscoe Pound, Harvardo 
teisių mokyklos dekanas, 
Dr. Stephen S. Wise, 
Yorko laisvosios sinagogos 
binas.

Organizacijos tikslas bus 
voti su žmonių tarpusavio 
sikentimu ir skleisti rasinę ii 
tikybinę toleranciją.

Pasižymėjo žvėriškais žiauru
mais ir suimtų žmonių kan
kinimais kalėjime

Del to manoma, kad genero
las čian Kaišekas, vyriausias 
nacionalistų (kantoniečių) ka
ro vadas ir ekstremistų (komu
nistų) priešas, įsteigs naują 
kantoniečių valdžią Nankine.

Kuomintangų susirinkimo . . . - . . ■ -
priimtoj rezoliucijoj reikalai- pilininkas 
jama, kad kraštutinių jų (ko
munistų) vadai butų i__.....
kaip visuomenės 
nuošė ardytojai, 
chaiias Borodinas, 
Hankovo komunistų 
“patarėjas”; H 
jos ministeris;
Kinų komunistų partijos 
das; Tu n Pinšan, 
ministeris, Ten Jenta, 
bęs agitatorius, 
kitų, ne taip žinomų.

Susirinkime dalyvavo 
guma centralinio kuomintangų 
kontrolės komiteto narių ir jo 
priimtoji rezoliucija reiškia, 
kad kuomintanguose Įvyko ga
lutinas skilimas.

Tuo tarpu komunistai irgi 
mobilizuoja savo sekėjus. Han
kove, kaip 
šiandie jų 
vyriausias 
Kaišekas

žvėriškų žiauru- 
per šešis pasta- 

šeimininkavimo

tvarkos Ki- 
jų tarjx‘ Mi- 

mas>kvišk Y- 
valdžios

en, just'ci-
čen Tuhsiu,

žemes ūkio 
paskil- 

ir penkiolika

ir
New

va

d-iii- ko-
ne-

MASKVA, bal. 15. — Visi 
policijos departamento nariai, 
jų tarpe vyriausias komisaras, 
kurio žinioj buvo šimtas kai
mų ir miestelių Bucharos kra
šte, tapo areštuoti ir iki teis
mo sukišti Į kalėjimą. Visi jie 
kaltinami dėl 
mų, papildytų 
ruonius savo 
mėnesius.

Pasirodė, kad « vieną kalinį 
jie sušaudė bv jokio teismo, 
kitus taip žvėriškai kankino, 
kad penki jų mirė bekankina
mi. o du iš proto išėjo.

Kai aukštesnioji vyriausybė 
sužinojo apie dalykų padėtį ir 
paleido iš kalėjimo 153 asme
nis, penkiasdešimt vienas jų 
buvo jau amžini ligoniai: vieni 
jų buvo akli, išvarvėjusiomis 
akimis, kitų rankos ir kojos 
paraližuotos

Vyriausybė dabar surado.- 
kad visi tie policijos nariai 
pirmiau buvo banditai.

Sovietų laikraščiai sako, kad 
ta suimtos policijos gauja, 
viso trisdešimt penki asmenys, 
busią sušaudyti. .

Su Pavasario šventėmis, Velykomis, 
sveikiname draugus skaitytojus, ben
dradarbius, rėmėjus ir visus geros 
valios lietuvius.

NAUJIENOS

Didelės sniego audros 
Nebraskoj

Maskva puola kantoniečių 
vadą Kaišeką

dar labiau pablogė-

MacDonald, kurį 
jo duktė Ishbel, 
čia dvi savaites.

ke-

Miestai miestelai paskendę 15 
pėdų sniege; visokia komu- 

j nikacija sutrukdyta

OMAHA, Net r.. bal.

Enąs vienoj eilėj su
Miandžurijos niiJitaristu' 
Čang Tsolinu

Nitroglicerino sprogi
mas sudraskė du 

darbininkus

MASKVA, bal.

| BORGER, Tex., bal. 15.
Per anksti sprogus nitroglice- 

Rusų finui, kuris buvo pavartotas
Vakarų ir žiemos vakarų Ne-komunistai įtūžę ant genero-1 kasant aliejaus šulinį, du d<n- 
braskoj siautė didelės sniego 
audros,’, privertusio^ diOau- 
sius pušnius. Miestai mieste
liai paskendę pušniuose sie
kiančiuose penkiolika pėdų gi
lumo, 
lizuotas 
klimpę sniego pušniuose, palik
ti gatvėse. Mokyklos tapo ket
virtadienį nuo pietų uždarytos.

lo čian Kaišeko, vyriausiojo' bininkai buvo į gabalus su- 
Kinų nacionalistų (kantonie- draskyti, trys kiti pavojingai 
čių) karo vado, už jo priešini-1 sužeisti.
mąsi komunistiniams elemen-l — -----------
tams kuomintanguose. taigi' šeši darbininkai chenu-

Visoks judėjimas para- politinėj kantoniečių partijoj. ) kaly sprogimo sužeisti 
; ir automobiliai, nu- * . ... ipartijos'

organas 1
Čian
vie-

praneša, 
mitingas, 

karo 
buvo

kaip kontr-revoliucininkas. Ko-1 
munistai dabar kviečią Feny 
Juhsianą, žinomą kaip “krikš
čionių generolą”, susidėti su 
Hankovo bolševikais ir, kovoti 
prieš generolą Čian Kaišeką.

įvykęs 
kuriame 
is čian 

smerkiamas

Italija vėl kaltina Jugosla
vus dėl ‘‘karšto rengimosi 

karui"
ROMA, Italija, bal. 15. — 

i l^iikraštis Giornale d’ltalija 
vėl ėmė aitriai kaltinti Jugo
slaviją. buk pastaroji iš naujo 
pradėjus “karštai ir skubotai 
rengtis karui.”

Už vainiką gavo 13 me-

Kn. Albertas Radvilas 
mirė Meksikoj

14 Meksikos maištininku 
krito kautynėse

MEKSIKOS MIESTAS, 
15. Karo 
skelbia, kad kautynėse 
federalinės kariuomenės 
ir maištininkų bandos
Grande apielinkėj, Michoacan 
valstijoj, keturiolika banditų 
buvę nukauta.

15.

KONTESTAS 
“NAUJIENŲ”

bal. 
departamentas 

taip 
dalies 
Cerro

V UllUIllf S“”' AtF .

tų kalėti; reikalaujami įžymus darbininkų dar
dar $50,000 atlygi

nimo
buotojas, nusižudė

VVASHINGTONAS, bal.
— Lenkų ministeris Washing-j 
tone giavo žinią iš Meksikos' 
Miesto, kad ten miręs kn. Al
bertas Radvilas, buvęs čia 
Lenkijos legacijos patarėjas. >

Uždarė banką
HUNTINGTON, W. Va., bal. 

15. Valstijos bankų depą r- 1 
tamento įsakymu tapo uždą- ■ 
rytas The American Bank of 
Trust kompanija.

cagoje, apielinkčse ir 
plačią Ameriką, kur lietuviai 
skaitlingiau įsigyvenę, dirba 
kaipo kontestantai, kėlime “Nau
jienų” cirkuliacijos, pardavinė
jime “Naujienų” skelbimų ir 
knygų kortų.

KOCKFORD, III. bal., 15.— 
Del pairusios sveikatos nusi
žudė revolveriu John Peters, 
per daug metų buvęs žymus 
darbuotojas vietos darbininkų

Potvyniai vidurinių va
karų valstijose

MEMPIHS. Tenri., bal. 15.- 
Vidurinių vakarų valstijose — 
pietų Illinois, Missouri, Ken- 
tucky, Tennessee, Arkansnse, 
Oklahomęj

PASTABA
Rlytoj, Velykų šventę,1 
Naujienų ofisas bus visą 
dieną uždarytas.

Rusų komunistų 
centralinio komiteto 
Pravda sako, kad gen. 
Kaišekas nūnai atsistojęs 
no j ir toj pačioj linijoj su 
čang Tsolinu, Mandžurios mi- 
litaristu ir šiaurės Kinų armijų 
vadu.

Kominternas siunčia 
perkūnus ant Čian 

Kaišeko galvos
MASKVA, bal. 15. — Komu

nistų internacionalas išleido 
manifestą, kuriame pareiškia, 
kad kantoniečių generalissi-i 
mus čian Kaišekas, kurs kovo
ja komunistus pdlitinėj kanto
niečių partijoj, esąs “išdavi
kas Kinų revoliucijos”, “im
perialistų sėbras” ir darbinin
kų [suprask komunistų] judė
jimo bei komunistų internacio
nalo priešas. 

O
Maskviškis kominternas at

sišaukia į viso pasaulio darbi
ninkus, ragindamas juos reika
lauti, kad svetimos valstybės 
ištrauktų savo kariuomenes iš 
Kinų žemės.

DETROIT, Mich., bal. 15. — 
Dedant vienoj krautuvėj refri 
geratoijo įtaisus įvyko chemi
kalų sprogimas, kurio šeši dar
bininkai buvo sužeisti, trys jų. 
turbūt, mirtinai.

Penki žvejai žuvo per 
audrą jūrėse

15.ST. JOHNS, N. F., bal.
— Manoma, kad per audrą 
rėse žuvo penki žvejai, kurie 
praeitą šeštadienį buvo nedi- 

T’Įdėliu laivu išplaukę žvejoti. Vi
si ieškojimai jų iki šiol nedavė 
jokių vaisių.

DVI MOTERIŠKES RADO 
PLĖŠIKŲ NUŽUDYTAS

GALVESTON. Tex., bal. 15.
Jų gyvenamajame bute ra

do negyvas, su suskaldytomis 
galvomis, dvi moteriškes, Jea- 
nette Pate ir Blanche Ever- 
ett. Manoma, jas užmušė įsi
laužę plėšikai.

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

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros’

Macatawa Park vasari- 
' nis rezortas išdegė

Ugnis nušlavė 60 trobų; nuo
stoliai siekia $300,000

| AURORA, III., bal. 15.' — 
“Naujienų” Kontestas eina‘Mergina Dorothy VVestervelt,

Apie šimtas vyrų ir moterų Chi 21 m., buvus Northern Illinois 
po visą;Teachers (’ollege studentė, ku

rtą praeitų metų balandžio 1 
dieną trys turtingų tėvų sūnus 
buvo pasiėmę automobiliu pa
važinėti, o išsivežę į laukus gy
vuliškai su ja*, pasielgė ir už tai 
paskui buvo nuteisti kiekvie
nas sėdėti trylika mėnesių ka-

“Naujienos” ragina visus sa- įėjime, dabar vėl skundžia
vo skaitytojus, visus draugus ir juos teisme, reikalaudama iŠ 
pritarėjus, teikti visokeriopą pa- jų $50,000 atlyginimo. Nu- 
ramą veikiantiems “Naujienų” skriaudusieji ją turtingi vaikė- 
kontestantams, kad jiems sek-įza*» kurie dabar sėdi savo bau- 
tusi už jų įdėtų triūsų labui sm? kalėjime ir iš kurių <la- 
"Naujienų” laimėti kuodidžiau- bar nuskriaustoji r ' -
sias dovanas. idar Pini£iško atlyginimo, yra tojai buvo priversti

Leonard Rich, Stanley Kurt ir namus ir kraustytis į saugos- džiasi 6:31 valandą. Mėnuo Moliai
Emerson Wilson. nes vietas. teka. 6:09 valanda vakaro. 300,000 dolerių.

ir Kansase, taigi atmaina; 'stiprokas pietų rytų | HOLLAND, Mich., 
Mississippi upės srityse, siau- ir pietų krypties vėjas. C ‘ 1 -;1;
čia dideli potvyniai. Dideli slė- Vakar 
nesnių vietų plotai užlieti. Kai minimum 44°, maksimum 72° suros rezorte, 

reikalauja kurių miestų miestelių gyven- Fahrenheito. 1__________ ________ T
apleisti! šiandie saulė teka 5:09, lei- daug kitų trobų gadino, 

apskaičiuojami

, bal.
Gaisras, kilęs netoli nuo 

temperatūros buvo esančiame /Mačatawa Park 
sunaikino

1 šešiasdešlimt vasarnamių

čia 
va- 

apie 
ir

Nuo- 
arti

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos Koperacijos Pankas — pinigų ’gavdjams. Grei
tumas įeina į patarnavimą.

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJII'^NAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 234G Wcst 69th Street.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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“SENIAUSIAS RANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint biznį Kovo 23, 1927 in., kaip yra 
padarytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Nušovė merginu 
sekiotoją

RESURSAI
l'uskola ir (Uscountąi ......................................................... $3,017,619.25
Ovoidiaftai ............. I—..................y........... *................................. 690.59
J. V. Valdžios Investmentai ............  .•....... 127,051.54
Municipalini ir Korporacijų Bonui ..............................     512,858.96
Bunkon namas (E(|uity> ...........................   168,600.00
Rakandai ir įrengimai ..................................................   19,813.87
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų ..........................  520,996.02
Kiti turto šaltiniai ...........Y........................................................... 2,431.25

Viso turto .......................................... $4,370,061.48

ATSAKOMYBE
Capital Stakaa ............... -...........................    i. $200,000.00
Surphis ..........................................................................   200,Q00.00
Neišdalintas pelnas ............................................................   110,265.14
Rezervo accountai ......................................  30,351.68
Dividendai neapmokėti ......................................................................  31.00
Depozitų .................................................................................... 3,809,701.00
Priguli Rankoms ..................   10,040.55
Kitų atsakomybių ........................................    9,672.01

Viso atsakomybių .............................. $4,370,061.48

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

PIRKIT SEKAMAI ŽIEMAI ANGLIS 
DABAR!

Dabar yra laikas nusipirkti anglių sekamai
v • •žiemai.
Iš priežasties nešaltos žiemos ir pigesnių da- 
statymo kainų ir kad musų trokai, vežimai 
ir jardų darbininkai turėtų darbo laike pa
vasarinių mėnesių, mes numažinome kainas 
už anglis ir coke vartojamus namuose ir 
apartmentiniose namuose.
Pirkimas dabar Reikš PIGESNES KAI- 

- NAS, ŠVARESNI DASTATYMĄ, GE
RIAUSIOS RŲšIES ANGLIS, ir gausit už- 
ganūdinimą turėdami anglis skiepe, sveika
tų ir patogumų savo šeimynai užtikrintų 
kuomet pirmi šalčiai atsiras.

Reikalaukit Specialių Balandžio 
Mėnesio Kainų 

NUSIPIRKIT SAU ANGLIŲ 
PERSITIKRINIMUI!

Kiekvienas tonas turi užganėdinti arba mes 
jį atsiimsime ir jums pinigus grųžinsime.

Franklin 6400

(onsumers (ompany
ANGLYS — COKE — LEDAS

— NAMŲ MATERIOLAS
...... .......................

OLDSMOBILECOACH
$1147 Dastatomas

Ar jus pastebėjote koks puikus antrarankis Oldsmo- 
bilius yra pardavimui?
Ar jus girdėjote apie tikrą patarnavimą koki mes 
teikiame? •
Ar jus žinote, kad Oldsmobile karas atliks tiek pat 
kaip ir bile kitas karas tos pačios klesos.
Klauskite žmonių kurie turi jį. Atsišaukite prie mu
sų ir daleiskite vieną dastatyti jums.

THE SHERIDAN ROAŪ MOTOR SALES
16 So. Sheridan Road, Waukegan, III,

Tel. Waukegan 3335

Phones Humboldt 4532—0506
KAPLAN PIRTIS

Rusiškos, Turkiškos ir vanos visokios 
rų šios

Atdara dieną ir naktj. Moterų vanos 
atdaros iki 10 vakare:
1914-1916 W. Diviaion 81., arti Robey

Hughes paskirtas poli
cijos viršininku

Prižada išvyti piktadarius j 90 
dienų

Mayoras Thompaonas užva
kar policijos viršininku paski
ro Michael Hughes, paskilbusį 
vagiu gaudytojų. Prie pirmes
nės Thompsono administraci
jos Hughes buvo detektivų vir
šininku; pastaruoju gi laiku 
jis buvo plentų (vieškelių) po
licijos viršininku.

Thompaonas savo kampan! 
joje skelbė, kad jis per 90 
dienų po užėmimo mayoro vie
tos išvarysiąs iš miesto visus 
paskirimo jį policijos viršinin- 
paskirimo jį p< įlies jos viršinin
ku, pareiškė, kad jis stengsis 
tą Thompsono prižadą balsuo
tojams išpildyti. Jis pirmiau
sia stversis nuo didžiųų pikta
darių ir juos išvysiąs, o kiti

Prie Wacker Drive ir Frank- 
lin gatvių policistas nušovė 
taksikabe Tony Soulis, <39 m., | 
414 N. Clark St., kuris sekė 
dvi kitu taksi kabu važiavusias 
merginas. Josios ir pasišaukė 
policistą, kad jas apgintų.

Dvi merginos, Gertrude Suk 
livan, 26 m. ir Dorothy Ro- 
gers, 2.3 m., 1008 N. Clark St.,
paskui pasisakė policijai, kad 
jos pažystančios Soulis jau 
kelias savaites laiko. Jis pavo
gęs iš jų kambario laikrodį ir 

|kada jos už tai jį apkaltinu
sios, tai jis prigrūmojęs jas 
nužudyti. Pamačiusios, kad jis 

I vis slankinėja apie jų namus, 
• jos nusitarė išsikelti kitur ir 
pasišaukė taksihabą. Bet jis 

'pasiėmė kitą taksikabą ir visur 
jas sekiojo. NelK*pakęsd:imos 
to sekiojimo, jos pasiskundė 
policistui Orrie Holland., Tasis 
priėjo prie Soulis taksikabo Ir 
IMiprašė išlipti, kad galėtų iš
kamantinėti. Bet vieton to, 
Soulis bandė išsitraukti savo 
revolverį. 'Pečiaus policistas 
buvo greitesnis ir Soulis krito 
negyvas nuo policisto kilikų.

piktadariai pamatę, kad su jais 
baikų nekrečiama, tai esą ir 
patys išsinešdinsią iš Chica- 
gos.

Kas bus paskirtas detektivų 
viršininku, dar tikrai nežino
ma, tečiau spėjama, kad Įeit. 
Wm. E. O’Connor ar k<ų>t. 
Martin Mullen.

Nušovė miegantį vyrą
Kuomet Andrevv Brogan, 45 

metų, miegojo ant sofos savo 
namuose 2024 Clifton Avė., o 
kitam kambary miegojo jo 
penki vaikai, jo pati atsikėlė, 
pasiėmė revolverį ir priėjusi 
prie jo, visai jo nežadindama, 
paleido šūvį į galvą, jį ant vie
tos nušaudama.

Tada Broganienė nuėjo prie 
vaikų, įsakė jiems būti ra
miems, o dviem .vyresniem 
sunam pašaukti policiją, p'isi- 

į rėdė išeiginiais drabužiais ir 
pati sau paleido tris šūvius į 
galvą. Bet gi šūviai praėjo pro 
šalį, vien tik odą nubraukdami.

Vaikai sako, kad abu Bro
gan tankiai bardavusi. Jis yra 

i buvęs policistas, dabar dirbęs 
miesto elektros departamente. 
Policija sako, kad iš jos palik
tų užrašų aiškiai matyt, kad ji 
buvo pamišusi.

Nupirko žemę paštui
Iždo departamentas paskel

bė, kad žemė naujam Chicagos 
i paštui jau baigiama nupirkti. 
Naujasis paštas bus tarp Ca- 

; nal, I tamson, Clinton irxPolk 
gatvių. Veik visa žemė ten 
priklauso Marshall Field and 

ICo., Valdžia už tą žemę mokės 
$3,890,0(1(1, arba po $17.33 už 
ketvirtainę pėdą. Ta žemė bus 
nupirkta kaip tik bus spėta 
peržiūrėti nuosavybės popieras. 
Likusi nedidele dalis to bloke 
priklauso W. J. Mayer Co., su 
kuria dabar yra vedamos dery
bos.

Nors žemė dabar bus nu
pirkta, bet naują paštą galima 
bus pradėti statyti tik tada; 
kada susirinks naujas kongre

sas ir paskirs tam reikalui pi
nigų, nes dabartiniame kon
grese, delei įvykusio filibus- 
terio, pinigų tam reikalui ne
spėta paskirti. Tvirtinama, kad 
naujasis Chicagos paštas biu 
puikiausias ir geriausiai su-

Kerenskio prakalbos
Jau buvo minėta, kad buvu

sia Rusijos laikinosios valdžiom 
premjeru, Alenksandras Ke- 
renskis, atvyksta Chicagon. 
Balandžio 24 d., 2 vai. po pies
tų, jis kalbės Ashland Audi
torijoj. Kadangi manoma, jog 

'susirinks labai daug žmonių jo 
'pasiklausyti, tai tikietai ge
riau bus įsigyti iš kalno. Tikie- 

j tai jau galima gauti “Naujie
nose” ir “Aušros” knygyne. N.

Soulis jau buvo žinomas po
licijai ir buvo baustas už ne
šiojimąsi revolverio.

Pakartas už žmog
žudystę

John Walton Winn, kuris 
pagelbėjo savo mylimajai senu
tei Eliza Nausbaum nužudyti 
josios vyrą Albert, kad galė- 
tų paveldėti jo turtą ir didelę 
apdraudą, vakar tapo pakartas 
pavieto kalėjime. Jo mylimo
ji gi yra nuteista visam am
žiui kalėjimam Kiti pagelbinin- 
kai nuteisti trumpesniam lai
kui kalėj iman.

f --------------- —T“

Apiplėšė vidurmiesčio 
sankrovą

šimtams v-durmiesčio darbi
ninkams gryžtant iš darbo na
mo, du negrai plėšikai įėjo į 
Regai čeverykų sankrovą, 43 
So. VVabash Avė., surišo mana- 
žerį ir klerką ir pabėgo pasiė
mę iš registerio $1,000.

VELYKŲ PIETAI

Jus negalite džiaugtis sa
vo Velykų pietais? Well, 
mes žinome daug žmonių, 
kurie bijo valgyti sunkius 
valgius. Pagaliau geras 
draugas pasakė jiems apie 
Trinerio Kartųjį Vyną, tai 
yra gera pagelba dėl silpno 
skilvio.

Jie bandė šias malonias gy
duoles ir dabar gali valgyti 
bile kokį valgį. Pabandykit 
ir jus patys ir pamatysit 
kaip prašalina rugštumus iš 
skilvio, prašalina raugėjimą 
ir nerviškumą. Jos yra daug 
geresnės negu kas nors pa
vojingo paprotį gaminanti 
prirengimą! “Mample Lake, 
Minn., Kovo 1. Daugelis 
žmonių sako, kad išrodau 
geriau negu keli metai at
gal. Trinerio Kartusis Vy
nas tai padarė ir aš tai pas
akiau kiekvienam. Charles 
Miller.” Pas visus gyduolių 
vertelgas (sampelis prisiun
čiamas gavus 15c. per Jo- 
seph Triper Company, 1883 
S. Ashland Avė., Chicago, 
III.)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačio? Naujienos 
yra naudingos.

Suėmė daug opiumo
..t. ... fT, w ••»

Policija gavusi žinią, kad 
stambus opiumo . pardavėjais 
rengiasi susitikti “draugą” 
prie Clark ir Adams gatvių, 
pati ten nuvyko ir rado be
laukiantį chinietį, kurį tuojaus 
suėmė. Jis pasisakė esąs Gin 
Ycn, 28 metų, iš Dayton,' Ohio, 
ir gyvenąs vidurmiesčio hote- 
ly. Jo kišeninį rasta revolve
rį. Policija privertė jį nusi
vesti į savo hotelį ir padariusi 
kratą jo kambary rado už $50,- 
000 opiumo. Spėjama, kad jis 
pirkliavo opiumu urmu ir pri
statinėjo jį chiniečių opiumo 
urvams.

Sutrinimai
Greita pagelba nuo skaus
mo. Apsaugoja nuo te- 
veryko spaudimo.

Aplinkose ir čeverykų 
krautuvėse

DlScholVs
"Z/mo-pads

Uidčkit vieną ir
skausmas
pranyks

Velykų šokis
Rengia

LIETUVIU RAUDONOS ROŽES KLIUBAS

Nerišlioj, Balandžio-April 17,1927
Lietuvių Liuosybės Svetainėj 

l lth St. ir 49th Ct., Cicero, III.

Tikietai 50c, su drabužių padėjimu
Pradžia 7:30 vakare

Muzika J. F. POCIUS

Garsinkites “NAUJIENOSE”
*

VELYKŲ BALIUS
Rengia

•I

BRIDGEPORTO LIETUVIU 
POLITIKOS IR PAŠELPOS

KLIUBAS

Velykų Vakare, Balandžio 17 diena
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3132 So. Halsted Street

Pradžia 7 vai. vak. įžanga 50c

Nors virš minėtas Kliubas visada parengia gra
žius vakarus, bet šitas Balius bus kuogražiausis, nes 
rengimo komisija deda visas galimas pastangas, kad 
visus užganėdinus.

Šokėjai turės progos pasišokti prie geros mu

zikos, nes S. Martinkus pasižadėjo sudaryti geriau
sią Orkestrą. Taipogi bus skanią valgių ir gėrimų; 
margų kiaušinių daužymas, ir taip toliau; todėl ku
lio atsilankys nesigailės.

Kviečia KOMITETAS

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAJS — SUTAUPYKITE PUSE
Pasinaudokite iš musų Lengvų Išmokėjimų Plano—-tiktai biski jmo- 
kėkit, o kitus mažais mėnesiniais išmokėjimais kaip jums tinka.
Mes turime stake pilną pasirin
kimą plumbingo reikmenų. Mu
sų kainos yra visuomet žemos— 
užganėdinimas garantuotus.

Mes taipgi jvedame namų ap
šildymą j bile kokį namą arba 
apartamentą; garą arba karš
tą vundenj.

Atsilankykit pas M. LEVY Pirmiausiai
Musų trisdešimties metu biznio patyrimas garantuoja teisingą 
reikalų vedimą su kostumeriais. Jus čia gausite viską kas reika
linga prie plumbingo ir namų apšildymo.
Mes turime pilną pasirinkimą garantuotų vartotų dalių dvi namų 
apšildymo ir plumbingo, apkainuota labai pigiai.

PASTEBĖKITE ŠIAS NEPAPRASTAS VERTES
Mes ką tik nupirkome prausinyčių Įrengimus ir pečius. Mes gavome labai pigiai, todėl ir jums ati
duosime pigiai ir sutaupysime jums pinigų.

šis prirengimas padarytas iš pirmos rųšies ena-
mel inateriolo, 4*/j ar 5 pėdų vana, porceiinė ena- 
meliuota lavatory ir eloset prirengimas su inaho-
gany arba aržuoline sėdynė ir 
uždangalu, už

3 šmotų prausynių prirengimas 
$62 vertės

$49.95
KARŠTO ORO FURNAS

Furnas, kuris suteiks jums pilniausi 
užganėdinimą už tikrą ekonomiją. Jis 
visuomet suteiks jums šiltą, drėgną 
orą, liuosą nuo bakterijų ir dulkių. 

Ideališkas furnas dėl sveika $49 
tos ir patogumo. Puiki vertė

ATDARA 
VAKARAIS 
IKI 8 VAL. 
NEDĖLIOJ 
IKI 1 VAL.

$75 vertes
CLOSET’O OUTFIT’AS

$19 vertės
Tankas yra pa
darytas iš vit- 
ieous porcelėno. 
Pritaikytas s u 
brėžiniais su
jungimais. Ar- 
žuolo arba ma* 
hogany sėdynė 
ir da n g t e I i s. 
Pilnai prireng
tas

$13.95
Musų Apšildymo Namy 
Iniis'crlą Departamentas 
yru visuomet dėl Jūsų 
patarnavimo. Palaukite 
rnumln, mes atHiŲBime 
atstovą bile kada.

MLEVYtCOn
COm^JER STATE £ 22^ ST

Tel j visus skyrius—Calumet 0644-0645
South Chicago Skyrius — 9300 Cominercial Avė. Tel. Saginaw 4847 

Kad tikrai gavus šias speciales kainas, atsineškit su savim šį skelbimą
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Šeštadienis, Balam! 16, 1927 NAUJIENOS, Chicago, UI. 8
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KORESPONDENCIJOS

i ;

Ar Jus Kraustotes?
Kuomet einate į naują flatą, tai gal manote 

daryti kokias nors permainas * • 
štai yra keletas bargenų kurie yra geri

šis outfitas susideda iš Germain Del-A- 
Nitt* lankos, nikeliotas elbow, aržuoli- 
nc arba mahogany sėdynė. Viskas

........................ $15.25

Pilnai prirengtas su basin faucetais, 
nikelioti trap, kai kurie tik biskį-
Jgadinti ............................ $17.50

Ir augščiau
Apron ir roll rim lavatories, pri
rengtos ........ $6.50
______ Ir augščiau

Šis gasinis šildytuvas puikios vertės 
už

$5.85

Mes turime pilną pasirinkimą plumbingo materiolo 
ir reikmenų. Dabar yra geriausias laikas pirkti ir 
Įsivesti i namus garo arba vandens šilumą. Reika
laukit katalogo. Reikalaukit musų pardavinėtojo ku
ris atsilankys į jūsų namus.

