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Tvanai gresia dar 
150,000 žmonių

Amerikos lakūnų skridi
mas per Atlantiką atidėta,
Zinovjevas vėl atakuoja kom 

partijos bolševikus”

Dar 150,000 žmoniy Loui 
sianoj gresia tvano 

pavojus

Skridimas per Atlantika į 
Paryžių atidėtas

į III. šeštadienis, Gegužis-May 14, d., 1927

j

BATON ROUGE, La 
. — Milžiniškas

geg.
Mississippi 

upės tvanų vandens spaudimas 
šiandie pagaliau išdraskė Rig 
Bend tvankas ties MoreauviHe 
ir vanduo pradėjo verstis klo
niu. Del lų tvankų pratruki
me* tvano pavojus
150,000 Louisianos gyventojų, 
nes vanduo gali užlieti milži
niškus žemumų plotus. Valsti
jos agrikultūros ; komisiionie- 
riaus Wilsono apskaičiavimu 
naujo potvynio padaryti nuo
stoliai sieks apie 10 milionų 
dolerių.

Nepalankios oro sąlygos ame
rikiečių lakūnus sulaikė iki 
pirmadienio

Zinovjev smerkia Sovietų 
politiką Kinijoj

Lietuvos ministeriy 
atsistatydinimas

Sovietai protestuoja dėl 
kratos prekybos misijoj 

Londone

ministeris
ministeris

nu-

KAUNAS, Lai. 22. [LŽ]. — 
Esamomis žiniomis atsistatydi
no susisiekimo ministeris Jan
kevičius, švietimo 
Bistras ir finansų 
Karvelis.

. švietimo ministeriu esą 
matomas inž. Šakenis.
Monarchistai Tomkus ir 

( maltis paleisti iš Varnių 
i vykios

| KAUNAS, bal. 22. [Lž].
J. Tomkus ir Klimaitis jau su- 

1 grįžo iš Varnių ir spaciruoja
Laisvės Alėja,

Jš Varnių praneša, kad Tom
kui buvus 
muitinės 
Klimaičiui 
ninko, bet
imti siūlomas vietas ir išvažia
vę Kaunan gyventi.

Varnių klebonas iškėlęs 
jiems atsisveikinimo vakarienę, 
kurioj dalyvavę ir šiaip daug 
svečių.

• [Tomkus ir Klimaitis, kaipl 
savo laiku buvo pranerta, pla
navę sukilimą prieš dabartine 
Smetonos-Voldemaro valdžią,

Kli
šio-

LONDONAS, geg. 13. — So
vietų Rusijos charge d’affaires 
Ros ?nholz šiandie įteikė Britų 
užsienių ministeriui Chamber- 
lainui protestą dėl Scotland 
Yard detektivų (žvalgybos) į- 
siveržimo į Arcos namą ir pa
darymą kratos sovietų preky
bos delegacijos įstaigoj, Lua- 
done.

GARDEN CITY, N. Y., geg. 
13. — Amerikiečiai aviatoriai 
Clarence Chamberlin ir Lloyd 
Bertaud, kurie planavo kaip 
šiandie rytą išskristi Bellancos

gresia dar monoplanu Columbia per At
lantiką į Paryžių, skridimą ati
dėjo į pirmadienį arba antra
dienį. Atidėta dėl to, kad gau
ta pranešimų, jogei oro sąly
gos skridimui pasidarė labai 
nepa lankios.

Britų darbo moterys už 
gimdymu kontrole

13. 
yra 
nu-

LONDONAS, geg. 13. — 
Nacionalinė moterų darbinin
kių konvencija lluddersfielde 
581 balsu prieš 74 priėmė re
zoliuciją. kad sveikatos minis
terija leistų skleisti pamoky
mus gimdymams kontroliuoti.

(jai būt bus nutraukti 
santykiai tarp SSSR 

ir Anglijos
LONDONAS, geg. 13.—Par- 

lamento narys Arthuras llen- 
derson, dafbietis, šiandie at
stovų bute interpeliavo vidaus 
reikalų ministerį Joynson-Hick- 
są dėl padarytos sovietų pre
kybos misijos bute kratos. Mi
nisteris į paklausimą atsakė, 
kad trečiadienio vakarą polici
ja prašius jį autorizuoti pada
ryti kratą Arcos ’ name ir jis 
autorizavęs. Krata tebesitę
sianti, ir jis dar negalįs kokių 
nors informacijų apie ‘ kratos 
pasėkas suteikti. Padarysiąs 
tai tuojau, kai tik turėsiąs visa 
rankose.

$5,000 dovanų už sura
dimą franeuzų lakūnų 
WASHINGTONAS, geg.

— Raniond Orteig, kurs 
paskyręs $25,000 prizą už
skridimą iš New Yorko į Pary
žių, ir kuris dabar yra Pary
žiuj, telegrama pranešė preky
bos departamentui, kad jis 
skiriąs $6,000 dovanų av>»to
riu i, kuris suras prapuolusius 
franeuzų lakūnus Nungesserą 
ir Coli,

Kap. Charles Nungesser ir 
kap. Francois Coli praeitą šeš
tadienį išskrido iš Paryžiaus 
per Atlantiką į New Yorką ir 
kelionėje pripuolė. Nežiūrint 
stropių ieškojimų, apie jų liki
mą jokių žinių iki šiol nėra.

Kuo vadovausimos vyriau
sybė padare kratą, kol kas pa
silieka paslaptis. Kai kas me
na, kad vyriausybė čia nusi
leidus kraštutinių konservato
rių įeikalavimams “vyti laukan 
bolševikus.” Turėti pamato 
“vyti”, ji norėjus turėti ranko
se nenuginamų įrodymų, jogei 
rusai užsiima propaganda ir 
politiniais sąmokslais 
Britų valstybę. ,

Manoma, kad šis sovietų val
džios įstaigos užpuolimas tu
rės rimtų pasėkų, greičiausiai 
bus nutraukti santykiai taip 
Anglijos ir sovietų Rusijos.

prieš

Holandų vėjo malūnai nyksta

AMSTERDAMAS, Islandi
ja, geg. 13.—Garsus Holandi- 
jos vėjo malūnai sparčiai nyk
sta. Iš 3,604 vėjo mąlunų per 
pastaruosius ketverius metus 
beliko 1,978.

Vokiečių pramonių akcijos 
ėmė kristipasiūlyta Virbaliu u a 

viršininko vieta, o
— apskrities virši- 
juodu atsisakę pri-

Berlino bankai nutarė nebeduo
ti kreditų spekuliacijos tiks
lams

[Pacific and Atlantic Photo 1

Audros sugriautas Rock Springs, Texas, miestelis.
rjj-yr--- ■.? mr - ——
kaip kelias į pasaulio revoliuci
ją, esąs ilgas, sunkus ir 
skaudus. Ar , Zinovjevas norįs 
karo? Sovietų valdžia savo po
litikoj Kinuosie turėjus skaity
tis su realiais faktais. ,

“Svarbiausia, kas dabar rei-( 
kia daryti”, sakė Bucharinas, j 44 4.. • -I__ i* ____ - _  I

dau-Kompartijos vykdomkomo 
guma virtus oportuniste, le
ninizmo išdavike

MASKVA, geg. 13. — Seni 
Rusų komunistų partijoj kivir
čai tarp Stalino vadovaujamos 
daugumos ir opozicijos gru
pės, vadovaujamos Trockio ir 
Zinovjevo, vėl iškilo, šį kartą 
dėl sovietų politikos Kinuose.

Skaitmeaingame mitinge, lai
kytame profesinių sąjungų mi
muose komunistų partijos er
gą n o Pravdos penkiolikos me
tu sukaktuvėms minėti, Zinov
jevas, pakviestas 
savo artimo
no r,u Lehinu istoriją 
trumu ėmė atakuoti 
centralinio 
Jis tiesiai 
kad visoj

papasakoli 
bendradarbiavi- 

, visu ai- 
partijos 

daugumą, 
komitetą, • 

politikoj! 
principų'

komiteto
apkaltino

savo Kinų
leninizmo
Jis perdaug pasiti-j

SSSR nori bendrauti eko 
nominiame pasaulio 

gyvenime
GENEVA, Šveicarijakia daryti , sake Bucharinas,j GENEVA, Šveicarija, geg.(

“tai drąsiai kelti agrarinę re- 13. — Rusija norinti dalyvauti n®s P nepakankamai “smarki”, 
voliuciją. VMstiečiai turi būt ekonominiame visų kitų pašau-,‘^e norė.ię monarchijos^ tai yra. 
apginkluoti. Turi būt organi-lio kraštų gyvenime, pasakė Pasodinti Lietuvoj .ant sosto 
zuojamos valstiečių 
kuriami komitetai, 
pavartotos v.’ros 
kad valstiečiai 
Kinų revoliucijos 
kurisxvisoj toj kovoj bus grlu- kus į Genevą.
tinis sprendžiamas faktorius, škiai ir atvirai patirti bendro

“Visa tai tečiąu turi būt da- kapitalistinės tvarkos ir komu- 
roma taipt kad Kinų priešai ne-' riist/inės tvarkos 
gautų progos imti rėkti, 
Kinija sovietizuojama.”

sąjungos, vienas sovietų delegacijos tarp-,US* ?,U!-S !?UV°Aa 
Turi būt tautinėj ekonominėj konferen- 

priemonės, ei joj narys, kalbėdamas su už-
pataptų visas sienio spaudos atstovais. Del c’u savo darbuotei 

ariergardas, to sovietų delegacija ir atvy- ’š Vokiečių
Sovietai norį ai-

Įšistinės “Tautos Valios” redak- 
Itorius, su savo sėbru Klimai- 

gaudavo 
monarchis-

sugyvenimo 
jogei galimumą, ir bendrai dėl to 

. darbuotis.

Zinovjevas imamas na- 
gan už disciplinos

■ laužymą

MASKVA, geg. 13.

BERLINAS, geg. 13. — Del 
pranešimo, kad Berlino bankai 
nutarę suvaržyti kreditus spe
kuliuojamiems tikslams, kai
nos Berlino biržoj smarkiai ė- 
mė kristi. Kai kurių įmonių, 
kaip pav. Vereinigte Glasstoff 
Fabriken, didžiulių bravorų 
etc. akcijos nukrito 130 punk
tų.

Nušovęs tris asmenis, 
butlegeris pats galą 

pasidarė
kad intei REDFIELI), S. I).. geg, 13.Praneša, taipjau, 

nuotiems Varnių koncentracl- Bandomas areštuoti W<ilter 
jos stovykloje visam karo sto- Chrisman, tariamas butlegeris, 
viui buvę pasiūlyta išsikraus- nušovė federalinį 
tyti į užsienį.

išdavikas.
kėjęs savim, ir tuo pragaištin- atakavimą centralinio 
gu pasitikėjimu 
bęs, nebematęs, kaip 
jęs nuo komunizmo 
nizmą.

“Kinu komunistu 
yra pačio Rusijos revoliucinio 

(proletariato reikalas,” sakė 
Zinovjevas. “Kinų klausimas 
yra naminė sovietų reikalų 
problema. Kinų komunistų ju
dėjimui suduotas smūgis yra 
smūgis pačiai sovietų Rusijai.

Brown*O betgi jie (centralinio komi- 
Snyder ir jos meilužis Henry (teto dauguma) tą dalyką tvar- 
Judd Gray, pripažinti kaiti xdel kė taip, tartum tai butų buvus

Moteriškė ir jos meilu
žis "pasmerkti mirti 

elektros kėdė,”
NEW

Mirties 
smerkti

YOHKAS, geg. 13. — 
bausmei šiandie buvo

Mrs. Ruth

Snyder’o, 
skyriaus 

pasmerktosios 
Snyder’ienės 

buvo korsetų.

nužudymo Alberto 
vieno žurnalo meno 
redaktoriaus, 
moteriškės vyro, 
meilužis Gray
pardavinėtojas. Abudu jie bus 
nužudyti elektros kėdėj Sing 
Sing kalėjime birželio 20 die
ną.

- Už 
komu- 

savim apžli- nistų partijos komiteto nepar- 
nudardč- tijos mitinge, Zinovjevas, bu- 

i oportu- vęs komunistų internacionalo 
C pirmininkas, vėl pakliuvo bė
don. Centralinis komitetas, 
laikydamas jo puolimus kaip 
partijos disciplinos laužymą, 
nutarė Zinovjevo bylą pristaty
ti centralinei partijos kontrolės 
komisijai.

reikalas

Kiaulės suėdė kūdikį

lik buržuazinės užsienio politi
kos problema.”

Ne žiurėdafhas kilusio riksmo 
ir protestų, Zinovjevas tęsė to
liau :

“Per menesiu mėnesius mes 
bandėme įspėti centralinj komi
tetą, kad čian Kaišekas [vy
riausias Kinų nacionalistų karo 
vadas ir Kuomintango poli- 

| tinęs kantoniečų partijos — ly- 
K’ BARTAI. — Balandžio'deris] yra niekšas, bet jie, 

mėn. 15 d. 1:30 valandą naktį j centralinio komiteto dauguma, 
užsidegė pil. G. Frico namas,' neklausė musų. Ne tik neklau- 
kuriame tilpo vežimų, baldų ir sė, tet dagi neleido nė Troc- 
kitų iš medžio dirbamų daiktų kiui, nė Radekui, nė man pa- 
dirbtuvė. Iš vidaus išsiveržusi

Gaisras Kybartuose
K’ BABTAI.

PAUPĮ NĖ (Zarasų apskr.). 
— Purvičkių vienkiemy, pil. A. 
Varslavienės tarnaitė, norėda
ma nusikratyti “bėdą”, gimdė 
kūdikį tvarte, ir pagimdžiusi 
paliko jį kiaulėms suėsti. Anks
ti rytą šeimyna, nuėjus galvi
jų tvartan šerti, rado kiaules 
tąsant vaiko ranką, šeimininkė 
supratusi, kame dalykas, pra
nešė policijai, ši, apžiūrėjusi 
lavonėlio liekanas, liepė palai
doti, o tarnaitę ištardė. Tardo
moji pasisakė, kad ji jau antrą 
kūdikį gimdžiusi. '

“žmonės klausia, kokiomis 
|sąlygomis mes norį būt priim- 
jti atgal į vakarų tautų šei
myną,” sakė rusų delegatas. 
“Taip klausimą statyti nederė
tų, nes tai reiškia, kad iš mu
sų butų reikalaujama dviejų 
dalykų, būtent, pripažinti caro 
skolas ir, antra, paliauti. vadi
namą propagandą. Kai dėl pir
mo, prieškarinių skolų mes 
principe nepripažįstame, bet ir 
neatsisakome dėl jų tartis. De
rybos dėl skolų franeuzams ir 
dabar vedamos Paryžiuje. Kai 
dėl propagandos, tai ją veda ne 
sovietų valdžia, bet komunistų 
internacionalas. Kai kurie mu
sų manome ir čia, kad sovie
tų Rusijai butų daug geriau, 
jei internacionalas išsikrausty
tų iš Maskvos.”

Delegatas prisipažino, kad 
Rusija labai esanti reikalinga 
ilgalaikių kreditų.

Moteriškė, kuri bandė 
nušaut Mussolinj, ap

leido Italiją

prohibicijos 
agentą, policininką ir vieną 
fermerį, kurs kartu su kuopa 
kitų piliečių talkavo valdinin
kams Chrisnuanui sugauti. 
Prieš keletą dienų Chrismanas 
buvo vieną prohibicijos agentą 
pašovęs. Dabar, nušovęs tris 
savo persekiotojus, bet maty
damas, kad vis viena nebeiš- 
truks, Chrismanas pats nusi- 

i šovė.

ROMA, Italija, geg. 13. 
Anglų aristokratė Violeta Alni 
na Gibson, moteriškė, kuri 
1926 metų balandžio mėnesį 
bandė nušauti diktatorių Mus- 
solinį, šiandie išvyko atgal i 
Angliją.v Specialinio tribunolo 
ji buvo pripažinta beprote ir 
todėl ištruko nuo bausmės* 
Iki sienos ją lydėjo policijos'Nuo munšaino gavęs proto pa- 
agentai. ' mišimą farmerys Herman

 iSchultz skaudžiai sumušė savo
30 MILIONŲ KNYGŲ APIE žmoną, paskui pats nusišovė.

MUNŠAINO AUKA.

MONDOVI, Wis., geg. 13. —

LENINĄ PASKLEISTA
STUDENTAS NUSIŽUDĖ

MASKVA, geg. 13. —. Per 
pastarus dvejus metus Rusi
joj tarp valstiečių buvo pa
skleista 30 milionų egzemplio- nesisekime moksle 
rių knygų apie Lenino ‘gyveni- studentas Miguel Cardenas, 26 
mą ir darbus. metų amžiaus.

SAN FRANCISCO, Cal., ge- 
gūžės 13. Susikrįmtęs dėl 

nusižudė

Meksika nemano par 
duot bažnyčių nuosa 

vybiy

Čiam pareikšti savo tuo ar ki- 
’iepsna taip urnai apėmė t r o- tu klausimu pažvalgų partijos 

isrd spaudoj, partijos organe Prav- 
ir Vlirbalio’doj, kurio penkiolikos metų su

mieštų gaisrininkams beliko tik kaktuves dabar švenčiame.” 
saugoti nuo užsidegimo šali
mais stovinčius namus.

Gaisro sunaikinta 
kaip 30,000 litų vertės turto j jo kalbą stojo Bucharinas, 
neskaitant jau, kad dėl tos pat j Pravdos redaktorius ir vyriau- 

darbo ir sias komunizmo teorininkas. - 
j lengva kalbėti 

dirbo. Na-(taip, kaip Zinovjevas kad kal-

besį, jog atvykusioms gaisr 
gesinti Kybartų

Čia kilo jau toks trukšmas ir 
protestai, kad Zinovjevo kalba 

daugiau i buvo visai nustelbta. Atsakyti . I • • 111 L * I > L *

ORR

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
13. — Iždo departamentas 
griežtai nugina pranešimus, 
kad Meksikos valdžia žadanti 
parduoti bažnyčių nuosavybes, 
kurios, einant krašto konstitu
cija, yra valstybes nuosavybė.

Franco planuoja skristi 
aplink pasaulį

Chicagai ir apielinkei federa
cinis oro biuras šiai dienai pra
našauja: 1

Veikiausiai bus gražu, nors 
kiek šalčiau; stiprokas mainą- 
sis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 45° ir 59° F.

šiandie saulė teka 6:31, lei
džiasi 8:01. Mėnuo leidžiasi

priežasties neteko darbo L __  ______
duonos 12 darbininkų, kurie | Labai esą 
minėto j dirbtuvėj 
mas ir dirbtuves mašinos buvo bąs, sakė Bucharinas, bet l/e- 
apdrausta 28,000 litų sumai, lias į Kinų revoliuciją, lygiai,.4:48 valandą ryto.

LONDONAS, geg. 13. — Iš 
Madrido praneša, kad ‘ aviato
rius Ramon Franco planuojąs 
skristi aplink pasablį specilt- 
nu, visai ispanų konstrukcijos, 
aeroplanu. Pernai Franko bu
vo nuskridęs iš Palos, Ispani
joj, į Buenos Aires, Argenti
noj.

♦ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typetfritcri.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
siuntėjams, ir IsJAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj — 
Lietuvos’ Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas įeina j patarnavimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galinta atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir paštą ii 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 NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 

t jums patarnavimą:

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

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



AR JUS PLANUOJATE 
ĮSIGYTI NUOSAVA NAMAI*

Jei taip, tai atsilankykit į musų 
banką, mes gal galėsim pagelbė
ti jums su paskola. Mes pagel- 
bėjom tūkstančiams žmonių nu- 
sipikrti namus, su pagelba mu
sų Paskolų Department©. Per- 
sitikrinkit ar mes negalėsime 
jums pagelbėti.

Ponai Macikas, Grišius, Sedem- 
ka, Jagminas, Rymkiewicz ir 
Mickiewicz visuomet pasirengę 
patarnauti jums Bankoje.

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
k S** ’r Ashland A v. 

Chicago
('.erai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

Pavasarinė Sensacija!!!
KURIE tikrai nori pasirinkti gražiausius rubus pa
vasariui arba vasarai iš geriausio matriolo ir ne
brangiomis* kainomis, tegul atsilanko ir gauna 

garantiją įstaigoje vardu

W. KLIMASZEWSKIS & B. RUMBUTIS
1200 N. Ashland Avė. Home Bank Bldg.

Suitc 626-30

Pavasarinis Piknikas
Rengia

CHICAGOS LIETUVIŲ POLITIKOS IR 
PAŠELPOS KLIUBAS.

Nedėlioj, Gegužio-May 15, 1927
GEO. M. CHERNAUCKO ŪARŽE

Pradžia 'Jai. iš ryto. Įžanga OOc.
Šitą Pikniką rengia susivieniję du Kliubai ir kviečia visus lietu

vius ir lietuvaites atsilankyti ant šio didžiausio pavasarinio Pikniko, 
•stojimas narių per Pikniką bus dovanai. KOMITETAS.

Važiuokit Archer Cicero karais iki Joliet karų ir Joliet karais 
iki Chernauckas Grove, Justice Park, III.

Laivakorčių 
Agentūroms

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

NAUJIENOS '

1739 So. Halsted St., Chicago, III.

tiarsinkities “Naujienose”
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Sveikatos Dalykai
<      --   —   - - — . .

Rašo Dr. Margeris

Kaip reikia gonorėjos 
saugotis

kaso Dr. Margeris.
Galima apsaugot tam tiktais 

vaistais.
Dr. E. R. W. Frank (Berly

ne) rodos pirmutinis įrodė, kAd 
galima nuo gonorėjos išsisauJ 
goti tam tikrais vaistais. O tiė 
vaistai, žinoma, yra tam tikras 
antiseptiškas (prieš puvimą; 
vadinas, mikroorganizmus nai
kinantys vaistai) skiedinys ar
ba mestis. Dr. Frank pada
rė bandymą su šešiais vyrais. 
Jis paėmė gonorėja sergančio 
pūlių ir visiems šešiems įleido 
po biskį į šlapinimosi kanalė
lį. Tris bandė nuo gonorėjos 
išsisaugoti; taigi įleido jiems į 
šlapinimosi kanalėlį nuo trijų 
iki penkių lašų protargolo skie
dinio, dvidešimt nuošimčių sti
prumo. Nė viename iš jų gono
rėja nepasirodė. Li kasiems 
trims nieko nedarė. Jie visi 
;rys kaip vienas- gonorėjų gavo 
ir ji juose labai ryškiai pasiro- 
dė. Paskui Dr. Kopp, Zeissel 
ir kiti tokius pat bandymus da
rė ir, reikia tiesa sakyt, kad 
jie gavo taip jau gerų davinių, 
kaip ir Dr. Frank.

Pasaulinio karo metų, kuo
met lytinės ligos buvo be galo

kalomėlio mosto turi, kepuriu- 
kę, įkišk vamzdelio dudelj į šla
pinimosi kanalėlį ir įleisk mos- 
ties ir ant pačios varpos, po 
tani gi varpą ir biskį aplinkui 
mos t imi ištrink. Aprišk varpą 
nosine skepetaite, kad ve apa
tinių kelnių arba ir marškinių 
neišdirbtuin. Tai yra labai 
svarbu, nes gaspadinS arba ir 
tavo pati (jeigu esi vedęs) pa

Pranas Skamarakas

Jaunas dainavimo studentas.
paplitę, vaistais nuo jų apsisau-biis dalyvaus Juozo žurono mo- 
gojant itin gerų davinių gauta. į kinių koncerte, gegužės 25 d., 
Buvo įsteigta kaip tik tam tiks-į 1927 m. Chicagos Lietuvių Au- 
’ui stotys, kur kareiviai, C.,2 
ma, po lytiniai aktui, turėdavo ^aro;
užeiti, varpą muilu ir vandeniu žymiausi ^mokiniai:
gerai nusiplauti, nusišlapinti, o 
po tam būdavo įleidžiama jiems . 
į šlapinimosi kanalėlį dviejų; 
nuošimčių stiprumo protargolo 
skiedinio, gi varpa, kūlė ir biskį 
aplinkui ištepama kalomėlio mo
stimi, trisdešimt nuošimčių sti
prumo. v

žino- Iditorijoj. Pradžia 8:15 vai. va- 
Programc. (dalyvaus visi 

‘: Edward
I)owson, Tessie Karvelis, llelen 
Krąuklis — jauni pianistai.

Pranas Sadauskas, Juozas 
Rybokas — dainininkai.

Tikietas 50c.
Juozo žurono studija, 7042 S. 
Rockwell St. l\cb Hemlock 1757

Stengtasi gautais daviniais ši
tokį nuo gonorėjos išsisaugoji- 
mo būdų patikrinti, ir štai kas 1 
pasirodė: Iš 2,420 vyrų, kurie1 
buvo kaip reikiant apsaugoti, 
tik dviejuose gonorėja pasireiš
kė. Kitame atsitikime, kur pri
verstinai reikalauta, kad karei
viai, po ’ytiniui aktui, apsisau
gotų, irgi labai gerų davinių 
gauta. Pavyzdžiui, kol .apsau
gojimo budai (vaistais) visai 
nebuvo naudojami, tai iš 3,(500 ' 
vyrų kas metas gonorėja gauda- Į 
vo net 720 iš kiekvieno tuks-) 
tančio, įvedus betgi apsisaugo- 

jimo budus (vaistais) ir padu-' 
rius juos privalomais, jau gau- ' 
davo gonorėją tik 10 iš tukstan- ’ 
čio. Kitame gi atsitikime, 75(5 
kareiviai turėjo lytinių reikalų 
su moterimis, visi po tam apsi
saugojo vaistais, na, ir nė vie
nas gonorėjos negavo.

Taigi, kaip matome, vaistais 
apsisaugojimas nuo gonorėjos y-' 
ra gana geras daiktas. O kad 
dabar dažniausiai tik mostis 
vartojama, tai, žinoma, toks 
apsisaugojimas yra da geresnis, 
nes daug parankesnis. Kalomė
lio mosties, paprastai trisde
šimts trijų nuošimčių stiprumo, 
galima gaut pirkti pas daktarą 
arba aptiekoje tam tikruose ši
tam tikslui suspaudžiamuose 
vamzdeliuose. • Tokį vamzdeli 
galima nešiotis kišenini, o kaip 
jau prireikia, tai atatinkamai 
panaudoti.

Tuojaus po. lytiniui aktui rei
kia nusišlapinti, paskui varpą 
gerai išmuiluoti, itin antgalį, 
nuplauti ir nušluostyti. Dabar, 
nusuk nuo vamzdelio, kuriame *

- Virginia 0777
IT PAYS WITH

SIGNS
TO ADVERTISE 

Sec L. Lange
4104 Archer Avenue.

Siųskit Naujiena*
Lietuvon — tai bus
brangi duvanu

mačiusi drabužius kuomi tai ne- kartams apsisaugoti.
paprastu išveltus, pradės abe-1 žinoma, da geriau vaistais 
joti, šnekėti arba ir gana nema- nuo gonorėjos apsaugos gydyto- 
lonių tau vaidų sukels. O vam- jas. lodei kaip jau pasitaiko 
zdelį, tai nenumesk, bet atgal lytinių reikalų turėti su abejo 
užsuk kepuriukę ir laikyk ki- tina moterimi, tai labai gera ir 
tam sykiui. Vieno vamzdelio išmintinga ir pas gydytoja nu- 
(vienos ketvirties uncijos) teg- 
vai užtenka kokiems penkiems

PERLINE«

OUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

Padarytos iš 76 ir 10Ž raktų oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie
niniais “reeds”. Dailus užbaigimas ir 
gražini išmargintos.

Neapsigaukit, žiūrėkit, kad ant 
koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN” .
Katalogus siunčiame dykai

VITAK-ELSNIK CO. 
4639 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.
xxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxx

(Toliau bus daugiau)

V. M. STDLPINAS
& 00.

Atstovauja visas Laivų Linijas 
h8JA }UtT SOpOLfRAJUĮ VpOtųMBJ 

laivų, ir ant visų laivų plau
kiančių tiesiog

Į KLAIPĖDĄ
Žemos kainos, geriausias patar

navimas. Parūpina pasportus, 
pagryžimo perimtus, ir far- 
merių affidavitus, bei kitus 
dokumentus.

Rašykit arba kreipkitės pas:

V. M. STULPINAS
& CO.

3255 So. Halsted Street 
Chicago, III.
Yards 6062

t

— Notary Public —

—■■■■H———■ 11 ■

Aklų, Ausų, Nosies 
ir Gerklės Ligos

Gydomos Eksperto 
27 metui prie State SL

Kreivos akys ištaisomos, 
gos prašalinamos, Tonsilai išimami 
su “twilight sleep”, akiniai pri
taikomi už $6 ir augščiau. Reika
laukit dykai knygutes.
FRANKLIN O. CARTER

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

XXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4 M M M

h

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPAUND mo- 
?tis lengvai prašalina viršmi- 
ičtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
zones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštų 55c. ar dvi už ?1.05.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm
xxxxxxxxx*<

CICERO JUOKŲ PROGRAMAS, AUDRA JUOKŲ!!!

Teatras-Apvaikščiojimas-Balius
RENGIA DRAUGYSTĖ LIETUVOS KAREIVIŲ, CICERO

Nedėlioj, Gegužio 15,192 7
LIETUVIŲ LIDOS YRĖS SVETAINĖJ

Scenoje statoma “Šlitinis Steikas”, 1 akto farsas. “Mano Pati Sustreikavo”, 1 akto farsas. 
“Koncertas ir Opera” sceniškas škicas. Pirmą kartą Ciceroj toks programas. Juokų iki ausų, visa 
apielinkė girdės besijuokiančią publiką. Kas nori ir myli juokus, atsilankykit. Kas juokiasi, tas 
nesensta!

Pradžia maršaviino 6:30 vai. vakare iš p. Lukštos svetainės, 49 Avė. ir 15 St. j Lietuvių Liuosy- 
bės svetainę.

Programas prasidės 8 vai. vakaro, šokiai 9:30.
šis apvaikščiojimas rengiamas pagerbimui narių kurie per 10 metų nesirgo.
Įžanga perkant tikietų iš anksto — 50c., Prie durų — 75c.

Visus maloniai kviečia DRAUGYSTĖ LIETUVOS KAREIVIŲ.
I i IMU <■ *' > .. . ....................... ■■

Didelis Išpardavimas Lotu
ŠIANDIEN IR RYTOJ, SUBATOJ IR NEDĖLIOJ, GEG. 7 IR 8,1927 

Naujoi Lietuviu Kolonijoj Spring Forest (pirmiau vadinos) Willow Springs
Neapsakytos pasekmės Nuosavybių (Real Estate) pirkėjams padaryti begalo didelius pelnus, perkant 

]/2 akro dydžio Lotus, iš pirmų rankų, stačiai nuo savininkų, su puikiais lapotais medžiais miško. Aukšta 
sausa ir sveika vieta gyvenimui ir čion pat arti prie namų. /

Biznio Lotai
Ant 87-tos gat. ir Archer Avė. 

gatvekarių linijos, geri kampai bile 
kokiam bizniui. w Parsiduoda tik po 
$30 ir $50 pėda, lengvais išmokėji
mais.

Čieli blokai 5 akrų dydžio, su dide
liu mišku,, tinkami Piknikų Daržams, 
parsiduoda s-pecialiskai pigiai leng
vais išmokėjimais.

CMICAOO

Rezidencijoms Lotai
Sveikam gyvenimui ant aukštų 

kalnų, su lopatų miškų ir akro 
dydžio, parsiduoda tik ’po $650 ir 
aukščiau, lengvais išmokėjimais. Ku
rių kainos be paliovos užaugs 10 kar
tų tiek, kol pabaigsi mokėt.

Kiti Lotai parsiduoda tik po $300 
su $100 įmokojimo, likusius po $10 į 
mėnesį. Su visais parankamais ,kai-- 
po: gatvekariai, geležinkelio stotis, 
cementiniai bulvarai, mokyklos ii 
Storai.

Bile kas gali išplanuoti Subdivizio- 
na, bet tik gamta gali užaugint to
kius medžius.

CldM^> J

> SPRING 
FOREST, ILL.

S.P.Ktuwt//&- Co.
k • . ArtktrA* dfyrufy •

V

JAU TIK 6 METAI IKI PASAULIO VYSTA VOS 100 METŲ SUKAKTUVIŲ MIESTO CHICAGOS, 
KURI ĮVYKS 1933 M. Todėl turime nepraleist, bet naudotis pirkime Nuosavybių kuodaugiausia, nes per 
sekančius 6 metus Nuosavybės kils aukštyn taip smarkiai, kad mes kiekvieną metą dubeltavosime savo pi
nigus indėtus,,kurie tik razikavosime ir pirksime, o kurie prasnausime, tie gailėsimės.

1AZWELL
P. KAZLAWSKIS.

(Žemės Savininkas)
Subdivizino Ofisas , Chicagos Ofisas
ARCHER AVĖ. & SRRING ST. 6312 SO. WESTERN AV E.
P. O. Willow Springs, III. Tel. Prosped 2102



šeštadienis, Geg. 14, 1927 NAUJIENOS, Chicago, Ifl. •

Nuga-Tone Sustiprina Silp-KORESPONDENCIJOS nūs ir Nuvargusius žmones

Visuomet Sutaupymas 20% ar Daugiau Pas

TURNER BROTHERS
Plymouth, Pa.

Iškilmingas Laisvų Kapinių 
lankymas

ap-

NĖRA skirtumo koks metų sezonas, nėra skirtumo kokiame sezono %
laike lietuviai vyrai jau žino, kad jie gali atsilankyti pas Turner Bros, 
dėl nusipirkimo sau puikiausių rūbų ir sutaupyti nuo $7 iki $15. Rūbai 
Kupenheimer, Fashion Park, Hart Schaffner & Marx, yra žinomi visa
me pasaulyje kaipo geriausi ir parduodami tokiomis pigiomis kaino
mis, kaip niekur kitur.

Sutaupykit Pinigų Ant

DVIEJŲ KELNIŲ SIUTŲ
$33.50 - $38.50 - $48.50

Čia randasi šimtai naujų spalvų ir paternų dėl 
pasirinkimo. Mieros tinka kiekvienam vyrui. 
Pamatykit juos bile dieną ir nedėlioj iki 1 

valandai po pietų.

Sutaupykit Pinigų Ant

VIRŠUTINIŲ KAUTŲ
$24.50

Š'Je viršutiniai kautai paprastai yra verti $30, 
$35 ir $38, bet mes juos šią savaitę parduo
ti: ine specialėmis kainomis. Naujausi, viena 
ir dviem eilėm modeliai,’ tan, pilki ir brown. 

Atsilankykit ir pamatykit juos.

TURNER BROS. CLOTHINC CO
“WEST SIDfiS DIDŽIAUSI RŪBŲ VERTELGOS”

DVI KRAUTUVES

Halsted ir Roosevelt, Madison ir Kedzie

$25 įmokėti

Tik pagalvokit, garu ar vandeniu apšildomas ųamas ir tik biskj 
įmokėti $25, kitus mažais mėnesiniais išmokėjimais. Šis puikus 
pasiūlymas tiktai tiems, kurie nori pasinaudoti proga pirkti sau na
mų apšildymą laike šio mėnesio.

Atsišaukit arba parašykit atvirutę, mes atsiųsime pas jus namų 
apšildymo inžinierius, ekspertus. Jums nebūtinai reikės pirkti. VEI- 
KIT GREIT, šaukit Victory 2454 arba Cicero 130.

Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo fikčerius, sto
gams popierą, žolynams laistyti paipas ir švirkštynes. Atsilankykit 
ir apžiurėkit musų gražius tavorų parodymo kambarius abiejuose 
krautuvėse.

Atdara iki 8 vai. vakare ir subatoj iki 1 vai. nedėlioj

Sol Ellis Sons

m.Kaip yra žinoma, 1868 
generolas Logan, viršininkas 
šios respublikos armijos, išlei
do įsakymą, paakinantį gegu- 

Ižes 30 d., 1868 m., kaipo At-

Nuga-Tone atfliko puikų darbą per pasku
tinius 86 metu* sutelkiant tyrųjų sveikatų, 
stiprumų Ir energijų silpniems, visuomet ken
čiantiems, nusiminusiems vyrams ir mote
rims ir faktilkai jos nuteikė tokias pasekmes 
daugelį sykių kur turėtų pertikrinti jumis 
savo gerumu kaipo sveikatos budavotojos.

Visai nėra reikalo kentėti nuo kokių niaių 
kentėjimų, kurie kenkia jūsų sveikatai, stip
rumui, linksmumui, kuomet Nuga-Tone su
teiks naujų jėgų ir stiprumų kiekvienam ner
vui, raumenims ir kitiems svarbiems kūno af
ganams ir pęaialins iŠ kūno visus nemalo
numus, kurie padaro jumis senu, nusilpusiu, 
kuomet jus turėtumėt jaustis snįagiai ir lai
mingai ir būti sveikos. Nuga-Tone visuomet 
yra parduodamos su pilna garantija pinigų 
sugrąžinimu, jei nepagelbės. Nusipirkite liū
tei) žiandie, tik žiūrėkit, kad butų Nuga-To- 

i ne • imitacijos yra be vertės.

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 sutarti'.

1120 So. Richmor.d Street

A. VIŪIKAS-LULEVICH
I , AKUŠERKA 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvtc 

Tel. Yards 1119

minimo dieną (Pecoration 
day) apdailinimui kapų drau
gų, kurie žuvo ginant savo Ša-

Laiisvų 
rengia 

šiemet,

kaip apvaikščiokia- 
kapines. Visados 
daug publikos, 

kalbėtojai. Bet

dau 59-tas metas, kaip šioje 
j šaly 30 d. gegužės yra šven
čiama (žinoma, ne visose vals
tijose). Amerikiečiai tą dieną 
apvaikščioja su didelėm iškil
mėm, aplankydami savo tėvų, 
brolių, draugi: kapus ir sodin
dami gėles.
. Plymounth Lietuvių 
Kapinių Bendrovė irgi 
didelį apvaikščiojimą
30 d. gegužės. Tai jau iš eilės 
šešti metai 
me Laisvas 
susirinkdavo 
būdavo keli
šiemet tikimės turėti daugiaus 
publikos, negu praeity. Nes jau 
šiandie laisvų kareivių yra pa
laidota virš 50. Kožnas gi no
rūs atlankyti savo giminių ka
lią — vyras moters, moteris 
vyro, o tėvas sūnaus, sūnūs tė
vo, draugas draugo ir tt. 
Taipgi bus prakalbos. Kalbės 
SLA. viceprez. V. Kamaraus
kas ir Edwardsville, Pa.

Taigi yra kviečiami visi lie
tuviai ir lietuvaitės iš visos 
apielinkės skaitlingai atsilan
kyti kapinėse 30 d. gegužes 
(Decoration day). Programas 
prasidės 10 vai. ryte.

Kviečia va rite Bendrovės • 
— St. Žukauskas.

Pasarga. Kapinių žemė ran
das West Wyoming. Iš Wilkes- 
Barre važiuojantys imkite Į?at- 
vėkarį West Pittston, arba 
Forthy Four ir važiuokite iki 
Stone Bridge. Išlipę pasisukit 
po kairei — nu6 ten nebetoli.

— S. Z.

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Liaudies Apšvietos 

Dramatiškas Ratelis 30 d. ba
landžio Lietukų mųzikališkoj 
svetainėje perstatė labai juo
kingą veikalėlį “Balon kritęs 
sausas nesikelsi”. Kadangi šis 
veikalėlis buvo labai gerai su
loštas ir publikai neapsakomai 
patiko, todėl dabar tie patys 
artistai ir tas 
bus atkartotas 
daly, — 28 d. 
vių Tautiškoj ; 
perstatymo bus 
marginimų.
nepraleiskite šios progs, nes šis 
perstatymas galbūt bus pasku
tinis šį sezoną. —Ašerukas.

pats veikalėlis 
pietinėj miesto 
gegužės, Lietu- 

svetainėje. Prie 
ir kitokių pa- 

Tad gerbiamieji

J. B. KUHLMANN
Maleva, alyvas, stiklai, įrankiai, ja- 
nitorių reikmenys, namų reikmenys, 
elektros reikmenys. Taisome spynas 
ir dirbam raktus.

324 So. Crawford Avė.
Kedzie 9585

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną,
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis

8 iki 2 vai. po pietų

Yards 4951
Mrs. AnielTa Jai usz-Kaushil: r 

AKUŠEREA
3252 So. Halsted St.

nuo 
nuo

25 METU PATYRIMOv
Pritaikime akinių dėl visokių akių

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutarti.

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki

Viršuje Universal
State Bank

Tel. Cicero 2962 
Res.: Rockvvell 0808 
DR. S. ASHER

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja į daik
tą.

Jei spaudos raštas 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 augštaa 

• Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebčkit mano iškabos

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11:8U dienų

JOHN T. ZURIS
Advokatas 

105 W. Monroe St.
Room 1303 

uo 9:30 ryto iki B va). vaka 
Tel. Central 3905

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

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Muši) Speciali- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300........ .. —..T

4901 VV. 14th St.
Cicero

Viršui National Tea Co.
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare

BUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

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

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, III.

S. BALICKAS
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS RUBUS 

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, III.

Garsinkites Naujienose

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N. Dearbom SU Room 1111 
Telefonas Central 4411. 

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

3323 Soath Halsted St.
Tel. Boalevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyji 
Room 1720 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Pafk 8895

2118-20-22 So. State Street
Telephone: Victory 2454

Cicero Store: 4606-08 W. 22nd St
Telephone: Cicero 130

3314-16 Roosevelt Rd.

CHICAGO, ILK

12th STREET
Tel. Kedzie 89*2

Atsineškite savo panamo ir šiaudi
nes skrybėles dėl išvalymo j tokią 
vietą, kurioje žino kaip reik išva
lyti ir pamatysit jus patys kaip jos 
puikiai išrodys. Nelaukite kol pa
sidarys didelis susigrūdimas.
LITTLE STAR HAT CLEANERS 

& DYERS

★
 3328 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 0170

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais.

Mineralinės, sulferinSs vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyri s atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai de) pergulėjimo.

KJUR6EU0NI$
ADVOKAJA’ 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearbom 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St 

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

Tel. Yards D141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone 'Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9601

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktą 
Vedėjas visą teisią

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St. 
Kampas Paulina Street 

Atdara dienų ir naktį
Phone Boulevard 4552

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti l^eavitt St.
Telefonas Cannl 2552

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

ADVOKATAS
11 S. L. Sali. St, Room 20.1

Te. Randolph 1934—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yarde 0062

7 -9 v. v. apart Panedilio ir 
Pitnyčioa.

Baigusi akute 
i rijos kolegiją; 
ilgai praktika, 
vusi Pennsyl- 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki
tės, o rasite na 
gelbą.

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių Rempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

(vairus Gydytojai
Phone Pullman 0621

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

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

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

ii Telephone Yarda 0034

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Plaza 8210

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką,
Vaikų ir visų chroniškų ligą.

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 Moterą Ligą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinių Tel. Fairfas 6853

Jei abejoji akimis, pnsiteiraak
Dr. A. R. BI.UMENTHAL

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

ir 803 B. 47th Bk
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NAUJAS BRITŲ-RUSV KONFLIKTAS.

Užvakar Anglijos slaptoji policija staigiai įsiveržė į 
sovietų prekybos delegacijos butą Londone ir padarė 
kratą. Policija paėmė daugybes visokių bolševikų doku
mentų ir rengiasi išversti juos anglų kalbon, kad įrodžius, 
jogei rusų prekybos atstovai Londone užsiima priešinga 
Britanijos interesams propaganda taip Anglijoje, kaip ir 
Azijoje.

Reikia manyti, kad tas tikslas bus pasiektas, nes aiš
ku, kad Anglijos valdžia nebūtų dariusi užpuolimo ant 
sovietų atstovų buto, jeigu ji nebūtų tikrai žinojusi, ką ji 
jame suras. : ;• 'l4^L

Tečiaus šitas incidentas nepraeis be stambių pasek
mių. Bolševikų prekybos delegacija Londone yra pusiau- 
diplomatinė įstaiga. , Darydama jos bute kratą, Anglijos 
policija “įžeidė” sovietų valdžią, kuri dabar turės, ginda
ma savo “garbę”, arba reikalauti atsiprašymo iš Anglijos 
valdžios, arba nutraukti su Anglija diplomatinius santy
kius. Antra vertus, jeigu surastais delegacijos bute do
kumentais Anglijos valdžia įrodys, kad bolševikai po prie
danga prekybos užsiima politinėmis intrigomis prieš 
Angliją, tai šios valdžia pati išvys iš Londono bolševikų 
atstovus. . 'i' t

žodžiu, senai grasinęs įvykti diplomatinių ryšių sui
rimas tarp Anglijos ir sovietų Rusijos pasidarė beveik 
neišvengiamas. Nieko gero iš to tikėtis negalima, o blogo 
gali daug ateiti. Paaštrėjimas santykių tarp tokių dvie
jų milžiniškų valstybių, kaip Britanija ir Rusija, pablo
gins tarptautinę padėtį visoje Europoje. Dar nenusisto
vėjusi pasaulio taika ir vėl atsidurs pavojuje.

Bet laimėtojai šitame naujame susirėmime veikiau
sia vėl bus Anglijos imperialistai, kurių darbą žymiai pa
lengvina savo žioplomis intrigomis Maskva.

“BAŠIBUZUKAI — AR KULTŪRINGI ŽMONĖS”?

Iš ko dabartinė Lietuvos “valdžia” ketina imti pa
vyzdį: iš bašibuzukų — ar iš kultūringų žmonių?

Žinote, kas stato tokį klausimą? Nu-gi Lietuvos 
krikščionys demokratai ir jų pritarėjai Amerikoje — tie 
patys klerikalai, kurie per keturis mėnesius negalėjo atsi
gėrėti smetonine “naująja era”!

Štai, ką rašo Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimo 
Amerikoje organas, “Garsas”:'

“Lietuvoje vėl negerai. n

Tautininkų arba pažangos partija, kuri yra ma
žiausia visų ‘gyvųjų partijų’, nori valdyti Lietuvą be 
parlamento, žmonių vardu jie kalba, kad Seimo 
kraštas nenori. Tą jie kalba žmonių neatsiklausę.

“Voldemaro cenzoriaus žirklės lygiai karpo spau
dos žodį ne tik iš po socialistų, bet ir iš po katalikiškų 
partijų organų.

“Tos pačios žirklės sukarpė ilgamečio vajstybės 
prezidento ir Seimo pirmininko A. Stulginskio pasi
kalbėjimą su ‘Ryto’ redaktorium...

“Seimo likimas nežinomas. Valstybės konstitu
cija (aha! “N.” Red.) rinktiniausių smagenų kūrinys, 
Lietuvos vilčių ir troškimų įkūnijimas, rengiamasi po 
kojų numesti...

“...Nejaugi Lietuva eis tik azijatų keliais ir ims 
pavyzdį iš bašibuzukų, o ne iš kultūringų žmonių?!”
Kad skaitytojai žinotų, ką reiškia “bašibuzukas”,, 

paaiškinsime, kad tuo vardu vadindavosi senosios, Sulto
no valdomos, Turkijos valdininkai, kurie vesdavo gaujas 
kareivių prieš gyventojus, neužsimokėjusius mokesnių ar 
šiaip kuo nusidėjusius valdžiai. “Bašibuzukai” plakdavo 
ir žudydavo žmones ir plėšdavo jų turtą.

Tai ve prie kokių gaivalų dabar lygina smetoninius 
Lietuvos valdovus klerikalų “Gaisras”!

Šiandie jisai jau žino, kad krašto konstitucija yra 
toks daiktas, kurio kultūringi žmonės neprivalo laužyt; 
kad be parlamento valdyt kraštą gali tik azijatai.

“Garsas” ir jo vienminčiai pirma to nežinojo. Kai 
gruodžio 17 d. smurtininkų gauja sutrempė konstituciją 
ir ginkluota jėga išvaikė Seimo posėdį, tai jisai tą biaurų 
žygį gyre'įr smurtininkų vadą Smetoną kėlė į padanges. 
Kas gi pasidarė, kad “Garsas” dabar staiga “atvirto į dva
sią šventą”?

Paprastas dalykas: Lietuvos klerikalai parašė “Gar
sui” iš Kauno, kad Smetona jau “no good” (žiur. apžval
gą), ir liepė pasukti savo “principus” į kitą pusę.

O kodėl Lietuvos klerikalai iš smetonlaižių staiga pa
virto “konstitucijos gynėjais”?

Todėl, kad jie jau visą Smetoną sulaižė, palikdami tik 
neskanias išrūgas!

Smetona su Vęldemaru sugražino kunigams algas, 
užmezgė santykius su Vatikanu, išmetė iš valstybės įstai
gų daugybes “bedievių” ir jų vietas atidavė kun. Krupa
vičiaus bernams ir — išmetė į gurbą kriminales bylas, ku^ 
rios buvo užvestos prieš klerikalinius ministerius ir kito
kius iždo vagilius. Ką gi daugiaus gali Smetona duoti 
Lietuvos klerikalams?

Nieko — kadangi nieko daugiaus jisai ir neturi.
Tolesnis tautininkų viešpatavimas klerikalams yra 

nebereikalingas. Todėl — šalyn “bašibuzukus”, ginkime 
Lietuvos konstituciją!...

Įdomu ,ką dabar pasakys tie Lietuvos ir Amerikos 
lietuviai katalikai, kurie iki šiol buvo tikinami, kad kon
stitucijos sulaužymas tai “didvyriškas” darbas? Mes 
manome, kad jei ne visi, tai ben protingesnieji tarp jų 
pasakys:

“O, jus veidmainiai, veidmainiai!”

Knyga apie Lietuvą

KLERIKALAI PRIEŠ 
SMETONININKUS.

Jau ir trečias Amerikos lie
tuvių klerikalų laikraštis ėmė^ 
viešai kritikuoti smetoninius 
smurtininkus. Tas laikraštis 
— Brooklyno “Garsas’* — gavo 
iš Lietuvos ilgokų pranešimą 
nuo savo korespondento, kuris 
nurodo, kad tarp tautininkų ir 
krikščionių demokratų įvyko 
griežtas susikirtimas naujų Sei
mo rinkimų klausimu. Viešpa
taujančioji tautininkų partija 
(turėjusi Seime viso tik tris 
atstovus) nori valdyti Lietuvą 
be Seimo, o klerikalai — taip 
pat, kaip ir opozicinės partijos 

reikalauja, kad butų be ati
dėliojimo paskirti nauji rinki
mai. šitą reikalavimų jie re
mia net Lietuvos valstybės kon
stitucija, kurios sulaužymui jie 
pirma karštai pritarė. Lietu
vos konstitucija nustato, kad 
per 60 dienų nuo Seimo išsiskir
stymo turi susirinkti naujas 
Seimas.

Klerikalų “Garso” korespon
dentas rašo:

“Gegužės 12 d. sueina ly
giai mėnuo nuo paleidimo 
Trečidjo Seimo. Į 60 dienų 
laiko turi susirinkti naujas 
Seimas,.arba konstitucija lie
ka sumindžiota.
“Kiek yra žinoma, Krikš

čionių Demokratų, Ūkininkų 
Sąjungos ir Darbo Federaci
jos partijos yra nusistatę iš 
koalicijos su tautininkais iš
eiti, jei tik konstitucija tuo 
žvilgsniu bus sulaužyta, šios 
partijos negal leisti, kad jų 
pastangomis išleista valsty
bės konstitucija butų panie
kinta (bet kai ji buvo panie
kinta gruodžio 17 d. ir pas
kui buvo niekinama per pus
ketvirto mėnesio, tai klerika
lai neprotestavo! “N.” Red.). 
Ar išėję iš koalicijos šios par
tijos stos j griežtą opozicijų, 
ar šaltai ignoruosią tautinin
kus, tuo tarpu da nežinoma.

‘Tuo budu valdžioje pasi
liktų vieni tautininkai. Re
miami aukštųjų karininkų, 
jie tikisi išlaikyti krašto val
džią savo rankose, bet ne
vienas pilietis šiandie užsi- 
duoda kitokį klausimą: ‘Kas 
bus su Lietuva?* ”
Na, matai! Tai pagaliau ir 

klerikalai ėmė statyti klausimą, 
“Kas bus su Lietuva.” Bet 
kuomet po gruodžio 17 d. per
versmo mes nurodinėdavome, 
kad fašistinių tautininkų “pu
čas” stato pavojun Lietuvą, tai 
jie sakydavo, jogei mes klaidi
ną žmones ’ ir šmeižią “tautbs 
vadus.”

Taip pat ir konstitucijos lau
žymą klerikalai pastebėjo liktai 
dabar.

Pasirodo, kad klerikalai labai 
panašus į bolševikus, kurie yra

.garsus tuo, kad susipranta po
laiko. “Užpakaliniu protu’’ 
stiprus!

“ETIKOS’’ RICIERIUS.

Sirvydas vėl ėmėsi mokinti 
mus laikraštinės “etikos,” aiš
kindamas, kad nepadoru esą dė
ti į laikraštį tokias iš Lietuvos 
atsiųstas žinias, kuriose sako
ma, kad Smetona su Voldemaru 
pradėjo iš baimės girtuokliauti, 
kad Smetonos, Merkio ir Mus
teikio šaika vagia valstybės iž
dą ir t. t.

Well, tai yra daugiausia sko
nies klausimas. Kai kurie žmo
nės mano, kad vagį vadinti va
giu, smurtininkų būrį' vadinti 
šaika esą negražu. Bet kiti 
mano, kad tinkamiausias yra 
tas pavadinimas, kuris geriau
sia atatinka faktams.

Del skonių .ginčytis neverta: 
de gustibus non est disputan- 
dum, anot tos lotynų patarlės. 
Bet jeigu Brooklyno fašistinio 
šlamšto redaktorius nori įtikin
ti publiką, kad teikiami Lietu
vos smurtininkams epitetai ne
sutinka su faktais, t. y. kad tie 
valdžią pasigrobusieji į savo na
gus gaivalai nesielgia taip, kaip 
apie juos rašoma “Naujienose,” 
tai tegul jisai pamėgina tatai 
įrodyti.

Tikrenybėje, kiekvienas, ku
ris lxmt truputį pažįsta Sirvy
dą, žino labai gerai, kad jam 
rupi visai ne etika ir ne esteti
ka, nes kito tokio begėdiško 
spaudos darkytojo, kaip Sirvy
das, reikia paieškoti, štai, ir 
tame pačiame straipsnyje, kur 
jisai duoda ‘pamokslą” Naujie
noms,” jisai nesidrovi dar sykį 
prikišti tą savo sufalsifikuotą 
obalsj “Lietuvai nė cento,” nors 
senai yra įrodyta, kad tas obal- 
sis yra paties Sirvydo falsifi
kacija. ,

“Vienybės” falsifikacijų ir 
melų meisteriui rupi ne spaudą 
švarinti (kurią jisai nuolatos į 
purvą trempia savp “raštais’’), 
beL kruvinus smetoninių smur
tininkų darbus baltinti. Tik jis, 
nabagas, neturi nė vieno rimto 
argumento tiems šlykštiems 
darbams apginti, todėl jisai den
giasi’ “dorininko” skraiste. Bet 
jisai klysta, įsivaizduodamas, 
kad tuo budu jisai galėsiąs ap
mulkinti visuomenę. Tokiu “eti
kos ricierium”, kuris piktinasi 
ne tuo, kad šiandie Lietuvoje 
siaučia laukinis smurtas ir sau
valiavimas, bet tuo, kad prieš 
tą barbarybę keliamas protesto 
balsas, — tokiu veidmainingu 
“dorininku’1 žmonės gali tik pa- 
sišly kštėti!

Pirmoji: Ar girdėjai, kad 
MAgdutė išteka?

Antroji: Taip, girdėjau. Gir
dėjau dar, ji savo busiančiam 
vyrui pasipasakojo visą savo 
praeitį ir visas savo paslaptis!

Trečioji: Kokia drąsa!
Ketvirtoji: Kokia atmintis!

4.

Ką mes žinome apie kitas tau
tas? — Lietuva amerikiečiams 
mažai tėra žinoma. — Nauja 
knyga apie Lietuvą. — /Kas 
rašoma toj knygoj? — Kny
ga tinka Amerikos lietuvių 
vaikams pasiskaityti.

Juo toliau, tuo pasaulis daro
si mažesnis. Mažesnis tąja pras
me, kad šiandien mes galime 
lengvai susisiekti *su įvairiais 
kraštais, su įvairiausiomis tau
tomis. Senovėj europiečiams 
reikėdavo praleisti keletą me
nesių, kol jie Ameriką pasiek
davo. šiandien tai padaroma į 
keletą dienų. Garlaiviai, grei
tieji traukiniai, orlaiviai, tele
fonas, telegrafas ir kt. — vis 
tai prietaisai, kurie duoda mums 
galimybės lengviau susisiekti ir 
susižinoti su kitur gyvenančiais 
žmonėmis. šiandien Chicagos 
arba New Yorko gyventojas ga
li telefonu kalbėti su londonie- 
čiu.

Bet nežiūrint visų tų susisie
kimo parankumų, mes mažai te- 
pažįstami svetimų kraštų žmo
nes. Net Europoj yra tokių už
kampių, apie kuriuos nedaug 
kas tėra žinoma. Išsikalbėkite 
su apšviestais amerikiečiais a- 
pic lietuvius arba latvius. Ar 
daug jų tarpe rasis žmonių, ku
rie galėtų ką nors tikslaus pa
sakyti apie Lietuvą arba Latvi
ją. Visai mažai.

Kodėl taip yra? Vyriausia 
priežastis gal yra ta, kad ang
lų spaudoj mažai apie tas tau
tas tėra rašoma, mažai -tėra 
knygų, iš kurių amerikietis ga
lėtų ką nors sužinoti apie lietu
vius, lativus ir tt. Tą spragą 
dabar bando užkišti L. S. Page 
and Company, Bostono knygų 
leidimo bendrovė. Bendrovė iki 
šiol jau yra išleidusi visą eilę 
nedidelių knygų apie įvairias 
tautas. Knygos yra parašytos 
labai lengva ir sklandžia kalba. 
Pirmoj vietoj jos yra skiriamos 
paaugėjusiems vaikams, kuriems 
įdomu yra patirti 'apie kitų kraš
tų žmones ir jų papročius.

Nesenai minėtoji bendrovė iš
leido knygą ir apie Lietuvą. 
Jos vardas — “Our Little Litb- 
unian Cousin,” o autorius — 
Auna C. Winslow.

Knyga prasideda su Lietuvos 
piemenų gyvenimo aprašymų. 

Karšta vasaros diena. Būrys 
piemenų žaidžia ir pasakas se
ka. Pasakose vaizduojama Lie
tuvos senovė, jos neišbrendami 
miškai ir didvyriai. Pasakoja
ma ir apie tvaną. Po to seka 
dainos.

Praeina diena. Jonas, kny
gos herojus, grįžta su karvėmis 
namo. Čia jį pasitinka sesuo 
Uršulė, kuri linksmai dainuoja:

“Sėjau rūtą, sėjau mėtą, sė
jau lelijėlę,

Sėjau savo jaunas dienas, kaip 
žalią rūtelę.”

Winslo»w paduoda tos dainos 
ir anglišką vertimą, kurio da
lis skamba sekamai:

“I am sawing the rue, I am sowing 
the mint, I am sovving the lily, 
1 am sowing my young days, likę a 
plant of rue”.

Toliau seka aprašymas lietu
viškų valgių (barščių, kopusių), 
klėtiek, svirno, pirties, namo ir 
tt. Jono giminaitis, Antanas, 
pasakoja apie Lietuvos praeitį, 
apie Keistučio ir Vytauto laikus. 
Pabrėžiama ir tas faktas, kad 
lenkai, kurie patys kentėjo nuo 
svetimo jungo, įgiję nepriklau
somybę, ėmė spausti silpnesnius 
už save. Jie užgriebė Vilnių, 
kuris nuo senų laikų yra skai
tomas Lietuvos sostine. Ir di
džiausios valstybes neprotėsta- 
Vo prieš tai, leido lenkams 
skriausti Lietuvą.

Gan vykusiai Winslow apra
šo vasaros darbymeti ir šventes. 
Ji pasakoja, kaip Visų Šventų 
naktį Jonas su savo draugais 

sumanė aplankyti kapines. Mat, 
jiems norėjosi pamatyti miru
siųjų dvasias. Patyrė apie 
tai Antanas ir sumanė jiems 
šposą iškirsti. Jiems prie ka
pinių dūšių belaukiant, pasirodė 
balta baidyklė. Baimės buvo 
iki valiai. Jonas gavo kinkų 
drebėjimą ir nurimo tik tada, 
kai Antanas prabilo ir nusime
tė baltą apsiaustą.

Aprašoma ir dabartinė lietu
viška mokykla, kur randasi 
skulptoriaus Petro Kimšos ku
rinio kopija. Tas kūrinys vaiz
duoja lietuvišką mokyklą caro 
lakais. Sėdi senutė prie rate
lio (kalvarato) ir pasilinkusi 
mokina vaiką skaityti. Vaikas, 
prisiglaudęs prie kojų, žiuri į 
knygą.

Tokia tai buvo “mokykla” 
seniau. Dabar kas kita. Su lie
tuviškomis knygomis, sako Jo
nas, jau slėptis nebereikia. Lie
tuva tapo nepriklausoma.

Knygoj paduodama ir Lietu
vos himnas anglų kalboj. Jis 
skamba taip:

“Lithuania, land of heroes,
Thou our Fatherland that art, 

From the glorious deeds of ages 
Shall thy sons take heart.

May thy children, day by day, 
Labor in the narrow way, 
May they strive, while they can, 
For the greater good of man, 
May the sun of Lithuania

Pierce the darkness of the night, 
And the light of truth and honor

Guide our steps aright.
May the love of our dear land, 
Nerve and strenghten heart and 
. hand;
We will strive, while we can, 
For the brotherhood of man.” 