SOL ELLIS & SONS, Ine 
2118-20-22 S. State St. 4600-06-08 W. 22nd St. 
Phone Victory 2154 Phone Cicero 130

Garsinkities “ Naujienose”

Montreat, Canada
Lietuvių janimas pradeda judėti

Kovo (i d. įvykęs kelių lietu
vių januolių susirinkimas paši
laiti kas link sudarymo “Lietu
vių Jaunimo Kultūros kuope
lės’’, sukėlė dideli norą čia gi
musiam .jaunimui, kurie sušau
kė visuotiną susrinkimą kovo 

18 d. j Lietuvių “Vytauto“ Kliu- 
hą ir čiagimusiųjų balsų dau
guma notare sudaryti “Liet, 
laimimo Sporto Kliiibą". Ir 
tuojau išrinko komisiją iš 3-jų 
narių tuo reikalu rūpintis-. Ant 
vietos susirašė 39 nariai. Ko
vo 13 d. susirinkime nieko pro- 
duktingo nenutarė, (ii kovo 20 
d. j susirinkimą atvyko 21 na
riai ir 20 svečių, kur nutarė 
pamainyti vardą, vieton “Liet, 
laimimo Sporto Kliubo’’ pava
dinti, Liet. Jaunimo Draugija, 
(bepartyvė, su partyviais na
riais) ir sulig dienotvarkės išrin
ko valdybą iš 5-ių asmenų, i 
kurių įėjo: J. Mistikas pirminin
kas, V. Baščauskas v i c. pirmi
ninkas, (i. (iriškunas, sekreto
rius, M. Ivanauskas, sekies, 
padėjėjas ir J. Milleris (jo lie
tuviška pavarde Juškevičius), 
kasiulius. Valdybos buvo pa
tukta pranešimas ką mano 
veikti draugija. Svarbiausieji 
punktai yra: 1) pirma pagalba 
ateiviams čia gimusioms gavi
me darbo, ligoje ir norintiems 
pagelbėti gauti pilietybės po- 
pieras; 2) steigti vakarinius* 
anglų, franeuzų ir lietuvių kal
bų kursus; 3) steigti knygynė
lį; 4) darbuotis meno srityje: 
rengti vakarėlius, steigti* stygų 
archestrą ir, sulig išgalės, 
chorą; 5) rengti soprtą įvairių 
rūšių ir įvairiems metų sezo
nams.

Ketvirtas susirinkimas jvvko ■ **< > J ' ' * *kovo 27 d., kur buvo svarsto
ma Įstojamasis mokestis ir ta
po priimta; mėn.— 25c, įstoji
mas 50c (Manoma gal ateityje 
pataps draugiją pašelpinė); 2) 
nutarė surengti vakarėlį su šo
kiais po Velykų šeštadienio va
kare, draugijos naudai); 3) iš
rinko stygų orkestrui sudaryti 
pirmininkų, ir 4) sporto tvar
kymui pirm. Kitas susirinkimas 
nutarta laikyti Verbų sekma
dieny, kur numatoma svarsty
mui įsteigimų kursų ir kny
gynėlio ir kiti sumanymai. Iš- 
siskirstant susirinkimui draugi
ja turėjo, sulig sąrašo, 50 na
rių.

Taigi matosi, kad januolių 
draugija smarkiai auga ir žen
gia prie šviesos tikslo. Nors 
daug dar draugų žiuri į tos 
draugijos pirmus žingsnius su 
pašaipa ir taipgi nepatenkinti, 
kad išrinktieji į komisijjų 3 
draugai, kuriems buvo pavesta 
rupinties sudarymu “Liet. Jau
nimo Kultūros Kuopelės’’, su
stojo veikę ir prisidėjo prie 
viršminėtos draugijos. šiuo 
klausimu aš noriu išreikšti sa
vi atmintj. Keikia turėti omeny, 
kati <5ia. gimusieji jnti n uol i ų no- 

rai ir idėjos turi daug skirtin
gumų nuo musų. Mes, ateiviai, 
patys turime suprasti, kad mes 
dar mažai teatsinešem su sa
vim iš nesenai atgimusios tė
vynės Lietuvos kultūrinių tur
tų ir švelnumų, kuriais mokė- 
tumem pritraukti prie lietuviš
kumo čia gimusį jaunimą; jų 
čionykščios draugijos, sportas, 
mokyklų draugai, * prigimtoji 
kalba, teatrai, muzikos, šokiai, 
papročiai ir t.t. ir t.t.— traukte 
traukia nuo lietuviškumo, kitaip 
sakant, jie jau yra pagauti ka- 

' nudizmo. Ir tod>el rimtai žiū
rint, dėl bendro musų lietuvių 
susivienijimo, nutautėjimo iš
vengimui ir mums bendrai dir
bant su jais prasilavinimui kal
bos žvilgsniu reikia jungtis į 
vieną draugiją. Draugija (t. 
y. valdyba) pasižadėjo laikyti 
nepartyviai ir susivienijimo

žvilksniu, mano nuomone svei
kas dalykas.

čionykščiai komunistėliai irgi 
putno.ja dar neprisirašiusius 
draugus. Jie čia turi ALDLI). 
kuopą ir praeitais metais po 
keliolikos metų jų gyvavimo, 
kad prisidėjo ar 8 draugai, tai 
dabar jų draugija turi narių 
n<et 13!—P. Y.

Kenosha, Wis.
Nedėlioj, balandžio 3 d., Įvy

ko ilgai lauktas Dailės Ratelio 
koncertas, kuris visais atžvil
giais pavyko kuopuikiausia. 
Nors tų pačių dieną buvo kiti 
du parengimai, bet pasirodė, 
kad Kenosha lietuviai prijau- 
čia ir remia D. Ratelį, nes Ra
telis daro parengimus ne vien 
tik dėl pelno, bet kad duoti 
publikai ką nors iš dailės ver
to pamatymo ir pasiklausymo. 
Taigi ir šis koncertas buvo 
toks, kokių retai kur parengia 
mažesnėse lietuvių kolonijose. 
Koncerto programas buvo pla
tus ir įvairus, bet svarbiausia 
lai tas, kad visas programas 
buvo atliktas savomis spėkomis 
— vien tik Ratelio narių, ir vis
kas buvo atlikta kuopuikiausia. 
Jas parodo,’ kad Ratelis turi 
spėkų, su kuriomis gali pasiro
dyti.

Programą atidarė D. Ratelio 
mišrus choras, sudainuodamas 
tris dainas, paskui sekė solo, 
duetai ir kvartetai.

Labai puikiai pasirodė rate- 
liečiai vyrai solistai: T. Bagdo
nas, K. Druklenis ir S. Elijo- 
šius, kurie labai gražiai padai
navo po porą dainelių, ypatin
gai T. Bagdonas, kuriam ver
tėtų ir toliau lavintis dainuoti 
solo. Toliau šėke merginų so
lo; dainavo p-lės: Nora Klimiu- 
tė, A. Radavičiutė, O. Jociutė 
ir L. Balčaitis. Ypatingai pui
kiai dainavo p-lės N. Klimiutė 
ir A. Radavičiutė, kurių puikus 
balsai tiesiog žavėjo publiką. 
Moterų kvartetas, kurį dainavo 
N. Klimiutė, A._ Jalinevski, M. 
Nevardovski ir M. Williams, iš
ėjo tiesiog žavėjančiai. A. Pū
ras, saxophone solo, atliko tik
rai artistiškai. D. Ratelis gali 
pasididžiuoti, turėdamas savo 
tarpe tokį gabų dainininkų ir 
muziką kaip A. Pūras. Toliau 
sekė D. Ratelio vyrų choras, 
kuris nors nesenai susitvėrė, 
bet gana gerai sudainavo ketu
rias dainas. D. Ratelio stygų 
orkestras, kaip ir visada, pub
likai labai patiko. A. Balčaitis 
gana puikiai atliko klasiškų 
šokį. Prie to buvo ir daugiau

ANGLIS
3 Dienų Fili U p Išpardavimas. Tik
tai panedėlyj, utarninke ir seredoj

1 POCAHONTAS, $7
Navy Standard arba West Vir- 

ginia Peerless Brand dideli šmotai, 
duoda daug šilumos, 2 tonai $8, 3 
tonai $7.75, 5 tonai $7.25, 10 tonų 
$7.15, 50 tonų arba karlodas $7. 
Oustntoiim C. O. D. t rokais, žvie- 
žios ift kasyklų, tuojau kxtii>
norite prieš gegužio 15, jei užsa- 
kysit tuojau Chicago, Oiik Park 
arba Cicero. Jei mes skelbiame že
mesnes kainas prieš .dąstatymų, tai 
pirkėjas tuoinl pasįįiauduoja. Su- 
organizuokit kliubų dėl karlodo, 
gausit po $7 tonui ir jus gausite 
$7.50 cash už suorganizavimų kliu
bo.

Pohahontas Egg, $9.25, Coke, 
range arba nut, $10.50. Franklin 
arba W. Ky., Lump Egg arba Nut
2 tonai $7.75, 3 tonai $7.50, 5 to
nai $7.

Streikas 1922 pakėlė Pocahontos 
kaina iki $12.50 Sept. Anglijos strei
kas iki $10, jei dabartinis streikas 
nusitęs iki Sept. kainos vėl bus $10 
arba $12. Pirkit iš laiko yra musų 
patarimas. Mes norime gauti vyrų 
ir moterų dėl suorganizavimo kliu
bo dėl pirkimo karlodų. Dasidėkit 
$25 iki $50 į savaitę prie savo įp
laukų. Rašykit dėl informacijų.

United Coal Buyers 
of Chicago

Mine Rėps, ir VVholesale Distributors 
Chiunber of Commerce Bldg.

Musų Skyriai Yra Visame Mieste 
Orderio Departmento Telefonai

Franklin 5390 — 5391 7
Kainos atpigintos dėl Publikos 

Laikykit šitų skelbimų savo žinioj.

[Pacific and Atlantic Photo]

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

1120 So. Ridnnond Street

Yards 4951
Mis. Aniclia Jarusz-Kaushilias

AKUŠEREA 
3252 So. Halsted St.

Raoul Rochette, kuris prigau- 
lingu budu išviliojo iš paryžie
čių apie 40,90(1,000 frankų. Da
bar jis randasi kalėjime.

pamarginimų, kuriuos čia sun
ku visus suminėti. Programą 
užbaigė 1). Batelio Mišrus cho
ras.

Visas koncerto programas ir 
vakaro tvarka buvo vedama ir 
atlikta labai sumaniai, už kų 
D. Ratelis ištaria kuoširdingiau- 
s*ią padėkų rengimo komisijai: 
Z. Banienei, S. šlegerienei ir J. 
Martinui už jų tokį didelį dar
bų, kurie nesigailėjo pašvęsti 
savo laiko ir triūso atlikti tokį 
didelį dalbą. O Batelis taipgi 
taria ačiū visiems rėmėjams ir 
to vakaro darbininkams ir vi
siems, kurie kokiu nors bildu 
prisidėjo prie surengimo to 
koncerto.

Dabar Batelis rengiasi prie 
naujo koncerto, kurį duos SLA. 
328-tai kuopai, Mihvaukee, 
Wis., gegužės 15 dienų.
—J. Pabarška, D. Babelio korės.

Viršuje Universal 
State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmones Amerikos 
NAUJIENAS labiausia 
mėgsta.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Tel. Yards 1119
Baigusi ak ule 
rijos kolegiją: 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pe 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei 
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite ua 
geibų.

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

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
I)0WIAT—SASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų
v » ------- *

įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621

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

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

Nedėlioj 10 iki 1

Visus kostumerius, pažįstamus ir draugus sveikinam su 
Velykų šventėmis ir velijam visiems smagiai pasilink
sminti. , /

StanKo-N estor
Real Estate i' > i j

5097 Archer Avė., Kampas Keeler ‘;
Tel. Lafayette 6036

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom StM Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3323 Soath Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGEUONIS
ADVOKATAI 

Miesto Ofisas 
190 No. State S t., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

Tel. Yards D14Į
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. —- Ingaliojimai. — Pas-

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyji 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Waskington SU 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Te). Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8395 
- -

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9601

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

1.O7&O £?«». Michlgan
Tel. Pullman 5950

Specialistai Abitrakti 
Vedėjas visų teisi*

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 8. La Šalie SU Room 2Dtl
Te. Randolph 1184—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. ▼. apart Panedėlio ir 
Pitnyčios. \

JOHN T. ZURIS
Advokatas

105 W. Monroe St.
Room 1303

Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare
Tel. Central 3905

Res. 4624 So. Francisco Avė.
Tel. Lafayette 9477
Nuo 7 iki 9 vakare 

l.. -........ ......... !

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 09I>4

DR. MADRIDE KAHN
' 4631 So. Ashland AVe.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 8 
vakare. Nedėliomia nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 8200

MR. HERZMAN -®»
-IŠ RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akuieris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisui.

Ofisas ir Laboratorija: 1026 W. 
18th St^ netoli Morgan St.

VALANDOS* Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Dienomis i Canal 
3110. Naktj

South * hore 2228 
Boulevard 4186

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

Telefonai:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:82 vai.
vakaro. Ne.lčliomiH nuo 10 valan

čios ryto iRi 12 vai. ciion^
Tel. Midway 2880

\ I ■ ■■ 11! I I !■ I ■ rn III M—————Z

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusaa Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

DR. M. J. SHERMAN ’
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomia, kampas 18 ir Bile 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfaz 6858

X. , ■ , I. /
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KIUŽIS LIETUVOJE

Peržiurėjus visas žinias, kurios per keletu paskutinių 
dienų buvo paskelbtos apie Lietuvą, darosi aišku, kad te
nai įvyko daug daugiaus, negu paprastas Seimo paleidi
mas. Ir svarba yra ne tame, kad Smetona paskelbė atvirą 
karinę diktatūrą. Diktatūra buvo ir prieš tai, ir tai gana 
atvira. Antra vertus, visiškai neigti Seimą ir smetoniniai 
smurtininkai vargiai galės kiek ilgesnį laiką. Telegramo
je, kuri vakar tilpo “Naujienose”, kalbama, kad nauji rin
kimai' į Seimą busią paskelbti.

Bet įdomu yra ve kas. Diktatorium Smetona paskyrė 
krašto apsaugos ministerį Merkį. Kodėl Merkį, b ne Volde
marą, kuris yra ministeris pirmininkas? Ir kodėl visa ga
lia pavesta vienam ministeriui, o ne ministerių kabine
tui? I '■ | HSlfM

Merkys yra krikščionis demokratas. Taigi to dikta
toriaus paskyrimas rodo, kad valdžia pateko į klerikalų 
rankas. Klerikalai, vadinasi, faktinai jau nuvertė tauti
ninkų valdžią!

Kad šiaip-taip atsirėmus prieš krikdemus, Voldema
rui reikėjo eiti kartu su “ūkininkų partija”, kuri dalyva
vo jo kabinete. Bet rytiniuose laikraščiuose paskelbta ži
nia sako, kad paskutiniame 3-jo Seimo posėdyje “skipiti- 
ninkai” jau balsavę su opozicija. Reiškia — susidariusio
ji po gruodžio perversmo koalicija suiro. Iš trijų partijų, 
įėjusių į valdžią — krikščionių, tautininkų ir santariečių 
— pasiliko valdžioje tik dvi. Ir kuomet koalicija šitaip su
bliūško, tai natūralūs dalykas, kad valdžioje svojįo cen
tras susyk, pašlijo į klerikalų pusę.

Šitaip atsitikus, normalėse sąlygose butų turėjęs per
siorganizuoti visas kabinetas. Premjero vietą butų turė
jęs užimti koks nors krikščionių bloko šulas. Bet kai da
bar, kuomet tarp valdžios ir Seimo daugumos eina atkak
li kova, tai kabineto perorganizavimas buvo negalimas, 
ir iš to keblumo Smetona laikinai rado tą išeitį, kad pa
darė klerikalą diktatorium.

. Kita išeitis buvo — visam kabinetui atsistatydinti. 
Bet tai butų reiškę galą “naujajai erai”. Demokratinė ko- 
alicija-liaudininkai su socialdemokratais — vėl butų su
grįžusi valdžion, ir daugeliui tą šposininkų, ką per pasku
tinius tris mėnesius vaidino “didvyrių” roles, butų tekę 
atsisėsti už geležinių krotų.

Ve dėl ko “tautos vadas” Smetona ryžosi dar kartą 
sulaužyt konstituciją ir išbandyt diktatoriškus Merkio 
gabumus.

Ne ilgai tečiaus ir šituo žaislu jam teks džiaugtis. 
Jeigu mažiaus kaip per keturis mėnesius susmuko ta val
džia, kurią buvo pagimdęs sėkmingas karininkų “pučas”, 
tai veikiausia nereikės nė keturių savaičių, kad suban
krutuotų ir šis nuvytusios “naujosios eros” padaras!

DAUGIAU ŽINIŲ APIE SEIMO 
PALEIDIMĄ

Be pirmosios žinios, atėjusios 
tiesiog iš Kauno, apie Lietuvos 
Seimo paleidimą “Naujienose” 
vakar buvo įdėta da ir prane
šimas iš Londono, šitame pra
nešime yra trys nauji dalykai:

Viena, kad “busią paskelbti 
nauji Seimo rinkimai. Ar pati 
valdžia žada juos paskelbti, ar 
tik žmonės laukia, kad jie Inu 
paskelbti, — telegramoje nepa
sakyta. ,

Antras naujas dalykas tas, 
kad valdžia mėginanti pateisin
ti Seimo ĮNileidimą tuo, kad ji 
susekusi vai. liaudininkų ir so
cialdemokratų “sąmokslą” su 
ginklo pagalba nuversti valdžią.

Trečia naujiena tai — kad 
Seimas buvo priėmęs ne tik ne
pasitikėjimo rezoliuciją prieš 
valdžią, bet ir nubalsavęs, kad 
suimtasis vai. liaudininkų atsto
vas Dr. Pajaujis esąs nekaltas.

Visimokijimo kalnai
I Chicago je — paltu:
1 Metams —........  , ■■ ---------

Puti Bintu---------------------
Trinu mlDMians----------

.71

18c 
78c

Chicago jo per neiiAtojeai
Viena kopija--------------
Savaitei_____________
Minėsiu!_____________

Suvienytose Valstijose. ne Chicagoje, 
paltui

Metanu .......  |7.00
Pusei metu 8.H
Trinu minesianu-------------------1.75
Dviem mėnesiams ........------------ 1.28
Vienam miaesiul — ........  .78

Lietuvon ir kitur utslanisosai 
(Atpiginta)

Metanu------------
Pusei metu-------
Trinu mineaiauu

<8.00

orderiu kart* su vleakymu.

KITI RRANEŠIMAI

Lietuvių laikraščiai, einantys 
rytinėse valstijose, paduoda iš 
anglų spaudos žinių, kurios 
tuos “Naujienose” tilpusius pra
nešimus patvirtina.

Bostono laikraščiuose prie to 
dar priduriama, kad balsuojant 
nepasitikėjimo rezoliuciją Sei
me kartu su opozicija balsavę 
ir ūkininkų partijos (santarie
čių) atstovai, lai yra įdomu 
dėl to, kad ūkininkų partija 
dalyvavo Voldemaro kabinete.

Brooklyno laikraščiai paduo
da smulkesnių žinių apie suim
tojo Dr. Pajaujo bylą. Jie pra
neša, kad specialė Seimo komi
sija ištyrė valdžios daromą kal
tinimą atstovui Pajaujui ir ra
do jį esant nekaltu.

Taigi matyt, kad Dr. Pajau
jo suareštavimas ir buvo arti
miausia šio krizio priežastis. 
Seimo narius gaudyt ir kišt į 
kalėjimą, kaip paprastus Židi
kus (anot klerikalinio “Darbi
ninko*’), visgi, matyt, dar ne 
taip lengva

KAS TAS DARGVAINIS?

Neužilgio po gruodžio per
versmo mums teko pastebėti 
Kauno “Lietuvoje” straipsnius 
kokio ten Dargvainio. Viename 
jų buvo surankiota iš atžaga- 
reiviškų I ondono laikraščių 
ištraukos, palankiai kalbančios 
apie Smetoną ir Voldemarą. 
Mums prisiminė, kad pseudo
nimas Dargvainis buvo varto
jamas vieno amerikiečio rašy
tojo, kuris savo laiku “pasižy
mėjo” tuo, kad supiudė “San
darą” su “Keleiviu”, parašyda
mas sandariečių organe, jogei 
So. Bostono socialistų laikraš
tis priėmęs “ant burdo lenkų 
erelį” (mat, “K.” spaustuvėje 
tuomet buvo spausdinamas vie
nas lenkų laikraštis).

Asmuo, kuris* pasirašydavo 
tuo pseudonimu, buvo p. V. K. 
Račkauskas.

Bet mes nenorėjome tikėti, 
kad buvęs Lietuvos pasiuntiny
bės komercinis atašė butų ga- 
ėjęs taip begėdiškai persimes

ti į smurtininkų pusę. Dalykas 
tame, kad Sleževičiaus valdžia 
buvo pakvietusi p. Račkauską 
iš Londono j Kauną užimti vy- 
i iausiojo “Lietuvos’’ redakto- 
liaus vietą. Jisai tą pasiūlymą 
,uvo priėmęs ir jau rengėsi 
iradėti eiti savo naujas parei
gas, kuomet ištiko “pučas” Kau
ne, ir p. Račkauskui redaguot 
“Lietuvą” teko tik kelias die
nas.

Resirengdamas perimti į sa
vo rankas valdžios laikraščio 
ledakciją, p. Račkauskas, beje, 
larašė ilgą laišką “Naujienų” 
edaktoriui, prašydamas jo pra- 

rešt, kaip yra sutvarkytas dar
ąs įvairiuose musų dienraščio 

c epartamentuose, nes p. Rač- 
auskas patyręs, kad “Naujie- 

i os” esančios geriausia pasta
tytas lietuvių laikraštis Ameri
koje.

Taigi mums ir buvo nuosta- 
lu: ar gi asmuo, sutikęs dirbti 
vai. liaudininkų ir socialdemo- 
1 ratų koalicijai ir vesti “Lie
tuvą” tos koalicijos dvasioje, 
galėjo dabar, “ant rytojaus po 
j evoliucijos”, imti ir persivers- 
ti ragožium — iš demokratijos 
i iejų gynėjo pavirsti Smetonos 
(ebatlaižiu?

liet štai, šią savaitę pasiro- 
čo V. Dargvainio sieksninis 
‘ Laiškas iš Europos’’ CleveJan- 
do “Dirvoje”, kuri advokatau- 
j i Lietuvos smurtininkams, ši
tame rašinyje aitriausiu budu 
I uolama “'Tėvynė” ir “Sanda
ra” dėl jų griežto nusistatymo 
1 rieš smetoninius banditus. Ir 
vėl pas mus kyla klausimas: ar 
'ji tai Račkauskas?

Išrodo, kad taip. Nes stilius 
labai primena buv. “'Tėvynės” 
iedaktorių. Laiško turinys liu
dija, kad jo autorius pusėtinai 
gerai pažįsta amerikiečių ju
dėjimą. Toliaus, Račkauskas 
jebėra, rodos, “Dirvos” bend
rovės dalininkas. Na, ir paga
liau, tas pažymėjimas, kad laiš
kas esąs “iš Europos” (o ne iš 
Lietuvos), atatinka tam fak
tui, kad p. Račkauskas dabar 
Jau vėl gyvena Londone, sugrį
žęs savo pirmesniojon tarny
bon.

Tik keista, jeigu tai yra las 
pats asmuo, kurį amerikiečiai 
plačiai pažįsta, tai kodėl jisai 
nepasirašo savo tikrojo vardo? 
Kam jam dangstytis po pseudo
nimais? Kuomet opozicijos na
riai arba jų rėmėjai šiandie ra
šo į Ameriką iš Lietuvos ir ne
deda savo tikrų vardų po straip
sniais, tai ‘suprantama, kode! 
jie taip daro: jiems grasina 
pavojus iš smurtininkų pusės. 
Bet Dargvainis gina Kauno 
banditus, tad jam bijotis jų 
nėra reikalo.

Pseudonimo vartojimas čia 
gali turėti tiktai vieną tikslą: 
“Laiško iš Lietuvos’’ autorius 
nenori išsiduot nuverstosios val
džios partijoms, kurios jį pir
ma laikė savo žmogum ir ku
rios gal da ir dabar jį tokiu 
tebelaiko! Vadinasi, lodamas 
už fašistus, jisai stengiasi kar

tu save taip aprūpinti, kad 
ateityje, jeigu fašistai butų nu
versti, jisai vėl galėtų gauti 
šiltą vietelę prie naujos val
džios.

Bet tai yra šunvuodegio, o 
ne doro visuomenės veikėjo po
litika! Ir gaivalui, kuris šitaip 
niekšiškai elgiasi, turi būt nu
plėšta maska. Lietuvos demok
ratinės valdžios nuvertimas 
daugiausia dėl to ir įvyko, kad 
ji nežinojo tikrojo veido dau
gelio tų gyvačių, kurie buvo 
apsiėmę po priesaika jai tar
nauti. Tik po gruodžio 17 d. 
perversmo daugumai veidmai
nių kaukės nupuolė, ir tai yra 
naudingoji, teigiamoji šio per
versmo pusė. Bet už tą karčių 

Brazilijos Dykumose
Lietuvio išeivio nuotykiai.

(Tęsinys)

— Tai dramblio palmė. Jos 
riešutai labai kieti ir apdirbti 
beveik niekuo nesiskiria nuo 
dramblio kaulo. Tuos riešutus 
pirkliai ir pramonininkai labai 
brangina ir moka už juos gry
niausiu auksu.

Donui Pedro apžiurėjus, kaip 
daug toje vietoje auga dramblio 
paimu, visai laimingai grįžo į 
stovyklą prie upės.

Vampiro aplankytas negras 
jau buvo miręs ir irklininkų pa
laidotas. Pavogę iš baltųjų pa
lapinės kelias bonkas degtinės 
ir susėdę pavėsyje gurkšnodami 
ją, jie minėjo mirusį draugą. 
Indėnas, matyt laikydamas že
mu puotauti drauge su negrais, 
čiulpė degtinę skyrium atsisė
dęs. Pamatęs visai tai, donas 
Pedro prišoko prie negrų ir ge
rokai juos ilga bambuko lazda ' 
apkūlė. Tačiau degtinę gėrusį 
indėną nepalietė. Tik labai rūs
čiu balsu jam pasakė:

— Ochamija, matyt, turi šuns 
dusią, jei ponui pasišalinus va
gia iš jo židinio gardžius kąs
nius.

Ochamija — taip vadinosi in
dėnas — išdidžiai pasistiepė ir, 
sukryžiavęs rankas ant kruti
nės, šaltai atsakė:

— Ochamija ne vagis. Jei ir 
paėmė vieną bonką ugninio van
dens, tai tik todėl, kad buvo il
gu laukti jūsų ir norėjo palinks- 
mintį savo širdį.

Po penkiolikos minučių piro- 
ga vėl skrido mėlynu upės plo
tu, mikliai vingiuodama tarp 
salelių, išgriuvusių į vandenį 
milžiniško didumo medžių ir 
įvairiomis kryptimis besiteišian- 
čių lianų bei gausių tankių van
deninių augalų.

Jonas ir donas Pedro vėl ra
miai sėdėjo pirogoje po stoge
liu.

žmonės neapsirinka saky
dami, kad nėra to blogo, kuris 
neišeitų į gerą. Kad ir šiandie
ną: mirė negras, — nelaimė, ra
dome dramblio palmių — laimė. 
Man gerokai pinigų užmokės Pa
ra pirkliai vien tik už tai, kad 
nurodysiu vietą, kur tos* palmės 
dykumoje auga... Sakydamas 
tau, kad važiuosime aukso ieš
koti — nemelavau. Mes jau jo 
radome; surasime ir daugiau, 
jei leis švenčiausioji Madona...

Jis daug dar pasakojo Jonui 
apie visokius įdomius ir niekad 
negirdėtus dalykus. Be galo 
šnekus, karštas ir greitas, kaip 
ir visi karštųjų kraštų gyvento
jai, donas Pedro tačiau buvo ge
ras žmogus. Jonas tai matė ne 
kartą, daug jau dienų kartu pa
gyvenęs. Be to, jis buvo labai 
pamaldus ir prietaringas. Prieš 
pradėdamas kokį naują darbą, 
visuomet pusimelsdavo Madon- 
nai (Dievo motinai) ir ilgai 
stengėsi atsiminti, • ar nebuvo 
tą dieną kokių, tik jam vienam 
suprantamų, ženklų, pranašau
jančių nelaimę. Jei, pavyzdžiui, 
donui Pedro reikėjo perplaukti 
upę ir jis prieš tai buvo pama
tęs skrendant upe paukštį gok-

smurto ir pažeminimo taurę, 
kurią Lietuvos liaudžiai teko 
išgerti, ji turi teises reikalau
ti, kad niekšų numaskavimas 
butų atliktas iki galo.