.Kai kurias šventes lietuviai 
mėgsta iškilmingai apvaikščio
ti. Prie tokių švenčių priklau
so Kalėdos, Trys Karaliai, Vely
kos etc. Velykos, žinoma, yra 
iškilmingiausios šventės. Per 
keletą savaičių prie jų prade
dama ruoštis. Ypač daug džiaug
smo yra vaikams. Jie su di
džiausiu nekantrumu laukia Ve
lykų. Winslow apie visa tai 
pasakoja savo knygoj.

Knyga baigiasi pasakojimu a- 
pie tai, kaip Jonas su savo tėvu 
atvyko į Kauną giminių aplan
kyti. Kaune Jonas pamatė daug

Lietuviai Daktarai
c

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6918
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Walhee Street

s ..... ■■■ ■■■

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas Ir Chirurgą* 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Ave^

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. L. Davidonis, M. 0.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

rz J j j nuo 9 ikt II vai. ryle, V olandas į nuo 6 ikj 6 vaL ¥akaie

Dl A. J. KARALIUS '
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 2161
— Valand a — 

Kuo 9 iki 12 vai. dienos U 
Nuo 6 iki 9 valandai vakar*

A. MONTVID, M. D.
1679 Milvaukuu Ava., Reo* 209 
Kampa* North Ava. ir Robey St
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iri 
8 vakare. Tel. Brunswick 4683.
Namų telefoną* Spaulding 8688 

Ultraviolitini iviesa ir diatharmia 
...... ........ ........................... .../

•nepaprastų dalykų. Miestas pa
la r ė i jį didžiausį įspūdį. Tė
vas piižadėjo jį nuvežti ir į 
Klaipėdą.

” ’lr aš pamatysiu Baltiko 
jurą! Ir plauksiu laivu! Ir 
busiu kitame mieste! Ir—ir—’ 
‘Ir, aš tikiuosi, kad daug išmok
siu pirm negu grįšiu namo,’ tė
vas užbaigė jo sakinį. Bet Jo
nas negirdėjo.’’

Tai toks maž daug yra kny
gos “Our Little Litbuanian 
Cousin” turinys. Vakams skai
tyti ji pilnai tinka. Tiesa, yra 
vienas kitas netikslumas, bet tai 
mažmožis.

Lietuviams vertėtų atkreipti 
dėmesį j tą knygą. Juk Ameri
kos lietuvių vaikai beveik nieko 
nežino apie Lietuvą. Iš “Our 
Little Litbuanian Cousin” jie 
galėtų patirti daug įvairių daly
kų apie gyvenimą Lietuvoj, jos 
istoriją ir žmones. Knygos kai
na — vienas doleris. —K. A.

B *
Palaikymui puikių J 

| plaukų naudok

GYVENIMAS 
Minėsima žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėjas 

900 W. 52nd Street 
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

IŠSILAVINĘ DARBININ
KAI IR INTELIGENTAI 
SKAITO “GYVENIMĄ” — 

SKAITYKIT IR JUS!

Prenumerata metams ........ $2
Pusei metų .................... $1
Kopija .........................   20c

, b
„ .......... ................... ......... _

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIKUKGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1198 

Namų Telefonas Chesterfield 0678 
h...  I IM -L —X

DR. MARGERIS
3421 So. Haluted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12 
---------------------- -----------------a

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

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

Tel. Lafayetle 4146
. j nuo 9 iki 11 v. ryto Valandos j nuo 6 jkj 9 vat

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Re*., 6641 So. Albuny Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj lt iki 12 d.

r" ■ 11 .............. .............. .
Office Boulevard 7042

.. Dr. C. Z. Veželis _
LIETUVIS DBNTISTAS

4645 So. Atibland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

lies. 6600 So. Artesian A ve.
Phone Prospect 6659 
Ofibo Tel. Canal 02b7 

DR. P. Z. ZALATOR1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. UalHted St.
Ckicagu, IU.



SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 
!o prašo Lietuvos žmonės e 

pataria Lietuvos bankai

Nedžiovinti, Apdžiovinti, Suprašyti 
SKALBINIAI

Telefonuokite Humboldt 1331

WONOER WEST WASH LAUNDRY
LIETUVIŲ SKALBYKLA 

ALBINAS VERBYLA, Manager 
2435 N. Western Avė.

CHICAGOS 
ŽINIOS

TAI BENT MOTERIŠKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxrxx

REUMATIZMAS
NUGALĖTAS

jęiitįuor Ifyumatiat 
“Liąuor Rheumatica” nėra patentuota gyduolė. Tai yra sąmo
ninga kombinacija prieš reumatizmą veikiančių dalelių... čia nėra 
norkatiškų ar migdanžių žolių... nėra ne rugščiųjų druskų miši
nio, nei jokių kenksmingų žolių. Rekomenduojame dėl 
Rheumatism Arthritis Lumbago Neuritis Sciatica Gout 
ir reumatizmui giminingų ligų. Jis pagelbsti viduriams ir taiso 
sistemą. _ ..[į.

Pacijantai rašo: Pacijantai rašo:
Pataisė visą sistemų

Aš turėjau piktų Reumatizmų 
ir Gout. Aš esu stambus vyras ir 
sveriu 265 svarus. Aš paėmiau 
-ji bonkutės pirmu kurtu ir buvau 
sveikas per du metu.

Pereiaų rudenį aš pajutau antrų 
antpuolį ir nusipirkau dvi bonku- 
tes. Vienų laikau savo ofise, ki
tų namuose. Vos išgėriau po V* 
iš abiejų bonkučių, aš pasveikau. 
Seniau aš būdavo turiu gulėti lo
voje nuo keturių iki šešiolikos sa
vaičių kiekvienų pavasarį. Pradė
jęs imti jūsų gyduoles to išvengiu.

Daugeliui rekomendavau jūsų 
gyduoles ir visi yra man dėkingi. 
A. M. Fox, 4956 N. Claremont 
Avė., Chicago, III.

Naudoja atgautų rankų
Reumatizmas kankino mane per 

tris meua ir Liųuor Rheumatica 
išgydė. Man būdavo taip blogai 
su tiesiųjų ranka, kad aš negalė
davau paimti nosinę iš kišenės, bet 
dabar aš vartoju tų rankų taip ge
rai, kad galiu dirbti darbų.

Aš rekomenduosiu jį kiekvienam 
kentančiam kur tik nugirsiu. Dė- 
Iflhoju daug kartų už sutaisymą 
tokių stebėtinų gyduolių ir linkiu 
pasisekimo visiems jūsų pacijan- 
tams. — M r. Ambrose Sahs, 3403 
S. Leavitt St., Chicago, III.

i Pasveikinimas nuo 
!| Theodore Roberts

Pasitaiko progų džiaugtis
Aš esu daugiau negu patenkin

tas, kad gavau progą pasakyt žmo
nėms kiek daug gero padarė dėl 
manęs jūsų Liųuor Rheumatica.

Ėjau prie daugelio skirtingų gy
dytojų, bet jie man nepagelbėjo. 
Taipgi keliavau į Mt. Clemens, 
Mich. ir ėmiau maudynes, be pa
sekmių.

Kentėjau nuo reumatizmo per 
trejus metus ir kai kada negalė
davau dirbti; bet dabar dirbu kas
diena. G. A. Maybaum, 829 Van 
Buren Sa., Gary, Ind.

Norwood Pharmaceutical
• Co., 19(1 N. State St., 
dChicago, III.
Gerbiamieji: II

Reumatizmas turi tenden
cijų užpulti silpnąsias vie
tas, ir aš laike mano ilgos 
ligos turėjau daug užpuo
limų. Mano gydymąsi prob
lema visados buvo pragi
nus reumatizmų pataisyti 
nervus ir raumenis. Aš ban

džiau daugybę gyduolių ir, 
pagalios draugas patarė 
man bandyti DR-. TRIPPS 

[LIQUOR RHEUMATICA. 
j Reumatizmas pradėjo grei
tai nykti ir aš jau sveiks
tu. Ačiū tam reumatizmas 
daugiau manęs nekankina. 
Aš esu didžiai dėkingas, 

'mano draugui, kuris atkrei
pė mano atydų ant šios 
gyduolės ir likau entuzias
tiškas rėmėjas Dr. Tripps 
Liono r Rheumatica.

Su pagarba, jūsų
Bandžiau beveik viską

Aš kentėjau baisiai dėl Neuritis 
per du metu ir bandžiau beveik 
viską nuo tos ligos, ir išleidau 
daug pinigų daktarams ir karš
toms masažo vanoms, bet apturė
davau tik laikinį palengvinimą.

Begerdamas pirmų bonkutę Li- 
<|uor Rheumatica aš toujau page
rėjau ir dabar aš esu visiškai liuo-. 
sas nuo visokių skausmų, ir malo
niai rekamenduojų jį kiekvienam, 
kuris kenčia nuo reumatizmo. —« 
William Kittson, 5112 Crystal St.,’ 
Chicago, III.

ši Theodore Roberts is
torija l><> to, kaip jis dirb
davo kintamuose paveiks
luose sėdėdamas ant račiu
kų, pradėjo dirbti kaipo 

[veiklus steičiaus aktorius, 
šiame musų tarptautiniam 
mieste.

Užsibaigė ir skeptiškumas
Aš negaliu pasakyti kokios rų

šies reumatizmų aš aurėjau, bet 
jis visados prasidėdavo petyj ir 
rankoje ir pasibaigdavo kojoj. Pa
skutinį kartų su mano koja buvo 
taip blogai, kad aš negalėdavau už
mauti čeveryko delei kojos sutini
mo.

Sulyg profesijos aš esu aktorius 
ir savo aktuose turiu daug šokti, 
ir tas būdavo labai sunku dėl ma
nęs. Orkestro vedėjas papasakojo 
man apie Liųuor Rheumatica. Jis 
sakė, kad jo tėvas buvo invalidas 
per ilgus metus, ir dabar kai pra
dėjo imti Li(|uor Rheumatica, jau 
vaikšto. Ištiktųjų aš jam netikė
jau, bet visviena bandžiau, ir mano 
nusistebėjimai, jau pirmųjų dienų 
buvo geriau; po išvartojimo puses 
bonkutės, aš tapau sveikas. — W. 
Burge, care National Vaudevillę 
Artists, 56 W. Randolph St., Chi
cago, III.

Laimėjo 6 mėnesių įplaukas
Aš turiu pasakysi, kad išvatro- 

jęs pusę bonki|tė.<« aš pasijutau daug 
geriau, ir kai išvartojau visų bon- 
ką, buvau visiškai išgydytas; bet 
kad būti visiškai tikru aš paėmiau 
dar viena bonkų ir dabar jaučiuosi 
puikiai. Aš galėdavau dirbti tik 
šešius mėnesius į metus, o dabar 
dirbu visų laikų. Taip kentėjąu 
veik šešius metus. Esu 68 metų 
senumo ir esu ėmęs daugybę gy
duolių nuo daktaru, bet pasekmių 
neturėjau; ir aš rekamenduosiu j j 
kiekvienam, kas turi reumatizmų, 
kadangi jis padarė daug gero dėl 
manęs. Jus galit naudot mano 
vardų ir adresų, jei norit. — Wil- 
liam Pfeiffer, 1847- N. Francisco 
Avė., Chicago, 111.

Virš 1,000 progresyviškų ap
tiekę yra musų pardavėjai Chi
cagoje. Taip greit, kaip išdirba
mo ir išsiuntinėjimo jėgos leis 
mes užimsime visų šalį.

Ofisai ir laboratorijos po iš* 
lavinta inedikale priežiūra yra 
išdirbama per mus prie 190 N. 
State St., Chicago,

D^kai 16 lapų knyga bus pa
siųsta jumH ant pareikalavimo. 
PrisiUsk mums jūsų aptiekoriaus 
vardų, ši knygelė paduoda paty
rimus su įvairiomis reumatizmo 
formomis.

Jus taipgi norėsit rašyti mums 
padėkų po išbandymo šios ste
bėtinos gyduolės. 
Geriausiose Aptiekose Dabar $3

Numetė kriukius
Aš vaikščiojau ant kriukių ir pa

telefonavau aptiekon, kad prisiųs
tų man bonkų panedėly. Aš pra
dėjau imti tų pačių dienų ir sero- 
doj aš jau galėjau eiti be kriukių 
ir po to kriukių daugiau nevartoju. 
Aš esu sveikas. Aš visai nebe- 
kenčiu.

Aš kentėjau nuo perdidelio krau
jo spaudimo, bet po paėmimo Li- 
quor Rheumatica tapau sveikas. 
AŠ sakau mano draugams, kad tai 
yra stebėtiniausia gyduolė kokia 
aš esu vartojęs. Aš visados gie
dosiu iš džiaugsmo Dr. Tripps už 
Liųuor Rheumaaica, — Mrs. Ber- 
tha Young, 4803 St. Lavvrence Avė. 
Chicago, UI. t ,

Negalėjau eįti per 8 mėnesius
Aš išvartojau dvi bonkas jūsų 

Liųuor Rheumatica pereitą pava
sarį kudmet aš negalėjau vaikščio
ti per 8 mėnesius. Aš esu visiš
kai sveikas dabar ir jaučiuosi ge
rai. Ačiū jums už šias gyduoles. 
— Charles Opitz, 6212 WentwOrth 
Avė., Chicago, 111.

Steko vertu $300.00 bonka.
Du metai atgal šio balandžio 

mėnesio, aš apsirgau degančiuoju 
lovoje. Gydžiausi visų laiką be 
reumatizmu ir per du men. gulėjau 
didelių pasekmių, bet pasikėliau iŠ 
lovos ir galėjau paeiti su lazda. 
Tai buvo per vieną mėnesį ir jau 
maniau eiti dirbti. Mano darbas 
buvo ant gelžkelio. Aš eidavau 
darban 11-tų vakare ir tada jaus
davau gerai, bet iš ryto vos galė
davau pareiti namo. Aš pamačiau 
jūsų skelbimų nedėlioj, o panedė- 
lyj pasiėmiau bonkų ir apie seredų 
tos pačios savaitės vaikščiojau 
taip gerai, kiap bile kada savo gy
venime, ir po to skausmų daugiau 
neturėjau. Jūsų gyduolės dėl ma
nęs yra neapkainuojamos. Jos 
yra vertos $300.00 vieton $3.00. Aš 
imu bonkų kas pavasarį ir reka- 
menduoju savo draugams. — John 
Curry, 2241 N. Leclaire Ave? Chi
cago, III.

Buvo netekęs vilties
Aš praleidau virš $100.00 ant 

daktarų ir kitų gyduolių kolei at
radau jūsų gyduolę. Aš buvau nu
stojęs viltį, kad aš busiu pagydy
tas, kada vienų dienų mano sūnūs 
skaitydamas laikraštį perskaitė 
Dr. Tripps skelbimų, Li(|uor Rheu- 
malica. Aš negaišdamas nusipir
kau dvi bonkas ir dabar aš esu 
sveikas. Ačiū mano sunui ir Dr. 
Tripps Liųuor Rheumatica. Aš 
rekamendavau Dr. Tripps gyduoles 
mano draugams ir jie pasveiko. — 
Mrs. Stella Smulski, 1620 Julian 
St., Chicago, III.

Kentėjo 12 metų
Aš buvau Lumbago antpuolių 

auka per 12 metų, po keletą j me
tus ir kaikada tokius sunkius, kad 
turėdavau gulėti lovoje ir negalė
davau apsiversti.

Aš paėmiau dvi bonkas Dr. 
Tripps Liųuor Rheumatica apie 
metai laiko atgal ir ligos nebeži
nau. Man yra smagu rekamen- 
duoti Liųuor Rheumatica kiekvie
nam kas kenčia nuo Lumbago.

Prieš imsiant jūsų gyduoles, aš 
gydžiausi pas keletą daktarų ir du 
Osteopatu ir gaudavau tik laikinų 
palengvinimų. — Wm. Huson- 
Round Lake, III.

Pasekmės ant syk
Turėjau blogų reumatizmų ir 

vos galėjau eiti. Painatsę jūsų 
skelbimų Wtrlgreen aptiekoje nu
sipirkau bonkų. Aš pamačiau 
pasekmes ant syk ir už savaitės 
laiko nebeturėjau skausmų. Vie
nu tik bonka atėmė mano kentė
jimus ir padarė sveiku. Aš ma
nau reikės pavasarį nusipirkti po 
bonkų dėl atsargos.

Aš rekomenduoju jį dėl kiek
vieno, kas kenčia Kaip aš kentė
jau. Tai yra stebėtina gyduolė.— 
Mrs. Margarot Moore, .‘>.511) \V. 
(ilth St., Chicago, III;

Kai Cicero avė. gatvekaris 
atvažiavo iki Montrose avė., 
konduktorius Wm. Hays prabi
lo į tvirtą moteriškę, sėdėjusią 
kare:

—Tamsta, karas nebeina to
liau.

—Tai niekis — atsakė ponia.
—Tamsta turėsi antru kartu 

mokėti.
Vietoj atsakymo storoji po

nia paleido darban “paketbu- 
ką”. Tuo nepatepkinta, ji dar 
konduktoriui į žandą, iš kairės 
“žiebė.”

Tas parpuolė. Atbėgusį pa- 
gelbon konduktoriui motormo- 
ną ji sutiko “šuviu” į pilvą. 
Subarškėjo gatvekario langai. 
Subėgo keliolika konduktoiįų. 
Bet ką jie reiškė smarkiajai 
poniai? Pagalios pasirodė de- 
tektivai — net penki. Ir tik 
tiems su dideliu vargu 
įveikti drutuolę ponią.

Smarkiosios ponios 
Eve Subtalanskienė, o 
ji 3506 So. Halsted St. 
į 200 svarų.

Ot, ristynes surengus

pavyko

vardas: 
gyvena 
Sveria

jai!

Shef-John Ditzinger, 1615 
field avė., 64 metų senis, vedė
si šunį į miesto salę išimti jam 
laisnį. Prie jo prikibo du paš
lemėkus sakydami, kad jis pa
vogęs šunį. Į ginčą įsimaišė po- 
licistas. šis nutarė, kad jis 
išris tą klausimą policijos sto
ty. Taigi jis paėmė šunį už 
virvės. Ale tas: 
už rankos! šuva 
išrišė nuosavybės 
’ašlemėkos pabūgę 
policisto rankos, o
šunies dantų, pabėgo. Bet šu
niui teko prasčiausia dalis — 
jį apžiurėjo veterfrioriai, ar kar 
tais jis nėra pasiutęs.

“capt” jam 
šituo žygiu 

klausimą, 
ar kruvinos 

gal aštrių

Mirė Auna Eva Tay, kuri 
buvo paskilbusi visame pasau
ly kaip minčių įspėjeja.

Valdžios žemdirbystės biuras 
Chicagoj praneša, kad bent 
laikinai Chicaga gali pajausti 
žemuogių “badą”. Dalykas toks, 
kad penkiose valstijose žemuo
gių sumažėjo 34,000,000 kvor
tų. Kodėl? Vienose vietose dėl 
šalnų, kitose dėl sausų, o tre
čiose - 
“badas

del potvynių. Bet 
neilgai tęsis. Rytinė

se valstijose žemuogės augan
čios gerai ir galima tikėtis pa
matyti jų Chicagoje. .

Policijos viršininkas Hughes 
perspėja automobilių savinin
kus, kad bus areštuojami visi 
tie savininkai, kurie per naktį 
palieka savo automobilius prie 
gatvių kampų be šviesų. Bus 
areštuojami taipgi ir tie, ku
rie pastato automobilius, kad 
užblokuoja alėjas arba priėji
mą prie įrengimų kovai su 
gaisrais.

Pinigai
Bridgeporto

LIETUVĄ
NAUJIENAS

3210 So. Halsted St,
Tel. Boulevard 9663.

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

1 
t

Dabar Tęsiasi

Abejose Peoples Krautuvėse
1922-32 So. Halsted St. 4177-83 Archer Avė

Kainos Labai Nužemintos 
YRA PROGA SVTAUPINTI!

Hį.- ■■ - r.: .• y^:-; •:; > ’•

M - j K1
___

3-jy ŠMOTŲ TIKRO MOHAIRSEKLYČIAI SETAS $168.00
Tai yra musų didžiausia seklyčioms setų vertybė. Kiekvienas šmotas dailiai 
pjaustytas; galai, priekis, kojos ir viršus, apdengtas su augštos rųšies MOHAIR 
apverčiamom paduškaitem, “Webbed” konstrukcijos aprūpintas su Nochman 
springsais ir geriausia iškimšimo medega. — Užtikrinantis ilgiausius metus už
ganėdinančio patarnavimo. — Pirkdami šj setą nuo musų kaipo išdirbėjų šutau- 
pysite veik pušį. t

• vis-

Visus 3 šmotus už $168.

Grojiklio Piano įrengimas 
$368.00

Naujas grojiklis Pianas dailus, riešuto medžio, 50 
Volelių, Suolelis, šėpelė Voleliams ir Lempa. Turite 
matyti šj bargenų, idant apvertinus jį.

Duodame Lengvais Išmokėjimais

Didžiausios Filės Gesiniy Pečiu
ALCAZAR, CROWN, ir kitų 
parduodame už nepalyginamai 
Kombinacijos Pečiai
PO
Gesiniai Pečiai
PO

geresnių padarymų 
žemas kainas —

$74.50
$38.00

Ledaunės

Miegamo Kambario Setai
Peoples Fumiture Co. įstengdama pirkti “Carlodais” miegamų 
kambarių setus, visuomet jgyja parinktinių padarymų, už daug 
žemesnę kainų. 
Kamodė, Vasuta 
baigta, kiekviena 
rėtis. Kainos:

50 Colių 
Kamoda 
$44.50

šis dailus setas susidedantis iš 3 šmoaų: Lova, 
arba šėpa, Riešuto medžio labai dailiai nu- 
šeimininkė turėdama šį setų pilnai galės gė-

Apvaliais Kampais 
Lova

. $25.50
šeforette 

tiktai
$27.50

LAUKIA Jūsų geriausių išdirbysčių 
ledaunės musų krautuvėse už žemas 
kainas taip, kad stebėsitės pamatę. 
Su dviem durim šaimy- £Q ££ 
niškos mieros, kaina
Su 3 durim , šeifiniškos C 1 7 CC 
mieros po J) I ■

Valgomo Kambario Setas
GALITE musų krautuvėse jgyti geresni ir dailesnį Valgomo Kamba
rio Setų už mažiau pinigų, šitas setas tvirtai ir dailiai padarytas, 
turinais riešuto medžio nubaigimų. Susidedantis iš pilnos mieros 
padidinančio stalo, su penkiomis kėdėmis ir viena l:cdę c unlkunėmis, 
apdengta dailiu tapestra, 'ti '
7 ŠMOTAI TIK , . K w

Pilnas Lovos Įrengimas 
Susidedantis iš Plieninės Lovos, tu
rinti medžio nubaigimų, 10 metų ga- 
ranutotu springsu ir geros i-ųsies. 
Vatinis Matrasas, visokio dydžio. Vi- 
h 3 Šmotai, $14.95

Ir tūkstančiai kitokių namams reikalingų bargenų, kuriuos negalime sutalpinti, 
rasite atėję į musų Krautuves laike išpardavimo

Lengvus Išmokėjimo Budus Pritaikinam Pagal Kiekvieno Išgalės
Krautuvės atdaros kas vakarą iki 9 valandą išskiriant Seredos vakarą

4177-834177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Galvės
M. KEŽAS, Vedėjas
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Vietos lietuvių reikalai.

Improvement kliubas turėjo 
mėnesini susirinkimu. Nieko 
nauja nenutarta. Išklausyta 
tik raportai įvairių komisijų, 
daugiausia skundai. O skundų 
visuomet nestoka.

Buvo pakeltas klausimas a- 
pie gatvių taisymų. Namų savi
ninkai nori, kad gatvės butų pa
taisytos. Jau baigiama alėjos 
taisyti, cementuoti, o kai taps 
pataisytos gatvės, tai Ciceroj 
pasidarys tikrai puiku gyventi. 
Dabar čia didžiausia bėda su 
gatvėmis. Jos iki šiol buvo lo- 
pijimos. Lopijimui lėšos buvo 
skyriamos iš taksų. Pataisy
mui gi gatvių ketinama nusta
tyti tam tkros* mokestys, po 
$99.50 ant loto. aKi kuiie na
mų savininkai mano, kad butų 
galima ir gatves pataisyti paim
tais iš taksų pinigais. Gal ir 
taip. Bet tai yra sunku pa
daryti ir tikėtis, kad gatvės bu
tų iš taksomis surinktų pini
gų pataisytos.

Beje, namų savininkai turės 
savo išvažiavimų 19 dienų birže
lio Shutz darže. Pasižadėjo pa
rūpinti gerokai valgių ir gėri
mų. Valgis ir gėrimas busiąs 
visiems veltui. Mat nuosavy
bės valdytojai nori pasirodyti. 
Taip ir reikia.

Grant VVorks Cicerus lietu
viai turi kuo didžiuotis: musų 
apielinkė vasaros metu tai tik
tas sodnas: medžiai žaliuoja, 
kvėpia lyg Lietuvoj. Tik visa 
bėda, kad ta musų didžiausia 
įstaiga, VVestern Electric. pra
dėjo šlubuoti.

O juk žinoma, kad ta dirbtu
vė ir iškėlė šią visų apielinkę. 
Daugumas vietos gyventojų ten 
dirba. Senesnieji darbininkai 
gauna dar dvi savaites vakaci- 
jų su pilnu apmokėjimu, l>et tu
ri išdirbti penkius metus pirm 
negu gaus vakacijas.

X'uo 10 dienos šio mėnesio 
kompanija įvedė naują sistemą: 
algos bus mokamos ateityj vi
siems čekiais. Tai, sako pada
lyta dėl atsargumo ir daugelio 
kitų priežasčių, o svarbiausia, 
tai didelė mokestis apdraudai.

Žinoma, darbininkams čekiai 
daro didelio neparankumo. Bet 
matyti reikės priprasti. Kom
panija pataria neiti manyti če
kius į saliuną, Let mainyti juos 
banke.

--- XXX-
Keletas žodžių apie musų “ta- 

vorščių” gazietą ir jos pecke- 
lius. Mat žmogiukai nori pa
sirodyti, kad ir jie žino vietos 
reikalus*, lietuvių judėjimų. Ir 
kiek purvo jie yra išpylę ant 
nepatinkamų jiems žmonių. 
Dabar jie prisikabino prie J. 
I ktverio. Pripliauškė visokių 
nesąmonių, neimtų dalykų apie 
kokius ten pasigirimus per 
“Naujienas.” Ir ko tie sutvė
rimai nori, tai nė ji^ “šventa
sis” Leninas nesuprastų. Bet 
peckelių nė vienas rimtesnis 
Ciceros gyventojas nepaiso. 
Bimtesnieji žmonės žino prie
žodį: “šunys loja, tegul loja, o 
mudu važiuokime.*’

Kas nepučia jų dūdų, tų “ta- 
vorščiai” šmeižia kiek drūti. O 
jeigu tie vyrai, kuriuos maskviš
kiai dabar drapsto purvais, bu
tų jų tarpe, tai jie tikrai jaus
tųsi vandantys pasJklį. Oabar 
gi jie šmeižia, kiek tik dvokian
čios jų burnos gali pamazgų £• 
lietį. ,

Ypatingai komunistai pltis'ba 
K. P. Deveikj, S. A_ Stankevi
čių, D-rą Gurskj, Dambrauską, 
o pastaruoju laiku prisikabino 
ir prie Uktverio,

Uktverj gi visi žino, kaip ge
rą lošėją ir vakarų linksminto- 

savo tdrpe. Ir paskutiniame 
“Cicero Nc\v ” numeryje rašo
ma apie Kuzmickų, t. y. Uktvei/ 
r j, kaip gerų lošėjų, kad jis da
lyvaus programo pildyme 15 die
nų gegužes, Lietuvių Liusybes 
svetainėj. Vadinas, auksas ir 
pelenuose žyba.

Tavorščių verksmas apie 
Wtstern Elestric irgi be pama
to ir m atitinka tikrenybei. Nė- 
■a nei vieno skyriaus kalbamoj 
dirbtuvėj, kad iš 300 darbi
ninkų butų telikę tik 50 At
virai kalbant, reikia pasakyti, 
kad komunistinis perkelis rašo, 
bet nežino ką rašo. Ir visų jų 
pliauškalų nei nesuminėsi. Tei
sybė jiems nesvarbi kas di
desnę gerklę turi, tas yra iš jų 
didvyris. ( —Ciceronas.

Nors iš šio miestelio daug ži
nučių tilpsta “Naujienose,” bet 
užėjus audrai korespondentai 
oabugo ir gal gavo nervų suiri- 
ną perstojo rašyti. Man au- 
ira nebuvo baugi, nes žinau, 
kad tai gamtos apsireiškimas ir 
suprantamas dalykas, kad prieš 
vėjų nepaimsim.

— XXX
Kuomet siautė per pastarąsias 

ris dienas didelė audra, tai ne- 
iplenkė ir musų miestelio pa- 
ia rydama mažų ir didelių nuo
tolių ir lig šypsodama nudumė 
tavais keliais. Išdaužė daug 
'angų stiklų, nutraukė elektros 
vielas, nulaužė daug medžių ir 
pridarė daug kitokių nuostolių.

Gerai žinomas vietinis* gyven
tojas, dailydė Vincas Simonai
tis, statydamas automobiliams* 

radžiu, pabūgęs audros, ne- 
ipsižiurėjęs atsistojo ant vi- 
lies, nuo ko kraujo daug tekė- 
•o. Kadangi jis gyvena drau
ge su Dr. A. P. Gurskio, tai šis 
suteikė jam pirmutinę pagalbą, 

BRANIGAR BROS. CO.

BRANIGAR BROS. CO. yra turtingiausia 
žemės ir namų pardavimo kompanija, Chicago, 
III. $25,000,000 vertės kompanijų. Jų prapertės 
randasi netoli miesto ir prie geriausios trans- 
portacijos. Jų prapertėse yra įvestas vanduo, 
elektra, gesas, saki vokai ir gatvės (street) ir 
didelis parkas prieina prie prapertės. Vai
kams žaisti randasi (teness corth), ten yra bu- 
davojami didžiausi namai ir ten yra golfų par
kas arti prie (Branigar Bros. Co.). Dauguma 
kontraktorių jau budavoja (Sub.) priemiesty, 
kur jau randasi 300 didelių namų, ant B. B. 
kompanijos žemės. Daug jau šeimynų ten gy
vena ir gerėjasi puikia gyvenimo vieta, kur 
galima gauti tyro oro pakvėpuoti ir gyventi taip 
kiap Lietuvoje.

Aš turiu už didelę garbę pranešti visiems 
' lietuviams, kad Branigar Bros. Co. žemę nupir
ko vyskupas Jurgis Mondelein, čielą bloką, tas 
užtikrina, kad Branigar Bros. Co. patarnauja 
visiems teisingai ir užtikrina, kad jokios apga
vystės neįvyks, nes ta kompanija priklauso prie 
Real Estate Board Ass. Real Estate Board 
Ass. pilnai užtikrina p-lė V. Williartis ir pasiti
ki jos teisingu patarnavimu. Del to, kad ji yra 

ir drausrlška, kiekvienam pareikalavus ji 
duos teisingą patarimą ir kiekviename reikale 
ji patarnaus jums, ar jus pirkaite ar ne.