'lodei mes ir sakome: turi 
būt iškelta aikštėn, kas yra tas 
“Dargvainiu” pasirašąs Lietu
vos banditų šaikos gynėjas*. 
Nors visos aplinkybės verčia 
mus manyti, kad tai yra p. V. 
K. Račkauskas, bet mes dar 
vis nenorime tikėtį, ir jeigu 
musų spėjimais jisai tapo ne
teisingai užgautas, tai mes iš 
anksto prieš jį atsiprašome. 
Bet jeigu tai yra jisai, tai vi
suomenė privalo tatai žnoti. 
Veidmainybė turi būt demas
kuota !

ko, labai lėtą ir kuklų, reikia 
pridurti, tai jokiu budu neplau
kė, įsitikinęs, kad įvyks nelaimė 
— suduš piroga, iškris kas nors 
iš jos ir bus aligatorių prarytas 
arba kita kas atsitiks.

Donas Pedro beveik visų sa
vo amžių, apie penkiasdešimt 
metų, praleido dykumoje. Mir
tis nekartą jam į akis šaltomis 
akimis žiurėjo, bet vis pasisek
davo jam išsisukti. Draskė jį ir 
tigrai, kandžiojo gyvatės, kovo
jo su aligatoriais, badavo, sirgo, 
bet vis laimingai. Ištvermin
gas, drąsus, jis visuomet išeida
vo nugalėtoju. Vertės donaš 
Pedro tuo, kad už gerus pinigus 
nurodydavo pirkliams dramblio 
palmių, kaučuko medžių, barta- 
lecijų (arperikoniškų riešutų) 
augimo vietas dykumoje. Taip 
pat samdydavosi visokiems ke
liauninkams kelią rodyti per dy
kumas. i

Piroga įplaukė į sąsiaurį, gal 
penkiolikos metrų platumo. Van
dens buvo gilu, srovės stipru- 
inmas mažas. Plaukti buvo 
lengva. Jau kiek pavargę neg- 
lai irklininkai lengviau atsidu
so. Greit po fo indėnas prane
šė, kad pamatė ant kranto ruk- 
i tančius.durnus. Išėję iš po sto
gelio donas Pedro ir Jonas jau 
ne tik durnus, pamatė, bet ir ka
bančius medžių šakose gama- 
kus, kuriuose gulėdami keli in
dėnai meškeriojo. Kiek toliau 
nuo kranto matėsi indėniška so
dyba. Pamatę svetimuosius, in
dėnai nerangiai išlipo iš gama- 
kų ir nuėjo į kaimą.

Išvengti susitikimo su indė
nais negalima buvo, todėl donas 

Pedro liepė plaukti į kraštą. 
Nors indėnai ir taikus atrodė, 
dėl visa ko, visi, net irklininkai, 
apsiginklavo. Vos tik keleiviai 
išlipo į krantą, sodyboje pasi
girdo bambukinės fleitos garsai. 
Jonas, manydamas, kad tai in
dėnai duoda ženklą pulti sveti
muosius, pasiruošė gintis, bet 
donas Pedro, gerai žinodamas 
indėnų papročius, pradėjo iš jo 
juoktis*.

— Nebijok, kabalero< viskas 
tvarkoje. Fleitos meliodija ne 
karą, bet taikingumą skelbia... 
Gaila, kad mes neturime kuo pa- 
trimituoti jiems atgal.

— Galima butų saliutuoti šau
tuvais — sumanė Jonas.

— Puiki mintis!
Ir jie visi šeši, donui Pedro 

sukomandavus, paleido iš šautu
vų po šūvį.

Prie didžiausio sodyboje tro
besio, daugelio ginkluotų vyrų 
apsuptas, stovėjo indėnų valdo
vas, vadinamas kacikas. Jo pe
čius dengė tigro kailiai, o galvą 
puošė didžiausias pluokštas su
jungtų tarpusavy plunksnų. Vi
sų indėną nuogi kūnai buvo pri
tepti raudonais kaip kraujas da
žais ir totuiruoti.

Donas Pedro priėjo prie kaci- 
ko ir pasveikino jį indėniška 
kalba. Kacikas, kaip ir pride
ra galingam valdovui, atsakė la
bai išdidžiai.

Paskui kacikas pakvietė vi- 
sus, išskyrus negrus, į puotą. 
Donas Pedro padovanojo kaci- 
kui kardą, kirvį ir dvi bonkas 
degtinės, o jo žmonai tik tam 
tikslui ir pasiimtus blizgančius 
karolius. Kitiems* indėnams ir
gi davė dovanų.

Visi buvo labai patenkinti ir 
įvairiai reiškė pagarbų baltųjų 
kacikui — donui Pedro. Ne ma
ža stebėjosi jie taip pat ir Jonu, 
ypač dėl jo šviesių plaukų ir įpė- 
lynų akių. Vyrai ir moterys 
žiurėjo į jį smailiomis akimis, 
nors ir nereiškė atvirai nuste
bimo:- to neleidžia padorumas.

Puota užsitęsė gana ilgai. Pa
baigę gerti degtinę ir gerokai 
apsvaigę, indėnai tačiau dar il
gai ūžė gerdami taip vadinamą 
kaširį — savotišką indėnišką 
alų.

Svečiams paskyrė atskirą tro
besį, kur jie gana patogiai ir 
apsistojo.

Donas Pedro indėnų kaime 
manė tik pernakvoti, bet ryto
jaus dieną, pasiklausinėjęs in
dėnų apie “auksą” ir sužinojęs, 
kad kaučuko medžių ir dramblio 
palmių apylinkėje yra gana 
daug, nutarė paviešėti pas vai
šingus indėnus kiek ilgiau.

Kasdieną su dviem negrais 
jis iš pat ryto išeidavo j dyku
mos tankynes ir išbūdavo jose 
ligi nakties. Jonas, indėnas 
Ochamija ir vienas irklininkas 
dabojo daiktus. Tos giminės 
indėnai buvo labai dori; ir ne- 
dabojant daiktų niekas nepalies
tų. Todėl Jonas taip pat mažai 
sėdėjo jiems paskirtame trobe
syje. Tačiau jis eidavo ne į dy
kumą, bet lankėsi pas indėnus. 
Prisikimšęs kišenes blizgučių, 
jis dosniai jas dalino indėnų vai
kams ir moterims, o su vyrais 
gerdavo taurelę, kitą kaširį ir 
rūkydavo taikingumo cigarus. 
Todėl visur buvo sutinkamas jei 
ne su džiaugsmu, tai su pagar
ba.

Vieną rytą Jonas užėjo į indė
no trobą pačiame sodybos pa-, 
kraštyje. Troboje plaukiojo 
tirštų kvepiančių, matyt tyčia 
prirūkytų, dūmų bangos. Prie 
angos sėdėjo indėnė ir laikė ant 
kelių gal penkių metų berniuką, 
gulintį be mažiausio judesio. 
Pamačiusi Joną, ji greitai šoko 
prie jo ir laužydama rankas ėmė

Lietuviai Daktarai
/— 1 1 " """

Ofiso ir Res. Tek Boulevard 6913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wa!lace Street

.ii-.ii ( i i ■

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Hepublic 7868 
CHICAGO, ILL. 

b ................ f ■/

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

in6:80 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. * Chicago, IJ1.

A. L Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 • 

rz > J - 5 «uo 9 ikt II vai. ryte:
I P aJandos į nuo & jįj g v«l. vakare

verkti, rodydama į berniuką. Jo
ms pasilenkė ir pažiurėjo j ber
niuką. Jis, nors ir silpnai, bet 
dar kvėpavo. Dešinė berniuko 
koja buvo labai ištinusi ir ap
matuota kraujuota gyvatės oda.

Atsiminęs dono Pedro pasa
kojimus, kad indėnai nuodingai 
gyvatei įkandus gydosi dėdami 
prie žaizdos tos pačios gyvatės 
odą, Jonas kaip mokėjo nurami
no susijaudinusią motiną, o 
pats, greitai nubėgęs į savo tro
bą, atnešė vaistų. Įšvirkštęs į 
žaizdą margano druskos rukš- 
ties, jis užtikrino indėnę, kad 
jos sūnūs pasveiks.

Ir iš tikrųjų, berniukas gal 
per penkias minutes jau atvėrė 
akis. Motina džiaugės neišpasa
kytai.

Tuo tarpu durnai troboje kiek 
prasiskleidė ir Jonas pamatė 
kiek toliau gulintį gamake indė
ną. Indėnas lyg sirgdamas su
dejavo.

— Kas tau, brolau, — paklau
sė jo portugališkai Jonas, pasi
ryžęs ir toliau būti gydytoju.

Aš sergu, labai sergu: ma
no žmona pagimdė kūdikį.

Indėnai, nors puikus medžio
tojai ir kariai, yra labai tingus 
žmonės. Visus namų ūkio dar
bus suvertę ant savo žmonų pe
čių, jie net žmonai sergant, tin
gėdami mažiausią darbelį pada
ryti, nuduoda sergančius.

— Ee..., brolau, menka tavo 
liga... Gal išgersim kaširi?

Sergąs indėnas kaširi gerti 
neatsisakė ir tuoj sveikutėlis šo
ko iš gamako.

Kai Jonas po kiek laiko išėjo 
iš trobos, jį pasitiko indėnė. Dar 
kartą trumpai, bet jausmingai 
padėkojusi “piu” už sunaus iš
gelbėjimą, ji padavė Jonui į ran
kas nedidoką, gauruotą šuniu
ką.

— Akambaka — pasakė Jo
nui į šuniuką rodydama.

Jonas suprato, kad tai šiuniu- 
ko vardas ir pašaukė jį. šuniu
kas nedrąsiai pribėgo prie jo ir 
lyžtelėjo į delną.

Po to nė žingsnio neatstoda
vo nuo Jono.

Trečią dieną po atvykimo į 
indėnų sodybą, išėjęs kaip pa
prastai į dykumą donas Pedro 
vakare negrįžo. Negrįžo ir su 
juo išėję negrai.

(Bus daugiau)

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chestąrfield 0578 
.............

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

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 So. Ashland. Tel. Boelveard 
7820. Kės., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan- 
dos 2-4, 6 8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis _
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekei 

CHICAGO. ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1881 So. Mąleted St. 
Chleago. UI.
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Vytauto Benas laikė 
susirinkimų J. Savic- 
1900 Union Avė. Pir-

7 eatras 
Muzika i

Iš Vytauto Beno 
darbuotės

PĄMINftJIMAS
Elizabietos Časienės-Dargai- 

tčs. Mirė balandžio 14 d. 1926 
melais, palaidota bal. 19, 1926 
Tautiškose kapinėse. Buvo 29 
metų amžiaus, paėjo iš Ak
menės parapijos, Pragalvojų 
kaimo. Paliko nubudime duk
relę Rutą'24^ in„ 
mierų, I seserys ir brolį Ame 
rikoje, senus tėvelius, 
2 seseris Lietuvoje;

Jau praslinko metai 
mumis apleidai, bet 
ėjo nė vienos minutės, kad 
mes aglėlumėm tave užmiršti. 
Ak, kaip liūdnos mums šįmet 
Velykos be tavęs. Sesutė mie
loji, ilsėkis ramiai.

Ačiū visiems draugams ir 
pažįstamiems, kurie taip skait
lingai dalyvavot jos laidotu
vėse ir suteikėt gėles. Mel
džiame atjausti musų nuliū
dimų.

Nuliūdę
Seserys ir brolis.

pačio iš Ak
li, Pragalvojų

vyrą K.izi

brolį ir

kaip tu 
nepra-

Tel. Koosevelt 7532

S. M. SKUBĄS
Graborius

Nubudimo valandoje suteikiam ge
rinusį patarnavimų.
Palaidojimą atliekame 
gai ir gražiai; busite 
tenkinti.

1911 Canalport 
Chicago

DLK. 
mėnesinį 
ko svet., 
mininkavo A. Rupšis. Protoko
las pereito susirinkimo liko 
priimtas vienbalsiai. Neatsilan
kius niekuriems valdybos na
riams, tai dienai tapo išrinkti: 
fin. rašt. Ant. Stanevich, ka
sos globėjas Ben. Stanevich, 
maršalka W. Yablonskis.

Ben. Stanevich pridavė laiš
ką, kuriame Vytauto benas 
kviečiamas po Velykų groti ko
kiame tai svetimtaučių hotely.

fAr ne linksma lietuviams gir- 
' dėti tokius pakvietimus, kad 
ir svetimtaučiai pradeda mus 

'pažinti ir įvertinti?
| šiame susirinkime į beną įs- 
stojo Leonas7 Yasevič ir Josoph 

' Silhavy, abu geri saksafonis- 
tai. Taigi L. K. Vytauto Be
nas nuolatos auga ir artinasi 
prie pusės šimto narių. Benas 
žinomas ir tarp svetimųjų; e- 
same kviečiami net ir per ra- 
dio groti. O tai dėlto, kad mes 
nesnaudžiame ir neapleidžiam 
savo užduočių, bet 
viliamės. 1 Vi bar
naujų overturų.

Visi beno nariai 
sirinkime ateinantį 
bal, 19 d., nes turime po Ve
lykų svarbių darbų.

—Koresp. A. F. S.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Padėkos Žodis GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

Kalbės

stropiai la-
lavinamės

būtinai su- 
utarninką,

Babravičiaus-Vanagaičio 
koncertai

I

Muzikalės programos pildyto 
* jams, ir visuomenei

Visiems, kurie vienokiu ar 
kitokiu budu parėmė Lietuvos 
Seimo Atstovo N. Kadžio pra
kalbų surengimą trečiadieny, 
balandžio 13 dieną tariame šir
dingą ačiū.

Ypatingai esame dėkingi p. 
S. Krasaubkienei, žinomai mu- 

lja"jsų dainininkei, jaunai smuiki- 
’ ninkei p-lei V. čepukiutei, pia- 

kolonijoj p. N.*njst§m p Sadauskaitei ir p. Se- 
maškiutei; smuikininkui Spe- 
tylai ir visam “Jaunosios Bi
rutės” orkestrui, p. P. Sarpa- 
lio vadovaujamam.

žinoma, negalima praleisti 
be suminėjimo, jog skaitlingas 
lietuvių atsilankymas į pra
kalbas ir pareikštas pritari
mas duoda vilties tikėtis, jog

North Sido
Lietuvos Seimo 
vas N. Radys

pirmadienį,!

atsto-

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedė-

lioi

CIASSIFIED flPsT}

For Rent

Simpatiškas — k Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 

^■gesnis Už Ki- ~ F tų Patarnavi-i

praneš naujieną 
visiems 

bloką, 
meni- 
ir A. 
dailėje

Ateinantį 
landžio 18 d., 7:30 vai. vakaro,1 
kalbės musų
Badys. Kadangi gerb. Seimo 
atstovas atvyko čia ką tik po 
smurto Lietuvoje, ir gerai ma
tė kaip smurtininkai įvykdė 
savo planą, tai north sidie- 
čiams turi būti svarbu išgirs
ti pažangios liaudies atstovo 
pranešimus. N. Radys gabiai 
išdėsto Lietuvos politinę ir

rnio 2:30 iki 4:80 po pietų
REZIDENCIJA: 

2226 Mareball Blvd.
TELEFONAS CRAWF0RD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

DEL išnuomavimo svetainės 
dėl surprise parties, vestuvėms 
ir bunco parties. Visi įrengi
mai pagal naujausios mados. 
Reikale kreipkitės į Chicagos 
Lietuvių Auditorijos raštinę,—

840 West 33rd St., 
Chicago, III.

RENDAI 4 ruimų fialas, elektra, 
porČiai dideli, ant antro flato, ker
tinis namas. Atsišaukit į Štorą.

1125 W. 31 St.

Avė.

rupestin- 
pilnai pa*

J. F, Emfoikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Bivd. 3201

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir BalzainuotojaH 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuonigiausia 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Liudvikas Gregorowicz
Persiskyrė Balandžio 13, 1927, 7:55 vai. vakare, 70 me

tų amžiaus. Paėjo iš Lietuvos, Vėjų kaimo, Kaltinėnų para
pijos, Tauragės apskričio. Paliko dideliame nuliudime mo
terį Olimpiją, 2 suims, 3 dukteris ir 2 žentus: Uksą ir Har- 
monavičių, 2 seseris Amerikoj ir 1 Lietuvoj. Kūnas pašar
votas 1901 W. 47th St.

Laidotuvčs įvyks Panedėlyjc, Balandžio 18, 8:30 vai. 
ryto, bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus bažnyčią, kurioje įvyks 
gėdulingos pamaldos už velionio sielą, po pamaldų bus nu
lydėtus į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame viąus gimines, draugus ir pažy
stamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai ir Dukterys
Sesuo, žentai ir Giminės

“Naujienos 
savo skaitytojams ir 
lietuviams apie naują 
Musų mylimi artistai 
ninkai: J. Babravičius 
Vanagaitis, susijungė
ir gegužės mėnesy pradės gas
troles po lietuvių kolonijas A- 
merikoj. Lankysis šį kartą tik 
didesnėse kolonijose — prade
dant Detroitą, baigiant Pitts- 
burgu.

Toki koncertai, nėr abejonės, 
kad turės didelį pasisekimą, 
nes tai naujiena. Muzika, Dai
na ir Drama susijungia į vieną 
klintį. Kas myli dailę, tas to
kius koncertus neapleis. Chi- 
cagiečiai lietuviai neturės pro
gos girdėti to koncerto. Tuo 
tarpu art. Babravičius rengia 
savo koncertą 8 gjegužės, o imi 
to, tuojau išvažiuoja į Detroit, 
Mich., kur 11 gegužės koncer
tas bus duodamas.

Prie Babra^ičitais- Va naga L 
čio, prisidėjo ir pianistas Mikas 
Yozavitas. Tas jaunas, amęri- 
kietis lietuvis, sukels nepapras
tą įdomumą lietuvių jaunimo 
tarpe. Čia-gimęs jaunimas ga
li didžiuotis tokiu talentu. 
Taįgi koncerto programą su
darys du artistai iš Lietuvos Ir 
vienas amerikietis, lietuvis pia
nistas.

Mums tenka užgirsti toks 
žygis ir linkėti musų artis
tams geriausių pasekmių. Ne
praleiskite progos išgirsti to
kį koncertą. Mobilizuokitės vi
si į meno puotą. Garbė tiems 
artistams, kurie pasišvenčia 
save menui!

Laiminga įbroliai amerikie
čiai, gavę progą girdėti tok} 
koncertą, kuriame dalyvauja 
žymiausi musų artistai.

Kitų kolonijų lietuviai pri- tie 
valo gausiai lankytis tuose m i 
koncertuose ir jais didžiuotis lės per jurą plaukti pasitiesę 
prieš kitataučius. Kas negirdė- ant vandens kilimus, 
jo art. Babravičiaus 
mo, tam bus proga 
Kaip girdėt, koncerto
ma bus labai įdomi. Art. Bab
ravičius dainuos' dar negirdė
tų dainų musų — lietuvių 
kompozitorių k. t. Naujalio, 
Šimkaus, Petrausko, Kelpšos, 
Gruodžio, Vanagaičio, Žilevi
čiaus ir kitų. Art. Vanagaitis 
deklamuos Duonelaitį, Maironį 
(klasikus), Binkį, Ttyisliavę, 
(futuristus) ir išdalies save. 
Pianistas M. Yozavitas turės 
repertuare ir lietuvių kompozi
cijas: Šimkaus ir Banaičio. 
Vienu žodžiu programas bus 
labai įdomus ir pirmą kartą 
praktikuojamas Amerikoj. Ku- 
ropejiško stiliaus, taip sakant, 
Be juokų, žinoma, neapsieis, 
nes kur Vanagaitis — be juo
ko neapsieisi.

Gastrolės numatytos seka
mai:

11
13

ekonominę padėtį, ir daV svar- musų jaunos valstybės demo- 
biau, tai tas, kokis musų bro
lių ūpas ir kovos budai prieš 
smurtininkus.

Vakarą turėsime labai pui
kų. Svečio kalba, gražus mu
zikalia programas, o prie to, 
dalyvaus ir dainuos musų dai
lės draugija — Pirmyn Mišrus 
Choras.

kratija nežus.
— A. L. T. S. 25 kuopa.

AUKAVUSIU SĄRAŠAS

“Birutės” Jubilėjus
Balandžio-April 24 d., 1927
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted St.

Pradžia 7:30 vakare

RENDAI ruimas vaikinam arba 
merginoms, su valgiu arba be val
gio., 1 lubų užp. 827 W. 34 PI.

I
■ t i ■■ -■■■■.. ■■■*■■■■—y-- ,,

LIETUVIŲ MOTELIS
Pigiausia , vieta dėt darbininkų 

žmonių dėl gyvenitųo, , su valgiu 
$8 j savaitę, ne valgio $3 ir aukš
čiau už ruimą. Gera vieta dėl at
važiavusių iš kitų nuėstų.

PETER GADEIKO,
1606; S. Halsted St., Chicago.

Sueiga naujoje vietoje
Vietos Sandariečiai rengda

mi naujoje vietoje northsidie- 
čių sueigą, turi labai paslap
tingą tikslingą išrokavimą. 
Pranašauti čia dar biskį per 
anksti, bet kaip ateisite į šią 
vietą, gal ir atvirai bus papa
sakota.

Todėl vieni kitiems praneški
te apie šią svarbią sueigą —

Per Lietuvos Seimo atstovo 
prakalbas, trečiadieny, bal. 13 
d. Lietuvių Auditorijoj auka
vo šie asmenys:

P. Grigaitis
,. '5 dol., Dr. A. Zimontas 2 dol., 

Dr. S. Naikelis — 2 dol., Dr. 
X- 2 dol.

Po vieną dolerį aukavo:
S. Rodis,

Brazauskienė, S. Aporikus 
Varkala, J. Jaučius, 
nas, p. Survila, 
Bartkų uskas, Dr.
Janulis, p. Stankus, p.

5 dol.; N. N.

K. Kazlauskas, J. 
, S. AiponKUs. j

p. Biba-
S. Grišius, J. 

Žilvitis, B.
Sima-

ce y pulkus y Norffi-prakalbas, pirmadienio vakarą,', • ’ . ' g
1633 N. Washtenaw Avė. Lu-'l88’ *»• ,A\.ZLm,T
theran Church, arti 
Avė. ir California Avė.

, —Sandsuietis-LiaudinVnkas.<

Seimo atstovas Rodys 
traukia “Lietuvi” 

atsakomybėn
“Lietuviui”, smetonininkų 

organui, svarbu buvo, kad a- 
merikiečiai neišgirstų teisybės 
apie įvykusį Lietuvoj pervers
mą. Kad tą teisybę paslėpus, 
jis stvėrėsi žemiausios rųšies 
priemonių: kriminališkal ap
šmeižė atstovą Radį. “Li’etu- 
vyj” už kovo 28 d. St. Miliaus
kas rašo, kad, girdi, prieš pen- 
kioliką metų Radys — Radze
vičius pardavinėjęs stebuklin
gus kilimus. Jis net esą buvęs 
suorganizavęs “Atlas” korpo
raciją, kuri užsiėmusi tų kili- 

pardavinėj imu. žmonėms 
kilimai buvo pardavinėja- 
su užtikrinimu, kad jie ga

N (tas, P. Tverijonas, J. Matulio- 
(nis, N. N., L. B. Baronas, B.
■ žimgalis, A. Margeris, A. Ūke
lis, J. Bacevičia, D. žlobis, J. 
Olišauskas, K. Augustinavi- 
čius, S. Vitaitis, Dr. S. Biežis, 
K. Meškauskas,

Išviso aukų surinkta $73,01. 
Aukos bus pasiųstos kuogrei- 
čiausiai į Kauną, valstiečiam 
liaudininkam.
. — A. L. T. Sandaros 25

Lukas rengiasi 
kelionėn

kp.

J. Lukas gegužės mėnesyj 
išvažiuoja į Lietuvą. Chicagie- 
čiai jį gerai pažįsta kaipo laik 
rodininką ir auksinių daiktų 
pardavinėtoją. Kadangi jis yra 
teisingas ir nuoširdus žmogus, 
tai įgijo nemažai draugų ir 
prietelių. Kas kartą iš jo perka 
kokį nors daiktą, tas pasilieka 
jo nuolatiniu kostumeriu.

Iki gegužės menesio p. Lu
kas patarnaus savo prieleliams 
ir pažįstamiems,
mas, reikalui esant, laikrodžius 
ar kitokius daiktus. Jei kas 
turite kokį reikalą į p. Luką, 
tai atsišaukite į Naujienas ar
ba pas p.

Lietuvoj 
leisti apie 
Pabuvojęs
grįš į Chicagą.

Prie progos p. 
kuoliinksmiausių 
siems savo draugams ir pažįs
tamiems. — N.

pristatyda-

dainavi- 
išgirsti.
progra-

geguž. Detroit, Mich. 
geg.

Už tą 
Badysprigaudinėjimą, girdi, 

buvęs keliems mėnesiams į ka
lėjimą patupdytas.

Visa tai yra kriminališkas 
melas, paleistas tuo tikslu, kad 
diskredituoti atstovą Kadį a- 
merikiečių akyse. Senieji ame
rikiečiai žino, kad stebuklingus 
kilimus pardavinėjo jau mirti- 
sis Paplauskas, o “Atlas Sales 
Corporation” įsteigė Jocis. 
Prie tos korporacijos priklausė 
ir pats J. O. Sirvydas.

Kad užkirsti kriminališkiems 
šmeižtasis kelią, atstovas Ra
dys pasiuntė savo advokatui 
įgaliojimą užvesti prieš “Lie
tuvį” ir St. Miliauską bylą. 
Grįžęs Lietuvon, jis pristatys 
pakankamai įrodymų, jog jis 
niekuomet nėra papildęs pri
metamus jam prasikaltimus ir 
niekuomet nėra sėdėjęs kalėji
me. — K.

Kalta.
p. Lukas žada pra

mones! ų. 
jis vėl

šešetą 
tėviškėj

Lukas linki 
Velykų vi-

Atminkit, atminkit 
Gegužio aštuntą 
Babravičiaus Koncertas 

bus!
Niekur neprisižadekit, 
niekur neišvažinėkit — 
dainuos Babravičius 

mus.

18
20
24
25

' 31

Cleveland, Ohio. 
geg. Bochester, N. Y.

Amsterdam, N. Y.
Boston, Mass.

geg.
geg.
geg. Worcester, Mass.
geg. Waterbury, Conn.
geg. Brooklyn, N. Y.

2 birželio .Scranton, Pa.
5 birž.
7 birž.
10 (12)
Gal bus

matyta tos vietos ir dienos. N.

Philadelphia, Pa. 
Baltimore, Md. 
birž. Pittsburgh, 
atmainų, be^ jau

Pa. 
nu-

NAUJOS KNYGOS
Apie įvairius įvykius Rubakino $1.00 
Stebuklai ir Paslaptys, 

paveiksluota .............
Vienuolio Raštai 11 knyga ...x 
Mandangumo knyga .............
Gaspadinystės knyga ...........
Graži Mageliona ...... .............
;Ka» padarė dievus ... 
Paslaptys burtininkų

Teismas, Kantrolis. Vieno akto 
komedijos. Kaino po .......

Reikalaukite nupigintų knygų 
rašo. Tuojau rašykite:

Jankaus Knygynas 
3856 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

(..j

1.00 
1.00 
1.00 

.50 

.?5 

.15 

.$0

25c.
są-

SPECIAL
Skrybėlių Valytojai ir Dažytojai 
Darbą atliekam gerai, skrybėlės 
atrodys kaip naujos. Valome ir 
prosiname vyrų ir moterų rubus. 
Darbas augštos vertės.
L1TTLE STAR HAT CLEANERS 

& DYERS

★ 3328 So, Halsted Street
■ ’) ■ Tel. Bbulev&rd 0Į70

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

Tai bus Birutės Choro 
dvidešimties metų darbuo
tė^ ir gyvavimo šventė.

Dainos naujos, tiktai šiai 
šventei prirengtos. Solistai, 
ir kitokį veikimai.

Po programui šokis 
Kviečia visus

— “BIRUTĖ”

RENDAI kambarys dėl vyro ar
ba vedusiai porai, su ar be valgio, 
ant antrų lubų. 2418 W. 48 St.

ANT rendos geras kambarys ge
ram vaikinui arba dėl dviejų, ge
rai įtaisyta, privatiškas įėjimas, 
galima gyventi laisvai. Kambarys 
šildomas.

MBS. RATKEVICH, 
1830 Evergreen avė.

2 lubos, arti Milwaukce avė.

RUIMAS rendai vienam vaikinui. 
Maudyne, elektra. 6551 S. Tahnan 
avė. ilemlock 3740.Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj 
DR. VAITUSH 

OPTOMETRISTAS

S AKIŲ SPECIALISTASLIETI
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avė.
Boulevard 7589

Help Wanted—Male-Female
Darbininkt, Reikia

Tiktai 3‘/2% nuošimčių 
Be Komiso.........

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

1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hęrmitage Avė.

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

CLASSIFIED ADS
Announcements 

Pranešimai
!.. (i. 1). L. K. Vytautą ant Brid- 

geporto laikys savo mėnesini susi
rinkimą balandžio 17 d., 12 vai. die
nų. Taigi nariai kvočiami laiku pri
būti skaitlingai j Ch. L. Auditori
jų, 3131 S. Halsted si.

N. Rk V. KaceviČi.i, rast.

Susirinkimas Draugystės .šv. Do- 
miniko įvyks nedėlioj, balandžio 17 
dienų, t. y. Velykų dienoj, 1 vai. po 
piety. Malonėkit visi nariai susi
rinkti. —J. V. Dimša, pirm.

Velykų vakaras atminčiai “Kris
taus iš numirusių prisikėlimo” su 
pamargintu programų, k. t.; gies
mių muzikos ir aiškinimas iš švent- 
raščio-biblijos. įvyks nedėlioj, ba
landžio 17 d., kaip 8 vai. vakaro, 
Raymond Chapel, 816 W. 31 St. 
Nuoširdžiai kviečiame visus, kam 
tik laikas pavėlina, atsilankyti.

Komitetas.
North Si<le. — A. I*. T. Sanda

ros 23-čia kp. rengia dideles pra
kalbas p. N. Radžiui. Lietuvos Sei
mo nariui, balandžio 18 d., 7:30 
vai. vakaro, Luiheran Church, 1633 
N. Washtenaw avė. Dalyvaus musų 
Pirmyn Mišrus Choras ir kiti mu
zikos talentai, kurie .sudėtinai visi 
sudarys gražų programą. Nuošir
džiai visus kviečia, senus ir jau
nus, skaitlingai atsilankyti.

Valdyba.

Personal
Asmenų Ieško

PAIEŠKAI’ savo brolio Mikolo 
'Mieluno; paeina Kauno rėil., Pane
vėžio apskr.,: miestelio Ramigalos. 
Pirmiau gyveno Chicago, III. Turiu 
svarbų reikalų iš Lietuvos nranešti. 
Savo brolio meldžiu atsišauki i 
mano paieškojimų, jei gyvas. Arba 
kas apie ji žinot, meldžiu praneš
ti apie jį. Taipogi kartu paieškai! 
Viktorijos Jakaičiulės. Abudu iš 
vieno miestelio Ramigalos. Juozas 
Meilūnas, 612 Crokei Si., Los An
geles, Calif. ,

VYRŲ. — Dabar turime daug ge
rų darbų,' malevotojų ir popiero- 
tojų $1 į vai. mašinistų, 75c, į vai. 
karpenterių į dirbtuves 65c. į vai. 
veidelių 75c. į vai. janitorių $5 į 
diena, automobilių mechanikų 80c. 
į vai., automobilių plovėjų $35 į 
sav., porterių ir indų plovėjų $20 
į sav., grinderių 60c. į vai.

MOTERŲ- — Merginų j įstaigas, 
$10 į mėnesį, kambarys ir valgis, 
indų plovėjų $15 iki $17 į sav., vir
iu vės pagelbininkių $18, virėjų $20 
iki $25 į sav. prie namų darbo $15 
iki $18 į sav. lovų taisytojų $65 į 
mėn., į dirbtuves $18 iki $22, na
mų prižiūrėtojų $15 į sav., kamba
rys ir valgis. Dar turime ir dau
ginu gerų darbų dėl moterų.

South Park Empl. Agency, 
4191 S. Halsted st. 

Kampas 42 St. 2 11.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina dirbti pe- 
karnėj, 850 W. 18 St.

REIKIA jaunos merginos nuola
tiniam namų darbui, gera alga. 
3625 Lexington St. Netoli Centrai 
Park avė. Van Buren 2589.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI agentai pardavinė
jimui naujai išrastų gyduolių. Agen
tams didelis pelnas. Platesnių in
formacijų klauskite laiškais.

DEKSNIS O1NTMENT CO. 
518 Main Street, 

HARTFORD, CONN.

MAN REIKIA PENKIŲ VYRŲ
Kurie yra susipažinę su dirb

tuvėmis, mašinšapiais arba me
chanikų darbu dėl atlikimo spe
cialiu darbo didelėj įstaigoj tik
tai tris vakarus į savaitę. Ge
ra mokestis. Tiktai atsiųskite 
savo vardą ir adresą.

1739 S. Halsted st.
Box 913.

REIKALINGI AGENTAI
“Iš darbo — kuprotas, iš biznio — 

bagotas”, yra sakoma nuo senų lai
kų. Taigi kodėl Tamsta negali pamė
ginti biznio, kur nėra reikalo inves
tuoti pinigų ir jei neturite patyrimo, 
tai gausite suvis uždyką.

Susikonektavęs su mumis, Tamsta 
niekados nesigailėsi, nes mes turime 
gražų ofisą, gerą sistemą, daug kos- 
tumerių ir tik mažai darbininkų.

Galite dirbti pilnas valandas arba 
vakarais.

Ateikite pasikalbėti. r
STANKO-NESTOR

Roal Estatc — Brokers 
5097 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6036

Automobiles
t . PARDAVIMUI E'ordas, tpur- 
ing, 5 tajerai, mažai vartotas, 
pigiai nupirksit. Pasinnudokit 
proga. Matyk it vakarais suba- 
toj po pietų, 1 lubos. 3126 So. 
Lo\ve avė.

(Continued on page 6)
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Automobiles
((’ontinued from pago 5)

Business Chanccs
Pardavimui Bizniai

Real Estate • For Sale
Namabžemd Pardavimui

NAUJIENOS, Chicago, UI.
—

šeštadienis, Bąląnd. 16, 1927 — .... ——

PARDAVIMUI 1 tono Ford 
trekas, tinkąs dėl bučernės ar 
kitokio biznio.

N AIU IENOS,

PARDAVIMUI saldainių ir deli- 
cattessen krautuvė. Parduosiu pi
giai. 2979 Archer avė.

Exchange—Mainai

Furniture & Fixturės
Rakandai-(taisai

MAINAU 2 flatų po 6 kambarius 
prie 61 ir Albany. Maino ant ma
žesnio namo ar bile kokio] apieliil- 
kėj, arba I ar 6 fialų geroj apie 
linkcj. Matvkit

L. JARUSZ,

BARGENAS 
Sulankstomi kurtoms lošimui sta

liukai S 1.55, si fetuo skelbimu.
CALIFORNIA FURN1TURE

COMPANY 
4041 Archer Avė. 
Kampas California

Yards 1951

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMU rakandai, ge 
raine padėjime.

FABMOS, l’ABMOS
Kas norite pirkti gerų ukį lie- 

uvių kolonijoj, atsišaukit: .1. A. Zc- 
mailis, R. I, Bos 17, Fountain, 
Mii h.

Real Estate For Sale
Namai-žeinė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

THINK IT 
OVER

VELYKŲ BARGENAI 
6-6 kambarių namas su cementiniu 
skiepu, 2karų garadžius. Gera vieta 

Brighton Park. Kaina tiktai $8,700. 
| mokėt $3,000.
6 kambarių Cottage su muro beismon- 
tu ir antra 4 kambarių ant užpakalio 
loto Brighton parke. | mokėt $2,000. 
5-5 kambarių naujas muro namas 
prie Archer ant Brighton Place. jmo
kėt tik $3,000.

Visi viršminčti namai yru tik. bar- 
genai ir parsiduoda tūkstančiu dole
rių pigiau, negu verti. Taipgi mes 
budavojain visokius namus pagal su
tartis ir lengvais išmokėjimais.

Atsišaukit pas:
JUOZAS VILIMAS

4405 So. Fairfield Avė.
Phone—Laf. 5918.

Real Estate For Sale
NamabžemS Pardavimui

3116 S. Auburn avė.
1 lubos.

Aš TURIU 3 vaisių formas pardar 
virnui, nuo 5 iki 40 akrų, pigiai ir 
lengvais išmokėjimais, jei imsite tuo
jau.

PARSIDUODA soda fountain wall 
case, carbonator, 3 show cases, 4 
tables, 12 chairs, malted milk machin, 
Iš priežasties pardavimo namo, par
siduoda labai pigiai. Randasi 2512— 
W. 63 St. Prospect 36S4.

SYLVANŪS WILE 
R. 2, Bos 60 

St. Joe, Michigan

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

200 AKRŲ geros žemės, 48 išdirb
ės, prie gero kelio, namas, arti mo
kyklos, kaina $2500, pusę jniokčti, o 
kilus po $50 j metus.

M. W. CHINNERY 
Scottville, Mirh.

PARDUOSIU savo Columbia 
gražų mahogany išmarginimo. 
su rekordais už $37. Reikalau
kite Columbia palikto sande- 
lyj. 1538 W. Chicago Avė.

1 lubos.

201 akrai mieste prie plcžinke- 
io, didelė stuba, graži barnė, daug 

g\ valių, mašinerija, geri marketai, 
geri javai, prie valstijos kelio, kai
na $16,500.

Rašykit
PAUL LYCII, 
Carney, Mich.

RIMBAI.L ir \Vurlilzer pianai, 
tiktai užmokėkite už dastatymą į 
jusi) namus, mums reikia daugiau 
vietos. Geras bargmas dėl prade
dančių. 1538 \V. Chicago avė., 1 fl.

$750 vertės grojiklis pianas už 
$95, benėius ir mielini pridedami. 
6136 S. Ilalsled st.

GBO.JIKL1S pianas tiktai bis- 
ki vartotas, kainavo $790, par
duosiu už $90. Benėius, cabi- 
net ir rokeliai. Išmokėjimais pa
gal sutartį. MB. BI DAITIS, 
6512 So. Halsted st., 1 11.

PARSIDUODA farma arba išsi
maino į 91 akerių žemės, 63 my
lios nuo Cbicagos, 11 kambarių re* 

1 zidencija, karštu vandeniu šildoma, 
elektra ir visi įrankiai ant fanuos 
ir traktorius. Jei nori įsigyti dva
rų, tai veik greitai.

M. .1. KIBĄS
I Beal Estate Improvement Co. 

Klauskit* .1. Povilonis 
3335 S. Halsted St.

Kada kvietkos pradės žydėt, 
gamtos grožybės rodos traukte 
traukia į parkus naudotis gam
tos grožybėmis ir kitais gyve
nimo patogumais! šioj minu
tėj jus turite progą jūsų ran
kose, kuri tikrai gali padaryti 
jumis turtingais. Tai yra vie
nas ir paslaptingas sekretas, 
<urj jus turėtumėt išsimokinti 
ir kurį kiekvienas turtingas ge
rai žino, žemė tai v ra didžiau- v
šia kiekvieno žmogaus laimė, 
<uri n.sudega, nesušąlą, nepa
jėgu ir niekas nepavagia. $10 

menesį užmokant, j trumpą 
aiką liksite ant nepriklauso- 

myl.’ės kelio. Per daugelį metų 
musų biznio istorijoj tūkstan
čiai žmonių pakilo gyvenime ir 
džiaugiasi sukrovę turtus, šian
die tų progą teikiame jums. 
Puiki kaip sodnas Marquette 
Park Higland jus laukia - to-
dėl pasiskubinkit, kad vėliaus 
nereikėtų bėdavoti, kaip daugu
mas šiandie 
dę 
te

labai gailisi prara- 
progas. Atsišauki

$5.00 ĮMOKĖTI
Kitus lengvais mėnesiniais ifimokeji- 
mais, mes pastatysime ant jūsų loto 
namų, mūrinį arba medinį, garažą, 
bungalovv su uždarytais porčiais. Įde
dame purčius, pertaisome namus, įve
dame elektrą, plumbingą, apšildymą, 
malevojame ir dekoruojame. Taipgi 
teikiame paskolas namų savininkais. 
STANTON CONSTRUCTION

COMPANY
6347 So. 'Westprn Avenue 

Phone Hemlock 2686

$150 JMOKĖT, $7 | MENESI 
NUPIRKSIT NUOSAVĄ NAMĄ
Yra visi įrengimai, g'ažųs namai 

aplink šį namų, tiktai 4 blokai nuo 
stoties ir 35 minutės važiavimo iš 
vldurmiesčio. Nereikia mokėti nuo
šimčių už finansavimų. Pirkit tię- 
siai nuo manęs, gausite tikrų bar- 
genų. Atsiųsk savo vardų ir adre
sų. Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Jox 905.

PARDAVIMUI (i kambarių na
mas ir 2 akrai žemės, taipgi 2 ka
rų garažas; pigiai už cash. Labai 

vieta rezidencini distrikte. 
platesnių žinių atsišaukit 

1845 W. 47 St.
CI1AS. COSSMAN, 

Box 44 
Bound Lake, UI.

graži 
Del

l’ARDAVIMUl
Mes turime savo sandely] labai 

gerus 88 notų groji k liūs pianus, 
parduosim po *125. Taipgi 3 pianus 
po <»0 ir !• consulc nulio už *75, 
vertas $256. Atsišaukit šiandie iki 
9, nedėlioj iki 6 vak. Ainerienn 
Storage llouse, 2216 \V. Madison st.

PIRKIT VELYKOMS
10 akrų žemės prie Archer 

Avė., 15 mylių nuo vidur- 
miesčio, žemė apaugusi di
deliu mišku, labai gera vie
ta dėl piknikų daržo- ir gas 
station. Parduos arba mai
nys.

MABKl

auksines 
tuojaus. 

ADAM
General Manager

Room 874, 
First National Bank Bldg. 

58 \V. Monroe St., Chicago

2 FLATŲ mūrinis ir medinis, 4-4 
kambarių, elektra ir vana, gatvė ce
mentuota ir apmokėta, cash reikia 
$2000, greitam pirkėjui už $5900.

Savininkas
4956 So. Artesipn Avė. 

2nd fl.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

EXTRA!

Pardavimui bučernč ir grosernč, 
5 ruimai gyvenimui, nupirksit už 
tikrų pasiūlymų. Savininkas eina j

3538 S. Ilalsled St.
Tel. Boulcvard 3951

PABDAVIMUI Lunch Room už 
labai pigia kainų, prie didelių dirb
tuvių Urane Co. 3953'i S. Kedzie

BUčERNE ir grosernė, parduodu 
Gk už *1200, verta *3000. Klausk 
2865 \V. 22nd st. 'Jei. Rockvvell 
'.1036.

PARDAVIMUI pigiai groser- 
nė. Geroje apielinkėįe, tarp 
dviejų mokyklų ir arti bažny
čios. Priežastį pardavimo pa
tirsi! ant vietos.

919 VV. 33 St.

PARDAVIMUI groseris, kerydžių, 
cigarų, ice cream, 3 ruimai gyve
nimui. Rendos $25. Parduosiu pi
giai. 1632 \V. 13 St.

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
karkiama, palikau našlė, negaliu už- 
laikyt biznio. 177 S. Western Avė. 
Blue Island, III.

LAIMĖ neišpasakyta tam, 
kas myli summer resorto biz
nį. Atiduosiu už pusdykį sum- 
mer resortų ir farmų ant eže
ro kranto, netoli Mihvaukee, 
\Vis. F. J. Szeniet, 3111 South 
Halsted st.

SALDAINIŲ, notion, cigarų krau
tuvė, turiu parduoti dėl ligos. Ran
dasi skersai gatvės nuo mokyklos, 
renda $35. 1013 W. 18 St.

PARDAVIMUI ice cream parioro 
fikčeriai, 12 pėdų soda fountain, 
su bark baru, viena sodos maši
na, 12 baltų staliukų, 28 krėslai, 
vienas kendžių keisas, su viskuo 
$250. 1220 Sedwick St. J. Dovidai- 

. tis. Atsišaukit 724 \V. 35 St. Yards 
6619.

PARDAVIMUI delikatesen. gros 
šerio, mokyklos reikmenų, kamba
riai, ilgas lysas. 6556 So. Aber- 
deen St.

P. GASSUNAS 
3209 Auburn. Avė. 

Yards 0936

Real Estate For Sale
Naniai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI N. W. kam
pas Archer ir Harlem Avė., 
prie dviejų gatvekarių lini
jų. Krautuvė, flatai ir šokių 
pavilionas. Gera vieta bile 
kokiam bizniui. Savininkas 
atiduos greitam pirkėjui už 
$40,000, cash $9,000, kitus 
pagal sutartį. Šis namas tu
ri labai didelę ateitį, ir yra 
vertas daug daugiau negu 
savininkas reikalauja. Del 
tolimesnių smulkmenų pasi- 
matykit su J. Ponelis. J. N. 
ZEWERT & CO., 4377 Ar
cher Avė., Phone Lafavette 
5313-9244.

LOTAI $750 — 36X123
Ant lengvų išmokėjimų, tre

čių dalį įmokėti, likusius mė
nesiniais išmokėjimais, greitai 
augančioj apielinkėj, prie Hen
ry Fordo naujos orlaivių sto
ties, kur stato dirbtuves. Va
žiuok kaip greit gali. Del dau
giau.* informacijų šauk telefo
nu

PARDAVIMUI I flatų namas, ga
ru šildomas, Martinei te Parke, ne
toli katalikų mokyklos ir bažny
čios, įplaukų $3,300, didelis bar
genas. Turiu parduoti prieš gegu
žio 1. Atsišaukite \V; Vau Oeyen, 
2416 Smalley Ųt., Chicago. Tel. 
Belmonl 1716.

MURO namai, 2 fialų po 5 kam
barius, garu šildomas, stikliniai por
čiai, lietaus lašų vana, clothes 
shutes, metaliniai prie langų strip- 
sai, 
elč.

2 karų garažas, cementuota

6010 S. Francisco avė.
Bepublic 7334

arba matyk ypatiškai 
Z. S. Mickeviče 

2505 W. 63 St.
Hemlock 0800.

BABGENAS. Pardavimui 6 kam
bariu mūrinė rottage. Elektra, gu
zas, maudynė, 2 karų garažas. 3931 
Fihnore avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalovv, naujas, visai moder
niškas, lotas 32x125, garažas. Pama- 
tykit šį namų , Nedėlioj, bargenas 
$7600, cash $1000, kitus lengvais 
mokėjimais.

Savininkas ant vietos.
7134 So. Maplevvood Avė.

iš-

PARDAVIMUI 2 fintų mūrinis 
namas po 4 kambarius, pečium ap
šildomi, 8 mėnesių senumo, Brigh
ton Park kolonijoj, arba mainysiu 
ant gero namo Cicero].

Atsišaukite •
1446 So. 50th Cl., Cicero.

PABDAVIMUI namas ir groser
nė. Parduosiu arba mainysiu ant 
fanuos. 'Puri būti parduota į trum
pų laikų. Savininkas randasi ant 
vietos. 4523 S. Ilonore st.

2 FLATŲ mūrinis namas, 906 W.
19 St.

TAM, KAS JIEŠKO GERO invest- 
mento parsiduos didelis apartmenti- 
nis namas su bizniu: 11 flatų ir dvi 
krautuvės, ant bizniavos gatvės, nau
joj ir smarkiai kylančio] apieĮinkėje. 
Namas tik dviejų ir pusės metų se
nas. Apartmentai įrengti sulyg vė
liausios mados: “indoor beda”, vanos 
ir “shower bath” ir viskas, kas rei
kalinga moderniškam gyvenimui. 
Rendos neša dabar $10,000 į metus; 
kaina $93,000. Savininkus nori jmo- 
kėjimo apie $20,000. Kreipkitės į 
“Naujienas”, J. ŠMOTELIS.

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, du po 5 kambarius flatai, ga
ru šildomas, 2 karų medinis gąražas, 
lotas 45x125, Washtenaw Avė., neto
li 67th St., tiktai $17,500.

IGNATIUS CHAP & COMPANY 
31st prie Wallace Street

PABDAVIMUI medinis namas, 
štoras su 4 kambariais ir viršuje 
4 kambariai, ant West Side. Ben- 
dos $45, kaina $3,500, arba mainy
siu ant gero namo Marųuette Park 
kolonijoj.

Atsišaukit:
7011 S. Artesian avė.

PARDAVIMUI namas dvieju aug
štų, 7-9 kambarių flatai, elektra. 

907 W. Cullerton St.
ŠEŠI DIDELI KAMBARIAI IR 

MIEGOJIMUI PORČIAI

Turi būt parduotas šią savaitę nau
jas mūrinis bungalovv, aržuolo grin
dys ir užbaigimas, kiekvienas, kam
barys šviesus, karštu vandeniu šildo
ma, vėliausios mados plumbingas, 
grįstas augštas, 30 pėdų lotas, savi
ninkas bus ant vietos Subatoj ir Ne
dėlioj. Nepraleiskite progos nepama
tę šio gerai pastatyto ir gražaus na
mo.

DIDELIS bargenas, 3 aukštų mū
rinis namas, 2932 W. Pershing Bd., 
2-ros lubos.

namas su groserne; 
mainyti ant private

noriu mainyti j koki

7141 So. Campbell Avė.

6 KAMBARIŲ moderniškas mū
rinis bungalovv, su sieteliais ir stik
liniai porčiai, netoli 2 karų linijos, 
kaina greitam pardavimui $8500.

7036 So. Maplevvood Avė.
Prospect 3397

BIZNIAVAS 
lipa priverčia 
namo.

TURIU lotą, 
nors bizni.

DELKO moki rendą, jei turi lotą, 
mainykiin ant Bungalow, cash nerei
kalinga.

NEDIRBU; turiu mažų namą, mai
nysiu ant biznio.

Agentams komišinas.
Kreipkitės pas

STANKO-NESTOB
5097 Archer Avenue
Tel. Lafayette 6036

PABDAVIMUI naujas 4 flatų ir 
4 kambarių, 2451 W. Maiųuette 
Boad, 
Kaina 
čioj.

ų, 2451 W.
pusė bloko nuo Wcstern avė. 
$26,250, tile siends prausiny- 
Savininkas ir budavotojas 
6004 S. Artesian avė.
Phone Bepublic 1145

PARDAVIMUI 2 flatų, 6—6 kam
barių namas, garu šildomas, 2 boi
leriai, aržuolo trinias, skiepas 7 
pėdų 6 colių aukščio, 2 karų gara
žas, dėl informacijų šaukit Cicero 
2133 B., arba matykit ' savininkų, 
INU — 51 Avė., Cicero. Agentų ne
reikia.

PARDAVIMUI 2 flatų, 6-6 kamba
rių, 2 karų garažas, pigiai, tik biskj 
įmokėti.

6136 S. Rockvvell St.
Republic 3552. ..

EXTRA—MARQUETTE PARK
2 nauji mūriniai namai po 5 kam

barius, naujos mados įtaisymai, geroj 
apielinkėj, pigiai perduodami.

Vienas naujas 6 ir 6 kambarių na
mas. Vėliausios mados įtaisymai 
pigiai kiti bargenai.

JOHN MEŽLAISKIS
7018 S, Campbell Avė.

Republic 4537.

SKAITYK IR MĄSTYK

irpri

Ir apmąstęs negalėsi nepasinau
doti šia auksine proga. Parsiduoda 
mūrinis namas. 3 flatų po 4 kam
barius. Kaina tiktai $6000. Namas 
randasi 935 W. 34 St. M. J. Kiras.

Čia Rasi Tik Sargėmis 
Bridgeporte dar nebuvo 
tokios progos ir nebus 

$1000 įmokėti
2 fl. po6 kamb. mūrinis namus, 2 ka
rų garadžius. Visi parankumai. Namo 
kaina $7,501), arba mainysiu j Bunga
lovv.

$2000 įmokėti
3 fl., 4 ir 5 kamb. biznio mūrinis na
mas, 2 karų mūrinis garadžius. Sa
vininkas mainys į farmų, arba j ma
žą namuką, kuris butų ant laukų dėl 
senatvės. Randasi ant 33 So. Mos- 
spratt St.

$2000 įmokėti
3 fl. 4-5 kamb. Biznio namas. 
$7,500.

$1000 įmokėti
2 fl. 6 kamb. ir prie štoro 4 
bizniavus namas ant cemento 

namas—barge-

GERAS medinis namas 3 Ir 4 ar
ba 7 kambariai, pečiu šildomas, 
tuščias lotas prie šalies, barnė 
nauji porčiai iš fronto ir užpaka
lio. naujai maliavota iš lauko ir 
viduj: galima turėti daržas ir lai
kyti gyvulių. Aplinkui puikus me
džiai; raminsi pusė bloko nuo 
Archer avė. ir 6 blokai nuo Kedzie. 
Gera vieta dėl darbo žmonių. Kai
na $5,500, (mokėti $500 ar daugiau, 
o likusia kaip rondo — mokėk sau!

\V. IIAYDEN BELL 
Klausk Ed. Bakševičiaus

N. W. kampas Archer ir Kedzie 
Tel. Lafavette 8600.

Miscellaneous
-----

BUDAVOJU
NAMUS ir 
TAISAU.
CEMENTUOJU, PLEISTER1UOJU
IR kitus darbus greitai ir pigiai at

lieku.
S. A. ZOLP

927 W. 34th Place
Boul. 05J7.

Kaina

kamb. 
puda-

mento. Medinisgeras
nas. Randasi ant 33 St. ir Halsted 
St.

Išsimaino bizniavus namas: 2 fl. 6-4 
kamb. j lotą, ant autobomiliaus, ant 
bučernės ar grosernės. Atsišaukit.

$8000 įmokėti
Pardavimui arba mainymui 5 fl., pc 
4 kamb. bizniavus mūrinis namas 
tarp 31 ir 32 St. So. Halsted St. Mal

antnysiu ant 4 fl., 2 fl. namo ant 
Bunga1ow. Atsišaukit.

$1500 įmokėti
2 fl. 5-6 kamb. medinis namas 
akmenų pudamento, visi parankumai. 
Mainysiu namą j biznį. Randasi 
Lovve Avė.

$1000 įmokėti
5 kambarių muro Cottage, 2 karų 
radžius. Mainysiu ant didesnio namo 
ar su cash.

$6000 įmokėti
2 fl. po 6-6 kamb. muro namas, 1 
karui garadžius, lotas 50x125. Kaina 
$12,500—bargmas. Randasi 53 Arte
sian Avė.

Jei tamista nori pirkti ar parduoti 
ar mainyti naujus namus ant senų 
namų, o senus ant naujų, ar kokio 

inors biznio—oučernės, grosen^s, au- 
tomobiliaus, loto—daryk tatai per

ant

ga-

C. K. Valaitis & Go.
3404 So. Morgan St.

Yards 1571

NEGIRDĖTAS BARGENAS
Pardavimui 8 kambarių muriifis 

cottage ir vieno karo garažas. Ne
praleisk progos, nes daugiau to
kios progos nebus, kaip šio namo 
proga. Kaina $4000. M. J. Kiras.

ĮMOKĖK $500

Nupirksi 4 kambarių namą ir 
garažų. Kas turi biznį arba lotus, 
savininkas priims į mainus. Kaina 

---- - - ‘ ~ * > ant$4,500, Randasi Brighton Parke 
46 ir California avė.

C. P. SUBOMSKIS & CO 
Beal Estate

5833—35 S. Western avė.
Phone Hemlock 6151

PABDAVIMUI 5 kambarių medi
nis namas, furna.su šildomas, visi 
įtaisymai paskutinės mados. Tinka 
žmogui dirbančiam prie rakandų 
pataisymo. 2641 W. 37th PI.

PARDAVIMUI bungalow, nau
jausios mados, su visais įtaisy
mais, mainysiu ant loto, maši
nos arba nedidelio biznio.

PARDUOSIU antrus inorgi- 
čius, $.'1640, mokestis po $60 į 
menesį arba mainysiu 
to, mašinos

Atsišaukit
arba mažo

ant lo- 
biznio.

0605 S. Richmond St.

Velykų Margumynai
IŠSIMAINO puikus bizniavas na

mas, 1 štoras su 4 fintais, namo 
kaina tiktai $13,500 Mainysiu ant 
mažesnio namo, fanuos, loto, bu
černės, dry goods štorcr, priimsiu 
antrus morgičius kaip cash.

IŠSIMAINO 300 akrų farma, mai
nysiu ant namo nepaisant apielin- 
kės, už geresnį namą dadėsiu cash 
pinigais.

Išsimaino 40 akrų farma; mainy
siu ant loto arba bučernės; farma 
randasi Wisconsine. Su virš minė
tais reikalais kreipkitės pas

F. G. LUCAS and CO.
4108 ARCHER AVĖ.

Lafayette 5107

PARDAVIMUI S. W. kampas 59 
St. ir Campbell avė., 58 y 125, gat
vė ir elė cementuota ir apmokėta, 
šaukit Engknvood 1614.