Norintieji pirkti, rašykite lietuviškai tiesiai 
P-LEI V. WILLIAMS, ROOM 1108 — 160 N. 
LA SALLE STREET. Kiekvienas gausite pil
ną atsakimą ir teisingą patarimą. Jums nerei
kia didelio laiško rašyti, bet iškirpkite tą kupo
ną ir prisiųskite, savo vardą, pavardę ir adresą, 
ir pareikalaukite kokioje vietoje jus norite tą 
prapertę matyti. -

Su draugiškumu lauksiu jūsų atsakymo.

EUGENE V. DOUVAN, Direktorius.

Svetimkalbių departpientas.

Branigar Bros. Co.
BRANIGAR BROS. CO.,
Room 1103 E.D.
160 No. La Šalie St.

Meldžiu jūsų prisiųsti man paaiškinimų knygutę apie 
prapertes, be jokio apmokėjimo.

Telefonas ..................................................................................
Pavardė .....................................................................................  .Trr............................................. . .....

Adresas ....................................................................................................

f

A tidare Lietuvių Sky r u/, Ofisas 
160 N, La Šalie Si., Room 1103

LIETUVIŲ SKYRIAUS VEDEJA YRA P-LE V. WILLIAMS. LIETUVIAI VISAIS 
REIKALAIS KREIPKITĖS PRIE P-LES V. WILLIAMS.

ir viskas išėjo gerai.

Ki( k teko sužinoti, tai nuo 
audros daugiausia nukentėjo iš 
lietuvių Dr. A. P. Gurskis, nes 
jam viesulą išdaužė langus, nu
laužė medžių šakas, sugadino 
daržo gėles ir kepurę nunešė 
taip toli, kad tiktai ant ryto
jaus rasta. Dr. A. P. Gurskis 
sako, kad savo gyvenime turė
jęs didesnių nelaimių, tai tokios 
audros nepaisąs. Jis vadina 
save gamtos sūnumi, tai atsi
duoda į jos globą. Ndpersenai 
tūlas žmogus vežė bananus ir 
“oirudžius” pardavinėdamas, ir 
štai viena' “susiedka,” išbėgusi 
gatvėn pasiėmė tuzinų bananų 
ir tuzinų orendžių, pasakydama 
žmogeliui, kad ji esanti dakta
ro pati. Girdi, jis užmokės. 
O tuo tarpu daktaro pačios ne
buvo namie. Ant rytojaus žmo
gelis atėjo pas daktarų prašyti 
P’nigų. Jeigu daug tokių bo- 
belkų atsirastų, tai daktaras ne
spėtų bilus mokėti.

Nėra žinios dėl ko K. P. De
veikis neparašo žinučių “Naujie- 
m ms° apie Cicero nuotikius*; 
ypatingai apie lietuvius bolše- 
vikčlius, kurie jį ignoruoja. 
Kaži, nesnausk, bet prisilaikyk 
savo principų, tai bolševikėliai 
nebebus verti kritikos ir su
pras savo padarytas kladais ir 
taps doresni. Jų spėkos laips
niškai puola žemyn ir žmonės 
juos neapkenčia, bet sako, kad 
bolševikų “atmosfera” labai 
dvokia (smirda).

Kipšas pataria per “Naujie
nas,” kad korespondentai, rašy
dami žinutes, .nekritikuotų ir 
nemokytų žmonių. Pasirodo, 
kad jis pats save kritikuoja, nes 
jeigu jo butų niekas nemokiuos, 

tai kaip jis galėtų koresponden
cijas rašyti, jeigu būtų “negra- 
motnas.” Shame on you!

----XXX —
šiame miestelyj mažai profe

sionalų randasi ir nėra aišku, 
delko jie nenori čia apsigyventi 
ir delko apleido miestelį tie, ku- 
kurie buvo apsigyvenę. Iš čia 
buvusių profesionalų ilgiausia 
išgyveno Dr. A. P. Gurskis*, ku
ris supranta vietinių gyventojų 
pobūdį, iš psychologiško atžvil
gio lai konkurentų neturi ir 
nepaiso.

----- xxx---- t-

Vienų vakarą užėjau pas tū
lą lietuvę ir radau ją virtuvėj 
bulves skutant vakarieniai ir 
dukrelę apie septyniolikos metų 
sčdžiant supamoj kėdėj prieši
niame kambaryj ir dainuojant:

Motinyt nedaturėsiu,
Kaip ten bus taip tekėsiu.
lai nejuokai čionai yra: 
širdis mano trokšta vyro. 
Kad tu butum netekėjus, 
Butum manęs neturėjus, irtt.

tt.
išgirdęs tokią juokingą dai

ną, užklausiau motinos, delko 
ji neleidžia dukrelei tekėti, jei
gu ši tam yra pasiryžusi. Tai 
motina sako, kad už lietuvio te
kėtų, tai ir vestuvių kaštus ap
mokėčiau, bet kuomet susimy
lėjo su Utelių Jonu (italijonu), 
tai tas man nepatinka ir neži
nau, kaip perkalbėti.

-----------XXX-

Dabartiniu laiku pas mus 
tankiai atvažiuoja iš Detro.it, 
Mieli, daug gyvnašlių su savo 
automobiliais pažaisti meiliškai 
su moterėlėmis, kurias atsive
ža drauge atkalbinę nuo tikrų
jų vyrų ir žaidžia per naktis, 
čia tūla gyvnašlė, moterėlė pa
rengė jiems lyg ir centrališką 
---------------------------------------1_________________  

stotį pažaislį. Gegužės 11 d. 
atvažiavo automobilius iš Det
roito su svetimom moterėlėm ir 
po žaismių pradėjo peštis*. Ir 
kuomet vienas vyras, pabūgęs 
smarkios moters, bėgo laukan, 
tai moterė vydamasi duot per 
kalniečių, pasitaikius progai, neį
tikėtai pagavo juodą katiną už 
uodegos ir kad rėžė vyrui/per 
galvą, tai katinas ir vyras ap
alpo. Bet katinas pirmiau atsi
gavo ir verkdamas* nuėjo savo 
keliais. Tai tikras atsitikimas.

—Pranašas.

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Kai kas apie Smetoną.

| Beporterio rankas pateko 
pranešimas, matoma skiltas lai
kraščiui, kad 15 d. gegužės koks 
ten penkioliktos gegužės komi
tetas rengia tūlame vokiškame 
viešbutyj vakarienę su šokiais 
(vakarušką) paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės dieną.

Kas į tą “komitetą” įeina — 
nepasakyta.

Kokios draugijos arba kokie 
veikėjai vakarušką rengia — 
neįvardyta.

Reporteriui parupo pamatyti 
“veidas” šitų sarmatlyvų rengė
ju-

Jo tyrinėjimas parodė, kad 
vakarušką rengia Lietuvos 
smurtininkų Voldemaro ir Sme 
tonos rėmėjai.

Well, rengia, tai rengia. Bet 
štai kas norisi pastebėti: iki šiol 
tik komunistai dengdavo savo 
parengimus svetimais vardais. 
Dabar jų pavyzdžių pasegė sme- 
tonlaižiai. Ir jie bijo savo var
do.

--- XXX -
Apie tai, ką Beportėris para

šys toliau, niekam nepasakoki
te. Jis pats prižadėjo niekam 
nepasakoti, taigi ir nepasakoja, i 
tik prašo—taip sakyti, “kon
fidencialiai.’'

Smetonlaižiai, sakoma, buvę 
liusamdę savo vakaruškai di
džiąją Auditori jos svetainę, ku
rioj gali tilpti į 1000 žmonių. 
Jie užsakė vienos lietuvių val
gyklos savininkui supirkti vai- Į 
gių didelei vakarienei. Tas* nu
pirko. Prisirengė vakarienei, ir j 
štai....

Atbėga vienas smetonlaižis ir 
sako: Auditorijos neimsime, va
karienės ten rengsime.

Kaip? Kodėl? Kas atsitiko?
O matote kas atsitiko: Sme

tonlaižiai, Beporterio žiniomis, 
iki vakar dienos pardavė š E- 
Š I S tikėtus vakarškai!

Broliai singeliai! Reporteris, 
būdamas pats singelis, gerai su 
pranta jūsų padėtį, ypač valgio 
reikaluose. Dabar ir jums bus 
progos palaižyti Smetonos ir pa
ragauti kitų gerų dalykų, kurie ; 
buvo supirkti smetonlaižių va-! 
karienei. Tik eikite valgyti pas 
ta patį valgyklos savininką.' _____

DAR APIE “SURPRISE” IR 
KITOKIAS “PARES.”

—Ei, Reporteri, jus naujie- 
niečiai, gerai darote rašydami 
apie “surprise parės.”

— Ačiū už komplimentą, Dak
tare. Nors kartą ir tamsta 
atidavei kreditą “Naujienoms.” 
Kad ir vėlai, bet geriau vėliau, 
negu niekad.

—Ne, aš ne juokais kalbu, 
štai, ne taip senai telefonuoja 
man: Daktare, rengiame “parę.” 
Tamsta ir gi turi būti. Kaš
tuos ne mažiau, kaip 25 dole
riai... Na, Reporteri, sutik: 
juk tai tikras “hold up!’’

—iWdl, Daktare, kaip iš tam
stos, tai 25 doleriai, o manęs, aš 
esu tikras, nebūtų reikalavę 
daugiau 50 centų. Žinai, Dak-' 
tarė kas daugiau turi, iš to 
daugiau ir reikalaujama.

—Ale žiūrėk, jei aš pradėsiu 
davinėti po 25 dolerius parems, 
tai kas man beliks?

—Duosiu praktįšką patarimą: 
uždaryk ofisą ir pradėk pats 
rengti pares. Tuomet susirin
ksi išdalytus pinigus.

—Niekus tauziji — piktai at
rėžė daktaras.

----XXX----
—“Suprise” parės yra menk

niekis — jsimaišė kalbon kitas 
daktaras. — liet ve, pas mane 
į ofisą aną dieną atėjo kolek- 
tuoti pinigų kokiai tai “bimeo” 
partijai trys mergšės.

—Pavydžiu, Daktare.
—Tylėk, po plynių! — Ale 

kokios mergšės: 15—16 metų 
amžiaus. Jos, devynios, yrą su
tverusios The Devil Darė 
Club’ą. Jeigu jau dabar jos 
tveria “The Devil Darė” klubą, 
kas iš jų taps ilgainiui?

—Nesu pranašas, Daktare.
—žinau, dar tu nebuvai gi

męs, o aš jau žinojau, kad iš 
tavęs nieko gero nebus. Bet 
kaip tėvai žiuri į savo dukterų 
“velnio” kliubus, -štai kas man 
įdomu žinoti.

----XXX----
—Well, — prabilo advokatas. 

— Kad jau užėjo kalba apie 
kliubus, tai ir pas mane ofise 
buvo kolektuotojos, tik kito 
kliubo narės.

—Ar ir tamsta priklausai jų 
kliubui ?—

—Shut up, you d.... 1 Jų kliu
bo vardas yra “Bachlereses” (t. 
y. shigelės). Jos yra septynios. 
O jų amžius: nuo 13 iki 15 me
tų. Ir jos rengia pares.

. —Reporteris.

STEPONO KONOPECKO 
DOMEI

Povilas Gailiušis atvyko iš 
Detroit, Mich. Nori pasimatyti 
su S. Konopecku ir prašo jo 
suteikti savo adresą laišku j 
“Naujienas” arba patelefona
vus “Naujienoms.”

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETIHSTAS

lietCVTs^ akiu SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avr,
Boulevard 75b£

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaus-.ai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina St., Chicago, 1)1.

ILGO LAIKO PATYRIMAS

Norėdami jsigyti naujausios rų- 
šies geriausio padarymo seklyčios se
tų, turite eiti prie paties dirbėjo, o 
šitas, tai yra musų amatas per dau
gel} metų ir labai žinomas. Mes at
liekam darbą geriausiai, duodam ge- 
riausj materiolą. Parduodam visokius 
rakandus žemomis kainomis ir patar
navimas geriausia.

GLOBĖ FURNITURE .& 
UPHOLSTERING CO.

6637 So. Halsted St.

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 šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už mediko]) patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY
THERAPY f

apsaugoja nuo pirm- Į
laikinio pasenimo, į M
sugrąžina jaunystės I
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin- 
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru- 
mą ir priduoda vy- .... 
riškumą silpniems specialistas 
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsigaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 518.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.,
Kampas Monroe Street, Chicago, 

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.

Tik ką gavome Kultuvą 
No. 4 

Galima gauti 
NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

BRIGHTON PARK — BEVER- 
LY MILLS

Thomas Maženis persikėlė iš 
Brig’hton Park į Beverly llills. 
Atidarė gazolino stotį. Kurie 
turėsite reikalo su juo, kreipki
tės, 10641 So. Western Avė.

Detro.it


šeštadienis, Gcj. 1!, 1C 7 *AnJWng. m.
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų Ir moterų

Or. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. Nedi
lioi nuo 2:30 iki 4:30 po pietj

REZIDENCIJA: 
2226 Manhall Blr<L

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

----------------- -------- T 
— ■ i i-------------i
Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

, Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-97 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 48 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

S. D. LACHAWIGZ '
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojaa 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia 
Ibefkale n!ei4titt* at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.

Tel. Canal 1271 
ir 2199

J.F.RADZIUS
Plgiaariat Lietuvis 

Graboriaa Uhicagoje 
l^aldotuvėM patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
fU*.

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

SKYRIUS: 
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4068

1 1 ■ ............. \
Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUBĄS
Graborius

Nubudimo valandoje suteikiam ge
riausi patarnavimą.
Palaidojimą atliekame rūpestin
gai ir gražiai; busite pilnai pa
tenkinti.

1911 Canalport Avė. 
Chicago

A. PRABISH
GRABORIUS 

Automobiliai 
visokiems rei
kalams. Pa
šaukus naktį 
greit sutei

kiam patarna
vimą.

2205 Lake St. 
Melrose 

Park, III.
Phone Melrose 

Park 797

WETZEL & PETERSOn" 
GRABORIAI - 

Privatiški Ambulansai 
408 N. Sheridan Rd. 

VVaukegan, UI. 
Phone 95

G E R B. Naujienų įkai
ty toj oš ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalai! 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Paskaita apie komu- 
nistus -

__________
Chicagoj nesenai lankėsi žy-| 

mus Ukrainos veikėjas Šapoval. 
Gegužio 7 jis skaitė paskaitą 
apie Rusijos komunistus. Apie 
Rusijos komunistus jis kalbėjo 
pačių komunistų pagamintais

A + A
PAMINĖJIMAS METŲ

SUKAKTUVIŲ

Onos Gelvinauskienės ge
dulingos pamaldos atsibus šv. 
Jurgio parap. bažnyčioj 7:30 
vai. ryto, 16 d. gegužės, 1927. 
Užjaučiančių tą mano širdies 
skausmą prašau širdingai da
lyvauti gimines ir pažįsta
mus.

Jau metai laiko kaip ilsis 
musų brangioji mamytė Že
maičių Kalvarijos Beržų kal
ne kapinėse, palikusi didžiau
siame nubudime dvi dukte
ris: Liudvyse Finslow*ienę, 
Chicagoj, Petronėlę Baltejienę 
ir vyrų Vincentų Gelvinauską, 
Lietuvoje.

Ilsėkis ramiai musų bran
gioji matyte, lai būna tau 
lengva ta užklota žemelė am
žinai ir berželių šniokštimas 
tegul būna linksmas tau te
nai. O mums liūdesiu širdis 
suspausta pasilieka čionai am
žinai.

auaaBBamMHMiaKaunnn 
| A 4b A

1
PADĖKAVONĖ

A. a. Barbora Leskauckienė, 
kuri mirė gegužės 6 d., 11 

3 vai. ryte. Laidotuvės (vyko 
u gegužės 10 d. f‘Tautiškas ka- 
I pi nes.

Mes likusieji (aname širdin
gi gą ačiū visiems giminėms ir 
|| draugams, katrie dalyvavo 
I musų didžiausioj nelaimėj. Ta 

nelabi ji mirtis išplėšė iš mu
sų tarpo musų mielų motinė
lę B. Leskauckienę. Nalaimin- 
ga ta diena gegužės (i, 1927 m. 
Ji atsiskyrė su mumis ir su 
visu pasauliu. Mes* negalime 
užpiiršti jos prasišalinimo iš 
musų tarpo.

I lekavo jame giminėms ir 
draugams, kurie suteikėte ge
liu vainikus, dėkavojame gra
bo ir gėlių nešėjams, dėkavo- 
janie visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse, o tau, musų mie
la motinėle, ilsėkis šaltoj že- 

, melėj. Jau nesulauksime mes 
tavęs daugiau, o tu mus su
lauksi visus.

O kaip ta mirtis yra žiau
ri ir negailestinga! Ji padarė 
musų širdyse didžiausias žaiz
das, kurios jau neužgys ant 
visados. Ilsėkis, miela moti
nėle, svetimoj šalelėj šaltoj 
žemelėj. O mes liekam nuliū
dę ant visados.

Duktė Mariona su dukrele
Olga ir žentas Zabela ir 
visi giminės.

VIEŠA PADĖKA
A. A. Silvestras Norvaišas, 

kuris mirė balandžio 28 d., š. 
m., ir palaidotas tapo gegužio 3 
d., o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo jj j tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse ir 
suteikusiems gėles ir vainikus 
draugams. Dėkavojame musų 
dvasiškijai, kun. Puleikiui, kun. 
Statkui ir kun. Dvaranauskui, 
kurie atlaikė įspūdingas pamal
das už jo sielų; dėkavojame 
graboriui I^achavičiui, kurs savu 
geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jj į amžina- 
stj, o mums palengvino perkę- 
sti nubudimą ir rūpesčius; dė
kavojame Aušros Vartų Vyrų ir 
Moterų Dr-jai kurios nariai su
kalbėjo rožančių už velionio 
sielą; dėkavojame grabnešiams 
ir visiems dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms; o tau musų 
mylimas Silverstrai sakome: 
ilsėkis šaltoj žemelėje.

Nuliūdę,
Broliai ir Giminės. 

dokumentais—pasakojo tik fak
tus. O tie faktai—baisiausi.

Kaip žinia, Rusijoj dabar yra 
įvestas “valstybinis kapitaliz
mas’’. Kai kurie rimtesni Rusi
jos komunistai tų “valsybinį ka
pitalizmą” kritikuoja ir sako, 
kad tai vis vien yra kapitaliz
mas. Bet, suprantama, geleži
nė diktatūra daro savo ir daro 
taip, kaip tiems keliems Mask
vos diktatoriams patinka ir yra 
tik JIEMS naudinga.

Kaip žinia, Ukraina yra po 
Maskvos komunistų letena. Pa
čioje Ukrainoje ukrainiečių ko
misarų nėra. Bet yra atsiųsti 
iš Maskvos: rusai, lenkai, gruzi
nai, latviai, žydai. Taip vadina
ma Ukrainos raudonoji armija 
susideda ne iŠ ukrainiečių, bet 
iš visokių kitų tautų. Ukrainos 
raudonojoj armijoj nėra nei 
vieno generolo, nei pulkininko 
ukrainiečio, bet visi tai rusai, tai 
latviai, tai vokiečiai. O Ukrainos 
kaimiečių vaikus siunčia toliau į 
Rusijos gubernijas. Toks su
maišymas tautų yra būtinai rei
kalingai ir naudingas Maskvos 
diktatoriams. Mat, jei kada 
kiltų koks nors maištas, tai uk
rainiečiai kareiviai, jei jie tar
nautų savo krašte, gal atsisaky
tų šaudyti savo tėvus, brolius, 
seseris. Bet kuomet Ukrainoj 
randasi kitų tautybių kareiviai, 
o ypač kariuomenės viršininkai, 
tai Maskvos diktatoriai yra ap
saugoti nuo to pavojaus. Jie ži
no, kad reikalui esant ukrainie
čiai bus skerdžiami raudonosios 
armijos, nes ji susideda iš įvai
rių tautų mišinio.

Kad palaikius savo diktatūrą 
ir kad gavus tam lėšų, tai Mask
vos diktatoriai, kaip buvo minė
ta, įvedė “valstybinį kapitaliz
mą”. Pavyzdžiui, Maskvos dik-
tatoriai Ukrainos kaimiečiams 
nustato kviečių kainas—30c už 
bušelį. Ir visus Ukrainos kvie
čius jie superka, o paskiau tuos 
gerus Ukrainos kviečius parduo
da kitiems po $1.40 už bušelį. 
Ukrainiečiai v^Įįįną lai žirklė
mis. Mat, jdts4|a^kv  ^'dikta
toriai šauniai apkarpo.

Nekas daugiau ukrainie
čiams nelieka, kaip slapta or 
ganizuotis prieš Maskvos dik- 
tatorius-tyronus. Suprantama, 
jų, kova yra sunki, nes nuo jų 
viskas atimta: laisvė, laikraš
čiai, susirinkimai, panaikintos 
organizacijos; žodžiu viskas 
yra po geležine Maskvos dik
tatorių letena.

Maskvos diktatoriai pripažįs
ta laisvę, bet sako, kad ta lais
vė priguli tik jiems.

Maskvos diktatoriai pripa- 
žysta “valstybinį kapitalizmų,” 
bet sako, kad tas kapitalizmas 
priguli tik jiems.

Maskvos diktatoriai pripar 
žysta žodžio, spaudos, susirin
kimų laisvę, bet sako, kad tas 
viskas turi prigulėti tik jiems.

Maskvos • diktatoriai pripa- 
žysta ir pinigus, bet sako, kad 
visi pinigai turi prigulėti tik 
jiems.

Išeina taip — viskas visų, o 
tas viskas ir visų tik jiems.

Tai vadinasi Rusijos komu
nistų rojus.

Tame komunistų rojuj, su
prantama, tik komunistams ge
rai, o kitiems visiems baisiau
si vargai, ašaros, nelaisvė.

Rusijos ir Ukrainos darbi- 
ninkąms ir kaimiečiams, kurių 
esama apie 90 nuošimčių, yra 
tikra nelaimė ta Maskvos ko
munistų diktatūra.

Nuo tos diktatūros arba jos 
garbintojų darbininkai turi 
saugotis, kaip mio maro arba 
užkrečiamų ligų.

Tokie yra diktatoriai Rusi
joj, tokie yra diktatoriai ir ki
tose šalyse. —Ne-Reporteris.

SUSIVIENIJIMO D-JŲ BRID- 
GEPORTE VAKARĖLIS

Ateinantį trečiadienį, geg. 
18 d. Susivienijimas Draugijų 
Bridgeporte rengia bunco par- 
ty Lietuvių Auditorjjoj.

Esama surinkta su virš šim
to pinigų, kurie bus išdalinti 
laimėtojams.

Patartina rengtis visiems 
prie to vakaro. —M.

“MEILES NAKTIS”

Krutamu jų paveikslų cenzo
riai buvo pripažinę paveikslą 
“Meilės Naktis” netinkamu vie
šam rodymui. Teisėjas David 
betgi y va kitos nuomonės. Jis 
todėl įsakė nuimti cenzūrą nuo 
to paveikslo ir nekliudomai lei
sti jį rodyti Chicagoje.

DAR VIENA PORA IEŠKO 
PERSKIRŲ

Petronėle Budriokienė, žino
mo rakandų krautuvės savinin
ko žmona, ieško divorso nuo 
savo vyro Juozo F. Budriko.

SUDEGĖ DIRBTUVĖ
Sudegė H. R. Gibbons Boię 

Factory, 4650 Iowa st. Nuosto
lių padarė gaisras į $100,000.

TAI BENT DRAUGAI

» p o r i a s
RYTOJ MERCEREAU RISIS 

ROSELANDE

Rytoj Strumilos svetainėje 
įvyks treniravimosi — risty- 
nės. Treniruosis moterų čem
pionė Mercereau. Ji risis su 
Glazausku. Risis taipgi Sherry, 
Bancevičius ir kiti. Ristynės 
prasidės 3 vai. po pietų, o Stru
milos svetainės adresas — 107 
St. ir Indiana.

Juozas Lukas sako, jog butų 
geriau, kad Banęevičius užsi
čiauptų. Požėla paguldė “dzū
ką” jau kelis kartus, o jis vis 
dar tebešoka kaip varlė prieš 
jautį. Pasak Luko, visi žmo
nės sako, kad Požėla praeitą 
kartą apsidirbo su “dzuku” 
taip, kaip katė su pele.

■ ...

St. Bagdonas nepatenkintas 
vakarykščiu aprašymu. Su 
Mercereau esą jis nesiritęs lo
dei, kad žmonių nebuvę: neuž- 
simokėję nei matrasą atvežti, 
šiaip su ja jis visuomet sutin
kąs ristis. A į A -

Rytoj Upivjfrs^l įęiiube (814 
W. 33 St.) tįenifūosis visas 
bupys ristikų. Treniravimosi 
pradžia po pietų. — N.

CLASSIFIED ADS.I
_________ V: • J

Announcements
___________ Pranešimai___________
Kas, ką, kur, kaip ir kada 

rengia, veikia ar kviečia

DEL KELIAVIMO LIETUVON
Jau artinasi “Naujienų” ekskur

sija Lietuvon ir laikas visiems pra
dėti rengtis.

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

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

Pradėkit rengtis tuojr.u.
NAUJIENOS.

North Side. — A. L. T. Sandaros 
23 kuopa laikys nepaprastą mėne
sinį susirinkimą septintadienio ry
te, gegužės 15 <1., kaip 10 vai., Liuo- 
sybės salėj, 1322 Wabansia avė. 
Gerb. nariai malonėkite visi būti.

Kuopos sekretorius.
. -j----

B-vės “Rūbo” akcininkų susirin
kimas atsibus pirmadieny, geg. 16 
dieną, 8 vai. vakaro, Liuosybės sve
tainėj, 1822 Wabansia avė., kampas 
Girard st. Bus įteikta įgaliavimas 
p. Roželei, kuris išvažiuoja į Lie
tuvą geg. 21 d. š. in. Kviečia

B-vės “Rūbas” akc.
Veik. Komisija.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bo Amerikoj vyrų choro dainų pa
mokęs įvyks nedėlioj, gegužės 15 d., 
11 vai. iš ryto pn num. 3200 Limo 
st. Visi bukite laiku. —Valdyba.

Publiškas pamokas^ temoje “Ar 
numirusieji kelsis?” laikys kun. 
Jonas Rodinas nedėlioj, gegužės 15, 
8 vai. vakaro, Raymond Chapel, 816 
W. 31 st. Programas bus su pamar- 
ginimu, giesmėmis ir muzika. Nuo
širdžiai kviečiame visus atsilankyti.

Komitetas.

Chiragos Lietuvių Draugijos S. P. 
valdybos ir konstitucijos taisymo 
komisijos bendras pasikalbėjimas 
bus panedėlyje, gegužės 16 d., 7:30 
vai. vak., Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia avė. Malonėkite būtinai da
lyvauti. —Julius Mickevičius, 

Draugijos pirm.

J CLASSIFIED ADVERTISEMEN
Announcements

Pranešimai
Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašel- 

plnis Kliubas laikys ininesinį susi
rinkimą Mark Wliite parko švet., 
nedėlioj, gegužio 15 d., 2 vai, po 
pietų. Visi nariai atsilankykit.

Valdyba.

North Side. — Pirmyn Choras 
rengia šeimynišką vakarą subatoj, 
gegužės 14 d., Luthcran Hali, 1633 
N. Washtenaw avė. Pradžia 7:30 v. 
vakaro. Visi kviečiami atsilankyti.

Komitetas.

LDLD. Chicagos kuopų visuotinas 
narių susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gegužės 15 d., IT vai. ryto, Naujie
nų name. Visi nariai ir norintys pri
sirašyti atsilankykite, nes yra daug 
svarbių reikalų. —K. Baronas, sekr.

Visiems yra išsiuntinėti laiškai 
su pakvietimu į Naujienų Spulkos 
motin] Šėrininkų susirinkimą, ku
ris įvyks gegužio 14 d., 3-čią vai. 
po pietų, Naujienų name, 1739 So. 
Halsted st. šiame susirinkime bus 
renkami nauji direktoriai vietoj at
sitarnavusių, * išduotas raportas iš 
finansiško stovio praeitų metų ir 
svarstymas kitų reikalų spulkos la
bui. Jeigu negalėtumėt pats atsilan
kyti, tad malonėkite išduoti įgalio
jimą savo ištikimai ypatai.

T. Rypkevičius, sekr.

Brighton Park. Gedimino Budavo- 
jimo ir Skolinimo Bendrovės visuoti
nas metinis susirinkimas dalininkų 
(šėrininkų) bus laikomas pirmadienį, 
gegužės 16 d., 1927 m., 7:30 v. v. p. 
Kazimiero Gramanto svet., 4585 So. 
Rockwell St., kampas 45th PI., Chica
go, III. Yra labai svarbu, ka^ visi da
lininkai butų ant šio susirinkimo. Bus 
daug svarbių dalykų aptarta, kaip tai 
padauginimas bendrovės kapitalo iki 
$1,000,000, įvedimas 4-tos klesos šėrų 
po 12V2 cento savaitinės duoklės. Bus 
išduota pilna atskaita Bendrovės vei
kimo iš pereitų metų. Taipgi bus ren
kami 4 direktoriai ant 3 metų, ku ių 
tarnystė yra pasibaigusi. Kurie nega
li dalyvauti ant susirinkimo, nepa
mirškite priduoti “proxy”, pavesdami 
balsą savo draugui. Proxy priduokite 
j Bendrovės raštinę 4405 S. Fairfield 
Avė ne vėliaus kai pirmadienį, geg. 
16, 6 vai. vakare.

Sekertorius J. J. Palekas, 
5944 S. Mozart St.

PRANEŠIMAS
Kad įsitaisius visai mo

derninį ofisą — labaratoriją 
ir patarnavus ligoniams 
kuogeriausiai, pęrsikėliau j 
didesnę ir patogesnę vifctį, 

^M#alsWtSL 
naujos Budrio krautuvės).

Valandos: nito 1Ž iki 3.po 
pietų ir nuo 6:30 iki 8:30 va
kare; sekmadieniais nuo 10 
iki 12 po pietų.

— DR. MARGERIS.

Personai
AsineniĮ Ieško

IEŠKAU savo draugo Konstanti
no Pocevičians. Malonėkit šaukti 
telefonu. Roosevelt 5316, klauskit 
Stanley Plis.

IEŠKOMAS Vladislovas Kondrat- 
sky. Jo sesuo Panevėžy labai norė
tų žinoti kur jis randasi. Kas jį ži
note, malonėkite pranešti.

AMERICAN RED CROSS 
616 S. Micbigan avė.

Chicago, III.

IEŠKAU savo švogerio Jono Gen- 
čiaus. Paeina iš Lietuvos Pajūrio mie
stelio, Tauragės apskr. Girdėjau, jog 
gyveno 452 N. 13 St. Philadelphia, Pa. 
Tūrių labai svarbių žinių iš Lietuvos. 
Prašau atsiliepti, arba kas apie jj ži
no, malonėkit pranešti; busiu dėkin
gas. Vincas Kasnauskas, 10 S. Broad- 
way, Aurora, III.