PARDUODA—MAINO
NAMUS, LOTUS. FARMAS 

IB BIZNIUS
Jei nori pirkti ar parduoti na

mų, lota, farmų ar biznį, tai pir
miau* kreipkis pas mane. Turiu 
daugybę Pargenu ir esinu visados 
prisirengęs teikti greitai sąžiningų 
ir gerų patarnavimų visuose Real 
Estate reikaluose. Parduodu pir
mus morgičius, skolinu pinigus dėl 
antrų morgičių ir egzaminuoju ab
straktus atsakančiai.

’lel. Yards 7282
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malovą, popierą, stiklus ir t. t.

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

Peter M. Krauczunas
Real Estate Broker 

2201 W. 22 St., Bank building
Ant antrų lubų

Tel. Canal 6699.
Rezx tel. Hemlock 0276

Bylų iki 9 vai., vakare 8 iki 10.

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Avė.,

Phone Lawndale 0114

~ HOME
. CONSTRUCTOR

3 DIDELI garažai parsiduoda ar
ba išsimaino ant namų arba lotų. 
Kam reikalingas toksai 
kreipkitės pas

C. I’. SUBOMSKIS & 
Beal Estate

5833—35 S. Western 
Phone Hemlock 6151

biznis,
CO

avė.

PARDAVIMUI 2 flatų, 5-5 ir 6-6 
kambarių, 2 karšto vandenio šildytu
vai, uždaromi porčiai, moderniškas. 
4700 block Montana St., j šiaurę nuo 
Fullerton Avė.

PARDAVIMUI arba mainysiu ant 
rezidencijos, loto arba bučernės 
gražų presltų plytų bungalovv. Vi
si naujos mados įtaisymai. Randa
si ant 101 ir Indiana avp. .Jei nori 
įsigyti sau gražių rezidencijų, tai 
pasiskubink. M. J. Kiras.

Financial
Finansai-PaekoioH

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

$250,000)
Paskolinsiu dėl antrų morgičių. 

mažas * komisas. Teisingai atliksim 
reikalą į 24 valandas.

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

Phone Central 6260

Miscelianeous
įvairus .

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. Į ved am elektros dra 
tus, motorus, taisom elektros reik 

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (notinc.'
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

KRAUTUVIŲ FIKČERIA)
Grosemių, Bučer 
nių, Delikatessen 
Rcstaurantų, Ken 
džių, Bekernių. Mu 
sų specialumas. Ge 

ras patarnavimas, žemo* 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. Stato St

Sutaupyk $$$, budavok ant savo 
loto. Mes pastatysim modernišką 
murinę bungalovv, su knygynu, ug- 
naviete, bufetu, įmūrytu pluinbin- 
gu, vandeniu' šildoma, vėliausios- 
mados fikčeriai už $5,500. Nereikia 
pinigų,' 15 metų išmokėjimui, mes 
finansuosime, išmokėjimai lengves
ni kaip renda. Apžiurėkit pastaty
tus namus. Atdara vakarais ir ne
dėlioj. Cook County Bldg. & Impvl. 
Co., 1358 W. 79 St. Triangle 6090.

Phone Austin 4255 
STANDARD HDWE. & 

SUPPEY CO.
4319 W. l^ladison St.

įrankiai, Peiliai. Stiklai, Maleva, 
Elektros ir Plumbingo reikmenys. 

Visas tavoras garantuotas.
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Budavoju namus, garažus, taisau 
»enus namus ir darau bile reika- 
'Ingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
irba krautuvėms. Atlieku bile kurį 
(arnenterystės darbų. Taipgi įvedu 
ipšildymų į namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.
HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted Et.
Tel. Roosevelt 8500

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In 

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

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

. To’. Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette .°70l>—8700

Chicago
BUK LINKSMAS 

Nemikčiok, nesustok
Aš galiu išgydyti jumis nuo mik

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

CHAS. PFERDMENGES
Tel. State 8123 Suite 914.

32 N. State Street, 
Chicago, Illinois

Educational
Mokyklos _________

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

International Barber Collcge 
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

AR JUS NORITE
lidesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel- 
»ėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
tarų duos jums galę greičiaus ir ge- 
•iaus išmokti to amato ir greitu lai- 

gauti gerą darbą su geru mokės
im. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
nokame besimokinant. Irgi mokina
me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugi'aus.
FE D ERA L 4UT0 ENG1NEERING 

scnoc'
1R07 W. Madison Street

ANGLŲ KALBA

yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam šioje šalyje. Kurie kal
ba gerai angliškai visur turi pasise
kimą ir pirmybę. Anglų kalbos .arit
metikos, knygvedystės, pilietybės ir 
daug kitų dalykų gali lengvai ir grei
tai išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje per laiškus 
(correspondence). Platesnių paaiški

nimų klausk laišku.

G. LEVESKIS
1318 W. 12 St. 

Los Angeles, Calif.

furna.su
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Kiek Jungtinėse Valsti
jose įvyksta nelaimin
gų atsitikimų. —Indė
nų nykimas.

Darbo sąlygos įvairiose pra
manęs šakose yra nepalygina
mai geresnės, negu jos buvo 
prieš keletą desėtkų metų. Sau
gumo srityj irgi daug kas pa
daryta. Bet nežiūrint į tai, kas 
šešios minutės Amerikoj įvyks
ta vienokios ar kitokios rųšies 
nelaimingas atsitikimas. Kiek
vieną dieną miršta 63 žmonės 
nuo sužeidimų fabrikuose ir ka
syklose. 105,600 darbininkų kas 
metai tampa paliegėliais. Kokių 
milžiniškų nuostolių visa tai 
atneša, kiek ašarų kiek skaus
mų?! Daugumoj atvejų tie ne
laimingi atsitikimai butų gali
ma išvengti, nes jie įvyksta dėl 
neatsargumo, apsileidimo ir ne
tikusios priežiūros.

Daug kalbama apie Amerikos 
ekonomišką progresą. Pažiūrė
kime, kaip brangiai tas progre
sas atsieina.

Karas vra baisus dalykas. 
'I'ukstančiai žmonių turi pagul
dyti galvas. Kai Amerika pa
skelbė Vokietijai karą, kad 
“išgelbėti pasaulio demikrati- 
ją” ne vienam kinkos ėmė dre
bėti. Kareiviai važiavo į Fran
ci ją nežihodami ar jie besugrįš 
atgal. Amerika kariavo devy
niolika mėnesių, pražudydama 
53,300 kareivių. Tuo pačiu lai
ku Amerikos fabrikuose ir ka
syklose nuo nelaimingų atsitiki
mu žuvo 132.000 žmonių. Vadi
nasi. karo fronte buvo užmuš
ta pustrečio karto mažiau žmo
nių, negu prie Įvairių darbų.

Apskaitoma, jog iš kiekvi>eno 
šimto mirimų šeši įvyksta dėl 
vienokio ar kitokio nelaimingo 
atsitikimo. Jeigu butų kreipia
ma daugiau dėmesio, tai daugu
mą tų nelaimingų atsitikimų 
neįvyktų, šaliai, kurios turtas 
siekia $100,000.000,000, yra di
džiausi gėda, kad ji tiek mažai 
tekreipia dėmesio į žmonių gy
vasties apsaugojimą. Kaip gali, 
sako James J. Davis, mąstantis 
amerikietis jaustis laimingu, 
kuomet jis žino, jog kas dieną 
industriniai incidentai nusineša 
į kapus 63 žmones? Kas me
tai nuo nelaimingų atsitikimų 
miršta 89,500 žmonių 215 bė
giu dvidešimt keturių valandų; 
daugiau nei dešimtis kas valan
dą; vienas kas šešios minutės. 
Anglies kasyklose nuo 1915 iki 
1924 m. žuvo 23,000 darbinin
kų.

J :igu žmogus, sako Davis, 
stato pavojun savo gyv\bę be
važinėdamas automobiliu. ta
tai jo asmeniškas reikalas. Vie
nok nuo to neprivalo nukentėti 
kiti visuomenės nariai.

Vėliausios duomenys rodo, 
jog Amerikoj yra 57,444 nere
giai. Iš to skaičiaus 25% nete
ko regėjimo dėl nelaimingų 
atsitikimų.

Kuriuo budu galima tie ne
laimingi atsitikimai išvengti? 
Pirmiausiai žmonės turi išmokti 
saugumo. Visi juk žino, kad 
dėl nebojimo ir kvailos rizikos 
įvyksta labai daug nelaimių. 
Antras dalykas, tai tinkamas 
fabrikų ir kasyklų sutvarky
mas. Darbo vietos turi būti 
kiek galima saugesnės. Tik ta
da bus galima išvengti tūkstan
čių nelaimingų atsitikimų, ku
rie įvyksta kas metai. 

* ♦ ♦
Viskas bėga, viskas kinta. 

Buvo laikai, kuomet Amerikos 
miškai, upės ir ežerai priklau
sė raudonodžiams indėnams. Da
bar viskas pasikeitė: nebeskam
ba indėnų keista muzika, nebe
dega milžiniški laužai,
vietose, kur kadaise klajojo rau

donodžiai, išdygo dideli mies
tai. Miškai tapo paversti 
ūkiais. Dingo romantiškumas. 
O pirmieji Amerikos kontinen
to gyventojai juo tolyn, tuo la
biau nvksta. *

Kuomet Kolumbas atrado 
\merika, indėnų dabartinių 
Jungtinių Valstijų plote galėjo 
būti iki 1,200,060. Tai buvo 
prieš 135 m. Visai kitaip yra 
dabar. Virginijos valstijoj, kur 
senovėj gyveno apie 9,000 in
dėnų, dabar priskaitoma jų vos 
vienas kitas šimtas. Ir tie pa
tys nėra tyro kraujo: baltųjų 
bei negrų ir indėnų mišinys. Is* 
panų viešpatavimo laikais Flo
ridoj indėnų skaičius siekė 
20,000. Dabar jų ten beveik vi
sai nebėra. Kalifornijoj indėnų 
buvo apie 250,000; šiandien jų 
tėra vos 15,000.

Tuos davinius praeitais metais 
paskelbė Amerikos Etnologijos 
Biuras. Jungtinėse Valstijose 
dabar priskaitoma vos 270,000 
indėnų. Tiek jų beliko iš mi- 
liono suviršum.

Kodėl baltiemsiems viešpatau
jant indėnai taip sparčiai nyks
ta? | tą klausimą nesunku at
sakyti. Baltieji išmokino indė- 
ms girtuokliauti. O girtavimas 
raudonodžiams yra peilis po 
takiu. Alkoholius greit juos į

kapus nuvaro. Pakitėjusios gy
venimo sąlygos susilpnino at
sparą ligoms. Indėnai yna lar 
bai linkę džiova sirgti. Apskai- 
čiuojama, jog apie 45% jų ser
ga tąja liga. Nemažai tarp jų 
yra prasiplatinusi ir trachoma.

Buvo laikai, kada indėnas 
jautėsi laisvas. Jis buvo sau po
nas: gyveno, kur patiko; ėjo 
kur norėjo. Jokių pasų> turėti 
jam nereikėjo, šiandien rezer
vacijas apleisti iie atatinkamo: 
valdžios agento paso jis negali, i 
Genčių mitingai laikyti indė
nams taipgi draudžiama.

Prieš trejetą metų preziden- 
tas Coolidge pasirašė dokumen- Į 
ta, kuriuo einant indėnams bu-1 
vo suteikta pilietinės teisės. Iki I 
to laiko tų teisių jie neturėjo,' 
bet nežiūrint į tai, laike pašau- 
’inii karo jie buvo imami kariuo
menėn. • Pavyzdžiui, iš Texas 
valstijos Franeijon buvo pa
siųsta 1,440 indėnų. Iš jų at
gal begrįžo tik 260; kiti pagul
dė savo galvas už šalį, kurioj 
jie neturėjo net pilietiškų tei
sių !

Dr. Dixon, kuris gal geriau
siai pažįsta indėnus, yra tos 
uiomonės, jog raudonodžiai 
ateityj bus tik retenybė. Jie ir 
dabar sparčiai nyksta. Vien tik 
Oklahomos valstijoj 10,000 neg
rų ir . 2,000 baltųjų yra su in
dėnų moterimis apsivedę. Tuo 
judu išmirdami arba susimaišy
dami su kitų rasių žmonėmis, 
tyro kraujo indėnai juo tolyn, 
tuo labiau nyksta.—K. A.

Velykos Kaune
(Sekant “Keturis Vfijus”)

Šypsos margučiai vidury stalo.
Pavasaris džiaugiasi.
Papasaris sako: “Perėkit!”...
Gm... “Perėkit”....
O kaip išperėsi išvirtą gyvybę?..
Margutis, jau simboliu virto Velykų 
Ir vardą “velykaičio” užmetrikavo.

Valgomoji Druska
[“T.”]. Valgomoji druska tiek 

žmogui reikalinga, kad jis be 
jes, kaip ir be duonos, ilgai ne
gali gyventi. Dauguma val
gių, išskyrus saldžius, be drus
kos neaps'ina. Druskas žmo
gaus kūne labai svariną vaidme
nį atlieka. Ji padeda virškinti 
maistą, tirpindama kai kuriuos 
baltymus. Druskos yra krau
ju je, seilėse, skilvio sultyse, ku
rios virškina maistą, ir visam 
kūne. Vidutinio ūgio žmogaus 
kūne esą apie pusę kilogramo 
druskos. Apskaičiuojama, kad 
kiekvienas suaugęs žmogus, vi
dutiniškai skaitant, per metus 
suvalgo apie 7 kilogramus drus
kos. Tuo budu visi nepriklau
somos Lietuvos gyventojai, ku
rių priskaitoma 2,200,000, su
valgytų 15,4000,000 kilogramų, 
arba 15,400 tonų druskos. Ri
tant druskos kiekiui atvežti rei
kia daugiau, kaip 1026 vagonų, 
jei butų kraunama j kiekvieną 
po 15 tonų. Kadangi druskos 
vartotojai perka ją mažmeno
mis iš paskutinių tarpininkų, 
tai skaitant šios dienos maž
menų kaina 25 centus kilogra
mui, už visą tą druską tenka 
sumokėti 3,850,000 litų. Tačiau 
kur kas didesnis druskos kiekis 
suvartojamas, nes ji vartojama 
ne vien maistui, bet ir gyvu
liams šerti, pramonės tikslams, 
kaip įvairiems mėsos, žuvies 
produktams sūdyti ir kitiems 
tikslams.

Apskaitoma, kad kasmet vi
sam pasauly druskos įvairiems 
tikslams suvartojama apie 20 
milionų tonų.

Druską žmogus vartoja iš 
neatmenamų laikų. Rašytos ži
nios sako, kad romėnai jau pir
mam šimtmety pagal musų 
skaičiavimą, gaminę druską iš 
sūriųjų Gali jos šaltinių.

Tiek didelį kiekį druskos kas
met su vartojant, pats savaime 
kyla klausimas ir apie jos iš
teklius. Tačiau druskos tiek 
daug žemėje yra, kad dėl jos 
išteklių mažėjimo negali nė 
kalbos būti. Visos juros, van
denynai ir sūrieji ežerai, vis 
tai atviri druskos sandėliai, o 
kiek dar jos yra žemėje. Kiek

vienoj valstybėj yra taip vadi-
Tose narnos akmeninės druskos, kuri 

muvimosi laikotarpių arba

randama Įvairiuose žemės for- 
logiškose nuogulose ištisais klo- 
l.' is. Del tų klodų mažumo ar 

to, kad jie yra labai giliai, 
daugelis kraštų savo druskos 
nevartoja, bet įsiveža ją iš už
sienio.

Akmci.ines druskos klodai 
žemėje galėjo susidaryti išse
kus juros vandeniui, 'lai aiškė
ja tyrinėjant druskos klodų su
sisluoksniavimas, kuris rodo, 
kad nuogulų nosistovėjimas tę
sėsi dešimtis tūkstančių metų. 
Visa tai įvyko labai senai. Di
delė dabartinės Europos dalis 
buvusi vandenyne. Del įvairių 
priežasčių ši vandenyno dalis 
buvo atskirta seklumomis ar 
žemės guburiais nuo likusio 
vandenyno. Atsiskyrusioj i da- 
’is buvo ne tiek gili, dėl to van- 
iue galėjo daugiau įšilti ir ga
lioti daug labiau, kaip atviroj 

iuroj. šios priežasties dėka 
vandens kiekis mažėjo, o drus
kos tirpinys tirštėjo, grimzdo 
’nt dugno ir gulė klodais, ku
riuos apguldavo kitų įvairių 
nuogulų sluoksniai, kurie už
dengę druską neleisdavo jai tirp
ti.

Laikui einant vanduo seko, 
j ant nugulusios druskos klodo 
gulė įvairių nuogulų sluoksniai. 
Tas tęsėsi tol, kol visiškai ar 
dalinai buvusi jura išseko. Pa
našus reiškiniai ir ' dabar pas- 
tebiami kai kuriuose suraus 
vandens ežeruose.

Turtingiausios druska valsty
bės Europoj Vokietija, Anglija, 
Rusija ir Prancūzija.

Akmeninės- druskos klodai 
būna įvairaus storumo. Vokieti
joj, pav., ties Stasfurtu jie sie
kia 1X10—1,000 metrų storumo, 
o ties špernburgu rasta klodas 
1,184 metrų storumo.

Keikia pastebėti, kad valgo
moji druska nebūna gryna, bet 
su įvairiais priemaišais ar su 
kitom druskom. Del to, visa 
tai tenka atskirti.

Akmeninė druska kasama 
daugiausia panašiu budu, kaip 
ir anglis. Kasti druską tuo pato
gu, kad kasykloj nereikalinga 
tiek spurų ir įtvirtinimų, į kad 
kasančių neužgriūtų.

Nors ir stori druskos klodai, 
tačiau perdėm visu storumu jų 

bet sulig tam tikrugeo- te kasama,
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Viktorija Kriger, pagarsėjusi rusų šokikė, kuriai bolševikai 
suteikė užsitarnavusios artistės titulą.

aukštumu. Storame klode ka
sykla panėši dideliam romui: 
yra ilgi karidoriai ir daugybė 
kambarių, kuriuose laužiama ar 
sprogdinama duska, paskiau 
gabalai vagonėliais karidoriais 
vežami į iškėlimo angą. Iš čia 
ji keliama ant žemės paviršiaus.

Vr° ir kitos rųšies druskos 
kasyklų, kuriose druska tirpi
nama vandenyj, paskiau tas 
tirpinys mašinomis siurbiamas 
kieta druska daug maž tuo pa
čiu budu, kaip ir sūraus ežero 
ir juros vanduo.

Iš surtiUs * vandens druska 
gaunama maždaug šiaip, Į tam 
tyčia Įruoštas vietas prileidžia
ma vandens, kuris išliejamas 
kuoplačiausia, kad vos tik sem
tų žemę. Prilejstasai vanduo 
ki.k pastovėjęs nusistovi, nu- 
grimsta daug nuogulų, o vei
kiant karštiems saulės spindu- 
’iams nemaža jo ir išgaruoja. 
Iš šio skyriaus vanduo leidžia
mas į kitą. Ten jau begaruo- 
įant druskos tirpinys kas kar
tas tirštėja ir kaip pradeda su- 
tirštėjusi druska, kaip nelygi
nant vandeny sniegas, sustoti, 
’vomet kastuvais tas tirštimas 
sust įlindomas pakraščiuose į 
krūvas. Kiek laiko jose drus
ka išstovėjus sukietėja ir tuo
met ji kraunama džiūti ir išsi- 
;ulėt į tam tikrus džiovintuvus, 

kaip kad daro musų ūkininkai 
džiovindami linų galvutes. Čia 
druska stovi tol, kol iš jos vei
kiant oro sąlygoms, pasišalina 
kitų druskų priemaišai.

Lietuvoje taip pat yra drus
kos. Tai rodo gausus suraus 
vandens šaltiniai, kurių yra 
nemaža apie Birštoną, Liškevą 
ir net Ukmergės apskrity. Ta
čiau ligi šiol druskinės vietos 
nebuvo tiriamos.—S.

kad termometras, nors ir il
gai laikysime jį kailiniuose su
vyniotą, visuomet rodys tą .pa
čią temperatūrą. Reiškia, kai
liniai nešildo, nes jei šildytų, 
tai termometras butų tą šilu
mą parodęs. Bet kas čia per 
dalykas, — dalykas tas, kad 
ne kailiniai mus šildo, bet mes 
kailinius šildome, ir ta šiluma 
iš1 kailinių negali taip greit iš
eiti į orą. Kada mes paimame 
kokį nors geležį į rankas, jun
tame mes tuomet, jog" ta geie- 
žis yra šalta, nors ji ir kam
bary buvo, o paėmę medį ar 
kitus daiktus to šalčio nejunta
me. Kas čia per priežastis ?— 
priežastie yra ta, jog kada 
mes paimame geležį į rankas, 
tad geležis, būdamas geras šilu 
mos laidininkas, t. y. pralei
džia greit šilumą, atima iš 
musų rankos daug šilumos ir 
ją savyje tuojaus išsklaido, o 
į rankos tą vietą, kurią liečia 
geležis, negali taip greit šilu
ma patekti, va delei ko mes ir 
juntame šaltį. Medį paėmę to 
šalčio nejuntame, nes medis 
prastas šilumos laidininkas,- 
nepaskleidžia tos šilumos taip 
greit savyje ir mes to šalčio 
nejuntame. Judėdamas ir musų 
kūną apsupdamas oras daug iš 
musų šilumos atima ir pa
skleidžia aplink, o kad to nebū
tų, mes ir apsivelkame kaili
niais. Taigi norėdami, kad 
mums butų šilčiau, velkamės 
kailiniais ir kitais panašiais 
drabužiais ne dėl to, kad jie 
šildo (jie nešildo), bet dėl to 
kąd jie neperleidžia oro judėji
mo ir tu.oŲii apsaugo ir palai
ko šilumą prie musų kūno.

— A. Stanlonls.

Charlie Chaplin Gal 
- Liks Bolševiku

Velykos! Sveikos Velykos! 
Ir vėl jus’ sulaukėm. 
Ir vėl “Aleliuja”, 
Ir vėl “Linksmų švenčių” 
Linkėjam ir...daužiam 
Margučiui pašonėn -atsigavėti.

Nulupę jam kailį, 
Prisipilam krupniko taurę 
Išmaujam iki dugno 
Ir spaudžiam tarp lupų 
Rūkytą kumpieną su krienu... 
Ašaros veržias, kaista širdis, 
Nerimsta gyvybė— 
Ji nor produktyviai, 
Velykų praleisti šventes. 
T r štai tuoj už sprando 
Konjako stikliukų, 
Užmaujam ant krupniko taurės 
Ir keptų paršiuką, 
“štepseliu” užkemšam, 
Kumpieną su krienu... 
Po to, tai:

veršienos, *
avienos, 
kurkienos, 
pyrago, 
ir torto, 
mazurkų, 
“čigonų karaliaus” 

Visko, ko randam ant stalo, 
Kemšam į skilvį,
Ir ruošiamės naują gyvybę perėti...

Prikimšus jau skilvį 
Kaip rezgines kokias, 
Ir besiruošiant pavasario 
Pildyt įsakymą, 
Kur buvęs-nebuvęs, 
“'Bachus’’ pakyšt iš panosės, 
“Bupt” į Įizdq>r, 
Sumaigė, sutraikė, “velykaičius” 
Sugrudo:

kumpieną,
veršieną, 
kurkieną, • 
ir Jgibką, 
ir tortą, 
mazurką, 
“čigonų karalių” 

Ir., .nukniubavo saif 
Vizitų-vizitais...

Taip ir nuėjo perniekę mus triūsas. 
Pavasaris juokias, kvatojas, 
O vargšas žmogelis galvoja: 
“šiais metais nevyko...
Na, sekančias vyrai, 
švęsiu kitaip aš Velykas!”...

Kaunas 1924 m. A. V.

Įvairenybės
Ar kailiniai šildo? Rodos, 

toks klausimas nereikalauja at
sakymo, nes kiekvienas žino, 
jog žiemą su kailiniais yra šil
čiau, nekaip be kailinių, -- 
išeina, kad kailiniai šildo. Ta
čiau moksliškai galvodami, pa
matome, kad kailiniai nešildo. 
Kad iŠ tikrųjų taip yra galima 
įsitikinti šiuo budu. Paimkime 
kailinius iš svirno ir termome
trą, buvusį svirne, įvyniokime 
į kailinius ir palaikykime jį 
ten kiek laiko. Po to žiūrėkim, 
ar temperai ura termometre 
yra pakilusi, ar ne. Pasirodo,

Sovietų Rusijos krutamųjų 
paveikslų komisariatas pasku
busiam Amerikos komikui, 
Charite Chaplin^ prisiuntė pa
kvietimą važiuot į Rusiją. Bol
ševikai prižada jam pilniausią 
prodovolstviją, jeigu tiktai jis 
sutiktų priimti jų pakvietimą. 
Bolševikai sako, kad Charlie 
Chaplin Amerikoj būdamas tu
rėjo visokių nelaimių su savo 
žmona, o jo priešai varą kam
paniją prieš jo veikalus, tai ge
riau, girdi, busią jam likti bol
ševiku ir krėst juokus iš bolše
vikų.

Mes ir sakome, kad, Chapli- 
nas nepralaimėtų nuvažiavęs j 
Rusiją. Tenai jam butų daug 
medžiagos savo komedijoms.

—Pad.

Nūn Rytas
Tik jos jau Jšviesa po kiek virbina akį ir širdį, 
Nūn dienai saulėtai aušra.
Pašvaistės pakalnėmis lando,
Kad krėsti rasa nuo žiedų
Kad leisti gėlelėms pražįsti labili.
Dar saulė už kalno toli...
Tik jos jau šviesa po kiek virbina akį ir širdį, .
Krutinę kilnoja...
Išbailinta siela sparnais
Linkui jos pasileisti mėgina.
O lupos net geidžia bučiuot
Ir rankas tik skęčias* apglėbti, suspausti...
Priglaust prie širdies—
Te broliška jiji paliktų...
Bet... saulė už kalno toli—
Nūn dienai saulėtai aušra
Jei griauti mes kalną sustotum
Jaunieji valio viens, du, trys
Nors langą iškirskime saulei
Tegu spindulys mums nušvis...

—J. Vaitiekūnas.

Juozais Vaitiekūnas

Žemė
čia kelias—meskimės jaunuoliai.
Ir su daina vėliavą pešti, 
Kad pražystų vargo gėlės. 
Tegu laisvai nublanksta jura, dangaus 
Ir staiga išskaidrėja keršto mintys...

Lazda pagreitinkime žingsnį— 
Net siekti vakarus ir rytus, 
Kad brolis brolį pasižintų— 
Argi ne tam saulutė šviečia— 
Ką jaučiame širdy, kad dar primintų.



Lietuvos keliai ir jų 
reikšme

S( novoje, kaip istorija ir ar

ėjus, ir jiems patiems lengviau
butų “nacht Vaterland’, pa-

NAUJIEK0S, Chicago, III. šeštadienis, Baland. 16, 1927

chailoginiai tyrinėjimai rodo, 
tau ,ų kilnojimosi metu žmo
nės daugiausia stengdavosi ap
sigyveni arti upių, ežerų ir 
šiaip geriau prieinamesnėse vie
tose. tokie klajoklių sumeti
mai nebuvo pripuolamai arba 
estetinių jausmų inspiruojami, 
bet f.iynai ekonominių, me
džiaginių sąlygų verčiami. Čia 
paupio arba paižerio gyventojas 
ne tiktai lengvai galėjo pakan
kamai rasti sau maisto Išžve
jodamas, liet upėmis bei eže
rais naudojosi ir susisiekimo 
reikalų patenkinimui. Keikia 
prisimint, kad gilios senovės 
laikais dabartinės žmonių gy
venamos ir kultūrinamos vie
tos miestai ir kaimai, dirvos ir 
pievos dengėsi neišeinamomis 
giriomis, kurios kliudė betkokj 
sausžemio susisiekimų. Ir tik 
daug- vėliau. didėjant žmonių 
skaičiui, bekovojant jiems už 
savo gerbūvį ir besikeičiant gy
venimo sąlygoms, radosi dides
nis susisiekimo reikalas, kurio 
upės jau nebeįstengdavo pa
tenkinti. Badosi tuomet reika
las išplėsti sausžemio susisieki
mo tinklą pravesti kelius. Ir, 
žinoma, * palengva, laikas nuo 
laiko kelių tinklas didėjo, plė
tėsi ir lygiagreiciai su kultū
ros lapsniu tobulėjo. Ir jei 
šiandien nei kiek neabejojame 
Vakarų Kumpos ir Suvienytų 
Amerikos Valstybių aukštos 
medžiaginės kultūros realumu, 
tai dar labiau turime būti tik
ri, kad minėtuose kraštuose su
sisiekimas ne tiktai vandeniu, 
sauskeliais, telegrafais, telefo
nais, l.?t ir oru yra Įtaisytas 
sulig paskučiausiais šių dienų 
technikos išradimais.