IEŠKAU APSIVEDIMUI. Noriu 
susipažinti su vaikinu art>a našliu. 
Esu 32 metų našlė; turi būti laisvas. 
Daugiau sužinokit per laišką. Naujie
nos, 1739 S. Halsted St.

Box 931. Chicago, UI.

REIKALINGI prižiurėaojai kaipo 
tėvai paimti auginti 7 mėnesių mer
gaitę bėdnos moters. Atsišaukit W. 
G. 3328 S. Halsted st. 1 fl. rear.

Furnished Rooms
PABENDAVOJIMUI kambaris, iš 

fronto, šviesus, vienam ar dviem 
vaikinam, su valgiu ar be valgio. 
4516 Fairfield avė. 2 fl. / 
__________________ L---------------------------------

BENDAI ruimas dėl vaikino ar 
merginos, su valgiu ar be valgio, 
1 floras Iš užpakalio, 827 W. 34 PI.

LIETUVIŲ MOTELIS
Pigiausia vieta dėl darbininkų 

žmonių dėl gyveninio, su valgiu $8 
j savaitę, be valgio $8 ir aukščiau 
už ruimų. Gera vieta dėl atvažia
vusių iš kitų miestų.PETEB GADE1KO

1606 S. Halsted St., Chicago, III.

KAM reikalingas vienas kambaris 
ant reądos? M<‘rgįnai, yaikinam ar 
ženotai porai. Be valgio. Yra gara
žas.

Kreipkitės:
4011 S. Campbell avė.

Phone Lafayette 3107

RENDON kambarys dėl vyro, 
šviesus ir švarus, kambarys ir val
gis $8 į savaitę. Mis. Daniela, 3534 
Parnell avė.

Furnished Rooms
IEŠKAU kambarių dviejų ar tri

jų, be rakandų, bile dalyje miesto, 
tik ne skiepe. Butų gerai su elektra 
ir gasu. Kas turi tokią vietą prašau 
rašyti taip:

S. Silivastras,
2023 S. Western avė., Chicago.

ISSIRENDAVOJA kambaris vie
nam ar dviem vaikinam, moderniš
kas. Vakarais nuo 5—7. 1636 So. 
48 Ct., Cicero, 2 lubos.

KAMBARIS ant rendos su valgiu, 
1 arba 2 vaikinam, ant 2 floro, 4325
S. WJiipple st.

RENDAI kambarys dėl dviejų ar 
vieno vaikino, prie mažos šeimynos, 
vaikų nėra. Matykit nedėlioję. 1 fl.3803 S. Union avė.

KAMBARYS ant rendos dėl vaiki
no ar merginos. Visi parankamai. Ant 
1-mo floro iš priekio. Atsišaukite 
7030 S. Artesian St.

KAMBARYS RENDAI vienam ar 
dviem vaikinam, su valgiu ar be val
gio. Visi parankumai. 7140 S. Maple- 
wood Avė.

For Rent
TNT RENDOS

J. F. Budriko name, 3343 So. 
Halsted ’St., 2 fl. 6 dideli kam
bariai garu šildomi, tinka dak- 
daro, advokato ir kitų profesijų 
ofisams. Renda $75 į mėnesį,1 
su koncesijomis.

____________________________________________________________________________________ :

KRAUTUVĖ rendon su kambariais, j 
3616 So. Halsted St., tinka bile ko- 1 
kiam bizniui, renda nebrangi, šaukit 
Van Buren 4208.

ADVOKATUI arba dak
tarui tinkamą 6 kambarių, 
apšildytą flatą išrendavoji- 
mui su gazu, elektra ir mau-i 
dynė 3327 Šo. Halsted St., 2 
lubos.

Atsišaukite
901 W. 33rd St.
Tel. Yards 4669

RENDON 4 kambariai, yra ga- 
sas, elektra, šviesus, mūrinis namas, 
$12 į mėnesį, 2 fl. 3534 Parnell avė.

4 ANT štoras, ge-
-iii viela <lel restoraho. arti prie di- 

dirbtuvės,' Naujas namas su 
'pagyvenimu ar be. Renda pigi.

Kreipkitės:
818 S. 9th avė. 
MAYWOOI), ILL.

Situation Wanted
>Darbo Ieško
VIDUTINIO amžiaus moteris pa

ieško darbo prieinamų už šeiminin
kę. Meldžiu atsišaukti laišku arba 
telefonu Lafayette 9808. Mrs. Rai
nis, 3123 W. Pershing Road.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA vyrų prie ledų. Atsišau
kite nuo 5 iki 6 vakaro; Lang and Son 
5208 So. Wentworth Avė.

REIKIA vyro dirbti ant fanuos, 
praneškit kiek norėtumėt algos. J. 
M. Bush, Route 3, Daggett, Mich.

REIKIA 2 shermenų ir pagelbi- 
ninkų į geležies atkarpų jardą. 1864 
N. Lbclaire avė.

MUZIKA. Vyrai, moterys, 
tėvai leiskit vaikus prie naujo 
beno mokytis.

718 W. 14 St. A. G. Worbo,
> Mngr., Boulevard 1495 

Band Master P. Gražulis

REIKALINGAS kukorius, kuris 
gerai supranta virimą ir senvičių 
dirbimą. Geram žmogui gera vie
ta. Atsišaukit tarp 6 ir 7 Vakare, 
nedėlioj iš ryto. Phone Behnont 
9641.

REIKIA patyrusio pečkurio dėl 
prižiūrėjimo garinio ir karšto van
dens boilerių, taipgi kuris moka 
vartoti visokius įrankius. Atsišau
kit tuojau nuo 10 iki 6 vakaro.

Yasse Stock House
910 W. 11 St.

REIKALAUJU agentų, alga ir 
nuošiihtis; lengvai gali uždirbti 
$150 ant savaitės. Rasit tai pas B. 
Jasudes, 2015 S. Robey st. Chicago.

REIKALINGAS darbininkas dirbti 
ant farmų. Leonas Mažeika, 1712 S. 
Newberj» avė.

Automobiles
W1LLYS Knight 5 pasažierių sė

dau, 1925 modelis, išrodo ir bėga 
kąip naujas, pilnai įrengtas, savi- 
'ninkits turi parduoti tuojau. 4254 
Archer avė. Lafayette 8852.

CADDILAC sedan, V—63, 1926, 
7 pasažierių, de Lux, $1225 arba 
pasiūlymas, naujas kainavo $5000, 
duco maleva, tajerai, bumperiai ir 
t. t. Parduosiu pigiai, nes važiuoju 
į Californiją. Savininkas 5667 \V. 
Lake st. 1 fl. Austin 2012.

Automobiles
PARDAVIMUI Ford sedan, 1925. 

Nupirksit pigiai. Visas geras. 3319 
So. Auburn avė.

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

STORAGE SALE
Naujų rakandų ir kaurų suban

krutavusių ir paliktų pas mus san
dely]. Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarais iki 10, nedaliomis iki 6. 
Dykai sandelis. Dykai dastatymas.

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

4 KAMBARIŲ gražus rakandai. 
Tikras barmenas, verti $1600, atiduo
siu Už $385 arba parduosiu dalimis, 
mohar setas, riešutinis valgomo ir 
miegamo kambario setas, kaurai, vir
tuvės reikmenys, liampos, verta pa
matyti.

338 So. Ashland Avė., 
Tel. Seeley 8216

PARDAVIMUI rakandai, 2 Singer 
siuvamos mašinos. Parduosiu pi
giai. 2 lubos. , 822 W. 37 PI.

FIKCERIAI pardavimui pi
giai. 2 cigarų sieniniai keisai, 2 
kendžių keisai, 4 mediniai stalai 
ir kiti daiktai. Visi daiktai ge
roje padėtyje. Kreipkitės:

.1872 Archer avė.

PARSIDUODA skalbiamoji mašina. 
Viskas kaip nauja. Kuris pirmiaus at
silankys, gaus gerą bargeną. 4323 S. 
Artesian Avė.

PARDAVIMUI Ice cream fixtures 
geram stovy, kaip nauji. Vertės 
$3500. Parduosiu už $1200. 1247 W.
108r(^St. z '

Musical Instruments

PARDŲOS1Ū $850 vertės grojikų 
pianą už* $85, su benčiumi, roleliais, 
cabthct', išmokėjimais, 6136 S. Halsted 
St. 1 f į. front.

TURIU parduoti tuojau. Mes tu
rime savo sandelyj 2 labai gerus 
grojiklius pianus, parduosime po 
$75 kiekvieną. Mes taipgi turime 1 
pianą už $50, 1 radio už $25. Atsi
šaukit iki 9 vak. nedėlioj iki 6 vak.

AMERICAN STORAGE HOUSE 
2216 W. Madison st.

------------ --------
GROJI KLIS pianas 

biskį vartotas, kainavo $700, 
parduosiu už $90. Benčius, ca- 
binet ir roleliai. Išmokėjimais 
pagal sutartį. MR. RUDAITIS, 

6512 So. Halsted St. 1 fl.

Business Chances
Pardavimui Biniiai

PARDAVIMUI bučernė ir grosemę 
sena bizniava vieta, biznio daroma į 
mėnesj 5600, didelė biznio gatvė. Kai
na pagal susitarimą. Vieta kur visa
dos galima pinigų padaryti. Biznis 
daromas cash.

Kreipkitės j
Naujienų Skyrių, 

3210 So.. Halsted St.
Box 226

EXTRA
Pardavimui bučernė, gerai 

įrengta ir ant gero kampo. Ge
ras biznis; dėl svarbios priežas
ties priverstas parduoti. Par
duosiu ant išmokėjimo arba 
mainysiu į ką turit. Agentams 
komišinas. 601 W. 123 St. Tel. 
Lafayette 6036.

DELIKATESEN, saldainių, cigarų, 
tabako, 4 kambariai, rendos $40, $700 

1010 W. 69 St.

EXTRA
Parsiduoda skrybėlių (moteriškų) 

krautuvės daiktai sekanti: 30y8 
pėdų wall case, 2 stalai, 4 kėdės, 
25 stanos, ciningas ir-?>howe case. 
Viskas už 150 dolerių. Turi būti 

zanrduota iki 15 d. gegužės š. metų. 
3327 S. Halsted st.

PARDAVIMUI grosernė ir aiskri- 
minė, lietuvių kolonijoj. Parduodu 
iš priežasties ligos. 1439 S. 49th 
Ct., Cicero, III.
—*__________________ —--------
PARSIDUODA Malt & Hops krau

tuvė, «era proga geram žmogui įkib
ti į Šitą pelningą biznį. Priežastis 
pardavimo — nesutikimas partne
rių. Atsišaukit greitai. 4254 Archer 
avė.

PARDAVIMUI pelningas biznis, 
ice cream parlor. soft drinks ir sen
vičių, prie Tautiškų Kapinių vartų, 
Justice Park, Kean avė.

PARDAVIMUI restoranas. Parduo
siu $1600 vertės restoraną už $800, 
nes turiu greitu laiku auloisti Ghi- 
cagą. Viršuje 3 kambnriai pagyve
nimui, rendos su kambariais tik 
$39 į mėnesj.

1844 Canalport avė.

ANT pardavimo soft drink par
lor, biznis geras, prie šapų, išdirb
tas per daug metų. Pardavimo prie
žastį paliesint an’ vielos. Parduosiu 
labai pigiai, 501 \V. 38 St. Kampas 
38 ir Normai.
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Miscellaneous
Real Estate Fur Sale 

Namui-žemi Pardavimui

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Snlc 
Namai-žrmė Pardavimui

Real Estate ror Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskoios

PARDAVIMUI grosernė, bianlavoj 
vietoj, bargenas, nes važiuoju j Lie
tuvą. 5626 S. Bucine avė.

BRIGHTON PARKO 
BARGENAI

PARDAVIMUI nesvaiginamų ga
rimų parloras su namu, arba mai
nysiu. Atsišaukit po 5 vakare. 2100 
So. California avė.

PARDAVIMUI dviejų aukštų

PARDAVIMUI puikiausia delika- 
lesvn ir grosernė, South Side. pa
rinktas biznis, daromas geras cash 
biznis, kiti biznio reikalai priverčia 
šį parduoti, įsteigtas jau 7 melai, 3 
gražus šviesus kambariai iš užpa
kalio. Malykil savininką, 7156 So. 
Ashland avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, pusė ar visa; parduosiu pigiai, 
bučernė randasi geroj vietoj Brigh- 
ton Pa ke, geras biznis, galiu mai
nyti ant automobilio ar kas ką turit; 
turi būt parduota j trumpą laiką. 
Ats šaukit j barbernę. 3151 South 
Halsted St. Tel. Boulevard 5009.

PARDAVIMUI Restauranas. Biz- • 
nis geras; iš priežasties partnerių ne
sutikimo, parduosiu pigiai.

10822 So. Michigan Avė.

DELIKATESEN ir grosernė, turi 
būt parduota tuojau, geroje vietoje, 
yra 4 kambariai, rendos $25. 221 W. 
62 St. neali VVentorth Avė.

PARSIDUODA grosernė labai pi
giai. 4522 So. Honore St.

PARDAVIMUI dviejų aukštų be
veik naujas muro namas; 2 flatai 
po 5 kambarius; platus lotas; labai 
graži lietuvių apgyventa viela. Kai
na $12,399, reikia {mokėti <3,000, 
’.itus lengvais išmokėjimais.

PARDAVIMUI vieno aukšto nau
jas mino biziiiavas narnąs; štoras 
.r 5 naujos mados kambariai. Karš
to vandenio šiluma; smarkiai au
ganti viela ir tinku bile kokiam 
bizniui. Reikia $3,000 jinokėt, ki
lus paųal sutarti.

PARDAVIMUI dviejų rukštų be
veik naujas muro namas; 2 flatai 
p<» 6 kambarius; kieto medžio už
siginąs. Karšto vandenio šiluma 
u 2 atskirais boileriais; 2 karų ga

ražas; platus lofas; {mūrytos ledau- 
iės ir kiti naujos mados paranku- 
nai. Vieta lietuviais apgyventa; ver
tas ■<15,000, parsiduos už $12,500 su 
-<3,000 {mokėjimu, o kitus rendos iš
mokės.

PARDAVIMUI 6 kambarių nauja 
hungaloNv; kieto medžio užbaigimas 
■»agal naujos mados ir furnasu šil
doma; randasi lietuvių ^ienuolyno 
opielinkėje.

Norėdami pamatyti viršminėtus 
-amus atsilankykite prastom die
nom ar vakarais, o šventa<Heniais 
ki 2 po pietų.

.I.OSEPH YUSHKEWITZ 
3647 Archer avė., 
prie Oakley avė.

PARDAVIMUI medinis/ namas, 4 
flatų, 3 po 4 ir 1—5 kambarių. Tu
ri būt parduotas dėl tos išpriežas- 
ties, kad pirkau kitą namą. Reikia 
pinigų, parduosiu pigiai. Kreipkitės 
j 2 lubas iš užpakalio.

4435 S. VVood St.

1, — 4 kambarių inedinė cottage, 
skiepas ir viškai, elė ir gatvė, ce
mentuota ir 
nuo lietuvių 
los, gražioje 
vest meilias,

1 kaip rendą.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis
namas po 6 kambarius. Karšiu van- niu pamatu, 
deniu šildomus. Dviejų karų gara
žas. Agentai toneatsišaukla. 7013 S.
NVashtenavv avė.

SKAITYK ŠITĄ
Parsiduoda 6—6 kam. 2 ka

rų garažas, medinis namas su 
stogu ir beismenlu. Geroj vie
toj ant Brrhton Park. Kaina 
labai žema, jmokėt lik $2,000

6 kamb. su beismentu cot
tage. furnace šildoma ir antra 
ant to jKities loto 4 kambarių 
ant bizniavus gatvės, kur kai
na kožną dieną nepaprastai ki
lu. Kaina labai žema, jmokėt 
tik $1,500.

Atsišaukite pas
JUOZAS VILIMAS

4405 So. Fairfielcl Avė.
Phone Lafayette 5948

PARDAVIMUI bučernė ir >• eser 
nė. Lysas sulig sutarties.

1800 So. Peoria St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Turi būti parduota trumpu lai
ku. Kas pirm-'s, gaus gerą barge- 
ną. 10713 S. Michigan avė.

PARDAVIMUI šiaučiaus įrankiai, 
viskas pilnai įrengta, gali iv biznj 
pirkti

cottage, kaina

bungalow, kaina

bungalovv, kaina

ve.

PARDAVIMUI minkštų gėrymų 
karčiama su laisniu barais ir pianu. 
Geroj biznio apielinkėj. Box 925, 1739 
So. Halsted St,, Naujienos.

GROSERNfi pardavimui, laikoma 
ir kitokių smulkmenų. Teisingas pa
siūlymas bus priimtas. 3530 Parnell

PARDAVIMUI barbernė, y 
balti krėslai, lietuvių kolonijoj.

1746 W. North avė.

PARDAVIMUI delikatesen ir gro
siu nė. 2022 S. Leavitt st.

$5,000

$0,250

*7000;

$8000

ANT PARDAVIMO
4 KAMB. cottage, kaina 

$750 cash.
5 KAMB.

<1000 cash.
5 KAMB.

$1500 cash.
6 KAMB.

•1500 cash.
2 FLATŲ, 6—6 kambarių, kaina 

$8700; $2500 cash.
Taipgi turime pagyvenimui ir biz

nio lotų nuo $375 ir aukščiau. Gerų 
vietų dėl gazolino stoties. Malonė
kit kreiptis pas ,

J. N. ZEVVERT & CO.
1377 Archer avė.

4 FLATŲ namas po 6 kambarius, 
garu šildomas, 2 karų garadžius. 
Randasi ant So. Laflin, netoli 63-čios 
gatvės. Tik už $22,000. Geriausias 

2 pirkinys arba mainysiu j 2 flatų na
mą arba bungalovv.

Atsišaukite pas
FRANK H. SWINSKY 

FRANK R. Mc GARR OFFICE 
6355 So. Ashland Avė.

Te). Prospect 25000
PARDAVIMUI mitlinerv ir dre- 

sių šapa, turiu parduoti iš priežas* 
ties ligos, yra gražiai įrengta. Ge
ras pasiulvnia.s nebus atmestas.

2506 \V. 63rd St

PARDAVIMUI restnurantas. Geroj 
biznio vietoj, tarpe dirbtuvių, viso-i 
kių tautų apgyventa. Turiu du biz
niu. (iausit bargeną, nes vieną biz-, 
nį turiu išleisti. Galima pirki sykiu 
su namu. Mainysiu į lotą arba ma
šiną.

BARGENAS. Pardavimui biznia
vus namas ant Archer avė. Išren- 
duotas, augančioje kolonijoje. Par
duosiu laitai pigiai arba mainysiu. 
Atsišaukit subatoje arba nedėliojo. 
2 lubos, 5097 Archer avė. -

DIDELIS BABGENAS

1338 \V. 59th Street

BARBĖK SHOP parsiduoda, gera 
virta, pigi renda. Naujienos, 1739 S. 
Halsted st. Box 932.

barių, mūrinis, 2 karų garažas, 
karštu vandeniu šildomas, uždaro
mi porčiai, cementuota elė,.viskas 

i išrenduota. Kaina tik $14,900. 1625 
So. 49 Ct., Cicero, III. Savininkas 
Tel. Rockwell 2290.

PARSIDUODA saliunas Blue 
Island, III., 531 Wermon st. Noriu 
greit parduoti, leisiu labai pigiai. 
Savininkas, 1850 W. llth st.

PARDAVIMUI grosernė su namu.
55 S. Emerald avė.

TURIU pigiai parduoti 2 flatų 
1 namą, 6—6 kambarių, karštu van- 
; deniu šildomas, aršuolo ' trimas, 2 
karų garažas/ Pasimatykit su ma
nim kol pirksite kur kitur, 1811 
51 Avė., ('icero, III. Tel. Cicero 
2133—R.

Agentų nereikia.

_______________________TIKRAS bargenas. 5 kambarių 
. j mūrinis bungalovv, aržuolo* trimas, 

EXI RA bargenas. I'nedavimui furnas šildomas, prosinimui lenta, 
viešbutis' (hotelis) \Voodbaro, Wis. dideli klosetai, 2 karų garažas, tu- 
\nt ežero kranto (Sųunsh Lake). ri turetj $2000 cash, kaina $8500. 
Jau atsidarė vasaros biznis. Lietu-1 Atdara dėl apžiūrėjimo visą dieną 
viai, nepraleiskit geros progos, tu- nedėlioj.
rėsit gerą biznj. Ne visada tokia 7026 S. Oakley avė.
proga pasitaiko. Dabar greitu lai
ku turi būt parduotas. Savininkas 
yra miręs. Administracija parduos 
Veikit greitai neatidėliodami 
Kaina $8000. Matt Sarocka, 
\\’oodbaro, \Vis.

(mos. PARDAVIMUI biznio namas su 
hdko barberne, vieta sena 15 metų. Mcn- 
a(jm‘! ka sveikata verčia parduoti. 3813 S.

Kedzie avė.

PUIKI proga lietuviui į road; 
house biznį. Naujai uždedama vie-1 
ta, galima pirkti tik biznj arba ir 
šies biznį būtinai reikia pamatyti. ^Paolding avt\ 
Pardavimo priežastis — einu j ki
ta biznį. 4139 S. Harlein avė., Stiek-' 
ney, III. Tel. Berwyn 1250—J.

PARDAVIMUI štoras. mokyklų 
reikmenų, kendžių, tabako, cigarų, 
žurnalų, groserio, ice creamo ir 
daug kitų mažų daiktų ir tt. 3<rui-| 
mai gyventi, renda pigi, prie pat 
mokyklos, tik vienas tokis štoras 
šioj apielinkėj. Pardavimo priežas
tis — nusibodo šiame biznyje. 3537 
So. Wailace st. Tel. Yards 0196.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, 5 ir 6 kamb., pirmos lubos 
furnasu šildomas, antros — pečium. 
Arba mainysiu į bizniavą namą ar
ba i bile kokį biznj ar cottage. Nu
pirkti galima su mažu {mokėjimu. 
Duosiu morgičius. 6630 S. Peoria st. 
i lubos frontas.

NAŠLE turi parduoti 2 flatų mū
rinį narna, 6—6 kambarių, 2 karų

apmokėta, ’a bloko 
bažnyčios ir mokyk- 
apielinkėje, geras in- 
81500 įmokėti, kitus

2. — 4 kambarių cottage, cementi- 
unt kampinio loto, 

skersai kelio nuo Marųuette parko, 
moderniška, turit pamatyti, kad tin
kamai {vertinus, $1590 cash reikia.

3. — 2 aukštų mūrinis namas, 2—41 
kambarių, skiepas ir viškai, lotas 
37 y 125, gatvė ir elė apmokėta, nė
ra jokių specialiu mokesčių, aplin
kui gražus medžiai ir pieva, neto
li pirbliškos mokyklos, mainysiu į 
mažesnį mimą. Galit apžiūrėti, i

L — Mes turime bučernę dėl mai
nymo į namą, taipgi 4 lotus prie 
Kedzie avė. ir Archer avė. Mainy
sime bile j ką. Atsišaukit asmeniš
kai.

OHHZUT BROTHERS, 
1336 Archer Ayenue 

Lafayette 2871

PARDUODU gražiausią 6 kamba
rių bungalovv Marųuette paftee, yra 
2 karų garažus, elės cementuotos, 
nėra asesmentų, gera transportaci- 
ja, vienas blokas 63 ir VVestern avė. 
Viduj geriausis improvementas. Bun
galovv pastatymas kainuoja $12,500, 
savininkas parduos už $9509, 
labai 
$400(1.

nes 
pinigui reikalingi; {mokėt

A. K. MASIULIS 
Ronsevelt 3409

PARDUODU ar nminrii 3 aukštų 
muro namą, 3 po 6 kambarius, ga
sas, ei kirą, maudynės, pečiai ir 
aisboksiai ir I kari garažas. Ren
dos $2484 i melus;
arti 63 St. ir Halsted St. Dvi strit- 
karių linijos, eievatoris ir trauki
nis lik vienas blok is. Pašaukit

A K. MASIULIS 
Ro,osevelt 3469 ,

maudynės, pečiai ir

namas randas

PARDUOD/\ savininkas 
riuį mimą, 2 po 5, 1—6 
maudynės, elektra, gasas

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

GARADŽIUS parsiduoda arba išsi- 
lųaino, 60y 1-25. Geroj vietoj South 
Side. Mainysiu kas ką turite arba par
duosiu piginus kaip galima, nes ne
galiu pats laikyti. Turiu kitą biznį 
Del platesnių informacijų kreipkitės 
pas Wm. Gritėnas, 3241 So. Halsted 
St. Tel. Boulevard 5066.

2 pagyvenimų namas prie pat Mar- 
ket Parko po 5 kambarius. Parduosiu 
su mažai cash. Prekė $11,500. Sauki
te Wm. Gritėnas Boulevard 5066.

TURIU dvi bungalow. Mainysiu ant 
medinio namo neskiriant kokioj vietoj. 
Bungalovv yra prie Marųuette Parko. 
Kreipkitės pas Wm. Gritėnas, 3241 
So. Halsted Str. Tel. Boulevard 5066.

BRIGHTON PARK medinis namas 
2 po 5—5 kambarius. Mainysiu ant 2 
flatų mūrinio namo. Turi būti po 4 
kambarius arba po penkis. Kreipkitės 
pas Wm. Gritėnas, 3241 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 5066. .

PARSIDUODA 2 f. 6—6— Room 
2916 So. Union Avė. 2 karų garadžius 
—$8,500. Kreipkitės pas Wm. Grito
nas, 3241 So. Halsted St. Boulevard 
5066.

MAINO garadžių namą ir biznį. 
Kas ką turite priimsiu i mainus. Ga
radžius yra 100x132. Randasi geroj 

! vietoj South Side ir yra bargenas. 
Del platesnių informacijų kreipkitės 
pas Wm. Gritėnas, 3241 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 5066.

2 PAGYVENIMU mūrinis namas, 
apšildytas, 2 karų garažas; parduo
siu arba mainysiu į bile kokj biz
nį arba bizniavą lotą ant 5420 So.'

SAVININKAS 
2554 W. 69th St.

SAUGIAUSIA VIETA >INIGAMS 
Mes parduodam visokia kaina 

mus, lotuu, farmus ir biznius po 
są Ameriką. Kurie turite ką ant 
mainymo, kreipkitės pas 

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

na- i 
vi- I 
iš-

PARDAVIMUI 3 flatų namas/po 
4 kambarius. Rendos $66 j mėnesi. 
Kaina $7,500. Cash $1,500. Narnąs i 
randasi 4005 S. Artesian avė.

715 W. 47 PI.. 4 flatai. Rendos 
Į $80 i mėnesį. Kaina 7,500, įnešti , 
$1,500.

Kreipkitės: •
J. VVILICKA, 

6634 S. Maplcwood avė.

garažą. Bargenas greitam pirkėjui,. 
tik biski pinigais, netoli 52 ir' 
Halsted st.

šaukit agentą:
1022 W. 51 str.

MARQUETTE MANO
NAUJAS mūrinis namas 2 po 4 ir I 

2 po 5 kambarius. Garu šildoma. 
Naujos mados. Tik už $27,000 arba 
mainysiu j 2 flatų namą arba bunga
lovv.

Atsišaukite pas
FANK H. SVVINSKY

FRANK R. Mc GARR OFFICE 
6355 So. Ashland Avė.

Tel. Prospect 2500

NAMAS medinis, 3 pagyvenimų, 
namas su Storu, 2 karų garadžius, 
pardavimui. Mainysiu i biznj arba j 
Cattage. Tel. Boulevard 7707.

įsigijimas namo išrištas
Pabudiivosim ant jūsų loto bun- 

gdow, 2 flatų arba apartmentinį 
Duosime dėl 15 metų morgičių be I 
nuošimčių per 3 metus. Del apsi
saugojimo pamatyk mano planus 
pirmiausiai. Geo. O. Ha<lwick, kon- j 
traktorius ir budavotojas. Phone 
1‘alisade 3163.

savo mti- 
kambarių, 
ir didelės 

viškos; rendos j metus <1140. Kai
na lik <8500. jmokėt $3000. Namas 
randasi Bridgeporte. Klauskit

A. K. MASIULIS 
Roosevejt 3469

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

1927 METU
šiaudinių skrybėlių sezonas pra

sideda Šiandie. Mes turime vėliau- 
' šių stylių ir paternų. Musų vieta 
skersai gatvės nuo Brighton teatro.

Anlon J. Stupay 
4220 Archer avė.

Phone Austin 4255
STANDARD HDWE. &

SUPPLY CO.
4319 W. Madison St.

įrankiai, Peiliai. Stiklai, Maleva, 
Elektros ir Piumbing^ reikmenys. 

Visas ta voras garantuotas.

BARGENAS TAI BARGENAS 
Medinis namas, 2 fialų po 4 kam

barius, lotas prie šalies, labai pui
kiai apsodintas medžiais. Parsiduo

da už $7509, reikia $3000 cash.
MEDINIS bungalow, 5 kambarių, 

, lotas 35. arti dviejų gatvekarių. Kai
na $6.200.

NAUJAS 6 kambarių marinis PUIKUS naujas mūrinis bunga- 
bungalovv, netoli 63 St. ir Craw- low, 5 kambarių. Parsiduoda labai 
Ford avė. Vanoję tile sienoj ir vir- pigiai. Priimsime antrus morgičius 
lnvė.į, garu šildoma, dideli kamba; už pilna prek'e. Western Avė. Realty 
riai, $750 įmokėti, kitus po $65 j Co., 6953 S. VVestern avė.
mėnesi, įskaitant nuošimčius. Klaus
kit Mr. Fikus. South VVestern Realty 
Co.. 9201 S. VVeslern avė. Beverly 
7330.

tuvėj, garu

4 KAMBARIU mūrinis bungalovv, 
ekstra kambarys, ant viškų, karštu 
vandeniu šildomas, ugnavietė, 
fotas, lietaus lašų vana, 2 karų 
rinis garažas, 32 pėdų lotas, 
brangiai, 7130 S. Maplevvood 
Republic 7057.

bu- 
inu- 
ne- 

ave.

PARDAVIMUI 3 augštų mūrinis 
namas, po 6 kambarius, 2 garadžiai, 
gasas, elektįra. Pigiai. 1635 So. Jef- 
ferson St.

PARDUODU bizniavą namą, štoras, 
užpekalv 3 kambariai, ant antro aukš
to 6 ruimai, 2 kai-ų garadžius. Mai
nysiu ant bizniavo loto. Namas ran
dasi prie didelio teatro. Savininkas 
ant antro aukšto, 5840 S. Kedzie Avė.

TURI BŪT imrduotas muro na
mas, akmeninio fronto, 6 ir 7 kam
bariai, garu šildomas, lotas 37yl25, 
garažas 2 karam. Prie parko ir bul
varo. Savininkas 5432 S. May st.