Tačiau neliesdamas visų kitų 
susisiekimo Įmonių, kurios ir 
mums nėra svetimos ir kurios 
venos už kitas kai kuriais at
žvilgiais yra reikšmingesnės ir 
naudingesnės, statau sau tiks
lu, nors trumpai, apžvelgti tik
tai Lietuvos sauskelius. jų pa
dėti ir reikšme. I l

1 >abartinės (neokupuotos) 
Lietuves teritorijoj .sauskelių 
tinklų sudaro: pirmoj eilėj ge
ležinkeliai apie 1631 kini., plen
tai arti 1189 klm., vieškeliai 
netoli 11.500 klm. ir paprastieji 
keliai bei keliukai, kurių ilgj 
tuo tarini sunku nustatyti.

Tokie tai maždaug, bendrai 
imant, musų kelių tinklo ilgio 
statistiniai daviniai, Gal jie nė
ra visai tikslus, tačiau su maža 
pataisa priimtini ir apytikriai 
rodo, kad mažutės Lietuvos te
ritorijos plotas savo kelių tink
lo tinkamu negali lygin
tis Vakarų Europos valstybėms, 
bet visgi toli pralenkia Sibiru 
ir kai kurias tlusijos vietas. 
Jei žiūrėt į musų sauskelių 
kiekybę, kad ir labai kulturin
go europiečio akimis, netektų 
išgasčiuotis ir pasakyt, tai tik
ra Sachara. Bet jei vertint jų 
kokybę, tai, manau, kad ir Bra
zilijos raudonodis perdaug ne
nusistebėtų jų gerumu bei to
bulumu. Ir jei musų sauskelių 
šiandieninė būklė yra ne visai 
normali, tiesiog gal apverktina 
ir reikalinga skubaus- pertvar
kymo, tai neginčytinas faktas. 
Tačiau kritiškai vertinant tas 
priežastis, neigiamai veikusias 
Į musų sauskelių ir l/endrai su
sisiekimo įmones, reikia prisi
minti du svarbus istoriniai Lie
tuvos likimo momentai: tai vra 
rusų caro ir vokiečių okupaci
jos laikai iki 1919 metų, ir nuo 
19 m. jau Nepriklausomos Lie
tuvos, kaip valstybės gyvenimas 
iki pat šių dienų.

Ilgą laiką lietuviai žiauriai ir 
kietai biurokratinės rusų val
džios valdomi, negalėjo sava
rankiškai nei dvasine, nei me
džiagine savo gerove rūpintis. 
Gana jiems buvo prie tokių są-

malonės leisdavo jiems pasi
reikšti.

Bet tokioje svarbioje valsty
bės ūkio srityje, kaip susisie
kimas, lietuviai, kad ir savo 
krašte, neturėjo jokios iniciar 
tyvos; ir šis gana reikšmingas 
darbas buvo rusų varomas visai 
neatsižvelgiant į Lietuvos eko
nominį ir kultūrinį gyveni tau. 
Kad caro vyriausybė musų kraš
to kelių statyboje nerado tiks
lo patarnaut gyventojų labui, 
bet, grynai savo politiniais ir 
ekonominiais motyvais remda
mosi, aklai vykdė savo suma
nymus, pakankamai aiškiai ma
tyt, žiūrint j musų kelių neprak
tiškas ir krašto ukiui bei kul
tūrai tarpti netinkamas kelių 
kryptis. Ir jei taip ištikrųjų 
yra, užtenka pažvelgti i Lietu
ves žemlapį ir keliais akies už
metimais įsitikinsime esant tą 
negeistiną musų kelių ydą. Jau 
nekalbant apie geležinkelius, 
kurių kryptis daugumoj ruožų 
visai neatatinka valstybes inte
resams, gana bus bendrai pa
minėti apie plentus ir svarbes
nes vieškelių šakas.

Juk plentai, vieškeliai ir šiaip 
jau geriau ištaisyti keliai tar
nauja geležinkeliams ne ta 
prasme, kad iš prekių bei pro
duktų gaminamos vietos per
vežti krovinius tiesiog į jų su
vartojimo vietas, bet ta pras
me, kad neturint tankaus gele
žinkelių tinklo ir negalint Įvai
rių krovinių reikalaujamame 
kiekyje geležinkeliais pristatyti 
i smulkesnio ūkio suvartojimo 
vietas, plentai, vieškeliai ir pa
prastieji keliai padeda geležin- 
<eliams, išvežiojant jais- iš ge
ležinkelio stočių krovinius i ata- C 9

tinkamus punktus. Ir jei plen
tai bei kiti prastesnes rųšies 
keliai yra susikiemo įmonė 
’engvai ir patogiai pasiekti ge- 
ežfkeliais, tai šiam uždaviniui 
atlikti, jų kryptys ir gi privalo 
būti tinkamai nustatytos. Bot 
šios gana svarbios Jcrašto poli
tikai ypatybės- musų keljų tink- 
’e nematyti. Jos nėra. Ir veltui 
oitų visos tos pastangos mėgi
nant jos buvimą įrodyti, nes 
pačios musų plentų ir geresnių 
vieškelių kryptys už save kalba 
ir bent daugumoj daro su ge
ležinkeliais lyg bėgimo rungty
nes—eina lygiagrečiai su gele
žinkelių linijomis ir tuo Laidu 
ne tiktai kad gerai nepatarnau
ja geležinkeliams išvežiojime 
krovinių Į smulkesnes ūkio vie- 
*as; bet priešingai, kartais net 
pakenkia pačiam geležinkelių 
verslui, varydami su geležinke
liais konkurencija transporte.

Kita ir gi nemažiau liūdna ii 
skaudi iš praeities užsilikut 
nusu keliu žaizda—tai tveir 
nem rmaliame, stačiai suirusia
me ir susisiekti trukdančiame 
dovyje laikytos caro vyriausy
bės Lietuvoje susisiekimo įmo
nės. Nesirūpindami rusai lie
tuvių geibuviu, musų krašto 
kelių statyboj nematė reikalo 
sudaryti patogias sąlygas kraš
to gyventojų gerovei tarpti, bet 
savo strateginių sumetimų ve
dini, stengėsi pas mus. kaip sa 
vo valstybės pasieny, palaikyti 
kuoblogiausius kilius, kad kare 
laike pakenkus priešo manevra
vimui.

Ir kaip matome rusų paliki
mu susisiekimo srity džiaugtis 
netenka. Bet nei to tiek ne
galime girtis vokiečiais, ku
riems, okupavus kraštą, ir daug 
naudojanties musų keliais, tekc 
juos dar labiau pabloginti. Nors, 
tiesą sakant, vokiečiai, būdami 
aukštesnės kultūros žmones, 
neužsikentė Lietuvos kelių visiš
ku suįrimu ir mėgino juos vie
tomis taisyti, lik, žinoma, savo
tiškai. Jiems nerūpėjo vietos 
gyventojų reikalai ir todėl ke
lius taisė taip, kad jų kariuo
menei geriau butų po Lietuvą

lygų tiek, k’ik caiv.s iš savo šturmuoti arba, striukai prisi-

sprukti.
Toks maždaug pirmas musų 

kelių istorinio pobūdžio laiko
tarpis iki 19 metų, iki Lietuvos 
valstybės įsikūrimo ir nepri
klausomo, savarankiško gyveni
mo išvakarių.

Atgavus nepriklausomybę ir 
pradėjus savo gyvenimą tvar
kyti, tuojau* pirmaeilių reika
lų tarpe atsidūrė ir susisieki
mas. Kaip Lietuva, kaipo vals
tybė pradėjo šį darbą susisieki
mo ūkyje ir kaip sėkmingai 
metai iš metų iki šiol tas vyko, 
čia negvildensiu, bet pasitenkin
siu tiktai tomis išvadomis, ku
rios dabar yra pasekmė sava
rankiško musų darbo susisieki
mo srityje ir kurios bendrais 
bruožais liečia dabartinę saus- 
kelių būklę.

Jei šiandien mes nusiskun
džiamo musų keliais susisieki
mo netobulumu, jo netvarka ir 
kaltiname rusus bei vokiečius, 
kurie jo netaisė arba blogai 
taisė, tai turime gerai sau įsi- 
dėmėt, kad netiktai ateity su
silauksime ir mes panašios kri
tikos iš musų pačių tarpo, liet 
jau ir dabar pradedame plakti 
oatys save tomis pat rykštėmis, 
kuriomis plakėme ir tebeplaka- 
me buvusius pavergėjus. O to
kiam reiškiniui įvykti yra daug 
galimumų, kurių svarbiausi — 
tai musų pačių neturtas, stoka 
technikinių žinių ir dalinai ap
sileidimas. Yra tai chroniška 
liga, iš kurios niekuomet nega
lime atsikelti.

Kas dėl musų apsileidimo, 
nereikėtų perdaug save smerk
ti; nes visgi musų žmonės nėra 
tokie tingus ir be iniciatyvos. 
Bet kai su kapitalu ir techniš
ka kompetencija, tai tikra bėda. 
() kelių statyme, jų taisyme ka
pitalas bei technika daugiau 
sveria, kaip fizinė jėga.

Jau nuo pat nepriklausomy
bės pirmųjų dienų, lygiai kaip 

kitų valstybės ūkio šakų tvar
kymą, taip ir į susisiekimo to 
ulinimą buvo dėta gerokai pa* 
tangų, bet neturint reikalauja- 
no kiekio kapitalo šiam tikslu* 
itsiekti, netoli lig šiol dar to 
ui»t ngta. Kiek sauskelių tink* 
e ir bendrai jų įmonėse yra 
)adaryta, neturint prieškarinių 
ir kiek vėlyvesnių iki 19 metų 
susisiekimo ūkyje statistinių 
lavinių, tuo tarpu pasakyti sun
ku. t ačiau žinant musų velki
no šioje srityje sąlygas, drąsia) 
>alima sakyt, kad nudirbta ne- 
laugiausia.

Bet kaip jau aukščiau minč
iau, šio rašinio tikslas bendra 
misų sauskelių charakteristika. 
uisidCjusi, laiko atžvilgiu, iš’ 
Ivicjų momentų, kurių pirmas 
lukščiau buvo paliestas, o aut
as bendrais bruožais bus se

kantis.
Didžiausia, sudėtingiausia, o 

Girtu ir svarbiausia valstybės 
ukiui bei kultūrai kelti sąlyga 

geležinkelių Įmonė. Kaip pas
kutiniųjų dviejų metų biulete- 
lis rodo, musų plačiųjų geležin
kelių tinklo ilgis* siekia 1128 
<lm. Iš šio skaičiaus tiktai 24- 
rių klm. geležinkelio ilgis nėra 
'ksplotuojamas, kitas visas eks- 
jlotuojamas. Garvežių, važinė
jančių plačiųjų geležinkelių li- 
rijomis, garažą sudaro 165 lo
komotyvai. Klasinių vagonų iš 
/iso >ra 339, iš kurių 130 jau 
apšviesti elektros šviesa. Preki
nių vagonų priskaitoma net 
3858 štnkos. Yra 96 stotys > 82 
tarifinčs, 1 I netarifinių it* 37 
sustojimo punktai keleiviams į- 
;ėsti arba išsėsti. Darbininkų 
geleži n geliuose 1926 m. san
do mėn. 1 d. buvo 5355 žmo
nės, kurių 324 žm. teko Valdy
bai.

Tai ir visas bendrai imant 
plačiojo geležinkelio įmonių są
statas. Prie tokio šių Įmo
nių Įrengimo galimas butų kur 
kas didesnis traukinių judėjimo 
rezultatas, bet kai prie dabarti
nių sąlygų 1925 m. išėjo tiktai 
toks: bendrai keleivių per tuos 
metus buvo parvežta 4,000,000

(Seka aut 3-čio pusi.)

YRA PRIEŽASTIS
----------- Tikėti Kad
Peoples Furniture Kompanija
Gali suteikti savo kostumeriams geresnės rųšies prekes, dėkingesni pa
tarnavimą už mažesnį atlyginimą, nes gera reputacija savininkų, tvirta 
piniginė jiega, dvi milžiniškos Krautuvės ir dirbtuvė stovi užpakalyje 
kiekvieno daikto, kurį Jus įsigijate šioje įstaigoje.

Musų Krautuvė ant 5 Lotų 
Halsted St. prie 19th PI.

Musų Krautuvė ant 4 Lotų 
Brighton Parke

.-J- BUY YOUR 
PARLOR SUITES

DIRECT FltOM
OUR FACTORY
SAVEAMONEY

ahe PEOPLES 
FURNITURE 

CO’S
MANUFACTURING 
DEPARTMENT

cor. Richmond St. &
Nuosava musų Seklyčioms Setų Dirbtuvė

Štai keletas aplinkybių, kurias Jus turite žinoti ir palyginti kuomet einate 
j turgu ką nors pasipirkti dėl Jūsų Namų

GERA REPUTACIJA SAVININKŲ. Peoples Furniture Co. Savininkai yra Chica- 
goje žinomi biznieriai kaipo turinti geriausią reputaciją žmones ir savo gerus vardus 
nori palaikyti be veidmainystės be tokių prižadų, kurių negalima ištesėti.
KAPITALINĖ JIEGA. Peoples Furniture Co. yra atvirta pinigiškam stovyje ir visuo
met gali gėrėtis proga pirkti geriausias prekes iš parinkčiausių Amerikos išdirbejų už 
žemiausias kainas.
P1RKLYBA YRA LABAI IŠPLATINTA Peoples Furnitre Co. turi labai išplatintą 
pirklyba, užlaiko dvi labai dideles Krautuves, turi tūkstančius rėmėjų, daro virš pusę 
milijono biznio apivartos per metus. Perka prekes karlodais už žemiausias kainas 
kaip ir didžiausios Krautuvės Amerikoje.
TURI NUOSAVĄ DIRBTUVĘ. Peoples Furniture Co. dėl geresnio užganėdijimo 
savo kostumerių tokiomis prekėmis, kurių vertę iš paviršio negalima pirkėjui nusprę
sti. Todėl ši įstaiga užlaiko nuosavų seklyčioms setų dirbtuvę, dėl davimo Lietuviams 
progų įsigyti geresnius setus, už žemesnę kainų.
DIDI EKONOMIJA. IR TAUPINGI BUDAI Peoples Furniture Co. gerėjasi eko
nomiškiausiai budais operavime pirklybos, prekės yra labai saugiai parkamos, Vedė
jai ir darbininkai pilnai patyrę, Krautuves ir dirbtuvė nuosavuose namuose, labai 
parankiose vietose.
PILNAS PATENKINIMAS ŠIOS ĮSTAIGOS RĖMĖJŲ Peoples Furniture Co. pilnai 
gvarantuoja kiekvinų daiktų parduotų šiose Krautuvėse, kad tas daiktas butų taip 
kaip reikia padarytas, kad jo kaina nebūtų augštesnė kaip kitur. Bile pirkėjas sura
dęs, kad.tas daiktas tame pačiame laike buvo kitur parduodamas už žemesnę kainų, 
tuomet Peoples Furniture Co. visuomet sugražins skirtumą, nes ši įstaiga tikrina ir 
tikrai gali turgauliauti nuo 10% iki 20% mažesniu uždarbiu negu bile kokia kita 
Krautuvė Chicagoje. '

g PEOPLES FURNITURE CO. Savininkai, Vaidyba ir Direktoriai 
ŠĮį sveikina visus Chicagos lietuvius su Velykų šventėms ir linksmu 
SS ir laimingu auštančiu pavasariu.

S. A. Krukas
A. D. Lapenas

SS M. Kežas 
a J. A. i Krukas

J. Nakrošis D. Šimaitis
V. Makavetskas F. Yorkmanas
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Lietuvos keliai ir jų reikšmė

žmonių ir bagažo 13,500,000 
* klg., o metinis balansas atrodo 

taip: bendros pajamos sudaro 
30,025,575 lt., eksplotacijos iš-

be komercinių tikslų, tarnauja 
dar ir visuomenės 
Būdami jie, kaip 
lygiai taip pat ir
pobūdžio įmonė, turi padėti vi 
o( ms 
tiktai 
riniai 
tiktai 
ti. jei

reikalams, 
komercinio, 
valstybinio

metais buvo išleista 3,122,198 
lt. naujiems darbams ir inven
toriui atnaujinti. Ir pagaliaus 
nutinė apyskaita davė 5,132,- 
875 lt. deficito.

Siaurųjų geležinkelių bend
ras linijos ilgis 503 klm., iš 
čia eksplotacijai tenka 110 klm. 
(lai vėžių rida susideda iš 78 

< lokomotyvų. Klasinių vagonų 
yra 8S ir prekinių 503 vg. Ben
drai keleivių 25-tais metais 
siaurųjų geležinkelių linija bu
vo pervežta 1,333,000 žmonių, 
ir bagažo 1,400,000 klg. O ba
lansas buvo toks: bendrų pa- 

lt.,

tarnauja ir kiti 
tarpe labai 

plentai.
1 .it "tu vos 

ari i 11 KO

Iš šių milioninių 
tome, kad siaurieji 
liai, turėdami nedidelę 
ii teikdami kraštui daug
žesnę naudą, kaip platieji, 
išlaikymui 
kuone tiek pat, 
ir daugiau lėšų 
g( ’ žinkeliai. ši< 
zastis yra ta, ki 
ji geležinkeliai 

v ra

jamų susidarė 2.1 
eksplotacijos išlaidų 
lt. ir išlaidų naujiems darbams 
bei inventoriui atnaujinti 69,- 
277 lt., o metiniame biudžete 
radosi 1,860,911 litas deficito.

Praėjusių, tai yra 26-jų me
tų bendra musų geležinkelių 
apyskaita yra žymiai pasikeitu
si. Platieji geležinkeliai bega- 
vo fiktai 1.911,625 lt. deficito, 
bet užtat siaurieji susibankru- 
tijo net ligi 2.027,250 lt.

skaičių ma- 
geležinkc- 

imonę
ma- 

savo
reikalauja kartais 

o kartais dar 
negu platieji 
reiškinio prie

it visi siaurie- 
lavo įrengimo 

atžvilgiu yra kariško pobūdžio 
keliai ir komerciniai eksplota- 
cijai mažai tinka; todėl eksplo- 
tacijes išlaidos, palyginus su jų 
pervežimo pajėgumu, yra tiek 
didelės, kad jokiu budu negali 
būti padengiamos pajamomis, 

* nežiūrint to, kad tarifai daug 
didesni, kaip plačiuosiuose ge
ležinkeliuose. I uo budu pasi
rodo jie musų kraštui nenau-

einama prie to, kad visi siau
rieji geležinkeliai butų panai
kinti. pakeičiant juos plačiai
siais. Bet kol ekonominė kraš
to būklė nėra dar gerai nusi
stovėjusi, noroms nenorams pri- 
seina ir jie kol kas palaikyti.

Visi Lietuvos geležinkeliai 
yra valstybės nuosavybėj, iš
skyrus Klaipėdos krašte 110 
klm. siaurojo geležinkelio lini
jos ilgį, kuris priklauso priva- 
čiams asmenims.

Kas dėl tarifų klausimo, rei
kia pasakyt, kad musų geležin
keliai lig šiol teliera tvarkomi 
valstybiniais pagrindais ir 
to tarifai, bendrai imant, 
žemi, šios tvarkos esmė

dėl

yra

met didelį
duoda valstybe i kas- 
deficitą. o iš antros 

prisideda prie krašto 
finansinės politikosgyventoj ų 

palaikymo, 
čių, kurie daugiausia geleži inke
liais naudojas susisiekime arba 
transjjorte. Ir kaip tiktai dėl 
to valstybės biudžetai valstybi
niais pagrindais tvarkomi ge
ležinkeliai atneša visuomet nuo- 

Kad išvengus šio ne- 
reiškinio, paskutiniais

stolius. 
lemto 
metais dedama daug pastangų, 
kad dabartinė musų geležinke
lių tvarkomoji sistema iš pat 
pamatų pakeitus. Išeitis čia 
gali būti tokia: arba pradėt 
geležinkelius tvarkyti grynai 
komerciniais pagrindais ir tu
rėt valstybei iš to daug pelno; 
arba dalis geležinkelių palikti 
senoje tvarkos sistemoje, o da
lis reJfonstruktuoti komerciniais 
pagrindais, tikslu, kad geležin
kelių ūkio metinis balansas iš
laikytų savo lygsvarą, t. y. kad 
neturėtų valstybė iš to nei pel
no, nei nuostolių.

šis paskutinis geležinkelių su
tvarkymo metodas, man rodos, 
musų krašte butų geriausias ir 
tinkamiausias. Nes geležinkeliai,

Bet kol krašto ekono-

plentų statyba 
romantas reika- 

piniginių išlai

krašto gyventojams ne 
ekonominiai, bet ir kultu- 
killi. Tačiau ši sąlyga 

tuomet gali būti konkre
ti nansiniu atžvilgiu ji bus 
ir valstybei ir visuome

nei.
Be geležinkelių, Krašto gero

vei nemažiau
и. uskeliai, kurių 
tvarkią rolę vaidina 
Plentų neokupuotoj 
kilyje turime mes 
klm. Po karo plentai
к. i apirusiame stovyje, nes 
vokiečiai menkai juos tetvarkė, 
ir,bar su dielėmis pastangomis 
netai iš metų sistematingai tai- 
•( mi.
r.inis gyvenimas nėra tinkafriai 
usin< rm ivęs biudžeto tvarka 

skiriamos plentų taisymui lėšos 
ura pakankamos visgi plentai 
Vi būti pas mus, bendrai 
lant, laikomi pakenčiamais. 
Palaikant senųjų plentų nor

malę būklę, jau 1925-tais buvo 
> .įdėta ir naujus tiesti, tačiau 
h 1 litų stokos sparčiai šis dar
bas nevyksta.
i Kaip naujų 

t: i p ir senų jų 
..:ija stambių
lų ir organizuoto darbo. Todėl, 
kad šis tikslas geriau atsiekus 
r krašto gyventojų perdaug ne- 
ipsunkinus, plentų tinklo tvar- 
<ymą Susisiekimo Ministerija 
pasiliko savo žinioje.

Stokuodami plataus plentų 
cinklo, vieliniame susisiekime 
daugiausia turime naudotis, vieš- 
k ?liais bei paprastaisiais keliais. 
Bendras musų vieškelių ilgis, 

kia 41.500 klm. lai irgi ne- 
' pakankamai tankus' trečio
sios iš eilės musų sauskelių 
tinklas, vienok jo išplėtimas 
n; laužo perdaug mums galvų, 
n(s šį darbą be didelių ekono
minių išlaidų sa.vo natūralinė
mis jėgomis galime atlikti. Kei

kia tiktai gero , noro, tvirto 
npsiiyžimo, o svarbiausia tai 
iniciatyvos ir organizuoto vei
kimo. Prie šių sąlygų kolek
tyvinis šioje srityje darbas butų 
nesunkus ir produktyvus. Ta
čiau lig šiol naujų vieškelių tie- 
s’mo mada nėra labai reali. Kad 
taip ištikrųjų yra, tai faktas, 
krašto gyventojai esą labai už
imti savo su j rūsio namų ūkio 
atstatymu ir todėl į kelius ma
ža tekreipia kol kas domės. 
Kai krašto ūkis gerai susinor- 
nuesiąs, tuomet ir naujų vieš
kelių statymo klausimas busiąs 
pakankamai konkretus. Šiuo 
’.'iku labiau reikalinga esą pusi- ( 

. nkint senųjų vieškelių buklūs 
)?.g. lininiu, negu naujų staty

ba.

taisymas sulig tam tikromis 
Susisiekimo Ministerijos nusta
tytomis ir išleistomis taisyklė
mis pavedamas savivaldybių ži
niai. Savivaldybės vykdo tas 
taisykles uždedamos vietos gy-

kai p naturalę prievolę. Tų tai
syklių nuostatai apima visus 
valsčiaus gyventojus ir jų tur
tą, išskiriant tik a) nenaudoja
mas pelkes, smėlynus, kapiny
nus ir jaunesnius miškus, kaip 
20 metų; b> labdarybės ir kitas

visuomenės įstaigas, kurios ve
damos ne pelno tikslu ir- c) 
valstybės, savivaldybių tarnau
tojus ir dvasininkus.

Einant paskutiniu laiku Sus. 
Ministerijos pakeistu sauske- 
liams taisyti įstatymu, kelių 
taisymo pareigos skiriamos ne 
sulig turto kiekybe, bet atsižiu- L konominis, kullurinis ir politi- 
rint į jo vertę. Pagrindan ima- uis gyvenimas.
ma žemės rųšis. Pirmos rų-1 Kiek mes nustojame dėl blogo ■ 
sies žemės ha. sulig nustatytos(susisiekimo įvairių gerybių,! 
proporci jos turi tekti 6 kartus I mnku butų viskas apskaičiuoti.1 

kaip I Vienok su didele širdgėla reikia!
rų- Į pasakyti, kad daug ir labai daug; 
Ki-Į visko mes netenkame vien ir 

lel slljrusių kelių.
.Jei ir siaurai tepažvelgsime 
musų kasdieninį gyvenimą iš 

usisiekimo taško, tuojaus įsi- 
ikinsime, kiek daug bereika- 
ingai sugaištame laiko, prikan
kinama gyvulius, privargstame 
>atys ir išaikvojame kapitalo, 

taip taisyda-|o vis iš priežasties netikusių kc- 
neturėsi-1 jų. Iš tos pat priežasties vi- 

ir.e. Yra nuomonių, pritariam j ų šiandien liūdnai komentuoja- 
čių vieškelių taisymo pareigas I na, kad jau pašlijo kertinis 
perimti iš savi valdybių ir paves-j -alstybės rūmų akmuo žemės 
ti Sus. Ministerijai, kuri ši už-j įkiš. O tai ištikrųjų apverkti- 
davinj geriau atliksianti. Taip I ias reiškinys, bet vargu ar iš
darant iš vienos pusės gal butų! engtinas. Nes jau pasirodo, 
ir geriau, bet kad iš antros pa-Į^ad vietomis, dėl vargingo su
sijusių daug sunkiau, tai fak-1 .isiekimo, yra praktikuojamas 
tas. Nes dabartiniai kelių tai-j ndividualus savyje užsidaręs 
sylojai, mokėdami po tris Ii-1 ikininkavimas\ Žymi dalis 
tus už mitrą pataisyto kėlioj -jašto ūkių eina prie to, 
(taip jau nustatyta), per metus j avo gamybą pritaikius 
turėtų sumokėti (11600 klm.x| uvarlojimo reikalams, su 
3 ) 121,500,000 lt. Yra tai | važiausiu dalyvavimu 
stambi pinigų suma, kurios su-1 nų apsikeitime. Tai yra, 
dėjimas dar labiau apsunkintų, | .au, nesveikas 
jau ir taip per sunkią ekono-1 uris veda krašto ūkį prie ata- 
minę gyventojų būklę, o y pa-1 dzmo, o kartu ir pačią ekono- 
tingai ūkininkų, nes jie dau-| ninę valstybės būklę stato ant 
giausia kelius ir tetaiso. | edugnes kranto.

šalę vieškelių yra dar vienas, | ]r jeį neabejojamai didelės 
kelis kartus didesnis už pačius | reikšmės turi tobulas susisieki- 
vieškelius, susisiekimo tinklas | nas ekonominiame visuomenės 
tai paprastieji keliai. Jų esmę | gyvenime, tai dar didesnį vaid- 
udaro pravižinėtos dirvos, kel-1 nenį vaidina z kultūriniame ir 

muotos pievos ir klampios )X'l-1politiniame jos susipratime. Tik- 
kės su nutiestais per jas lilčiu-j ,ai tos tautos ir valstybes vadi- 
kais. ši kelių rųšis yra cha-1 įama kultūringomis ir civilizuo- 
rakteringiausia iš visų Lietuvos | omis, kurios turi gerai ir to- 
uiuskelių. Charakteringiausia | >ulai įrengtas susisiekimo jmo- 
tuo atžvilgiu, kad jais susisie-1 Ws, kurios yra specifiška žymė 
kimus tėra pusėtinai galimas j ų inteligencijos ir tikriausios 
tiktai vasarą, anot priežodžio, | gairės pirmyneigos;
kai visos- balos dega arba žie-| Mes neturėdami gerų kelių, 
mą, kietai pašalus ir pakanka-1 Tetiktai kad negalime vytis, 
mai užsnigus. šiaip rudenį ir Į ,ekti kultūros eigą plačiame 
pavasarį ar šlapio oro metu jais I jasauly, bet dargi kas kart vis 
galima keliauti tiktai raitam I abiau nuo jos atsiliekame ir 
arba tuščiomis porą gerų ark-1 tošelių formoj nykstamu.
lių pasikinkius. Į Jau nekalbant apie mokyk-

lš to ir kas jau aukščiau buvo I as, perijodinę spaudą, šviesuo
ja ndrai apie sauskelius pasaky-1 nenę ir kitus kultūros bei civi- 
ta, matome, kad pas mus susi-1 izacijos šaltinius, kurie daugu- 
siekimas toli nenormalus, iri nai Lietuvos gyventojų dar ir 
kad dar daug visokių nusiskun-1 lel kitokių įvairių priežasčių 
dimų teks išgirsti ir vargų pa-1 neprieinami, užtenka pažymėti 
tirti, kol iš tos nelaimės išeisi-1 r tai, kad paprastas kaimyniš- 
me. Tačiau šiai visų būdų naš
tai nuo savo sprando numesti, 
neužtenka gražių žodžių ir rim
tų patarimų, bet dar reikalinga 
daug kapitalo ir intensyvaus

|darbo, nesigailint savo natūra
linių jėgų tam pašvęsti. Ir 
svarbiausia, kad tai nėra atide- 
liotinas gyvenimo reikalavimas, 
bet vienas iš svarbiausių ir

kas bendravimas, iš priežasties 
susisiekimo, daugumoj vietų ir 
dažnai būna nutraukiamas. 
Kaip, pagalinus, toks izoliuotas 
gyvenimas gali žmogų išauklėti,

aktualiausių šios dienos kiausi-[kuris be savo šeimos nieko dau- 
mų, nuo kurio greito išsprendi-

būklės išdava butų aukštai 20- 
jo šimtmečio kultūrai didelė 
juoda dėmė.