, BRIGHTON Park, proga bu- 
čeriui. Pardavimui grosernė, 
yra dau^ stako, prie biznio 
gatves, šioj grosernėj reikalin
ga bučernė, Hštakas vertus 
$3(X)0, parduosiu už $1850, 

2608 W. 47th Str.PARDAVIMUI 2 flatų medinis na- | 
mas, muro pamatu, pečiumi šildomas,1 
2 karų garažas, {plaukų $12000 j me
tus, kaina $7500, randasi netoli 69 St. 
ir Bucine avė. Carrol & l’aylor, >
1536 W. 69 St. Tel. Hemlock 0230 ta#° 
arba Republic 1052. mas, yra gasas ir vana, ant 3

 lotų, gatvė cementuota, nau
jas 2 karų garažas, cementinė-

i .BRĮDGĘPORT. . mis grindimis, didelė barnePardavimui arba mainymui antį * .
cottage arba bungalow 2 flatų mu- 18x20, kaina $7500. Ismokėjd- 
rlnį namų po 6—6 šviesius kamba- niais.

Vienatinis bargenas į Chi-
9 kambarių na-

rilis, karšiu vandeniu apšildoma ir 
viskas moderniškai įrengta po vė
liausios mados. Naujienos, 1739 So. i 
Halsted st. Box 933.

JOHN WILUAMS, 
3418 W. 61 PI.
Prospect 9883

1

5 kambarių
. mūrinis

bungalow 
karštu
vandeniu
šildomas

4329 S. Washtenaw 
Ave^

Naujas 
2 flatų 
mūrinis 
namas, 
Brighton 
Parke ir 
Marųuette/ 
Manor 
Atdara 
vakarais ir

dieną 
nedėlioj

RUBIN BROS.
Namų Budavotojai

4155 Archer Avė.
Netoli Richmond St

BRIGHTON'PARK
5 KAMBARIŲ cottage su ekstra 

lotu, geroje vietoje, CCCnft
didelis bargenas ......... 4*UwUU

. 2 AUKŠTŲ naujas medinis na
mas, 2—5 kambarių flatai, 3 mieg- 
ruimiai, platus lotas, geroj vietoj. 
Ekstra bargenas $8850

2 AUKŠTŲ medinis, ant cemen
tinio pamato, 2—4 kambarių flatai, 
platus namas, 30 pėdu lotas, netoli 
2 karų linijų, modemiš- 
kas. Bargenas .............

2 AUKŠTŲ, naujas mūrinis na
mas, 2—4 kambarių flatai, aržuolo 
trimas, platus lotas, geroje vietoje, 
parduosiu arba mainysiu i groser- 
nę ar bučernę, veikit greit.

MARQUETTE MANOR
2 AUKŠTŲ naujas mūrinis na

mas, 2—1 kambarių flatai, aržuolo 
trimas, 30 pėdų lotas, geroje vie
toje, netoli parko, 
Didelis bargenas .. ■ UvUU

MAINYSIU 2 aukštų mūrinį na
mą, 2—6 kambarių flatai, labai ge
roje vietoje, modemiškas, mainysiu 
j bungalow arba cottage.

MAINYSIU 2 aukštų murinj na
mą, krautuvė ir 3—5 kambarių fla
tai, garu šildomas, ąržuolu (rimuo
tas, geroje vietoje, Marųuatte Manor, 
mainysiu į bungahnv, cottage arba 
lotą.

MAINYSIU 2 aukštų naują mū
rinį namų, 2- 4 kambarių flatai, 
moderniškas, labai geroje vietoje, 
mainysiu j 2 aukštų medinį namą 
bile apielinkėje.

2 AUKŠTU naujas mūrinis, 2—5 
kambariu flatai, moderniškas, cash 
reikia $3900, kilus kaip rendą.

i B. R. PIETKIEWICZ 
2608 W. 47 St.

PARDAVIMUI 50 pėdų lotas S. 
W. kampas, 52-ros ir Turner avė. ♦ 
Arba mainysiu ant bile ko. 4345 S. 
Artesian avė. Tel. Lafayette 8242.

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis bungalovv, furnas šildomas, 2 
karų mūrinis garažas, puikioje vie
toje. netoli dideliu mokyklų ir baž
nyčių, kaina $9500, pigiau už cash, 
gera transoortacija.

6352 S. Rockvvell st.
Tel. Republic 9131

------ --------------- - ■ ■ -......... n .1- |

MPRINIS’ NAMAS ant 2 lotų par
davimui arba rendai, dabar yra ra-; 
kandų krautuvė. Parduošime su šla
ku arba be stako. Geroje vietoje. . 
Parduosime pigiai kas čia apsigy
vens. >

4524—26 S. Ashland avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMERIAI ATSIŠAUKITE
Paieškau Farmos nuo 10 iki 40 alC- 

rų Michigan valstijoje, Benton Har- 
bor apielinkėj, mainyti ant gražio 
4 flatų namo ant Marųuette Rd. ir 
Campbell Avė., 2 metų senumo. Far- 
ma turi būti arti vandens ir prie statė 
road, iš priežasties li^os turiu aplei
sti Chicagą.

Taipgi parduosiu savo gerai išdirb
tą gfosernę, gera vieta, geram 
nieriui; nemokantį išmokinsiu; 
duosiu labai pigiai.

Atsišaukite
H. BUCK, 

Grosery Store, * 
5308 Wentworth Avė. 

Phone Yards 4423

biz- 
par-

2‘/2 AKRO NETOLI OGDEN 
AVĖ.

Netoli nuo Downer’s Grove 
Stoties, 45 minutės važiavimo 
iš vidurmiesčio. Žemė juodže
mis, tinka dėl vištų farmos, 
vaisių arba daržovių. Parduo
siu pigiab dėl užbaigimo rei
kalų, $375 cash, kitus išmo
kėjimais. Del smulkmenų rašy
kit 608 S. Dearborn St., Room 
840, Box 3304.

TIKRAS ROJUS
Jei nematei dar Rojaus, tai atva

žiuok ir pamatyk ir kitam pasakysi. 
95 akrų ūkė, 25 galvijai, 19 avių, 4 
arkliai ir mašinos, mūrą stuba ir 
tvartai, pačiame mieste, $8500. , 170 
akrų, gera žemė, miškas, budinkai, 
$4200. 80 akrų, gera žemė, gyvuliai, 
padargai, $6500. 40 akrų, 4 karves, 
2 arkliai, 2 kiaulės, vištos, $3000. Vi
sų laukai apsėti, išmokėjimais. The 
Andrekus, Real Estate, Pentvvater, 
Mich.

UK£S, ŽEMES
Mes turime visokio didumo ūkių, su 

sodnais, su upeliais, ant krantu eže
rų, dėl pirkimo ir mainymo, 167 ak
rai su budinkais, gera žemė, $4500. 
160 akrų, gera žemė ir budinkai, 
$4000. 120 akrų ‘bu gyvuliais, visko 
pilna, $9000. 100 akrų, su viskuom,
$3800, 40 akrų su viskuom, $4900. 
Michigan I^and Co., Box 107, 
Pentvvater, Mich.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
80 ąkrų, 2 mylios nuo miesto, 6 

kambariu stuba, didelė barnė, sal
io, vėjinis malūnas dėl vandenio ir 
kiti budinkai, 10 akrų miško. Tin
ka dėl pieninkystės, vištų, vaisių, 
daržovių ir javų farmai.

Bargenas cash.
C. E. SMITU, 

NORIU JUDSON, IND.

204 akrų farma mieste, didelė 11 
kambarių stuba, 2 augštų barnė, 4 
arkliai, 13 karvių. 500 vištų, daug vi
sokiu mašinų, kuiną $16,500. Del 
smulkmenų rašykit, Paul Eyųch, Car- 
ney, Mich. t

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

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

Industrial Ix>an Service
1726 W. Chicago Avė. 
kampas Hermitage Avė.

Atdara vakarais iki 9 vai. apart 
rėdos ir pėtnyčios.

WM. DAMBRAUSKAS
Lietuvių mufuotojas. Esu pasiren

gęs tamstoms patarnauti, kuomet 
fųs mufuositčs, arba reikalausit ang
lių, tai kreipkitės pas mus, mes at
liksiu darbą pigiai ir teisingai. Ma
tykite mumis pirmiausia.

817 West 34th St.
TeL Boulevard 9336

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

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

8OSTHE1MS, 1912 So. State St.
sė

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

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

BILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. Dearborn 4406

STOGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas.už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 

į apielinkėj. įsteigta 34 metų senu- 
j .nę. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo ištaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

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

Phone Lawndale 0114

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atliksirr 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

HOME 
CONSTRUCTOR

Miscellaneous
įvairus

Budavdju namus, garažus, taisau 
ienus namus ir darau bile reika- 

i lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau rakandus-fixtures ofisams 
irba krautuvėms. Atlieku bile kuri 
larnenterystės darbą. Taipgi ivedu 
ipšildymą i namus. Reikale atlikti 
viršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.

I HOME CONSTRUCTOR

KONTRAKTORIUS
Būdavo j u namus ir taisau 

Pigiai ir greitai
S. A. ZOLP
927 W. 34th Place 

Boulevard 0527

ELECTRIC KONTRAKTORIH>
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

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

Phone Victory 7452

UŽ $5 PERMANENT WAVE
Pasakyk savo moterei.
Naujas metodas, Ekspertų darbns. 

Garantuojame. Tel. State 1887 dėl 
susitarimo.

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikon 
malevą, popierą', stiklus ir t. t.

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

APSIRENGKITE GRAŽIAI 
Turėsit pasisekimą

Gerdą rųšies vyrų aprėdalai. Di
delis pasirinkimas visokių mlerų 
VVilson Bros, marškinių, apatinių, 
nosinių, kaklaraiščiu, pančiakų. dir
žų petnešų, Portis Bros, skrybėlių, 
kepurių ir darbinių aprėdalų.

BARNEY PETKAS
4171 Archer avė., S. E. Cor.

Richmond St.

1739 South Halsted St. 
Te]. Roosevelt 8500

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Te). Cicero 130.

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette ^05—8700

Chicago

Educational
Mokyklos

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

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybės, knygvedystės, 

i stenografijos ir kitų mokslo Šakų. 
AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA

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

AR JUS NORITE
didesnj užmokesnj, geresnes darbo 
tąlygas? Leiskite mums jums pagel
sti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lal-

BRIDGEPORT PLUMBJNG
AND HEATING CO.

Garo ir vandenio šilumą į- 
veda, įrengia arba naujus nn- mokame besimokinant. Irgi mokina
mus kas norite įsivesti šilumą, ‘P® instrukcijos $15.00 ir
tai dabar laikas, nes yra piges
nis materiolas ir liuosesnis dar
bininkas.

’ Tel. Boulevard 3787
Residencijų Tel. Boulevard 

5134, G. Mileris ir J. Mickevi-i 
čius, 3500 So. Union Avė. City, yra labai svarbu mokėti kiekvienam 
------------------------------------------- - gyvenančiam šioje šalyje. Kurie kal

ba gerai angliškai visur turi pasise-

me važinėti.
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOCL
1IH W. Madison Strssi

ANGLŲ KALBA

OLKEN ELECTRIC CO.
Kuri gyvuoja per daug metų, da- kimą jr pįrmybę. Anglų kalbos ,arit- 
W.r47CSt j S“V° * 61 melikos' knygvedy»tb«, pilietybes ir 

1525 W. 47 St. daug kitų dalykų gali lengvai ir grei-
Mes, kaip ir visados, duodame 

goriausi patarnavimą {vedime elekt
ros | senus ir naujus namus. Taip- < . , .
gi parduodame fikčerius ir elektri-! (corresP°ndence). Platesnių paaiški

nimų klausk laišku.

tai išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje per laiškus

kos dalykus kuopigiausiomis kai
nomis. Reikalui priėjus, kreipkitės 
prie musų. Musų patarnavimu busit 
užganėdinti.

OLKEN ELECTRIC CO.
1525 VV. 17 St.

Yards 3326

G. LEVESKIS 
1318 W. 12 St. 

Los Angeles, Calif.
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K. Baronas

Jis užsiimdavo kristologra- 
fija. Nė prieš tai, nė po to aš 
nemačiau jokio gyvo žmogaus, 
kuris butų užsiėmęs kristalo
grafija. Todėl man sunku 
spręsti — ar yra kokie viduji
niai ryšiai tarp jo charakterio 
ypatybių ir kristalografijos, ar 
tos ypatybės nėra tik jo pasi
rinktosios profesijos įtakoj.

Jis buvo jaunas petingas vy
ras su šviesiais plaukais, raus
vomis pilnomis lupomis ir taip 
permatomomis akimis, kad dagi 
nesmagu buvo j jas žiūrėti: tar
si žiuri Į atdarus svetimo buto 
langus, kur visos gyvenimo 
emocijos- Įvyksta pilniausioj aik-

Jj galima buvo klausinėti a- 
pie ką tik nori — jis neturėjo 
savo gyvenime nė paslapčių, nė 
tamsių dėmių, — dėmių, kurios, 
kaip leopardo orą, puošia visa 
nuodėmingą žmoniją.

Aš skaitau jį kvailiu ir todėl 
musų pažintis kvailai ir prasi
dėjo: kartą vakare aš sėdėjau 
savo kambary (butas susidėjo 
iš eilės kambarių, kuriuos iš
nuomodavo suktas šeimininkas), 
sėdėjau ramiai, dirbau, — urnai 
girdžiu už sienos kojų baldimą- 
si, kokį tai riksmą, staugimą ir 
dėjavimą...

Aš pajutau, kad už sienos at
sitiko kas-nors baisaus. Mano 
širdis sudrtliejo, aš pašokau, iš
bėgau iš kambario ir pravėriau 
gretimas duris.

Vidury kambario stovėjo pe
tingas vyras, apsisiautęs raudo
na antklode, sofos paduškaitę 
užsimovęs ant galvos ir trypė 
kojomis, staugdamas, šokinėda
mas ir visaip kraipydamasis.

Užgirdęs atidaromas duris jis 
atsigryžo prit- manęs 
ręs slėpiningą veidą,

ir pada- 
persergė-

prie ma
nęs priprato, o jūsų gali išsigąs
ti. Jis visą kelią verkė, o da
bar nutylo....

Ir pridūrė su išdidžiu savimi 
pasitikėjimu:

Tai dėl to, kad aš radau 
tikrą būdą jį užbovyti. Jis žiu
ri ir tyli.

—Kas “jis?“ — nusigandęs 
paklausiau aš.

Jis, kūdikis. Aš radau jį 
gatvėj ir partempiau namo. 
Dar nežinau, ar tai vaikas, ar

irti. Jis

dušios.
piautų.

Rėkė
Aš ir

geriau policijos

Iš tikrųjų, ant sofos, apdėtas 
paduškaitėmis, gulėjo mažas 
kudiks ir didelėmis įremtomis a- 
kimis žiurėjo į savo linksminto
ją....

—Kokia čia kvailystė? Kur 
jus jį radote?

Aš radau jį čia, tarpgatvėj, 
kur nėra gyvos 
jis, tarsi jį kas 
paėmiau.

—Tai jį butų
nuovadon nunešti.

Na, štai! Ar jis ką užmu
šė, ar kų? Puikus vaikas! A? 
Ar ne tiesa?

Jis su neramumu mylinčio tė
vo pažiurėjo į mane.

Tuo laiku kūdikis pravėrė 
burną ir iš visų pajėgų pradė
jo rėkti.

Jo globėjas vėl pradėjo tryp
ti kojomis, šokinėti, mosikuoti 
antklode ir keisčiausia kraipy-

Pagalios pavargęs sustojo ir, 
atsikvėpęs, paklausė:

Ar nemanot, kad jis yra al
kanas? Ką “tokie” valgo?

—Štai “tokie?0 Aš manau, 
kad jų meniu susideda iš moti
nos pieno.

Hm! Istorija. O kur gali
ma gauti? To pieno?

k I —Taip! Pasakykit ką jus
darytumėt, jei jus pabučiuotų 
svetima moteris ?

—Graži? — su 
prityrusiems cinizmu 
siau aš.

—Ji graži, bet aš 
kad šiame atsitikime 
kokią nors rolę,

—žinoma, tai smulkmena, 
pritariau aš, sulaikydamas šyp
są. — Bet tokiuose dalykuose 
kartais panaši menka smulk
mena būna 
kas kitas.

—Na, taip! O atsitkime su tys, 
manim, svarbiausias dalykas ko 
tai ir yra baisiausias. Pas iro-Į
dė, kad ji — ištekėjusi! ,

Aš. švilptelėjau:
— Reiškia, jus bučiavotes, o 

vyras pamatė?!
— Ne tai. Viena, ne “mes 

bučiavomės,” o ji mane pa
bučiavo. Antra, vyras nie
ko ir nežino.

—Tai kas gi jus tai rūpi
na ?

—-Matote... Tai pirmas to- 
kis rtsitikinas mano gyveni
me. Ir aš nežinau kaip pa
sielgti. Apsivemti su ja — 
negalima. Pašaukti dvikovon 
vyrą — už ką? Kuo gi jis 
kaltas. Ak! Tai atsitiko man 
pirmą kartą gyvenime, 
niava ir nemalonumas, 
skui — jei ji ve ’ilsi 
!um jai bučiuotis su 
mais?

—Alioša!
—Na?

nustebintai

priprastu 
paklau-

nemanau, 
tai loštų

aš pereitą kartą sakiau jums, 
kad botanika visgi yra svar
besnė nei jūsų kristalografija. 
Apie zoologiją ir fiziologiją aš 
jau ir nekalbu.

—Taip... — užsimąstęs tarė 
jis, žiūrėdamas j langą skai
sčiu, tyru žvilgsniu.’ Jeigu 
ne alyvos —aš ir nebūčiau 
sužinojęs, kad ji mane myli.

Jis sėdėjo užsimąstęs, įsigi
linęs į savo naujus, tokiuos 

svarbesnė, negu keistus ir saldžius pergyvėm
imus, o aš žiurėjau į jį ir min- 

- mintys gudraus cini- 
rausėsi mano galvoj.

Taip, broleli... Dabar tu 
.patirsi gyvenimą... Patirsi, 
’ kaip ir kode! bučiuojasi mote-

Pa tirai iš savo vaikų, 
budu juos maitinti, o 
galbūt sužinosi, kodėl 

bučiuoju ne tik savo 
bet ir svetimus jaunus 

Raiįiy.bė tavo pele- 
i

rys... 
kokiu 
paskui 
pačios 
vyrus,
vyrukus.
nams, baltoji vprn

ratmys
Italijos valdžia ambasadorium

Pai- Francijai paskyrė grafų Manzo- 
Ir pa-

— tai
sveti-

Indija, pasak jo, sparčiai mo
dernizuojąs!. Pasireiškia dide
lis bruzdėjimas ir darbininkų 
tarpe. Pastaruoju laiku žy
mų vaidmenj pradeda vaidinti 
Shiva Rao, kuris vadovauja dar
bininkų organizacijoms mieste 
Madras.

Furtwaengler sako, jog tarp 
Siuva Rao ir Ferdinand Las- 
salle’o yra daug panašumo. At
eityj esą Rao los Indijos darbi
ninkų judėjime tokią pat rolę, 
kokią LassaDe lošė tarp Euro
pos darbininkų.

MOKSLO KRONIKA
Epilepsija ir maistas. T 

kiekvienam yra tekę matyti 
žmogų, kuris serga epilepsija 
(nuomaru). Tai baisi liga, 
šiurpu žiūrėti, kuomet epilep
tiką ima tąsyti liga. Jis pa- 
krinta ant žemės, tamposi, dau
žosi, o pro jo burną tankiai 
pradeda eiti putos.

Tąja liga sergančių žmonių 
nėra taip mažai, kaip manoma. 
Apskaičiuojama, kad kiekvie
nam tūkstančiui išpuola vienas 
epileptikas. Ligos priežastis 
dar ir iki šiol nėra tikrai žino
ma. Vienok spėjama, kad tai 
pareina nuo ypatingo nervų pa
krikimo. Dabar kyla klausi
mas, kas gimdo tą nervų pakri
kimą?

Prieš ketvertą metų viename 
Illinois valstijos- kalėjimų tapo 
pastebėta, kad tam tikra mais
to rųšis žymiai palengvina ligą. 
Pas epileptikus nuomaris pasi
reikšdavo daug rečiau ir leng
vesnėj formoj.
Post-Gradute Hospital susido
mėjo tuo faktu. Keliems speci
alistams neurologams tapo pa
vesta ištirti maisto įtaką epilep
tikams. Tyrimas užsitęs apie 
šešetą metų. Tyrimo vyriau- 
sais tikslas bus įrodyti, jog 
kai kurie žmonės negali tole
ruoti tam tikro maisto. Tas 
maistas pagimdo jų sistemoj 
nuodus, kurie ir yra nuomario 
priežastimi. Kitais žodžiais sa
kant, tyrimas parodys koks y- 
ra santykis tarp maisto ir epi
lepsijos.

Patvirtino Einšteino teoriją. 
Prieš kiek laiko laikraščiuose 
buvo pranešta, kad prof. Day- 
ten C. Miller, iš Case Scbool of 
Applied Science, Mount Wilson 
observatorijoj (Kalifornijoj) da
rė eksperimentus, kurie nesu
tinka su Einšteino reliatingumo 
teorija. Tačiau dabar praneša
ma iš Bulino, jog Belgijos mok
slininkai prof. A. Piecard ir Dr. 
E. Stahcl padarė maždaug to
kius pat eksperimentus, kaip ir 
prof. Miller. Skirtumas tik 
tame, kad jųdviejų eksperimen
tai buvo atlikta daug tiksliau, 
negu Amerikos profesoriaus. 
Remdamiesi savo eksperimen
tais, belgų mokslininkai tvirti
na, jog paskilbusio Einšteino 
reliatingumo teorija yra teisin
ga.

Studijuoja Atlantiko vandeny
ną. Vokiečių valdžia finansuo
ja ekspediciją, kurios vyriausias 
tiksiąs yra tirti pietinį Atlanti
ko vandenyną. Ekspedicijai va
dovauja prof. Merz. Ekspedici
ja plaukia laivu “Metcor.” Šlie
jama, kad ji padarys apie 80,- 
000 mylių. Prof. Merz savo ži
nioj turi visą štabą moksliniu 
kų, kaip tai: chemikų, geologų 
meterelogų, biologų ir tt. Eks 
pedicija tyrinėja vandens sudė
tį, temperatūrą, įvairių srovių 
kryptis ir kitus dalykus. Eks
pedicijos darbas einąs labai 
sklandžiai. Surinkta esą labai 
daug įdomios medžiagos, kuri 
turėsianti didelės kiek praktiš
kos, tiek moksliškos vertės.

Beveikftojų išpuolė tik 16 mirčių. Nuo 
to laiko dalykų padėtis žymiai 
persimainė. Tarp farmerių 
-nirtingumas pasiliko maž daug 
pastovus, kuomet mieste jis ge
rokai sumažėjo. šiandie Ne\v 
Yorko mieste mirčių tūkstan
čiui gyventojų išpuola 
negu tarp farmerių. 

Kodėl taip yra ? 
miesto gyvenimas yra 
nis? Atrodo, kad taip. Tačiau 
reikia žinoti, jog New Yorke y- 
ra labai daug jaunų žmonių. 
Daug jaunų žmonių atvyko iš 
Europos, daug jų atvyksta ir iš 
įvairių Amerikos dalių. Taip 
dalykams esant mirtingumų 
oalyginimas nebėra tikslus.

Bet kuomet palyginame vai
kų mirtingumą, tai ir tąsyk ma- 
ome, kad miestas yra geresnėj 

■ladėtyj. Sakysime, New Yor
ke, proporcingai imant, vaikų 
riažiau miršta, negu fermose. 
Sveikatos žvilgsniu farmerių 
/aikai stovi žemiau, negu mies
telėnų vaikai.

Visa tai gan keistai skamba. 
Ink priimta yra manyti, kad 
armose sveikiau gyventi, negu 
mestuose, o tuo tarpu faktai 
kalba visai ką kita. Tiesa, o- 
ras farmose yra tyras. Bet vien 
ik oru gyventi negalima. Svar
ių vaidmenį vaidina sanitariš
kos sąB’gos. Kuomet miestai 
uo tolyn, tuo darosi labiau sa- 
litariški, tai farmos sanitariš
ku atžvilgiu labai lėtai teprogre- 
aicja. Tatai ir yra vyriausia 
oriežastis to reiškinio, kad mie
linose mirtingumas mažėja, o 

i’armose pasilikka jis beveik pa
stovus.

mažiau,

Nejaugi 
sveikes-

Dabartinėmis sąlygomis rink- 
naujas Seimas negalima.
Taip rašo smetonininkų “Lie

tuvis,” taip nutarė smetoninin- 
ku suvažiavimas.v

Stirnas rinkli negalima todėl, 
kad nėra tokios konstitucijos, 
kuri patiktų Smetonai.

Kol bus pagaminta “smeto
niška0 konstitucija, praeis ne
mažai laiko. Todėl šiais me
tais Seimo rinkimų nebus. Tai 
skelbia ‘Lietuvis.”

Bet kuriuo budu bus galima 
pagaminti naują konstituciją, 
kuomet, sulig dabartinės kons
titucijos, tatai gali padalyti tik 
Seimas?

Voldemaro profesoriška gal
va tą problemą labai lengvai iš
sprendžia.

Reikia atsiklausti “tautos va- 
liosč”

Bet ar yra toks dalykas, kaip 
“tautos valia?”

ti

New Yorko

ni.
Manzoni pirmiau tokios pat 

pareigas ėjo Rusijoj. Paryžiaus 
laikraščiai dabar rašo, jog Mas
kvoj su vienu komisaru Manzo
ni turėjo gan juokingą pasikal-

— Kuo tu užsiėmei visą sa- bėjimą. 
vo gyvenimą?

—Aš jau jums sakiau: kris- 
talogija.

—štai
i tarimas.
tunika...
kį praplės jūsų regratį.
kriljlografija... ji, i

mano draugiškas
Užsiimkite nors
Visgi tai nors

pa- 
bo-

Mes keistai vienas į kitą pa
žiūrėjome , bet musų dūmoji
mus tuojaus pertraukė barški- 
nimasis į duris.

įėjo graži mergaitė ir krei
vai žvilgterėjusi į mane, tarė:

—Alioša, aš atnešiau paimti) 
nuo tavęs knygą lekcijų prof.... 
Kas gi čia toks?

Kūdikis. Gatvėj radau. Tie
sa, malonus?

Mergaitė prišoko prie kūdi
kio: pabučiavo jį, pataisė vys
tyklus ir klausiančiai pažiurėjo 
į Aliošą.

— Kodėl jis verkia?—paklau
sė jis.

— Nežinau. Aš niekuo jo 
nenuskriaudžiau. Turbut jis al
kanas.

—Tai kodėl jus nieko nedaro
te?

— Ką gi aš galiu daryti?! 
šiai šis ponas (jis, rodos, nusi
mano apie tokius dalykus...) 
pataria pavalgydinti jį krutinę. 
Uit t 'pačios sutiksite, negalime 
gi mudu su juo...

Tuo laiku jis* žvilgterėjo j 
jauną, turbut dar šį pavasarį 
pražydusią mergaitės krutinę ir 
jo veidas džiaugsmingai prašvi
to.

Klausykit, Nalaša... Ar ne
galėtumei jus.... t

—Ką tokio? — 
paklausė mergaitė

—Ar negalėtumėt jus.... pa
penėti jį krutinę? O mes tuo 
tarpu išeitumėm į kitą kamba
rį... Mes nežiūrėsime.

Nataša paraudo i' 
šaknų ir piktai pasakė:

Klausykite... Visokiems juo
kams yra ribos... Aš nesitikė- 

. au iš jus.... i
—Aš nesuprantu, ko čia įsi

žeisti? stebėjosi Alioša. — 
<udikiui reikalinga moteriška 
erutinė, ir aš maniau....

- Jus arba kvailys, arba niek
šas, — kuone verkdama pratarė 
mergaitė, nuėjo prie sienos ir 
sibedė veidu į kampą.

- Ko gi ji koliojasi? — nu
stebintai paklausė manęs Alio
ša. štai jus — žmogus pa
tyręs... Kas gi blogo, jei mer
gaitė papenės....

Aš atšokau į kitą kampą ir 
slėpdamas veidą į ski jietaitę pa
sileidau juokais.

Paskui pašaukiau jį:
—Eikš čia... Pasakykit, kiek į 

jums metų?
Dvidešimt du. Tai kas?
Kuo jus užsiimat?

- Kristalografija...
Ir jus manote, kad ši mer- atsakiau: 

gaitė gali papenėt kūdikį... —Aš mėgstu alyvas.
—lai kas jai.... gaila, ar kų? augalas daugmečių rųšies į ma-
Mano pečių drebėjimas pasi

darė tiek aiškus, kad jaunoji 
porelė galėjo įsižeisti. Aš mos
telėjau ranka, išbėgau iš kam
bario, nubėgau pas save, įspau
džiau galvą į pagalvę ir atida
riau visas kvatojimo triubas. 
Kitaip bučiau plyšęs, kaip plyš
ta vaikų pūslelė, kada prie jų 
prikiša degantį papirosą...

Už sienos buvo girdėtis gar
sus pašnekėsią. Paskui vis
kas nutilo, durys trinktelėjo ir 
koridoriuj pasigirdo dvi poros 
kojų.

Matyt, šeimininkas ir vieš
nia, susitaikę, išėjo ieškoti iš
tikimesnių rankų pavesti sa
vo turtą.

O ta 
tikrųjų... 
man vi- 
maloni,iki plaukų istorija taip

taip nemaloni.;:; - • •
—Hm... O su Nataša susi- 

taikėt?
Taip, atsakė, paraudęs.

Ji man paaiškino, ir aš supra
tau, koks aš kvailyjs.

—Alioša, mielas... — už
klausiau aš. — Ar galima jus 
pabučiuoti ?

Jis sugėdintai nusišypsojo ir 
turbut prisiminęs asociaciją su 
guvia dama, tarė:

—Jums — galima.
pabučiavau jį, kaip ga- 
nuraminau ir paleidau jįĮėjau 

sau.

Už 
kėsio, 
ne, pažiurėjo į kertę ir pasi
teiravo:

—Pasakykit man, kaip j jus 
veikia alyvos?

Aš pripratau prie siepnin- 
gų vingių jo tyros gaivios min

ties. Todėl, nesistebėdamas

kelių dienų po to pašne- 
jis bailiai atėjo pas ma-

Tas

Antrą kartą aš pamačiau 
Aliošą už poros savaičių. n

Jis užėjo pas mane labai su
sijaudinęs.

—Aš atėjau pas jus pasi
tarti.

—Kas-nors atsitiko?
klausiau aš, užsikrėsdamas jo 
susirupinimu.

pa-

ne veikia labai gerai.
—Jeigu ne alyvos — i 

panašaus nebūtų atsitikę 
nuleidęs akis prabilo jis. — 
Tas “daugmetis” augalas, kaip 
jus jį vadinate, — baisus!

—O kas?
—Mes sėdėjome ant suolelio 

sodne. Kalbėjomės. Aš aiš
kinau jai skirtumą tarp sta
laktito ir stalagmito — ir urnai 
— pabučiavau!!

—Alioša! Pabuskite! Jus?
Pabučiavote? Ką?

—Ją, Natašą.
Ir etisindamąsis, pridūrė:

Labai alyvos kvepėjo. Gal
va sukėsi. Nežinodamas 
daugmečio augalo ypatybių — 
negaliu dagi suprasti: ar aš 
kaltas, ar ne.... Štai aš ir 
norėjau sužinoti jūsų nuomo
nę.

—Kada vestuvės ? — lako
niškai paklausiau aš.

—Už mėnesio. Vienok, kaip 
jus atspėjote?!... Ji mane... 
myli!...

—Ir *ką jus kalbate?! 
kis supuolimas?!

nieko

to-

Ko
Pamenate,

į Atvykęs Maskvon, Manzoni1 
esą pirmoj vietoj nuvyko į už
sienių reikalų komisariatų, kad 
patirti apie priimtus formalu
mus dėliai kredencialų įteikimo.

“Kaip jus busite apsirengę?”
— paklausė italų pasiuntinio 
vienas komisarų.

“Žinoma, pilnoj uniformoj ir 
si vusais ma>no ordenais,0—at
sakė pasiuntinys.

“Jūsų skaistybe,” įsimaišė ki
tas komisaras, — “draugas Ka
leni nas jūsų priėmimo ceremoni- ' 
joj dalyvaus paprasta sermėga 

‘apsirengęs ir su batais.”
“Tai niekis,’’ atšovė Manzoni, 1 , , . x .

“vienok tikiuosi, kad drauflas I mo. kad butų pavargę hezuv.s.
. . V ; Sems Sirvydas šventą teisv-Kalenmas bus apsimovęs ir ke-L ‘ ,v. . .. . "bę pasakė. Pavyzdžiui, jis jau 

bėgiu kelių metų kartoja, kad 
buk socialistai sakę, jog “Lietu
vai nei cento,” q vienok jo lie
žuvis dar nepavargo.

Smetonos-Voldemaro “lietu
vis” atsako, jog tokio dalyko 
nėra. Vienok nežiūrint j tai, 
kad butų galima naują konsti
tuciją priimti, reikia atsiklaus
ti “tautos valios,” kurios visiš
kai nėra!

Taip “gudriai” filosofuoti ga
li tik puisausvaros netekę Lie
tuvos smurtininkai.

“Vienybė0 sako, kad senatvei 
besiartinant visi kūno organai 
paprastai ima pavargti. Ta
čiau ji nežinanti tokio atsitiki-

lines../’

“Drauge” tilpo labai įdomi 
korespondencija iš Clevelando a- 
pie Leonardo šimučio prakal
bas. Reporteris tarp kitko rar 
šo:

Taip-gi gyvu žodžiu nupiešė tą pa
sibaisėtini) vaizdą, kuomet laetuvos 
studentija demonstravo prieš minis- 
terio Plečkaus ( ?) anti lietuvybės pa
reiškimą, o kurios nuogas galvas, dai
nuojant Lietuvos himną, bolševikų 
gauja nagaikomis kapojo, arba kaip 
seneliui Bulotai, niekšas drožė su laz
da per galvą. Anot gerb. kalbėtojo, 
šis atsitikimas turėtų būti pabrėžtas 
auksinėmis raidėmis lietuvių istorijoj.

Jeigu šimučio kalboje buvo 
tik tiek senso, kiek Reporterio 
aprašyme, tai jo vardas lietuvių 
istorijoj prisieis anglimi “pa
brėžti.”

Oxford — tai vienas žymiau
sių Anglijos universitetų. Jį 
lankė garsus anglų mokslinin
kai, filosofai ir šiaip visuome
nės darbuotojai. Senovėj Ox- 
ford buvo ne toks, koks jis y- 
ra dabar. Iš jo buvo pašalinta 
už įvairius “prasikaltimus” ne
mažas būrys vėliau pagarsėju
sių vyrų. Sakysime, 1811 m. iš 
universiteto buvo pašalintas vie
nas žymiausių Anglijos poetų, 
Percy B. Shelley, už bedievybę. 
Mat, jis parašė pamfletą vardu 
“The Necessity of Atheism.” Iš 
universiteto buvo taipgi paša
linti garsus garsus istorikas 
Gibbon ir filosofas John Locke. 
šiandien tiems “atskalūnams” 
universitetas turi pastatęs pa
minklus.

Tikra bėda, kuomet šiaučius 
ima pyragus kepti. Išeina nei 
šis, nei tas.

Tai rašydamas turiu galvoj 
p, K. S. Karpavičių, kuris jau 
yra parašęs keletą atsiprašant, 
dramų.

Dalia r pasirodė jo nauja dra
ma vardu “Galiūnas.” Fabula 
dramai imta, kaip autorius sa
ko, “iš lietuvų pasakiškų ko
vų su žmogėdžiais gilioj seno- 
veje.”

Drama parašyta nepaprasta 
kalba, štai jums pavyzdžiai:

“Milda, nepanešdama meilės kančių 
prie Igliono, sugalvojus klastą, norė
dama Iglioną pagauti | savo pinkles, 
žinodama kuriuo keliu pareis Iglio- 
nas su kitais vyrais iš medžioklės, pri
siriša savo prie medžio ir pradeda 
spiegti kad ją gelbėtų'.

Arba:*
“Vaidilai su kitomis vaidilutėmis 

pasigendant Mildos, tuo sykiu pasi
girsta garsai ‘Sudegint! Sudegint’. Ir 
jiems manant kad atveda sugautą 
prieSą degint, pasimato atvaroma Mil
da, kurią įtūžus minia atveda sudegi
nimui”.

Nežinau, ar “lietuvių” pasa
kiškų kovų žmogedžiai” kalbė
jo tokia kalba, kokia p. Karpa- 
yičius parašė savo “Galiūną.” 
šiandien betgi vartoti tokią kal
bą yra didžiausias 
mas. šlykštesnio 
kymo sunku butų 
“Saulės,* skiltyse.

Vienoj dramos vietoj skaito
me:

“Iglionai, brangus mano, 
Pagalvok tik ką sakai: 
Apgailėsi žoddžių savo— 
Kada bus jau pervšlail”

Kur sveikiau gyventi—mieste 
ar kaime? 1910 m. New Yor
ko mieste kiekvienam gyvęnto- 
jų tūkstančiui išpuolė 22 mirti. 
Tarp tos pat valstijos farmerių 
mirtingumas tąsyk buvo daug 
žemesnis — tūkstančiai gyven-

Nesenai Indiją aplankė vokie
čių rašytojas F. J. Furtwaenger.

pasityčioji- 
kalbos dar- 
surasti net

Jeigu p. Karpavičius butų 
galvojęs, kai jis tą savo nelem
tą dramą rašė, tai tas nevykęs 
kūrinys vargu butų ir pasiro
dęs.

Iš tiesų yna blogas reikalas, 
kuomet dramos rašoma be jo
kio galvojimo.

—K. Sėjikas.

Plaukai ir rasė. Iš plaukų 
mbkslininkai gali pasak51! ku
riai rasei žmogus priklauso. Ty
rinėjimai Chicagos universite 
larodė, kad mongolų plaukas y- 
a sunkiausias, o negro leng

viausias. Be to, tapo patirta, 
kad baltveidžių moterų plaukai 
paprastai auga iki 44 colių; au
gimui reikalinga apie keturi me
lai. Vyro plaukai bėgiu to lai
ko išauga nuo 12 iki 16 colių 
ilgio. Apskritai imant, vyro 

yra sunkesnis, neguplaukas 
moters.

Varliu auginimas. Pasitaiko, 
kad Japonijoj už veislinių varlių 
porą mokama $48. Varlių au
gintinas pastaruoju laiku ten 
pasidarė gan pelninga pramo
nė. Mat, varlių kojos naudoja
ma kaipo maistas. Daug varlių 
Japonija importavo iš Jungtinių 
Valstijų. Gi dabartiniu laiku 
Tokyo universitete daroma ban- 
Jymai, kaip geriau varlės au
ginti. —K. A.

JUOOKAI

gyvatė!” piktai prašnyp-

gyvačių kerėtoja,” atsa-

“Tti
štė ji.

“Tu
kė gudrus Adomo sudus.

Ji tada nusišypsojo ir mote
riškai jam atleido.

“Aš naudojuos- iš kitų žmo
nų klaidų/’ sušuko kunigas, 
dėdamas į kišenių pinigus už 
šliubą.

nenuplovei prieki-

Aš niekad neplau- 
laiptų, kada nesu

Ponia: Tu 
nių laiptų.

Tarnaitė: 
nų priekinių
užsimovus plonučių sžkaisČių 
pančekaičių ir auksinių garte- 
rių.

Visi laikraščiai dabar daug 
rašo apie gimimų skaičiaus su
mažėjimą. Aš manu, kad tai 
paeina nuo to, jog dabar ma
žiau vaikų gimsta.
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Fotografijos istorija
Fotografija yra kūdikis opti

kos ir chemijos. Devyniolikta
me šimtmetyje tos dvi mokslo 
šakos pasiekė aukštą laipsnį, ta
da ir fotografija laipsniškai 
vystės.

(farsus švedų chemikas, C. 
XV. Sclnele, pastebėjo, kad si
dabrinis chloridas greitai pa
tamsėja, jeigu tampa užgautas 
per violetinius arba mėlynus 
spindulius, bet ne taip greit pa
tamsėja pi r geltonus arba rau
donus spindulius. Violetiniai 
spinduliai per penkiolikę sekun
dų tiek patamsina sidabrinį 
chloridą, kiek raudoni spindu
liai i>er 20 minučių.

Apie vidurį šešiolikto šimt
mečio italų filosofas Baptistą 
Porto išrado Camerą Obscurą, 
t. y. įrengė tamsų kambarį, pa
darė langinyčioje mažą skylutę 
šviesai įeiti, ant priešingos sie
nos gražiai atsivaizdino kas bu
vo matoma lauke prieš langą, 
tiktai išvirkščioje formoje, ki
taip pasakius, aukštyn kojomis, 
žemyn galva. Porto tą išvaizdą 
pagerino labai žymiai sekančiu 
budu: į langinyčią įdėjo porą 
lensų ir veidrodį, kaipo reflek
torių. Tada ant paklodės tam
siame kambaryje atvaizdino pa
veikslą daug aiškiau ir skais-

<
» *

'6

čiau jau nebe i&vii-kše-iij., bet 
teisingą išvaizdą. Iš visų apy
gardų žmonės plūdo žiūrėti Jo 
vaizdingo įrengimo. Nekurie 
turtingi dvarponiai pradėjo įsi
rengti toli nuo namų tamsius 
kambarėlius ir žiūrėdavo ant 
atvaizdintų laukų, miškų, kal
nų, sodų ir tt.

Prancūzas Nicephoro Niepce 
išrado degutą (judėjos degutą, 
kurio rados apie Mirusias jūres 
ir Kaspiko jūres ir kitur). Pra
skydęs lavendriniu aliejų pas
kui dailiai plonai užtepė ant 
akmens arba metalinės* lentukes. 
Tas praskystas degutas greitai 
nudžiudavo ir sustingdavo ant 
tos lentukės. Tada lentukę įdė
jo į Camerą Obscurą arba į 
mažą tamsią dežukę. Per mažą 
skyhikę šviesa puolė ant degu
tuotos lentukės. Pirmoji N. 
Niepces (’amera Obscurą buvo 
cigarų dėžė. Degutuotą lentukę 
turėjo laikyti apie porą valan
dų (’.ameroje Ob-scuroje. Paskui 
išėmęs lentukę vėl merkė į la- 
vendrinį aliejų. Ten, kur švie
sus spinduliai puolė ant lentu
kės, degutas nebeatsileido nuo 
aliejaus, o kur šešėlis krito, ten 
degutas buvo ištarpytas ir nu
mazgotas aliejų, taip kad pa
darė švarią lentukę. Nuplovus 
taipųjj degutą nuo lentukės, 
užpildavo rukštę, kuri išėdė 
griovius arba duobes, kur ne-

'Buvo deguto, o kur Buvo degu
tas, ton paliko sveikas lentukės 

paviršius. Po to nuplovus van
deniu rukštes ir nutrypus de
gutą, užtepdavo spausdinamojo 
juodyto ir atspausdindavo pa
veikslą, kuris buvo gana neai 
kus.

Bet Dagnerre 
būdą padaryti 
praktikavo su 
sekančiai: ant

1827 m. Niepce atlankė Dag
nerre ir susitarė dirbti drauge. 
Jeigu išras tinkamą būdą pa
dirbti paveikslus, tada padary
dami pelno pasidalys per pusę. 
Bet N. Niepce mirė nesulaukda
mas jokio pelno, 
surado netikėtai 
paveikslus. Jis 
kaliniu iodidu
švariai nuvalytos' sidabrinės len
tukės, paskui ant kalinio iodido 
dėžukės uždėjęs palaikydavo tą 
lestukę; tenai iodino garas ap
traukė lentukės paviršių. Pas
kui tą lentukę įdėjo į Camerą 
Obscurą ir apie porą valandų 
palaikė prieš vaizdą, kurio pa
veikslą norėjo matyti. Tada ne
labai aiški išvaizda atsivaizdino 
ir buvo matoma, jeigu neilgai 
šviesiame kambaryje tas pa
veikslas buvo laikomas, o nuo 
šviesos jis greitai vėl pranykda
vo. Taip vieną sykį Dagnerre 
vieną iš tokių lentukių neilgai 
palaikęs kameroje pametė į sa
vo chemiškų daiktų sandelį, ne-

ATYDAI ŠEIMININKU]!!!
Po Velykų Galutinas Išpardavimas

Štai yra kai kurie specialai dėl šio išpardavimo
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SAMUELHELMAN
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žiu kur su reikalais. Sykį paė
męs tą lentukę nustebo išvydęs 
daug gražesnį ir skaistesnį ant 
lentukės paveikslą, negu pap
rastai jis padarydavo. Jis nuė
mė ir kitą neilgai palaikytą ka
meroje lentukę, ant kurios su 
akim jokio paveikslo nebuvo ga
lima įžiūrėti, o įdėjus į chemi
nį sandelį pasidarė 
Tada Dagnerre ėmė 
ir dėjo į tą sandėlį 
ėmė laukan vieną
paskui kito, ant galo išėmė jau 
viską, o paveikslas vis tiek ten 
pasidaro. Tada Dagnerre manė, 
kad tai stebuklas, bet jis tam 
nenorėjo tikėti, pradėjo ieškoti 
ir rado kampe gyvsidabrio indą. 
Jis mėgino tada tiesiai kitą to
kią lentukę padėti ant gyvsi
dabrio indo, tada nustebo, kad 
paveikslas greitai pasidarė. To
kiu budu Dagnerre surado bu-

paveikslas, 
paveikslus 

ir paeiliui 
chemikalą

dabrinės lentukės' su pagelba 
kalio iodido ir gyvsidabrio. 1838 
metais Dagnerre norėjo sutverti 
kompaniją, kad pradėjus dary
ti medžiagą aukščiau minėtiems 
paveikslams daryti, bet nesuge
bėjo surasti žmonių, kurie duo
tų tam pinigus. Tas užmanymas 
nuėjo niekais. 1839 m. jis tą 
dalyką išaiškino Aragui, gar
siam astronomui ir fizikui. Per 
Arago tarpininkystę Frane i jos 
valdžia paskyrė Dagnerre GODO 
frankų į motus pensijos ir Izi
doriui Niepce, Nicephoro sunui, 
4000 frankų į metus. Tada Dag
nerre prieš Mokslo Akademiją 
išdėstė visas paslaptis kaip ga
lima padaryti paveikslus. Tuoj 
už kelių mėnesių iš visų šalių 
plūdo pas Dagnerre mokytis 
mokiniai paveikslus daryti, ku
rie vadinos Dagnerretypistais.

Fox-Talbot sykį vaikščioda
mas po Italijos kalnus ir žiu* 
rodamas ant gražių išvaizdų, 
kurios atsivaizdino Camcroje 
Obscuroji; tada jis užmanė pri
dėti triūso, kad padarius nuo
latinį tokį paveikslą. Po šešių

metų triūso Fox-Talbot surado 
būdą padaryti nuolatinį pa
veiksią. 1839 metais jis perskai
tė savo būdą padarymui pa
veikslo, išdėstė Londone prieš 
Royališką Draugiją. Jis Įmer
kė popierį į natrio chloridą (pa
prasta valgoma druska), palai
kęs nekurį laiką, išėmęs ant 
vienos pusės su šepetuku užte
pė sidabrinį nitratą; paskui įdė
jęs į Camerą Obscurą palaikęs 
atidarą apie 10 ar 20 minutų 
prieš tą vietą, kurios paveiks-' 
lą norėjo nuimti. Toliaus išė
męs tą popierį vėl merkė į nat
rio chloridą arba j kalio iodidą 
arba kalio bromidą; tada jau 
gavo negativj paveikslą. Tolinus* 
Fox-Talbot išaliejavęs popierį 
padarė kaip aukščiau minėjau 
negative ant kito popierio taip 
pat išmirkyto druskoje ir s.i- 
dabrinio nitrate uždėjęs negati- 

vį ant viršaus to popierio gavo 
pozitivį arba tikrą paveikslą ir 
tada su vienu negativiu galėjo 
prisidaryti 
veikslų.

1810 m.

kiek tik norėjo pa-

Fox-Talbot surado 
už dviejų arba trijų 

minučių palaikius atidarytą Ca
merą Obscurą galėjo nuimti pa
veikslą. Tą padare sekančiai: 
ant išaliejuoto popierio užtepė 
sidabrinį nitratą, sumaišytą su 
gališka rukšte ir įdėjęs į Came
rą Obscurą nuėmė greičiaus pa
veikslą, negu pirmiaus.

Fox-Talbot buvo atidaręs 
Londone studio, bet kaip moks
lininkas, turėdamas daug viso
kių užsiėmiipų, nepadarė iš to 
pelno.

Kaip matome, 1839 metais 
sykiu franeuzas ir anglas* pa
skelbė pasauliui būdą nuėmimui 
paveikslo. Per dvidešimt metų L. . , . . ,. . .■ i ... . . „ „ | šiai kaip ir negativis. Ir mer-eio atkakti kova tarp Dagnerre-1, . * Y. , ,.... . ,, .. . , , |kiamas i tuos pačius skystimustypistų ir l*()x-lalb()t pasekėjų. . ... * . , ... , . ., * , ,_v . • I ir laikomas beveik tokį pat lai-Dagnerretvpas lesavo brangiai , x * . .., _ . . . , •! i ka. las, suprantama, priguliir padare ne teisingą paveikslą, * ’
bet išvirkščią, bet buvo gražus, I . Y , YY. . ....... - . i-l Užmiršau anksčiau paminėti,ir nuo kiekvieno ėmimo padarei, , . x._. . .... 1... . i i m v r i kad visas stiklų ir filmų gami-tik viena paveikslą. O box-lal-l . , . . i j. , y, . . Inimo darbas ir paveikslų dary-bot metodu padaręs vieną ne-1 x»- , • ,... ... .... . Imas yra atliekamas prie raudo-gativj, gana pigiai galėjai pri-l / v .

• j. .i- i-i i-i • j Inos lemputes sviesos, nes rau- sidirhti kiek tik norėjai dau- , v ! Y. . . , ,... !> • x- I dona sviesa mažiausiai tepada-giaus paveikslų. Po jo mirčiai .... . ., . .. _ . ., .. . . Iro įtekmes ant sidabro bromi-sekė įvairus pritaikymai ir pa-1 . , ... . ... . .. ? . *. . , . Ido arba sidabro iodido, kaipgerinimai. Pirmiaus tapo pn-l . . . _. , ., . I pirmiau minėjau ant sidabrotaikyta vartoti ne ant aliejuoto I \ . .. . , , , ... -.. . , , ... I chlorido, bet kada pozitive yrapopierio negativę, bet ant stik-1 ’ Jr . ,...... . ... I uždėta ant negatives, tada polo. I žtopant kiaušinio kaitimo I .x. _ . . ,..... ... .. . -Izitive vra atsukama ant ganaant stiklo ir paskui įmerkiant į| £. . x . . i ...... . . /.j. . j. I stiprios šviesos ir laikoma pasidabrinę druska (sidabro iodi-| , . . . . .,. . , .. ‘ . Igal reikalavimo, kad išeitų gra-dą ir bromidą). Vėliaus buvo I? ... ’ . . ....\ . ,, , ... Ižus paveikslas, čionai praktikavartojama collodonas vietoje I, . .* .. ... taipjau reikalinga, kiaušinio baltymo, paskui gėla-1 _ _ _
. . . . y . « I J. 1 jHZUctUSK 1S»tinas, kuris ir pasiliko iki šiol 1 
vartojamas.

šių dienų stiklas arba fil
mą yra pagaminta sekančiai: 
pirimausiai yra užtepamas ge
istinas ant stiklo arba filmos, 
paskui tas stiklas arba filmą 
yra merkiamas į sidabrinį nit
ratą ir laikomas tam tikrą 
ką iki gelatinas prisitraukia 
teiktinai sidabrinio nitrato, 
liaus tamsiame kambaryje 
merkiamas į kalio iodidą ir 
lio bromidą skystimą ir laiko
mas iki sidabro nitratas che
miškai persikeičia į sidabrinį 
iodidą ir sidabro bromidą. Tada 
jau filmą arba stiklas skaitos 
užbaigtas ir išdžovinus galima 
vartoti delei ėmimo fotografi
jos. Kada paveikslas yra nuim
tas, tada vėl stiklas arba fil
mą yra merkiama į skystimą, 
kuriame yra ištarpyta peregališ- 
ka rukštis ir natrio karbonatas, 
kad padarius chemišką veikmę 
su sidabru, kuris buvo užgau
tas per šviesą. Paskui iš to 
skystimo išėmus, nuplovus ty
rame vandenyje, merkiama į 
natrio hyposulpitą arba “hypo” 
vadinamu, kuris ištirpo šviesos 
neužgautas sidabrines druskas. 
Palaikius 15 arba 20 minučių 
“hypo” skystime paskui vėl 
merkiama į tyrą ir šaltą vande
nį ir laikoma apie 15 arba 30 
minučių, tada jau skaitosi nega- 
tivis užbaigtas. Išdžiovinus jau 
galima imti pozitivius uždengus 
ant negativio ir palaikius prieš 
šviesą tam tikrą laiką, žiūrint 
kaip stipri šviesa ir kaip tam
sus yra negativis. Pozitivis po-

lai- 
už- 
to- 
yra 
ka-
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KRUPAVIčIAUS KALBA

(Žioplių koresp.)

m.

LAIŠKAS ŽIOPLIUI

su
pa-

SUDRASKĖ ŽIPONĄ
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BRIDGEPORT

Golfninkų turnamentas

mainosi ir 
visas katali-

vie-
Ko-

ir

į kaimą, iš 
mokykime

Kodel ?
Nes mamyte sa- 

nedirbti,

ležednevna mums 
kad laike Kerenskio 
Ashland Auditorijoje

Kerenskis 
carų” 

Reikėtų 
padaryti

kumštis butų 
Pi šori u s.

PABARŠKINO Į DURNĄ 
PAKAUŠĮ

ko, buk ūkanotas iš ryto oras 
sulaikęs nemažai dalyvių. Ra
šantis betgi šią žinutę nužiūri, 
jog turnaincnto pasisekimą pa
kirto p. Babravičiaus koncertas.

Ir reikėjo Babravičiui rengti 
koncertą kaip tik tą dieną, ka
da golfininkai rengė savo “kon
certą”. Kodėl jis negalėjo pa
laukti iki kitos savaitės?

Reporteris.

Kerenskį puola monarchis- 
tai. Puola jį ir raudonieji Mas
kvos caristai. Monarchistai 
keršija jam dėl bolševizmo
“carstvos” Rusijoj, o bolševikai 
keršija dėlto, kad 
nušviečia “raudonųjų 
despotiškus darbus, 
tiem dviem izmams 
“sojUzą”, kad 
tvirtesnis. —

Dr. D. Bangelis ir vėl prisiun
tė žioplių peckeliui laišką, ku
riame jisai žioplį bara, kam 
pastarasis jam prisegė uodegą. 
Jisai sakosi turįs jam Dievo 
duotą uodegą.

Žioplių peckelis laišką atida
vė žioplių zoologijos departa
mentui dėl ištyrimo, kokiai gy
vulių veislei tas uodeguočius 
priklauso.

Praeitą sekmadienį lietuviai 
profesionalai su žmonomis tu
rėjo golfo turnamentą. Dalyva
vo jame septyni vyrai su ketu
riomis žmonomis.

Kaip matote, dalyviu buvo 
nedaug. Kodėl? Kas ką|tas?

Kaip paprastai, kaltininkai 
yra sunkiausia surasti. Kai ku-

pieris yra pagaminamas pana- rie Chicagos reikalų žinovai sa-

žioplio pastaba. — Ir drąsa, 
sakysiu, to Babravičiaus rengti 
koncertą tokioj dienoj, kuomet 
“septyni vyrai su keturiomis 
žmonomis” užsimanė su paiko
mis važiuoti į laukus! Žioplių 
peckelis apgailestauja, kad lie
tuviai visgi nėra liurbiai: dai
nininkus jie labiau mėgsta, ne
gu paikų garbintojus!

Golfininkai manė, kad jų tur- 
namento pažiūrėti prisirinks 
pilni krūmai žmonių, o Babra
vičius gaus koncertą laikyti sie
noms*. O kaip reikia septyni gol
fininkai atsivedė lik keturias 
bobas! Vyrai, nekiškit pirštų 
tarp durų!

KAUNAS, Lietuva, 
vasario mėn. įvykusioj krikšč. 
demokratų konferencijoj kun. 
Krupavičius apgailestavo, kad 
iki šiolei jie nebuvę tokiais, 
kokiais turėtų būti. Raginda
mas ateity būti uolesniais ir 
gudresniais, nurodė ir kur 
gudrybę semti, štai jo išmok
siąs :

“Kristus liepė savo apašta
lams — eidami mokykite žmo
nes! Deja, dauguma katalikų 

mokyti tik sėdėdami, 
atžvilgiu socialistai la
mus pildo Kristaus į- 
Tat visi katalikai at-

praneša, 
prakalbų 
policmo- 

nas su lazda pabarškinęs 
nam komunistui į pakaušį, 
munisto galva tušti, todėl 
barškėjimas buvęs didelis.

Nukentėjusiam komunistini 
žioplys siunčia savo žioplą už
uojautą. Kas tačiau kaltas, kad 
tų komunistų tėvai nedavė 
jiems gero išauklėjimo? Dabar 
visokį buržuazijos agentai ko
munistams proto turi kalti 

. paika.

Po Kerenskio prakalbų 
skaitėme iežedncvnoj ir suži
nojom, kad prakalbose kele
tas bolševikų su poliemonais 
ėję ristynių. Ristynės baigu
sios tuo, kad vienas lietuviškas 
Maskvos davatka su suplėšy
tu žiponu išlėkęs ant gatvės.

Bolševikai, rodos, buvo sasi- 
kraustę ant viškų, kad polic- 
monai negalėtų jų pasiekti, bet 
kai pradėjo jie perdaug “gie
dot”, tai poliemonai su buože 
juos paglostė. Dalykas papras
tas: bolševikai visur subytina

mėgsta 
Ir šiuo 
biau už 
sakymą,
siminkite šiuos Kristaus įsaky
mus — bukime gudri kaip 
žalčiai ir eidami iš miestelio į 
miestelį, iš kaimo 
bakūžės į bakūžę 
savo artimus...”

Mainosi laikai, 
svietas. Iki šiolei
kiškas pasaulis keikė žaltį už 
tai, kad šis įvedė Ievą į piktą 
pagundinimą, o Adomą prikal
bėjo patenkinti jos norą, l'ž 
tą pasidavimą žalčio įtakai Die
vas turėjo nubausti visą žmo
gaus giminę, o paskui išpirkti 
savo sunaus krauju.

Vaikas: — Ar judomų 
veikslų aktoriai irgi eina 
dangų ?

Motina:— O, taip, vaikeli. 
Jei būna geri, tai eina.

Vaikas:— O ar danguje ne
sijuoks, kuomet ten nueis 
Charlie Chaplin?

NORI PONU BŪTI
Svečias klausia Vincuką:
—Klausyk, vaikuti, kuo tu 

norėtum būt užaugęs?
Vaikas: — Aš norėčiau būti 

ponu, kaip ir tamsta.
Svečias
Vaikas:

kė, jog ponas nieko 
lik vaikštinėji pas pažįstamus, 
kad gerai pavalgius.
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Halsted Eichange National 

Bank of Chicago 
Halsted Street ir 19th Place

Britanijos Lietuviu 
Knyga”

Kame ji dabar randasi ir—kas 
su ja yra nutikę?

Kapitalas ir Surplus $230,000.00

Vedama

Jungtinių 

Valstijų 

Priežiūroje

Nacijonalė 
Banka 

Taupymui 
Jūsų 

Pinigam

V. MAKOVECKAS
Lietuvių Reprezentantas

DIDELE 
EKSKURSIJA

LIETUVĄ
išplauks iš New Yorko 

(per Southampton)

GEGUŽIU 31 U.
Ekspresiniu Cunard- 

laivu-palociu

“AQUI M 45,647 TONŲTANIA
Po asmeniška vadovybe p-no C. FRUTON, prityrusio keliauninko iš 
Cunard štabo. Iš Southamptono keleiviai specialiu traukiniu bus 
nuvežti j Londonu, kur sės ant laivo tiesiai j Klaipėdą. Fruton 
prižiuręs keleivių bagažą ir aprūpins viską reikalingą kelionei: pri
dabos jų gerovę ir suteiks užtektinai palinsminimų. Tai puiki proga 
keliauti draugėje savo tautiečių. Privatiški kambariai trečioje kle- 
soje ir švarus bei patogus vieši kambariai pasižmonėjimui. Nami
nis virimas.

Papigintos 3 kleaos laivakortės į abu galu. 
Prieinamos kainos antroje klesoje 

Kad apsaugoti savo pinigus, pirkite
CUNARD TRAVELERS CHECKS 

Jie geri visur
Tolimesnių inf. klauskit pas vietos agentą ar pas:

CUNARD LINE
25 Broadway 

New York, N. Y.
ar pas

TRAXEL i*
MCMBER

BANK Ip

Vincent Milaszewicz, 
1723 West 47th St., 
Chicago. III.

Elta Commerce Co, 
3251 So. Halsted St., 
Chicago, III.

V. M. Stulpinas, 
3255 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Paul P. Baltutis, 
901 West 33rd SU 
Chicago, III.

M. Krulewich, 
1122.So. Halsted St., 
Chicago, UI.
S. L. Fabionas, 
309 West 35th SU 
Chicago, III.

John B. Budginas, 
1519 So. Hermitage Avė., 
Chicago, III.

John Zolp, 
1559 So. Kaulina St., 
Chicago, III.

Universal State Bank, 
3252 So. Halsted St., 

Chicago, III.

net

Pirmiau

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgą 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
vio nemalimas ir nervai; skaudė
davo galva, po krutinę, strėnas 
ir t. t. neturėjau apetito ir ne
skanius atsirūgimus; abelnai bu
vau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur negau
nu pagelbos, ėmiau tyrinėti pats. 
Ir man tiek pasisekė su ims t i vai
stus, vardu SALUTES B1TTER- 
IS VYNAS ir į 6 mėnesius pali
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar

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 BITTERI 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 į kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bon
kų $ n oi).