'tad neveltui yra sakoma, 
ka<) susisiekimas yra civilizaci
jos, kultūros ir žmonių gero- 

ivčs pagrindinė sąlyga. Jeigu, 
. Sax’o musų laikus 

i išakyti, kad tokios socialūs vadinama “susisiekimo amžių

giau nemato, manau, visiemsmiw nuliu mopi'imi- ’ Itin IIVIIIUCI’, IliUIlilU, V1NVJJI3 Vl’S pagllJH

mo priklauso tolimesnis musų ruprantama ir ne paslaptis pa-!pasak prof.

tai (jei (o, kad visa musu kul
tūra ir gerovė labiausia remiasi 
susisiekimu. O garsus ekono
mistas ITirdrieh List, kalbėda
mas apie gamybą ir eksportą, 
yra pasakęs: “Susisiekimas yra 
didžiausia žmonių gerovės ir ci
vilizacijos dalba’’.

A. Stanionis.

didesnū pareigų našta, 
ketvirtos. Kitoms žemės 
šims atatinkamai mažiau. 
Ii ks turtas ar pelnas- prilygina
mas prie atatinkamos žemės rū
šies.

Neprisilaikant vieno bendro 
plano, vieškeliai taisomi gana 
įvairiai: vietomis piliami žvyru, 
vietomis paprastu smėliu, o kai- 
kur net ir moliu praktikuojama 
taisyti. Žinoma,
iri, gerų kelių greit

gyvenimas
MėneniiiiH Žurnalai*

Antanas Žymontas 
Kedaktorius-Leidejaa 

900 W. 52nd Street 
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 3669

Už Balandžio mėnesį “Gy
venimas“ jau atspausdintas 

Rengiamas spaudai gražus 
GEGUŽINIS 

“Gyvenimo“ numeris

Prenumerata metama
Pusei metu ..................
Kopija ............. .............

.. $2 

. *1
20c t

Stebėtinai geri vaistai
sutaisyti specialiai

lilrirpk ir parodyk 
mvo vaiatininkui.

BRANO

nuo kosulio, 
paeinančio nuo 

peršalimų

ANCHORBRAND
COUGH SYRUP
Saugiai ir greitai pagelbsti. Vyrams, 

moterims ir vaikams. Kaina 60c. jūsų 
vaistinėje už didelę bonką arba parsisiųs
dinant stačiai iš

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts. Brooklyn, N. Y.

COUGH 
SYRUP

viso 
kad

savo 
kuo-

gami- 
sa- 

apsi reiškimas,

TemykitVisi
paige A utomobilius

TIKTAI $1,265 SU VISAIS ĮTAISYMAIS

C. P. SUROMSKIS
PAIGE & FRANKLIN MOTOR SALES

5833-35 So. Mestom Avė. Pliene Hemlock 6151

Nuo 11 dienos Balandžio iki 18 Balandžio bus didžiausia paroda po 
visą Chicagą ir apielinkę PAIGE COMPANIJOS 50 automobilių. 
Važinės gatvėmis. Kas pirks automobilių nuo manęs per tas 8 die
nas, šis apgarsinimas bus vertas 50 dolerių. Iškirpkit šj skelbimą 
ir atsineškit pas mane.
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sieiviu
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina kartą savaitėje.

lauki kol tave užkalbins kokia 
panelė. Nori, tai sėdi kur bur- 
leskoj, kur mergų kojos tiesiog 
seilę iš burnos traukia ir žuvė
ja tave kaip galima ir kur ga
lima...

Gyvenau ant burdo. Gyvenau 
kaip penas: turėjau kambarė
lį, švarų, gražų. Kiekvieną va
karą nusišpicuoji snuki, susi- 
prosiji žiponą, nusišvaksuoji 
batus, net ir gaspadinė geriau 
“laikina.”

Išsimufinau 
labai gailėjos,
burdingierius buvęs, 
simufinau dėlto, kad 
rytą savo kišenių i tiktai smul
kius rasdavau, 
“rolas” kažin 
Maniau, kad 
kad ne visada 
gų pas mane 
ni kišenini.
dęs neradau kelinių. Gaspadinė 
jas

aš, o 
sakė,

gas/padinė 
kad geras 
O. aš iš- 
kiekvleną

Reduktorius J. LAPAITIS

1739 South Halsted St., Chicago, Illinois

J. LAZDAUSKIS, Pirm-., 4710 W. 12th PI., Cicero, III.
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago
J. KAULINAS, Ižd., 4532 S. Francisco Avė., Chicago

- - --- .----.....................................

ASTRONOMIJA
Jupiteris yra minkštos 

medžiagos

Tėmijant Jupiteri su dideliais 
teleskopais, jame matosi įvai- j 
rių žymių. Paprasčiausios žy-1 
mes yra šlakai ir tam tikros 
juostos, kurios nuolat yra pa- j
raidiškos viena kitai ir pačiam į vra alsh 
planetos ekvatoriui. Kada astro-1 vvvb£.s 
nomai į Jupiterį žiuri keletas|

Tas šešėlis yra tamsus, 
yra aišku, kad Jupiteris 
viešos neturi. Bet pasi- 
ir taip, kad i Jupiterio 
Irina satelitas. įėjęs Į Ju

piterio šešėlį satelitas tuoj pra
gaišta. lai yra kitas reiškinis, 
kurs parodo, kad Jupiterio sa
telitus nušviečia ne Jupiteris, 
bet saulė.

ivo

vos Žinių” atsteigimo fondui 
aukos Sirvydas, Karpavičius, 
Draugelis, Tulys ir kiti sme
tonlaižiai, kalbėdamas už save 
galiu atsakyti, kad aš aukosiu 
kol neužsičiaups iš 
čiaia • Lietuvos

eilės tre- 
Respublikos 

valdžią griaująs socialistų Gri
gaitis ir kiti pienburniai

K. Draugelis.

reika- 
mane 
tai ir

aš čia patekau ir kokiu 
lu?” Pasakė, kad radę 
ant gatvės pasitiesusį, 
atgabenę į “prieglaudą.”

Negaila buvo tų “įspūdžių”, 
bet gaila cigaro, kurį tik bu
vau užsidegęs — nukrito po 
velnių... Bet už poros dienų 
pradėjau jausti, kad cigaras 
rūgsta mano pilve, ima žaksė- 
jimas ir raugeliojimas... Akys 
vis dar peršėjo nuo cigaro ža
rijų.

Ir sakyk tu man, kaip 
X-ray specialistas Dr. Kylot; i 
galėjo apsivesti su Ona?

—Aš ir stebiuosi. Kągi jis 
galėjo matyt pas ją su savo

—Ko gi tu dabar žiopsai ant 
18-os gatvės kampo? Matai, 
kad gatvekaris neateis*.

- Kodėl gi jis neateis?
—Ar nematai, kad apsiniau

kęs dangus. —Žioplys.

ije suminėtų faktų 
, # kad ant Jupiterio 
negali būti. Tokiam šitam

riu buvo, tad ir ant farmos, 
kuomet mulas sustoja traukęs, 
jisai lenda po apačia pažiūrėti, 
kas jam yra, I "d neina.

o stambiųjų 
kur dingdavo... 

pragėriau, bet 
, gerdavau, o pini- 
buvo visados pil- 

Vieną rytą pabu-

Išprosijus atnešė, 
jau buvo din-

valanlų, jie Jupiterio juostose 
mato kai kurias permainas. Tos 
permainos darosi dėlei plane
tos besisukime apie savo ašį. 
Pasirodęs šlakas viename Ju
piterio krašte, po penkių va
landų laiko jis dingsta kitame 
krašte. Be minėtųjų permainų 
jame galima pastebėti visai nau
jos išvaizdos dėmių ir juostų. 
I?. ♦II-.Miiii <>■ liimL.i’iv no.

ymių
l su Marsu, 
ir piešiniu: 

tam tikru<

stovių
v i

neturi.

gyvybė nėra galima, 
ateityje Jupiteris ga- 
Įiuiki dirva gyvybei. 

Ateis laikas, kada minimoji

organine 
Tolimoje

dyta atmosfera susiformuos j 
vandenynus.

* *
girdėjau vieną kartą 

•s brangios,

mose Knygose 
nių padaryti i 
vieną dieną ji 
kitą dieną kiti 
1 ’ i T •»111 Iv 10b i >

mes galime ras-
■ žurnaluose iri 
nokslui skiria- 
Jupiterio pieši
mai ima, kadangi|

tolimos girios, 
melodija maloni.

Mano siela sužavėjo,

Ir į širdį man įėjo

rūta
savi

Bari k

trečių — d ai 
vesnė Jupite

o

<as n* 
ntere- 
s bū
tis

ivo tai puiki gadynė 
Idžios valandos širdi 
ir prabėgo, nepažinę

Žioplio
fašistų prieteliui žioplių pecke- 
lis būtinai turi prisegti uode
gą, kad į ją galėtų įsikabinti 
ne tik pats žioplių vyriausia 
peckelis, bet ir eiliniai žiopliu
kai. Visų pirma pasakysime, 
kad tai yra pirmas žioplių gy
vavimo istorijoj atsitikimas, 
kad žioplių organui pradėjo 
bendradarbiauti fašistų užta
rėjas, kurs specialiame’ žioplių 
susirinkime tapo priimtas į 
žioplių sosaidę kaipo garbės 
narys. Nosį pakabinęs žioplių 
peckelis dabar lauks, kad savo 
nuomones musų organe išreikš
tų likusieji Draugelio kolegos, 
būtent: Sirvydas, Karpavičius, 
Tulys ir kiti smetonlaižiai. 
Prie kiekvieno fašistų prietelio 
mums prisiųsto ra* 
peckelis pasirūpins 
k u o i 1 g i a u s i ą uodegą, 
įsikibti sutilptų visi 
Kastus siųskite ne 
redakcijos vardu

žiopliai.
Naujienų”

bet tiesiog’

atsakymas žiopliui nebūtų pa
tekęs i savaip riestus žioplių

nykti.
os žvi

risi raudonės 
n

i butų laiškų atidavęs
■ nų” dženitorius, kui

vė

reiškiniai as 
tronomus įtikino, kad Jupiteri 
nėra

prosijo.
mano “rolas

Paklausiau, kur dingo. Ji 
atsakė, kad prosydama išėmus 
ir padėjus ant lentynos. Atida
vė, bet man nepatiko, kad 
dažnai “prosija” išprosytas 
mano kelines. Už burdą, rodos, 
visada iš kalno užmokėdavau, 
dar ir permokėdavau, ir išsi
mufinau.

Kartą užprašytas atėjau ap
lankyt geros gaspadinės. Už
trukau iki vidurnakčio. Gaspa- 
dorius dirbdavo naktimis. Vis
kas ėjosi kaip ant sviesto. Jau 
rengiausi eit namo, užsidegiau 
storą buržuazišką cigarą ir tarp 
durų mudu su gaspadinė atsi
sveikinome. Bet, biesas nema
tyt, atėjo ir pats “bosas”!... Ji
sai lyg nusigando, o paskui 
mandagiai paprašė mane eiti 
žemyn. Nuėjova. Mudu paėijiė- 
va ant drąsos po porą burne
lių. Aš pasidariau drąsesnis 
ir iškalbus, pagilinu gaspadinė, 
kas, matyt, jam nepatiko, bei 
ka darysi, nieko kita nebuvo 
sakyt. Jisai patarė man žemy
tis, sakė žinąs gerą mergą iš 
“krajaus”. Paskui jis palydėjo 
mane laukan. Sudiev, sudiev, 
bet jis kaip trauks man į dan
tis. Ak, tu dzievuliau, iš ma
no cigaro pasipylė milionai ža
rijų, išplikino mano akis.. At
sikėliau, o jis stovi ir juokiasi. 
Aš ir jam užvažiavau per no
sį. Bet jis ims mane la.r»l<-
styt, kaip pradės tašyt per au- 
sis...

Atsipeikėjau ant rytojaus po
licijos soty ir klausiu: “Kaip

* * *
Ant galo apsivedžiau ir aš 

su merga iš “krajaus”. Dzievu- 
li tu mano. Namo dabar turiu 
pareit anksti ir jai viską išsi- 
spaviedot: kur buvau, ką da
riau, ar visą “pėdą” namo par
nešiau. Ir kiek tų ceremonijų 
reikėjo išmokt. O kiek aš jų 
pamiršau. Tapau nelaisviu 

i žmogum. Niekur negali išeit, 
•su draugais pasikalbėt; o Jau 
mergos ir teatrai, tai “gud 
bai”... Nenueisi tok i n teatran, 
kur tavo širdis traukia, nepasi- 
žiurėsi į mergų kojas, kurios Į 
širdį saldina.. Viskas tau su
varžyta. Lyg kad kareivis, eik 
savo pareigas ir tylėk. Boba 
užsimano dar, kad ją ant ke
bų pasisodintum, panešiotum.

Nuo bobos nešiojimo net i 
kuprą pradėjo mane traukt:... 
Mano dienelės tapo ilgos ir 
nuobodžios. Apsileidau visai, 
nežinau kas iš to ir išeis?

—Don Pilotas.

PALAIDŲ BARŠČIŲ PARTI
JA SPARDOSI

Iš patikėtinų šaltinių žiop
lių perkeliui teko sužinoti, kad 
palaidų barščių partija spy- 
rus į užpakalį Sirvydui ir Kar
pavičiui. Tarytum koks įdūkęs 
muliukas, palaidų barščių par
tija dabar rikiuojasi dar duoti 
po rozą į užpakalį Drangeliui 
ir Tūliui.

Nebe reikalo todėl dabar 
tie smetonlaižiai savo užpaka
lius susiėmę šiltų vietelių ieš
koti bėga į žioplių sosaidę.

ANT FARMOS

sam-Kas atsitiko su jūsų 
dininku, kad jo nesimato?

—Matote, jisai mieste šofe-

Akių, Ausų, Nosies t 
ir Gerklės Ligos

Gydomos Eksperto 
27 metai prie State SL

Kreivon akys ištaisomos, Nosies li
gos prašalinamos, Tonsilai išimami 
su “tvvilight sleep”, akiniai pri
taikomi už $G ir augščiau. Reika
laukit dykai knygutės.
FRANKLIN O. CARTER

Valandos 8-5, Nedėlioj 10-12 
177 N. State St.. 2 11.

IŠTRAUKIAMOJI MŪSUS
Vienatinė ištraukia
moji moHtiH Ameriko
je: skaudulių, karbun
kulo. Ištrauks užsikrė
timą iš žaizdų, taipgi 
pulius iš jūsų kūno.

KRAUJO ir kitų užsikrėtimų. Nelaiky
ki! nuodų savo kūne.

Parduodamos visuose vaistinėse ir pas vertelgas

UZSlNOtilJUSIO

Si

KS

.w
Si
Si
Ss

KOKIA YRA JUSįl VILTIS?
Ar nėra kiekviena jų susijungusi 

su pinigais?

Todėl apsaugokit savo pinigus visais 
galiniais budais.

Geriausias būdas yra pasirinkimas stiprios 
ir saugios bankos.

SS
SS

SS
SS
SS
SS
SS

M

SS
SS
SS

Sekite jos patarimus — nurodymus.
JLie turi • būti tikri ir naudingi dėl jūsų, 
kitaip bankas negalėtų būti biznyje.
šis bankas yra Stiprus — yra prižiūrimas 
Illinois valstijos ir Clearing House Bank.

Padarykit jį savo banku

Sši

SS

MJonas čaikauskas
dakcijos gurbe. ’ 

Nuo
‘ fašistų prieteliams pataria niu- 
1 kintis lietuvių gramatikos, šis 
I laiškas parodo, kad musų nau- 
i jasis bendradarbis yra geras 
1 fašistų prietelis, bet nedakepęs 
'lietuvių gramatikų žinovas.’ Te- 
: gu šie laiško autorius į savo 
! fašistinį razumėlį įsideda šit 
ką: 1) lietuvių kalboj mėnesių 
vardai nerašoma iš didžiosios 
raidės; 2) cituojant kito žmo
gaus kalbą arba raštą reikia 
dėti kabutes 
baigoje citatos 
tą reikia dėti 
laiškais reikia 
paišeliu, bet rašalu.

Jeigu žioplių peckeliui pasi
seks gauti didelį pulką bezgra- 
niatnų fašistų bendradarbių, 
tai jiems bus įsteigia nemoka
ma lietuvių 
Mokytojauti 
Valparaisoje 
pamokoms 
vių skutimo

1-

sudėtas is Kietos medžią 
lo atmosfera nuolatos yra 
i pripildyta garais. Je.gu 
ris butų kit tos medžiagos, 

> dėmės negalėtų nuolatos 
aus nepaste- 

Marse

lai jo 
keistis 
besi Merkure, V 
ir kitose tvirtos 
notose.

Žemės atmosferą šildo saulė. 
Įšilęs oras keliasi viršun, o jo 
vieta užima šaltesnis ir sunkes
nis oras. Del to mes turime 
vėjus, kurie kai kada yra la
bai smarkus ir pridaro žmo
nėms nemaža žalos. Vėjus daž
nai seka lietus. Visada reikia 
atsiminti, kad tikroji audros ir 
lietaus* priežastis yra saulė.

Astronomai įžiūri, ka<l Jupi
terio audros vra nepaprastai di-

FELJETONAS
Sveikai žiūrint j dalyką, 
Oras papūtė nedoras:

savęs

Si
Lietuvių Skyriaus Vedėjas

SS

pradžioje ir pa- 
; 3) baigus raš- 

tašką; 4) po 
pasirašyti ne

$50.00 Dovanų ir 
Automobilius

tam, kas pirks iš musų naujų Chrysler Automobilių 
prieš Velykų šventes už reguliarių kainų, duosime 
dovanų $50.

CHRYSLER automobiliai savo gerumu nesiski
ria nuo brangesniųjų, bet jų kainos yra visiems pri
einamos.

SS
CENTRAL““ BANK

1110 West 35th Street 
CHICAGO, ILLINOIS

SS

SS

žastim negali būti vien tik sau
lės šilima, kadangi saulės šili
mos jisai gauna dvidešimt pen
kis kartus mažiau

Jupiterio audime
ny kaip že- 
s yra dide-

laiko pradinis vidaus karštis. 
Jupiteris mat yra didžiausia 
saulinės sistemos planeta' Delei

šalti tiek, k 
planeta žemė.

musu

tas, kad ant jo vanduo negali 
susiformuoti, tačiau savo švio 
sos jis neturi. Jupiteris spindi

toji šviesa yra saulės šviesa. 
Sis laktas astronomams yra ge
rai žinomas. Jupiteris turi daug 
satelitų (menulių). Dažnai sa
telitas <■ tsidnria tarp saules i? 
Jupiteri . Tokiame atsitikime 
ant Jiipiloiio matosi satelito

Kvailesniais kasdieną daros. 
Sandariečiai orai t žmonės, 
Jų vadai nori Smetonos.

Tūliui ir Drangeliui
Sveikata matyt pakriko;
Sirvydui ir Sirvydėliui
Smetona labai paliko.

'lai, vadinas, buvę žmonės, 
Jau neteko pagodonės...

Evoliucija ir
Modos, gyvas
Bet štai paprastas upotkas, 
Bolševikai regresuoja:

Seniau buvę “geri” žmonės, 
Dabar virsta į beždžiones.

Voldemarui ir Smetonai 
Dreba kinkos ir pašonės, 
O, vadinas, juk valdonai, 
Kurie žudo kitus žmones.

Ir jie buvę “geri” žmonės, 
Dabar stos prie sienos šono.

Don Pilotas.

mokslas, 
ir gyvuoja,

ATSAKYMAS “NAUJIENŲ <
ŽIOPLIUI”

nos
jūsų Balandžio 2-ros 
paklausimą: “kiek

die-
Lietu-

kalbos mokykla, 
bus pakviestas 
lietuvių kalbos 

profesoriavęs bul- 
s pečiai i stas Tūly s.

GAILA CIGARO

atsi- 
die-

nogi

[Feljetonėlis]

Ne viena ašara išbira 
minus saldžias senbernio 
nas.

Amerikonas, senbernis,
laikai savo pinigų sudėjęs į 
mažą “bumažninkėlį”, bet supi
li smulkius į kišenių, popieri
nių pinigų “rolą” sustumei į 
kitą kišenių ir eini sau pump-s 
Šančiais kišeninis. Pinigai ne
telpa kišeniun, tai nors žinai, 
kad esi sportas.

Vienas tokių laimingų buvau 
ir aš pats. Kada nori, tada 
dirbi, kada nori, tada namo pa
reini. Būdavo iki vidurnakčio 
stipsai kur ant gatves kampo ir

Model 50 Sodan, 5 pasažierių — $830 
Model 60 Sedan, 5 pasažierių — $1,245 
Model 70 Sedan, 5 pasažierių — $1,595 
Model 80 Sedan, 5 pasažierių — $2,675 

Visos kainos F. O. B. Detroit
Jus niekur nerasit tokio gero pasirinkimo grą- 

žumo, tvirtumo ir kainų pritaikintų Jūsų kišenei, 
kaip pas mus pirkdami Chrysler automobilių. Chrys- ' 
ler yra pigus ir brangus, Chrysler yra geri, 
Chrysler yra tvirti ir puikus, Chrysler bėga kai lėk
ti lekia.

Nusipirkit sau vienų Velykoms

Archer Motor Sales
S \

4642 So. Western Avė., Chicago 
Tol. Lafayette 9030

CARL WAIN0RIS JOSEPH BAGDONAS
Savininkai
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“NAUJOSIOS GADYNĖS” NU-įsas žurnalo leidimas, ar tik vie-
MER1?

Lietuvos socialdemokratų žur
nalas ‘'Naujoji Gadynė”, kurios 
buvo išėję pernai metais pen
ki numeriai ir šiemet du nu
meriu, yra karinės valdžios su- 
stabdvtas. Tik nežinia, ar vi-

nas jo numeris.
Klerikalų “Rytas”, 

mas apie tai, sako, kad 
vyriškai-patriotišką
likęs Kauno komendantas 
ris suradęs, jogei žurnalo 
Nr. N r. r.cišpiklę karo 
los reikalavimų.

rašyda- 
tn did- 

darba at- 
ku- 

2—3
cenzu-

COLISEUM%^£T' sun- BAL-16

SELLSFLOTO,
CIRCUS L-/

Daina apie naują 
laikraštį

i. škelėlio/ gyveno
“šale kelio 
šaltyšius”)

Vienas draugas atvažiavo

Oi dūda ir vėl dūda,
Oi tai dūda dudytčle

Pinigų daryti
Sugalvojo jis iš karto

Standard Pasaulinis Čirens
Durvs atsidarys 1 po pietų ir 7 vakaro 

PERSTATYMAI
3:15 po pietų ir 8:15 vakare

Oi dūda ir vėl dūda, 
Oi tai dūda dudytčle

Šerus pardavoti— 
Oi dūda ir vėl dūda, 
Oi tai dūda dudytčle

Šerus pardavoti— 
Visus šėrus išpardavę

'l'uojaus* bankrutuoti 
Oi dūda ir vėl dūda, 
Oi tai dūda dudytčle

'l'uojaus bankrutuoti 
Grinorėlis žada spausti

Savaitėj po vienų
Oi dūda ir vėl dūda, 
Oi tai dūda dudytčle

Savaitėj po vienų 
Gaidės senos, surūdiję
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X Peoples Furniture 60
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

Suieškojo sau sėbrus
Oi dūda ir vėl dūda, 
Oi tai dūda dudytčle

Visus tris kaip viena.

Oi dūda ir vėl dūda, 
Oi tai dūda dudytčle

savo

O trečias Asunas — 
Oi dūda ir vėl dūda, 
Oi tai dūda dudytčle

Visus tris kaip vieną.
O trečias Asunas— 

Šie draugužiai prižadėjo

Šiuose didžiausiose _
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio- 

priei-

Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite

jų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už 
namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai

4177-83 Archer Avė., 
Lafayctte 3171 
M. KEZES, Vedėjas

m* ro«BETTER HOME
1922-32 So. Halsted St.

('anai 6982
J. NAKROŠIS, Vedėjas

Baltike Amerikos Linija
OFICIALĖ LINIJA

LIETUVOS VYČIĮJ ORGANIZACIJOS
PRANEŠA KAI) DIDŽIAI ŠIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ

Laivu “Lituania” iš New Yorko Birželio 14

Tiesiai į Klaipėdą
TIE KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu "LITUANIA" Gegužes 3 i' VIENU LAIVU KLAIPĖDON
VĄ SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, 
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS. TEN

IŠPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
AM U S, PAMATYKIT SAVO TĖVYNĘ, BRO
LIUS, SESERIS IR GIMINES.
Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti

Kainos stačiai į Klaipėdą:
Trečia kliasa ....... $107
Turistine trečia .... $117

Revenue Tax ir Head Tax Atskirum

Kainos j Klaipėdą ir atgal: 
Trečia kliasa ....  $181

Turistine............... $196

Sekanti laivai plauks tiesiai į Klaipėdą:

LITUANIA May 3-čią 1927
ESTONIA May 24-tą 1927

LITUANIA June 14-tą 1927
LITUANIA July 19-tą 1927

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
^avo vietinį agentą:

Paul Baltutis & Co. 
Central M f g. Dist. Bank 
J no P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Milaslewici 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
L’niversul State Bank 
J no F. Zolp •

BALTIC AMERICA LINE, 120 N. LaSalle St., Chicago, III.

901 VVest 33rd St., Chicago, III. 
1112 VVest 35th St., Chicago, III. 
811 West 33rd St., Chicago, UI. 
809 VVest 35th St., Chicago, UI. 
1723 VVest 47th St., Chicago, III. 
1739 So. Halsted St., Chicago, III. 
726 VVest 18th St., Chicago, IU. 
3255 So. Halsted St., Chicago, III. 
3252 So. Halsted St., Chicago, III. 
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

Lietuvis Kontraktai ius
Suvedam šviesas 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus ir 
mainom naujas Pam
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji 
mo.

Metropolitan 1 
Shop 

2215 W. 22nd 
I’hone (anai

Electric

Street 
2591

C. P. SUROMSKIS & 60.
NEJUDINAMO TURTO

IR AUTOMOBILIŲ 
FIRMA

PERKAM, parduodam ir 
mainom namus, lotus, far- 
mas ir visokius biznius.

PARDAVINĖJAM viso
kių išdirbysčių automobi
lius, priimam į mainus se
nus automobilius arba lo
tus; turim daug vartotų au
tomobilių, galima pirkti la
bai pigiai. Atdara Nedalio
mis visų diena. Kas negali 
atvažiuoti, patelefonuokit. 
mes atvažiuosim j namus.

Reikalinga agentų.
C. P. SUROMSKIS & CO.
5833-35 So. Western Avė.

Tol. Hemlock 6151

V. M. STULPINAS
& 60.

Atstovauja visas Laivų Linijas 
htfjA 4uu 8<y}.io>|8AĮV[ nponpauj 

laivų, ir ant visų laivų pląu-

Į KLAIPĖDĄ
Žemos kainos, geriausias patar

navimas. Parūpina pasportus, 
pagryžimo permitus, ir far- 
tnerių affidavitus, bei kitus 
dokumentus.

Rašykit arba kreipkitės pas:

V. M. STULPINAS 
&C0.

3255 So. Halsted SĮreet 
Chicago, UI.
Yards 6062

— Notary Public —

.Jojo sėbrai paregėjo,
Kad negal skaityti— 

Oi dūda ir vėl dūda, 
Oi tai dūda dudytčle

Kad negal skaityti.
Ir nutarė visi kartu

I Jaugiau nebspausdinti— 
Oi dūda ir vėl dūda, 
Oi tai dūda dudytčle

1 Jaugiau nespausdinti.

—Padauža No.

Ab. Krimas apie 
kaimynus

Anglai

šnibžda išpatyko. ..
Siūlo Vilnių mums de jure

Anglai sako: “Bukit ramus,— 
Kito kelio nėra,—
Norim šliaužt per jūsų žemę

Lenkai
Rask mandresnį gaspadorių, 
Kaip kaimyną lenkų... 
Namas vien iš karidorių 
Ir dar nepakanka.
Prašo ciocių, prašo dėdę,— 
Sako, kad jam noris, 
J Liepojų ir Klaipėdą 
Kad būt karidorius... 
Dėdės duoti nebenori,.. 
Mat, bijoti imas, 
Kad pro naują karidorj 
Gali kilt traukimas.

Vokiečiai
“Deutschland, Deutschland uber 

aibes”
Skamba po Klaipėdą.
Ir lietuviškos avelės
šieno nebeėda.
Žiuri jos sau j Berlynu,

Ponas RtJgge su mašina

Ir Klaipėdos avys verkia, 
šieno nebeėda.
Sako, jog be rente-markių 
Jos praš... Klaipėdą.

Latviai
Latviai mus geri kaimynai 
Tik sukilt nemoka.
Vienų kartą pamėgino 
Ir apmirė iš strioko. 
Jie temoka vien pradėti, 
Bet nemoka baigti.
Reikia, mat, drąsos turėti 
Tokiam vožnam daikte. 
Sušlamės kas nors palovy,— 
Latvys tuoj pabunga...
Tad ir tempia po senovei 
Savo valdžios jungų.

SSSR

šaunųs ir eseseriečiai, — 
Tai iš karto matos.
Jie, kai reikia, pasikviečia 
Musų diplomatus.
Pripažinę mus de jure,— 
Kad nekiltų barniai,— 
Lietuvą de fakto kuria 
Smolensko gub^riiėj. 
Visų žiemų jie pertvarko 
Ir nežiūri nieko.
Jie iš musų arklius perka, 
Asilus palieka.

Spaktyva.

Palaidi barščiai
Rašo Jurgis širše

Meilinos jis prie Magdutės:
Mirksėjo, stropi nėjo klaikiai;
Glaudėsi, ėmė už rankutės
Ir tarė lyg mirdamas* jai:

—Magde, miela Magdute, 
Mirčiau į tave pasinėręs!
- Eik šalin tu brute!
Smirdi munšaino prisigėręs!

S.L.A. Prezidentas. Ar teisy
bė, kad tamsta susirinkimuose 
koliojatės, šmeižiat, užgauliojat 
kilus narius ir vartojate neman
dagius žodžius?

Tavorščius Andriulis. Aš, po
nas Prezidente, paprastai su
sirinkimuose mandagių žodžių 
niekad nevartoju!

Evoliucijos klausimu

Jonas. Ar teisybė, kad žmo
gus išsivystė iš žemesnės gy
vūnų rųšies?

Petras. Didžiuma mokslinin
kų tvirtina, kad taip.

Jonas. Iš ko išsivystė komu
nistai?

Petras. Iš blusų.
Jonas. O fašistai?
Petras. Iš glindų.
Jonas. Kode! tu taip manai?
Petras. Dalykas labai papras

tas: tik palygink blusų ir ko
munistų ir pamatysi koks tarp 
jų panašumas papročiuose. Pa
vyzdžiui, paimk kad ir vietinį 
Strazdų: kiek jis šokinėja, kiek 
taiko, kad tik kaęn ant kūno 
užsirioglinti ir įkąsti! Lygiai 
taip, kaip ir blusa taiko kam 
už apikaklės užlįsti.

Jonas. O kaip su fašistais?
Petras. Su tais gyvūnais, ma

tote, buvo biskj kitaip. Matot, 
po karo Lietuvoj ir Italijoj 
prisiveisė daug komunistų, ku
rie pridėjo baisiai daug glin
dų nelyginant kiaušinių — ir 
iš tų glindų išsiperėjo fašistai.

Truks, laikys
Smetona Lietuv.; valdys, 
Smetonienė, jam diktuos, 
Voldemaras turavos,

- Ko tu, Jonai, žvalgais?
—Ofisui vietos ieškau.
—Ką tu darysi su ofisu?
—Operacijas darysiu— žmo

nes gydysiu.
—Kaip tai, juk tu kriaučiusi
—Tai niekis. Ska'učiau Nau

jienose apie sveikatos dalykus 
ir išmokau, kaip gydyt ir opera
cijas daryt. Ir tai visiškai 
lengva. Sakysim, atėjo žmo
gus su kyla: praplovei, užsiu
vai; atėjo su apendiksu; jei rau
donas—nupjovei, užsiuvai; at
ėjo su sifiliu—paspaudei varpę, 
pūliai teka,—žodžiu, viskas pa
prasta tik gydyk ir džiaugkis.

Revoliucija Padaužą 
Respublikoj

[Telegramų]

Chantgung, Kinija. —Iš čia 
gauta žinių, jog šiais metais ir 
šj mėnesį kilo revoliucija Pa
daužų Respublikoj. Vertimas 
valdžios įvykęs dvidešimts pir
mą valandų, antrą minutę, kai 
diktatorius užgrobė esųmąją 
valdžių. ,

Revoliucija įvyko prie nepa
prastų aplinkybių. Ministeriai 
susirinko apsvarstyti savo pačių 
ir valstybės reikalus. M miste
riams* besvarstant ir besilinks
minant staigu Įsilaužė dikta

torius ir jo pageli >ininkai su 
pištalietais rankose į kabinėtų 
ir privertė ant vietos rezignuo
ti visus buvusius ministerius. 
Prezidentas posėdyj nedalyvavo. 
Jo likimas nežinomas. Paskelb
tas apgulos stovis ir Įvesta aš
tri cenzūra visoj Respublikoj.

Naujasis diktatorius išdalino 
portfelius savo naujiems minis- 
teriams ir sudarė laikiną val
džią save iškišdamas Į priekį.

Diktatorius paskelbė dekla
racijų, kad jis esąs padaužiškai 
valstybingai nusistatęs ir laiky
sis griežtai padaužiškai v-alsty- 
bingos politikos. Taip pat pri
siekė konstitucijų pildyti sulig 
Padaužų Respublikos platformos 
ir tradicijų.—-Ii.

Naujas Dalykas
Iš gilių versmių mums pra

neša, kad išeis fašistinė gazie- 
ta šiame mieste ir šteite. Visa 
bėda esanti tik tame, kad dar 
nežino tikrai kada išeis. Kai 
dėl jos amžiaus, tai jau susi
taikinta ir nustatyta diena už- 
giedojimui reųuicm.

Laimingo gimimo ir šcėsly- 
vo s m era o!

Reguiem acternam dona eis, 
Domine!—P.

Iš L. K. M. Veikimo
Smalinyčia (Vilkaviškio ap.). 

Paežerių L. K. M. draugijos 
skyriaus narės, kovo 5 d., susi
rinkę pas J. AndziulĮ, pagiedo
jo už mirusių skyriaus narių ir 
giminių Rąžančių. Kaip malo
nu, kad jautrios moterys at
mena numirusius ir stengiasi 
jiems padėti. (“Draugo” nr. 
83).

(Tąsa ant '6-to pusi.)

Smarkumas kurs per susigrūdimą 
čystai praskina platų vieškelį

Penkias dešimtis mylių į valandą per dieną— daug di
desnis greitumas, jegu jus to norėtumėt — važiuoja 
kaip skriste skrenda milžiniškas įspūdis iš vien tik 
pavažiavimo jumis prie jo patrauks. x 

i

Visą dieną per miestų susigrudimus arba skriejimas 
lengvai laukų keliais, teikiantis pasilsio ir atšviežmimo 
dienai užbaigt. Ūmus pick-up; greitas, akuratiškas, 
instinktyvis valdymas, tikras brekių kontroliavimas— 
Smarkumas per susigrūdimą čystai praskina platų 

‘vieškelį. įjįj

Essex starterio instrumen
tas yra čia pat ant lentos. 
Yra paprastas, greitas ir 
tikras. Ir yra specialiai 
parankus pradedant į kal
ną.

2-Paasenger Speedabout $700; 4-Passenger Speedster $785; Coach $735; Coupe $735; Sedan $795 
Ali prieit f. o. b. Detroit, plut war excitt tax

T?CCT?V r* < c* 
£ S SEa 3uper-bix
JO M1LBS A N, HO UR----ALL DAY^LONG

Su Super-Six Principu Fa iuosuotas iki Galutinumo
Klauskite M r. Montvid

Hudson Motor 6ompany of Illinois
2220 South Michigan Avė.
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Jei plaukai slenka? j 
Naudok

RuffJes^
PADAUŽŲ FILOSOFIJA

(Tąsa nuo 5 pusi.)

NAUJIENOS, Chicago, III šeštadienis, Baland. 16,1927

ILGO LAIKO PATYRIMAS

Norėdami įsigyti naujausios ry
šitės geriausio padarymo seklyčios se
tų. turite eiti prie paties dirbėjo, o 
šit; tai yra musų amatas per (įau
gti; metų ir labai Žinomas. Mes at
liek?™ darbą geriausiai, duodam ge- 
riausj materiolą. Parduodam visokius 
rakandus žemomis kainomis ir patar
navimas geriausia.

Butų malonu, kad ir Antį 
rikoj K. Federacija 
pagiedoti Rąžančių už dusias 
čyščiuj esančias. Deja, čia ir 
katalikai išbedievėję ir Bažan- 
čiaus nenori giedoti į uazas su-

mėtė juos į visas puses.
Nesulaukęs revoliucijos 

kartų 
panašiai namo.

porą
nusispjoviau ir nuėjau

Susilygino
ležednevno “Velnio” pisate- 

lis K. V. kai pradeda rašyt vi
sokius niekus, tai užmiršta ir 
sustot. Atsimena jo liguistas 
paprotys, kaip anais metais jis 
kritikavo Naujienų “orų”. Jo 
ki itikos tilpo iežednevnoj kas

Tani pačiam “Draugo” nr. 
buvo pranešta, kad Anglijoj su
sitvėrusi .‘‘Apaštalų sostą remti 
draugija”. Iš to išvadą tik vieną 
ralima padaryt, būtent, kad jau plieną net ištisus metus. Dabar
paštalų sostas gerokai pasvi- tisai “kritikuoja’ Naujienų 
ęs į šoną arba jau griūna. Ki- ,sl 

taip dalykams* esant apaštalų '• 
: estui ‘T'ir.ščių bei spyrių nerei
ktų.

Chicaeros Bolševikai
Prie Jurginis

GLOBĖ FURNITURE &

rytas, 
vliote 
pasi-

atrytą. Beeidamas 
bolševikų koplyčią pastebė- 
urmu išsipilančius bolševi- 
i gatvę. Nejaugi revoliu- 
kyla, manau sau. Žirn iu kas 
toliau. Bolševikai susirikia-

k< Ibi mus, Grigaitį, socialistus 
*, ant gido, pats save sukriti

kuoja.
Nesenai jisai parašė žinutę, 

kad sandariečiui importavo re
daktorių iš Lietuvos. Tarp kita 
ko jisai sako: visada taip yra 

I! kuo didesnis patriotai, tai ma
sinu išmano—net redaktoriaus 
neturi visoj savo partijoj.

Nugi tiesų sako p. komisaras, 
pedriačikas, progresyvis tavorš- 
tis K. V. ‘‘Visada 
Bolševikai irgi yra 
patriotai, 
kai 
jie

nes labai
— reikia

mo” šėrų nepirktų, 
pavojingas gėmis, 
daug kozirių.

Padaužų centras ir pritarian
čios draugijos, kaip tai: Snukių 
laužytojų pirmas apskritys, 
Plęjikų antra kuopa, Septynių 
brolių miegančių kliubas ir ki
tos panašios draugijos reiškia 
:>avo protestą prieš bandyfrią 
piliečių į Vežimą įkinkyti.

—Centro pirmininkas.

Parašas ant kapo
čionai ilsis Ona Pivovarų, 
Ji svėrė 300 ir 70 svarų. 
Miegok, Onute, gailimą visų. 
Atsirėmus Abraomo krutu. 
Gerai tau, Onute, ten ilsėt. 
Bet kaip Abraomui ištcsėt?

Katekizmas

Džiaugsmas

kur pareini?
stoties. Palydėjauis 

senę.
- O 

dos ?
Tepiau garvežį, kad 

čiau važiuotų.

kelei tavo rankos

savo

juo

Krei-

Naujas lito kursas
Senmergė ateina pas čigonę.

Atsiprašau, tamsta vakar 
panašavai man iš kortų, kad ■ 
•trukus ištekėsiu, tik pamir- j 

šau, ar mano vyras bus leite- ! 
mintas ar kapitonas.

O kirk man jus užmokėjo-Į 
te?

— Du litu.
—Tai buvo kalba apie 

karininką.

Nauja Jėga ir Stiprumas
Del Nusilpusio Kūno

Mi)!o>iui vyrų ir moterų viaokio amžiaus 
nike pa.ikul.'nių R5 metų eurado* | Nuga- 

Tone tikrai puik.aa gyduoles suteikiant jiems 
naujų sveikatų, stiprumų ir daugiau energi
jos. Niekas negali susilyginti su joms dėl 
pataisymo kraujo, sustiprinant nervus ir dau
giau jėgot Svarbesniems kūno Organams. y

Jei jų t esate si po.;.., turiu- (vairius nema- 
onumus, prarandant <;vnr'.imų, štokų jėgos ir 
nergijos, turit.- chroniškų užkktej ma, 
.i’voi rk-tiid*.Intų, svaiguli, silpnų pūslę ar- 
a inkstus, e i nerv’iota. ir nemiegat nak- 
imia, t k ra i pabandykit Nuga-Tone. Jos turi 
mgelbėtt jums tikrai jus jausitės visais at- 
vilginis arba jūsų pinigą bus grąžinami.

Jutinai reikalaukit t Nuga-Tone nieks negali 
užimti jų vietos.

pi

PUS--

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

UPHOLSTERING 00.
6637 So. Halsted St.

_____________ __________________— 

Į KANADĄ

Atitrauksiu jūsų gimines ir pa
žįstamus, kaip vyrus, taip ir mo
teris ar merginas iš Lietuvos į 
Kanadą. Mano patarnavimas yra 
sąžiningas, saugus ir greitas. Taip
gi tie, kurie jau per mane atsi
traukė savo gimines, yra man dė
kingi už mano rūpestingą patarna
vimą. Merginoms ir visiems ki
tiems keleiviams pampinu geras ap
sistojimui vietas Kanadoje. Mano, 
patarnavimas ir kainos laivakorčių 
yra pigesnės, negu kitų agentų. Mr. 
Levvis buvo 4 metus pas United 
States Lines prie valdžios laivų, 
taipgi Virė Prezidentu Boston Na
tional Banke, ekspertas imigraci
jos įstatymų ir patvarkymų.

Dėlei platesnių žinių ir 
mafiją visad kreipkitės pas 
šiuo adresu:
Alesander S. Le\vis, Tourist

•15 \Vindsor Street, Montreal,

infor- 
manc

A geni

3XXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankyk ite savęs skaus

mais, Reumatizmų, SausgSle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų, sukimu; nes skau- 
lėjimai naikina kūno gyvybę ir 
lažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPAUND mo- 
dis lengvai prašalina viršmi- 
lėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
zones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už .*1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais gydytiea, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.
xxxxtxtxtxxxxxxxxxxxxxxxxx

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iš tos progos. Per daugelį metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos, Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas Slapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolį patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY
THEKAPY f įgįK 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės , 
vikrumą ir prailgina \ 
kiekvienam naudin- 
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy
riškumą silpniems
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

DR. R. M. ROSS
35 South Dearborn St., 
Kampas Monroe Street, Chięago, 

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki 5 vakare. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.

specialistas

taip yra”: 
Maskvos

Sulig K. V. bolševi- 
irgi yra dideli durniai, nes

irgi patriotai, ar ne?
—Pad.

Gražus šventadienio 
Saulė žeme raičiojasi ir 
vilioja į gatvę. Išėjau 
vaikščioti ir nutraukiau tiesiai 
i I lalsted 
pro 
’au 
’:us 
vija 
hus
vo čieli penki ir nešini kiek vie
nas kokį tai baltą pundą, pa
traukė pietų link. įdomaudamas 
matyti pradžią levoriucijos, nu
sekiau paskui. Kaip tik pri- 
< jo 33rd stryt, ties kampu l’ni- 
versal State banko, tuoj, kaip 
raudongvardiečiai, marš ir pasu
ko vakarų link ir vėl maršuoja 
tiesiai link jurginės. Kadangi 
jie ėjo visu frontu, tdi visi žmo
nės net ir du salaveišių armijos 
kareiviai, vienas su dūda, o ki-

ševikams iš kelio. Bolševikai 
numaršavo 33-čia gatve visu 
frdntu iki Auburn Avė ir tenai 
sustojo ir apsidairė aplinkui. 
Vienas jų užsidegė storą juodą 
proletarišką cigarą ir durnai 
kaip iš kodylo pradėjo verstis 
iš liolševiko didelės burnos. Tuo 
tarpu jurginėj eina mišios ir 
\ argonais grajina. Vienas bol-

inislijo apie Lenino dusią. Kitas 
bolševikas, pastebėjęs savo ta- 
vorščių susidomėjusį ir pats 
žiūrėdamas į jurginę tarė:

(>t draugai, kad mes turėtu
me tokią bažnyčią, lai prakal
bos būt gerai sakyti.

Kitas tavorščius jam atsako:
Neužilgo kils- pasaulinė levo- 

riucija ir mes nuvedę buržujus 
netik paimsime šią bažnyčią, 
bet ir štai šitą saliųną. Tai ger
sim!. .

Aš maniau, kad jau čia tuoj 
prasidės revoliuciją ir tik laukiu 
kas čia bus toliau.

Visi bolševikai užėmė strate
giškas vietas ant keturių gat
vių kampų.

Staigu pasipila žmonės iš baž
nyčios.

Žiūriu bolševikai ką tai baltą 
kiša vienam, kiša kitam, bet 
niekas nenori imti. Vistik dau
gumui žmonių panevalia įbruko. 
Prienų artyn, žiuri gi—plaka
tus dalina.

Dar palaukus pora minutų 
Auburn Avė. ir 33-čia gatvė 
buvo pilnos popiergalių. Vėjas 
sugriebęs popiergalius žiauriai

Limonadas

žinoma, žmogus nege
riantis. Jei kada ir išgeriu 
tai iš mandagumo arba padorią 
kompaniją palaikydamas.

Daugiau dviejų bonkų iškart 
—man nieko nereiškia ištuštin
ti. Sveikata neleidžia. Pame
nu kartą per savo . varduves 
išsrėbiau gorčinę.

Bet tai buvo jaunystėje, kuo
met krūtinėj širdis pašėlusiai 
plakėsi ir galvoj kuždėjo viso
kios mintys.

O dabar pasenau.
Andai pažįstamas veterinarijos 
felčeris, draugas Pticinas, ap
žiurėjo mani* ir, žinote, net iš
sigando. Pradėjo virpėti.

Pas- tamstą, sako, pilna de- 
velvacija. Kur, sako, kepenos, 
kur pūslė pažinti nėra jokios 
galimybės. Labai, sako, tamsta 
susinešėjai.

Norėjau aš tą felčerį sumuš
ti, bet vėliau atslugau.

Tegu, manau sau, pirma nu
eisiu pas gerą daktarą—persi
tikrinsiu.

Daktaras jokios devalvacijos 
nerado.

— Organai, sako, pas tamstą 
gana geram stovy. Ir pūslė • 
sako, visai padori ir nepersi
sunkia. Kas liečia širdį dar 
labai puiki—dargi, sako plates
nė, kaip reikia. Bet, sako, liau
kis tamsta gėręs, kitaip mirtis 
gali labai natūraliai ateiti.

O mirti, tinoma, nesinori. Aš 
mėgstu gyventi. Aš žmogus dar 
jaunas. Man per nepriklauso
mybę tiktai 53 metai pasitvir
tino.
jėgų ir sveikatos gerume. Krū
tinėj širdis plati. Keikia, ma
nau sau, iš tikrųjų mesti gerus.

Ėmiau ir mečiau.
Negeriu ir negeriu, 

negeriu, dvi valandas 
Apie penktą valandą,
nuėjau papietauti į valgyklą.

Suvalgiau sriubą. Virti) mėsą 
pradėjau valgyti - noris užsi-

Galima sakyti, pilnam*

Valandą 
negeriu, 
žinoma,

B/1L Y*S£VNCLE
U)\LL <3«>S.S
sAT XOU VOU^NVUu/ 
\OUT SO LKXEV<

NES.BVT VME GOT 
A KUČE V«.ESEKXT 
VOGI \-UV\TWKVtk < 
\ <iKA0QTU TH\UGS 
Lx over - y

gerti.
Vietoj, manau sau, stiprių 

gėrimų paprašysiu ką nors 
nors švelnesnio mineralinio 
vandens arba limonado.

šaukiu.
- Ei, sakau, kuris man čia 

porcijas padavinėja—nešk man, 
vištos tavo galva, limonado.

Atneša, žinoma, man limona- 
lą ant inteligentiškos taros. 
Pripila į stiklinę. Degtinė. Pri
sipyliau dar. Dievaž, degtinė. 
Kas per velnias! Prisipyliau li
kučius pati tikriausia degtinė.

—Nešk, šaukiu, dar.
'l ai, manau sau, ir prasidėjo.
Atnešė dar.

Aš, sakau, limonado pra
šiau, o lu ką nešioji?

—Tai kad, sako, tas pas mus 
visados limonadu vadinasi, jau 
iš senų laikų. O naturališko 
limonado, dovanokite, nelaiko
me vartotojo nėra. I - Kas tai vra moterystės

—Duok šen, sakau. Pilk. I stonas?
Taip ir nemečiau. O noras I - Moterystės stonas yra ko- 

iuvo didelis. Tik štai aplinky- mitetas iš dviejų narių, įgalio- 
/ės pakliudė. Kaip sakoma — tas kooptuoti kad ir iki dvide- 

gyvenimas diktuoja savo įstaty- šimties naujų narių.
mus. Beikia pasiduoti. | —Kam Dievas sutvėrė žmo

gui ausis?
Tam, kad žmogus turėtų 

int ko akinius prisikabinti. 
Kas nešioja akinius ant nosies 
oasikabinęš, tas eina* prieš pa
saulio santvarką.

Kodėl moters nešioja trum
uos sijonus?

'lodei, kad vyrai žiūrėtų į 
jas iš apačios, o ne nuo viršaus.

—Kokią muziką
’ | mėgsta įsimylėjęs.

—Savo mylimos
čiaudulį.

—Kas per daiktas 
duo.

- Vanduo yra toks daiktas,
rankas,

Sportinę News
Boxing

Smagu padaužoms turėti ži
nių iš lietuviškų boksininkų. Ik 
šiol mes turėjome tiktai drau
gą Sliarkey, ale dabar Chica- 
goje turime daugiau boksininkų, 
tai kai musų tautietis čia atva
žiuos, jam jau reikės susitikti 
su visa eile stiprių ir miklių 
boksininkų.

Tuo tarpu dalykas štai kame. 
Sunkios vogos- boksininkų čam- 
pionas šiuo tarpu yra 
kuris nesenai pirmame 
nunakino p. Slieką, kuris savo 
keliu yra nunakinęs p. Varką.

Lengvos vogos, rodos, turime 
bene du boksininku, kurie tuo 
tarpu dar kiek aiškiau nėra pa
sirodę. Tai Bauskas ir Tutpi- 
kis. Bauskas Tutpiką nunaki
no ir-gi pirmame raunde.

Beiškia, taip sakant, dabar 
jei kas- Chicagoje norėtų siek- 
tis prie lietuviško boksininkų 
čampiono vardo, tai pirmiau 
turi nunakinti Varką, paskui 
Slieką; o jau .galų gale gali kib
ti į Bilą.

Dar vienas dalykas. Anuo me
tu p. Ambrozas nunakino am
žinų atilsį Jamontų, bet tai bu
vo restorane neoficialus susi
kibimas ir už pasekmes padau
žos neatsako.

.Jei kas žinotų daugiau apie 
musų boksininkus, tai malonė
kite padaužoms pranešti, nes 

rengti bok- 
Pažiurėsim

padaužų gildą žada 
savimo kontestą. 
kas laimės.

—Padaužų sporto

labiausiai

merginos

vra van-

Bilas, I i kuri ikišus purvinas 
raunde |>is Pasidaro juodas.

—Kodėl blusos žmogų
—Todėl, kad žmogus 

kanda.
—Del to, kad merginos ne

turi ką geresnio bučiuoti, o 
vvrai turi.

Ne iš to galo

editorius.

Bridžeportas
Padaužos žino, kad musų te

legrafistai ir zvanininkai šaukia 
extra skodą, idant sutverus 
laikraštį vardu “Vežimas”. 
Pirma, kada turėjo Telegramą, 
pasiuntė, bet jis daugiau nebe
grįžo. Antras Varpas sirgo per. 
ilgą laiką ir mačiau kaip mi
rė sopuliuose, o draugučiai 
“Insurance” pasidalino.

Dabar padaužos persergsti vi
są savo respubliką, kad “Veži-

CO£W -WE^ GOT 
TW VOCK< LOCKEO 
\ AK \ VORGOT? 
kw Ken*. y

Blogai suprato

žmona, skaitydama laikraštį.
- -Amžiną atilsi... Nabagas 

Vanagaitis. Nebeslėgs jo dau
giau rūpesčiai ir kančios...

—kada gi mirė jo žmona?.. i

J. B. KUHLMANN
Maleva, alyvas, stiklai, įrankiai, ja- i 
nitorių reikmenys, namų reikmenys, i 
elektros reikmenys. Taisome spynas 1 
ir dirbam raktus. ' I

324 So. Crawford Avė.
Kedzie 9535

BUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVĖ

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

kanda? 
jų ne-

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raitas išrodo dvigu
bas.

Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių
1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastehėkit mano iškabos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:30 dieną |

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma-1 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais.

Mineralinės, sulferinės vanos 
į duoda didžiausią kraujo cirkulia- 
įciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
j visokių ligų.

Moterų Skyri s atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai de) pergulėjimo.

Motina į pailgėjusį vaiką: 
Tu, Jonuk, jau didelis, aš ne
noriu su tavim vienam kamba
ry gulėti. Turėsi miegot ki
tam kambary.

Vaikas. Tai, mama, jeigu 
jau dėl didumo eina, tai tėtis 
dar didesnis, todėl jis pirma 
turėtų išsikraustyti į kitą kam
barį miegoti.

Vėl bėda
Teta: Na, tu mano mergyt! 

Aš tau tik ką padovanojau 
lietsargį, o tu vėl verki?

■ Mergytė: Tai, kad lietaus 
nėra.

Iš bėdos ką darys

Kodėl gi merginos buriuoja 
viena kitą, o vyrai ne?

Savotiškas švietimas
Muno žmona mėgina dažnai 

apšviesti mane.
—Mano taip pat. Vakar ji 

metė į mane degančią lempą.

Vedusių pašnekesys
—Ar pasilgai manęs, kaip 

aną naktį nebuvau namie?
—Ar tu nebuvai namie?..
—??

aš

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

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, 111.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St. 
Kampas Paulina Street 

Atdara dieną ir naktj 
Phone Boulevard 4552

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per 11kq laiką aš sirgau ir tik buvau suvargęs, nuslabęs, kad 
ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau tai visą daktarams 

Mane kankino viduriu nedirbi- 
mas pilvelio nuslabnėjimas, skil- W v*° aemalimas ir nervai; skaudė-
davo galva, po krutinę, strėnas 
ir t. t. neturėjau apetito ir ne- 

l/į ( skanius atsirūgimus; 'abelnai bu-
L F A vau visai suvargęs.
/v 7/ vfLIi Matydamas, kad niekur negau-

nu PaKelho8» ėmiau tyrinėti pats. 
| J V Ir man tiek pasisekė surasti vai-
I ' IMflV RtU8’ ¥ar(,u SALUTES BITTER-K ' i j g VYNAS ir į 6 mėnesius pali

kau sveikas ir tvirtas, ir dabar 
ir išmokėdavau, 'ir buvau pristy- 
gęs vilties, kad bepasveiksiu.

čionai aš pasirodau visuomenei; taipgi yra tūkstančiai žmonių pa
sveikę nuo SALUTES B1TTERIO VYNO ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 
naudokite SALUTES BITTERĮ ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaudėjimą ir abel
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 
enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonkų 
$9.00. Siunčiant j kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bon
kų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norė
dami greit aplaikyti siųskite sykiu sų užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi
me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.
PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit taip:

SALUTES MANUFACTURING CO.
616- W. 31st Street, Chicago, III., Tel. Boulevard 7351
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