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 su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiųsi- 
me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.

M PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit taip;
§ SALUTES MANUFACTURING CO.
U 616 W. 31bt Street, Chicago, III., Tel. Boulevard 7351

Dar 1922-rais — 1923-čiais 
metais, būdamas redaktorium 
Didžiosios Britanijos (Anglijos) 
lietuvių, dabar vienintelio, 
(savaitinio) laikraščio “Išeivių 
Draugo” (išeinančio Glasgo\v’e, 
S., 281 Eglinton Street; Scot- 
lande) apsipažinau su tuo da
lyku sumanytu ir tuomet dar 
tebemanoma išleisti “Britanijos 
lietuvių knyga”.

Mat, dar būdamas “Išeivių 
Draugo” redaktorium, ir Škoti
jos lietuvių “dvasios vadu’’, 
kunigas šveistrys, (kuris Di

džiojoje Britanijoje yra buvęs 
prieš tuomet jau buvusį ir da
bar dar tebesantį Škotijos* lie-.| 
tuvių katalikų “dvasios vadą” 
kunigą Petrauskį), yra buvęs 
sumanęs išleisti “Britanijos lie
tuvių knygą”, kurioje tilptų 
kaip visa žinoma, taip ir esama 
visos Didžiosios Britanijos lie
tuvių gyvenimo istorija ir jos 
medžiaga, su aprašymu tuome
tinio (tai yra sumanytąją kny
gą beleidžiant) tenykščių mu
sų išeivių lietuvių—gyvenimo, 
to gyvenimo ir Didžiosios Bri
tanijos lietuvių gyvenimo apla
mai istoriniais jr visiems lietu
viams svarbiais paveikslais ir 
tam panašia tos knygos medžia
ga,—žodžiu, galima sakyti to j 
kunigo buvo sumanyta išleisti 
apie D'džiosios Britanijos lietu
vius knyga, panaši į nesenai 
išleistą knygą pono Kazio Gi
neičio (irgi —musų atstovyl>es 
Didžiojoje Britanijoje,- Londo 
ne, konsulo) vardu “Amerika 
ir Amerkios lietuviai”.

Tokia knyga, kaip ir ši — 
čia paminėtoji— savo vietoje, 
be abejo butų musų tautos 
literatūroje itin svarbiu daly
ku, tuo labiau—turint omeny 
tai, kad apiė ,|0j^ gyvenančius 
Didžioje Britanijoje lietuvius 
mes beveik nežinome nieko, 
tuo tarpu, kai apie Amerikos 
lietuvių išeivių gyvenimą taip 
mes visi, taip ir nemažai atski
rų asmenų ypatingai, gana daug 
žinių turim ir jų nuolat— iš 
Amerikos lietuvių gana gausios 
spaudos—gauname. Ir ponas 
Gineitis savo tuo išleistu dar
bu mums gana daug vaizdžių 
žinių iš Amerikos lietuvių išei
vių gyvenimo yra davęs, ir tas 
jo darbas —pavidale tokios jo 
knygos, kaip išleistoji: “Ame
rika ir Amerikos lietuviai” — 
ponui Gineičiui yra gana pavy
kęs atlikti, ir totel mes -darbš
taus tos’ knygos autoriaus, po
no Kazio Gineičio, dėka - gana 
vaizdžių ir išsemiamų, į vieną 
krūvą surinktų, žinių apie Ame
rikos lietuvių išeivių gyveni
mą, ir šiek tiek apie jo istoriją, 
savo literatūroje turime.

Kitas dalykas yra su tos rų
šies darbu apie Didžiosios Bri
tanijos lietuvių išeivių gyveni
mą.

1922-rais—1923-čiais metais, 
kaip aš ten jų laikraštį “Išei
vių Draugą” redagavau, ši su
manytoji išleisti knyga buvo to
kiame stovyje: kol tebebuvo 
Didžiojoje Britanijoje (Škoti
joje) kunigas Šviestrys, jis— 
tai knyga surinkęs gana daug 
medžiagos (rašinių ir paveiks
lų)—jos kelius didelius lankus 
buvo atspausdinęs, bet —kuni
gui šveistriui iš Didžiosios Bri
tanijos išvykus— tas pradėtas 
darbas buvo apleistas ir tapu
si jau atspausdinta tos knygos 
dalis (ji buvo spausdinama to
je pačioje “Išeivių Draugo” 
spaustuvėje; po tuo pačiu ant
rašu) ir buvo ten pat, spaustu
vėje, ir palikta užkamyje - po 
laiptais, nuošalioje vietoje, 
drauge su įvairomis, nebūtinai 
reikalingomis, spaustuvės po- 
pieromis. Sako, kad tos knygos 
išleidimo sumanytojas —kuni
gas šveistrys ne visuomet pasi
žymėjęs dideliu patvarumu savo 
užmanymus vykint gyvenime, 
ir kad tai irgi esą priežastimi

to, jog ta knyga dar jam Di
džiojoje Britanijoje tebebūnant 
nebuvo užbaigta išleisti. > Bet 
šiaip ar taip, tas - pirmas tos 
knygos spaudai rengėjas ir jos 
leidėjas, jai skirimos medžia
gos tvarkingai savo pasekėjams 
palikęs nebuvo, ir todėl šis dar
bas nekurj laiką taip po laip
tais, su kitais nereikalingais i 
daiktais, ir buvo paliktas gu-

kunigo

Kadangi ta knyga buvo su
manyta išleisti lėšomis vietinių 
lietuvių išeivių, kaip ir leidė
jų akcijų pamatais, (vienos to- 

Ikios “akcijos” kaina buvo nu- 
I statyta berods— vienas svaras 
I sterlingų, ir nemažai tų “akci
jų” vietiniai lietuviai yra iš- 
pirkę), tai Škotijos lietuviai, 
būdami arčiau to reikalo, ėmė 
judinti—tikslu imtis baigti tos 
knygos išleidimo
šveistrio “įpėdinį”, kunigą Pet- 
rauskį, kuris —deja— to rei
kalo toliau vis tiktai taip ir ne
pajudino. O gal ir truko jam 
tuo laiku dargi tikrų žinių — 
kame ta pradėtoji knyga ran
dasi, nes Britanijos lietuviams 
“Išeivių Draugo’’ redagavimą 
anais metais perdavus man ir 

savo keliu—vėl per mano as
menį pradėjus jiems tą neuž
baigtos knygos reikalą primig- 
tinai judinti, aš tiktai po ilgo
ko “knisimosi” spaustuvės “ar
chyvuose” tegalėjau to pradė
to darbo dalį, ir tai jau gero
kai pelių ir pelėsių apgadintą, 
po minėtais laiptais atrasti 
drauge su visokiu senu šlamš
tu arba s-u pamirštais spaustu
vės dalykais. Ir tai pats tas 
atradimas įvyko kaip ir visiškai 
netikėtai.

Netektų apie šį reikalą tiek 
daug kalbėti, jeigu į jį nebūtų 
įdėta net ištisų kelių šimtų sva
rų sterlingų Didžiosios Brita
nijos lietuvių išeivių pinigų, ir 
jeigu—pagaliau— pats tas rei
kalas neturėtų • mums visiems 
tokios žymios reikšmės. “Išei
vių Draugo” spaustuvėje, ma
nau, ir po šiai dienai tebėra ai- 

| bes prigamintų (ir jau spaus
dinimui pavartotų arba dar 
tebelaukiančių vartojimo įvai
rių tai knygai skiriamų paveiks
lų brangių klišių, kurios—dargi 
be tinkamos joms priežiūros— 
kuo toliau, tuo labiau genda ir 
darosi labiau nebetikusiomis 
jas kuomet nors sunaudoti.

Man nebetekus ilgesnį laiką 
Didžiosios Britanijos lietuvių 
tarpe darbuotis ir 1923-čiais 
metais iš Didžiosios Britanijos 
išvykus-, tas reikalas vėl taip 
pat—neužbaigtas—yra palikęs. 
Paskui yra tekę man girdėti, 
kad kunigą Petrauskis buvęs 
pasiryžęs tą reikalą privesti iki 
galo, bent jo “išgelbėjimo” bu
du, tai yra nors šiaip taip — 
improvizuoti—sudaryti tai kny-

ir ją išleisti, bet jau nuo tų ma
no girdų yra praėję tiek laiko, 
o apie išėjimą iš spaudos tos 
taip svarbios knygos dar iki 
šiol nieko bent man neteko gir
dėti. O kunigo Petrauskio bu
vę manyta ir Didžiosios Brita
nijos lietuviams prižadėta iš
leisti nor tiktai tą, kas jau yra 
jos turinio atžvilgiu, padaryta. 
- Reiškia, Didžiosios Britanijos 
lietuvių išeivių sudėtas nema
žas turtas ir turtas, musų tau
tinės literatūros atžvilgiu, iki 
šiol lieka neišnaudotas ir tebe- 
žuva.

Labai gaila, kad ponas Ginei
tis, rengdamas savo knygą — 
“Amerika ir Amerikos lietu
viai”, kaipo gana arti prie ano 
reikalo vietovės būdamas, ne
sumanė tą turtą panaudoti, 
kad ir tokiu budu, kaip pridė
damas jau esamus anos, Didžio
sios Britanijos lietuvių, knygos 
jau esamus atspausdintus lan
kus (jie maž daug tokio pat di
dumo, kaip ir i>ono Gineičio 
knygos—“Amerika ir Amerikos 
lietuviai”) prie savo knygos iš
vien (gal butų buvusi jiems 
vieta tos, pono Gineičio, kny
gos gale) ir- 
| didžius savo

ata tinkamai pa- 
knygos antraš

tę paleisti tas istorines ir vi-

siems mums gana svarbias ži
nias apie Didžiosios Britanijos 
lietuvius išieivių į pasaulį, kaip 
tas buvo padaryta su žiniomis 
apie Ameriką ir Amerikos lie
tuvius.

Bet kadangi tas jau nebuvo 
padaryta savo laiku, tai dar 
lieka būdas padaryti tuo rei
kalu, tai kas čia seka: peržiu
rėjus (perskaičius, kad nesi- 
darytų žymaus, knygos turinio 
nuoseklumo pagadinimo arba 
staigaus jo minčių perlaužimo) 

I tą, kas jau tos knygos išleidi
mo reikalu yra padaryta, su- 

I siekti dar—bent kiek apčiuopia
mai—žinių apie gyvenimą Di
džiosios Britanijos lietuvių iš
eivių pastariausiomis jų dieno
mis ir tokiu budu paleisti į mu
sų tautinės literatūros pasaulį 
tą taip nelaimingai iki šiol už
sistovėjusį ir mums taip svar
bų spaudos darbą. Tą atlikti 
turėtų arba tas pats kunigsa 
Petrauskis, ten—vietoje— bū
damas, musų atstovybės Lon- 
don’e šiuo reikalu 
mams, arba kas nors 
taipgi su primigiamu 
sų atstovybės darbo
reikalavimu, (nes tai yra ir ne
mažas, bendrai valstybinio po
būdžio, reikalas). Tą atlikti, 
man, rodos, galėtų pasiimti ir 
tas pats ponas Kazys Gineitis, 
kuris yra musų atstovybės Lon- 
don’e konsulu, (ponui Ginei
čiui gal tas darbas pasiimti at
likti butų tinkamas ir* tuo, 
kad ponas Gineitis turi jau ga
na tokios rųšies darbui pasiry
žimo ir meilės, o taipgi jau ir 
hemažą prityrimą— ką visa

puikiai liudija ir tas darbas, ku
rį jis yra padaręs beleisdamas 
savo knygą apie Ameriką ir 
Amerikos lietuvius).

Tuo budu bus atliktas di
delis musų tautinės kultūros 
darbas —apskritai imant, (nes 
ta knyga, kad jau ir tiek jos, 
kiek “Išeivių Draugo” spaustu
vėje jos randasi atspausdin
tos, sudaro jau gana storą, 
ir didelio formato, musų lite
ratūros tomą), paskui — bus 
labai tokiu rupesniu, patenkinti 
visi Didžiosios Britanijos lietu-

viai, kurie prie tos knygos iš
leidimo, iš pat pradžių, yra sa
vo pinigais, bendrai gana dide
le suma, prisidėję, o ir tuo bu- 
du bus—pagaliau— iš nežinių 
ištrauktas ir į pasaulio šviesą 
pastatytas vienas musų tautinio 
darbo, iki šiol buvęs apleistas, 
dalykas.

Reikalas tolesnio atidėlioji
mo pakęsti nebegali, ir todėl jį 
reikia skubiai imtis varyti iš 
tamsos į šviesą—pirmyn.

—Ikonas Vitkauskas, 
buvęs “Išeivių Draugo” redakt.

Garsinkites NAUJIENOSE”

pajud mi
kitas — 
tos mu- 
atlikimo

PINIGAI PASIUNČIAMI GREITAI Į LIETUVA 
IR KITAS EUROPOS SAUS

3% Mokamas Ant Taupimo Atskaitų 
Komercialės Atskaitos Pageidaujamos 

Parsiduoda Augštos Rųšies Pirmi Morgičiai Ir 
Gold Bondsai, Nešanti 6% 

Pasirenduokite Apsaugos Dėžutę Musų Sau
giuose Vaultuose. Kainos $3.00 Ir Augščiau. 
Atviras nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. Utaminko vakarais nuo

6 iki 8 valandos
J. J. KRASOWSKAS 

Vedėjas naujo biznio departmento

South West Trust and Savings Bank 
35th Street, Archer and Hoyne Avenues 

Chicago
Valstijos Bankas po Chicagos Clearing House 

Priežiūra-
TURTAS VIRŠ $5,750,000.00

50 Myliu j Valandą
per visą dieną
Simbolis jūreivių, skrajojančių 
karvelių yra prilyginamas prie 
£ssex Super-Six, netik, kad su juo 
galima greitai važiuoti per visų 
dienų su didele ekonomija, bet 
taipgi yra malonus važiavimas taip 
kaip skriejimas.
Besidauginanti tūkstančiai savi
ninkų ir besidauginus važinėjimo 
tolumas, patikrina, kad jų rųšis 
kuri patiks jums iš pat pirmo sykio 
ir bus visų laikų gera.
Kiekvienas dalykėlis Essex Super- 
Six yra taip padarytas, kad sutau
pyti gasų ir aliejų. Jis taipgi vi
suomet bus savo kainoje ir pigus 
užlaikyti.

ESSEX SUPER-SIX
2-Passenger Speedabout $700 
4-Passenger Speedster - 785 
Coach ... 735
Coupe ... 735
Sedan ... 795

Ali priett f. o. b. Dt troli, 
plut war cxc<m ta*

E S SEX Super^ix
VISI SAKO: “VAŽIAVIMAS TAIP KAI SKRIEJIMAS”

Klauskite M r. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michigan Avė:



NAUJIENOS, Chicago, III.

Politiški pranešimai Pa-, apylinkės tradicijų, 
daužoms iš svetimu

Kinija.

“Keturių vėjų veršiai”, 
magaryčioms pridėjo 
nam po 25 ronas į užpakalį, tuo- 
mi išreikšdamas, kad “keturių 
vėjų veršiai” atstovauja 25 tau-

Protestas susidėjo iš iškarpų, 
(suklijuotų j ilgą diržą. Tai, sako, 
; iškarpos iš komunistiškų laik
raščių leidžiamų Amerikoje. 
Protesto diržas buvo apie 5 co
lių pločio ir mylios ilgio, kas 
reiškia: “Protestas nuo 5 parti
jų su milijonu narių”. Diržo 

I pabaigoj buvo du į žmogystes
.......... ; vienas sta- 

; čias, kaip kuolas, kitas perlin- 
kęs pusiau, kas reiškia: “Uos
tau labai žemai”.

Pasirašo visų partijų vardu 
L. Vabalas. - Charge de Kons.

rniškin-1pana»V» braižiniai;
Be to 

kiekvie-

jos Svoločių Saldliežuvių Kaka
lių) atstovai, kurie su didelėmis 
iškilmėmis įteikė generolui Čian 
Kaišekui ilgą protesto rezoliuci
ją. po kuria buvo padėta daugy
bė roberio spaudos parašų. Tarp 
tų parašų buvo ir Amerikos Lie
tuvių Komunistų parašai.

Rezoliucijoj pasakyta, kad Ki
nija turi būt valdoma komunistų 
arba prakeikta su visais genero
lais ir prezidentais.

P. Kons Kinijai.

ŠANCHAJUS, geg. 5. —čia 
viešėjo jums gerai žinomas ko
misaras Kapsukas ir bandė įti
kinti visus miesto trempus ir 
vietinius padaužas, kad jus, 
Amerikoje nė pirštu nepastumėt 
Kinų revoliucijos. Visą paspir
ties darbą, sako, velka vieni ko
munistai, 
ges i vykti
kai įteikti čian Kaišekui protes-

kabi- 
turė- 
savo 
laike

Iš čia Kapsukas ren- 
į Nankin ir asmeniš-

čian Kaišekas nepaprastu su- tą prieš jį, nuo ADPLS, ALDL 
sidomėjimu perskaitė rezoliuciją! D, AŽVD, APLA ir ALDS. Jis 
ir po trumpos pauzos davė SSSR I tvirtina, kad tose raidėse, raidė 
atstovams atsakymą įkirsdamas “p” neturinti nieko bendra su 
j *ialynę kryžių; kas. sulig šios padaužomis.

Lietuva
KAUNAS, geg. 20. — Vakar 

Prezidentas ir ministerių 
netas Prezidento Rūmuose 
jo posėdį pasitarimui apie 
pačių reikalus. Posėdžio
ant salės lango, arti kurio kal
bėjosi ministeriai, nutūpė dide
lis baisūnas ir sukėlė baisiausią 
paniką. Posėdis tapo nutrauk
tas. Rūmai prisipildė nepaken
čiamu kvapu. Tapo pašaukta 
p'olicija ir keletas rotų ištikimų
jų kareivių. Baisūnas tapo ap
siausta iš visų pusių ir ant vie
tos nušautas. Tai buvo nelai
minga pelėda atskridusi iš Kau
no pilies griuvėsių.

Tapo paskirta 30,000 litų nu
pirkimui naujų apatinių minis- 
riams ir prezidentui, dizinfikan- 
to ir muilo. Rūmų sargyba tapo 
dvgubai padidinta.

—Padaužų Pasiuntinybė.NEMOKEKIT DIDELIŲ KAINŲ
Aš noriu gauti jūsų šeimy
nos dantų darbą.
Aš gausiu juos jei tik turė
siu progos jiems profesiona
liai patarnauti, nes aš ir da
bar tai darau.

Apart dantų darbo, aš ištaisysiu jūsų veido gražumą, padarysiu 
jumis išrodančiais natūraliai ir jausitės patogiai.

Tik imk biskj lengvais išmokėjimais. 
Atsilankykit šiandie irleiskite jumis išegzaminuoti.

I)R. M. S. HARVEY
Sistemos Dentistai 

Ofisas 301 So. Halsted St. 
Piet-Rytinis kampas Jackson Bulvaro 

Telephone Haymarket 8824
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Atdara nedėlios rytą. Del moterų 

ir vyrų mes turime daktarą chirurgą savo ifise, kusis 
gydo vyrų ir moterų ligas.

SSSR.
MASKVA, bal. 15 (paštu). — 

Darbininkų gyvenimas čia page
rėjo 300 nuošimčių ir jų algos 
yra pasiekusios prieškarinės 
kvotos. Už rublį jau galima nu
sipirkti pusę to, ką galėjai pirk
ti prieš karą.

Neįmanomai pabrango česna
kai, o be česnako niekur negali
ma pasirodyt.

—Generalis Kons.

Idiotų partijos pro
gramas

Baltike Amerikos Linija
OFICIALĖ LINIJA

LIETUVOS VYČiy ORGANIZACIJOS
PRANEŠA KAI) DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠJ METĄ

kovai

Laivu “Lituania” iš New Yorko Birželio 14

Tiesiai į Klaipėdą
TIE KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu ESTONIA" May 24 diena
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

VAŽIUOKIT ŠĮ PAVASARĮ [ LIETU
VĄ SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, 
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN 
SMAGUMAS.

Tai dabar, vadinasi, ir idiotų 
partija susidarys, kuri bus 
skaitlingesne už visas kitas bu
vusias ir esančias partijas, nes 
į ją bus sutraukti visi bolševi
kai, klerikalai ir fašistai. Lietu
viškai sakant, pasidarys bendras 
priešakys arba frontas 
prieš demokratiją.

1. Idiotu skaitosi kiekvienas, 
kas pats protauti nemoka ir ne
gali, o klauso įsakymų iš vir
šaus arba apačios.

2. Bolševikams įsakytojų bus 
smegenų ligos užmuštas nabaš- 
ninkas Leninas, fašistams pro
tiškai biskį pakvaišęs Mussolini, 
klerikalams nusenęs Romos pa- 
pa. Be to, bus daug agentų, ku
rie išnešios komandierių įsaky
mus po visą svietą, ir šituos

agentus idiotui turės maitinti ir 
užlaikyti, todėl jau iš kalno nu
matoma, kad idiotų partijos gy
vavimas brangiai atsieis, 
iš ko seka, kad idiotai savo ta- 
vorščystę turės remti aukomis ir 
iš priešakio ir iš užpakalio, kad 
ji nenuvirstų.

3. Visi idiotai yra priešingi 
demokratijai iš principo ir iš pri
gimties, nes jie gerai supranta, 
kad kiekvienas idiotas yra dur
nas ir savo protu nieko negali iš
spręsti, negi patvarkyti, todėl 
reikalinga yra aštri diktatūra.

4. Kiekvienas idiotas kovoja 
už diktatūrą, ją garbina ir rei
kale už ją miršta, nes proto ne
turėdamas jis pražūtų be dikta
tūros.

5. Kad partija visai nesusi- 
paškudytų, Užpakalinių Reikalų 
Ministeris skiria idiotams visus 
bolševikiškus klerikališkus ir fa
šistiškus peiperius arba gazietas. 
šitų gazietų redaktoriais pasilie
ka tie patys ir ateity turės būti 
labiausiai idiotiški žmonės, nes 
tik jie gerai nusimano apie idio
tų teorijas ir idealus.

6. Idiotai varys smarkią pro
pagandą ir agitaciją Jeffersono 
miškuose ir kitur, kad suidioti- 
nus ir tuos, kurie da nors kiek 
patys protauja, todėl visi dabar
tiniai bolševikų, klerikalų ir fa
šistų kalbėtojai ir agitatoriai ir 
kiti pasižymėję idiotai bus regis
truojami į agitatorių ir propa
gandistų biurą.

7. Kiekvieno idioto pareiga 
yra kovoti idiotišku budu prieš 
kiekvienų protaujantį žmogų, 
nes jis turėdamas protą stengia
si visokius klausimus rišti pats 
ir pasaulyj padaryti tokią tvar
ką, kuri išrodo jo protui gera. 
Vadinasi, mums idiotams nemo
kant protauti, jis taps musų bo
su, todėl geriau mums turėti 
vieną diktatorių, negu milionus 
bosų. Ir geriau turėti diktato
rių, kuris idiotiškai, vadinasi, 
sulig musų principų tvarkys pa
saulį, negu demokratišką tvar
ką.

8. Idiotų tikslas yra sunaikin
ti mokyklas, muzėjus, protingų 
rašytojų knygas ir kitus buržua- 
žiškus ir bedieviškus daiktus, o 
pristatyti daug kalėjimų, kad 
ten sutilptų visi socialistai, be
dieviai ir demokratijos šalinin
kai; pristatyti daug beprotna
mių, bažnyčių ir panašių įstaigų, 
kur mes patys galėsime gyventi 
ir melstis už Leniną, Ruthenber- 
gį ir visus kitus šventuosius, ku
riuos paskirs popiežiai ir dikta
toriai’

Idiotų partija jau padavė apli
kaciją j kominterną ir juodąjį 
internacionalą ir turi užtikrini
mą, kad taps narių šitų įstaigų.

Už idiotų diktatorių pasirašo
—Pišorius.

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”
IŠPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI

MUS, 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

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

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

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

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

Revenue Tas ir Head Tax Atskiram

Sekanti laivai plauks tiesiai į Klaipėdą:

ESTONIA May 24-tą 1927
LITUANIA June 14-tą 1927

LITUANIA July 19-tą 1927

RESURSAI
Paskola ir discountai ,.................................
Overdraftai .....................................................
J. V. Valdžios Investmentai.......................
Municipaliai ir Korporacijų Bonai .... ..........
Bankos namas (Eųuity) ................................
Rakandai ir Įrengimui .........................................................
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų 
Kiti turto šaltiniai ......................................

$3,017,619.25 
.........  690.59 
... 127,051.54 
... 512,858.96 
... 168,600.00 
..... 19.819.87 
... 520,996.02 
...... 2,431.25

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietinį agentą:

Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Dist. Bank 
Jno P. Ewald 
S. -L. Fabian 
Vinc. Milaalewicz 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
Jao F. Zolp

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

901 West 33rd St., Chicago, III. 
1112 West 35th St„ Chicago, III.
841 West 33rd St., Chicago, 1)1.
809 West 35th St., Chicago, II).
1723 West 47th St., Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
726 West 18th St, Chicago, III.
3255 So. Halsted S't, Chicago, III.
3252 So. Halsted St., Chicago, III.
4559 So. Paulina St, Chicago, III.

Viso turto......................

ATSAKOMYBĖ
Capital Stakas ...........
Surplus .........................
Neišdalintas pelnas ... 
Rezervo accountai ......
Dividendai neapmokėti 
Depozitų .........................
Priguli Rankoms ........
Kitų -atsakomybių .......

Viso atsakomybių

$4,370,061.48

$200,000.00 
. 200,000.00 
. 110,265.14 
.... 30,351.68 
......... 31.00 
3,809,701.00 
... 10,040.55 
.... 9,672.01

$4,870,061.48

A STATE SAVINGS BANK 
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

CIRUVIRAI
Pačiravo Lapsi-Tapai

Chicagos fašistukai pagerbs 
išvarytą seimą

Lietuvos fašistai seimą išvai-, 
kė, kaipo jiems nereikalingą , 
daiktą ir nutarė naujų rinkimų 
nebeskelbti.

Tuo tarpu Chicagos fašistu-; 
kai, vedami oficiozo, kurį kartą 
publika jau nuplojo nuo pagrin
dų, rengiasi “bankietu” apvaikš
čioti Steigiamojo Seimo atdary- 
mą.

Kad parodyti, jog fašistukai 
yra visai skirtingi žmonės, jie 
už savo “bankietą” ims $2.50, 
kuomet visos draugijos už to
kias pat pramogas ima tik $1 ir 
t«i neversdamos klausytis bėga-, 
liniai ilgos ir nuobodžios to ofi- 
cio;M) kalbos.

Politiški šmokai

Komunistai kiekvieną valdžios 
nuodėmę primeta socialdemokra
tams, nors jei ir nė vieno social
demokrato nebūtų valdžioj (o 
jei yra nors vienas socialdemo
kratas valdžioj, tai jau socialde
mokratai būna už viską kalti). 
Bet kada Rusijos komunistų val
džia buvo sugauta pardavinėjant 
Vokietijos monarchistams gink
lus, kad šie šalėtų šaudyti Vo
kietijos komunistus, tai “Vil
nis” šitaip ėmė teisinti Rusijos 
valdžią: reikia, girdi, skirti vals
tybę nuo partijos ir todėl komu
nistai ir jų partija negali atsa
kyti už darbus (vienų komunistų 
ir jų partijos kontroliuojamos) 
valdžios. Reiškia, komunistas 
Stalinas negali atsakyti už dar
bus komisaro Stalino, — arba 
lai dešinėj i ranka nežino ką daro 
kairioji. Arba dar aiškiau: 
Strazdas neatsako už tą, ką tauš
kia Valonis.

Lengvas būdas tapti komunistų 
reddktbHum

Nėra nieko lengvesnio, kaip 
tapti komunistų laikraščio re
daktorium. Nereikia jokio moks
lo, net ir rašyt mokėt nebūtinai 
reikia: tam yra zeceriai. Užten
ka tik ištuštinti keletą redakci
jos krepšių—ir jau redaktorius.

Jei netikit, štai jums gyvas 
pavyzdys: M. Bacevičius, niekad 
savo gyvenime neparašęs dau
giau trumputės korespondenci
jos ir “Vilny” gal tik už dženito- 
rio pagelbininką padirbėjęs, da
bar jau skelbiamas “Vilnies” re
daktorium.

Nežinojo to tais laikais naba
gas Driulis: nebūtų reikėję jam 
nė bulvių anatomiją Valparaise 
“studijuoti”.

Mokslas ir išmintis.

Nesenai vienas laikraštis pa
sigyrė, kad jo redaktoriai yra 
labai mokyti žmonės. Esą jie 
visi baigė labai augštus moks
lus (turibut ant Šveicarijos kal
nų buvo užsilipę, ten tikrai 
augštai). Visi jie esą dakta
rai — teologijos, marmologijos, 
bumbugologi jos, doleraudelogi- 
jos ir tt. ir tt. Esą su jų hum- 
bulogais niekas susilyginti ne
gali.

Aš mačiau mokytą arklį cir
ke. Visokius šposus jis rodė, 
net sudėti skaitlines mokėjo. 
Bet jis vistiek buvo niekas dau
giau, kaip paprastas arklys. Ir 
beždžionę galima išmokyti, bet 
kas iš to? — ji vistiek beždžio
ne ir pasiliks.

Mat svarbiausia yra turėti 
protą. Mokslas l>e proto, be iš
minties, nieko nereiškia. Pa
pūga irgi gali kartoti žodžius, 
bet ji vistiek nesupranta jų 
prasmės.

Atspėkite—kas?

Lietuvis, liet ne lietuvis, žiu
ri į Maskvą, bet j ten neva
žiuoja. — Kas?

Šeštadienis, Geg. 14, 1927

savo

Peoples Furniture Co
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

M

šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai
'O LARGE^*-*

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

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

>000 rof»
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Del zindamų moti- 
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus

duojamas per

1 Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

'CAicaoo^-1'^^

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDER1CK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

■ Vienatinė Honorava Banka Ciceroje

CICERO STATE
BANK

25 Street prie Cicero Avė.

Prie keleto Departmentų šio banko — ku
riose viskas atliekama draugiškai ir nau
dingai bankinis patarnavimas — randasi 
dar vienas Departmentas su kurio galbūt 
dar nesate susipažinę, tai musų Apdraudos 
Pepartmentas.

Nežiūrint kokios rųšies apdraudos jums 
reikėtų, mes esame prisirengę suteikti jums 
greitų ir užganėdinantį apsaugojimų visai 
nebrangiomis kainomis. įskaitant daugelį 
rjušių mes apdraudžiame nuo: Ugnies, Tor
nado, Automobilius, Langus, nuo Užpuoli
mo ir Vagių.

Jei jums reikia kų nors bankiniuose rei
kaluose (o šiais laikais kiekvienas tai daro) 
ar tai Taupymo, Investmentų, Apsaugos 
Dėžučių arba APDRAUDOS, mes visuomet 
esame dėl jūsų patarnavimo.

Garsinkities Naujienose


