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Anglija liepia rusams 
išsikraustyt

Lenkai susirūpinę Anglų 
Rusų santykių trūkimu

Diktatorius Mussolini nori Ita
lijai 5,000,000 kariuomenės

_______________ I
I

Mussolini nori turėt 
5,000,000 armiją

Itali.a busianti tokia, kad jos 
visas pasaulis klausysiąs. 
Policininkas svarbesnis, ne 
kad profesorius <- į

I

ROMA, Italija, geg. 27. — 
Kalbėdamas atstovi! bute, dik
tatorius Mussolini pasakė, kad 
Italija turinti sukelti ir laiky
ti galingą, 5,000,(MM) 'kareivių,' 
armiją, jei ji norinti, kad jos. 
teisės butų pasaulio pripažin
tos. Italija turinti taipjau tu-1 
rėti galingą laivyną.

Mussolini pranašavo, kad iki

Si laida susideda iš 2 dalių

No. 126

Pilsudskis pažeboja Len
ku laikraščius

— »

Spauda neleista kritikuoti val
džios ir jos organų; aštri 
bausmė už prezidento gar
bes įžeidimą

Rusai gavo įsakymą 
apleist Londoną

Sovietijos atstovui įteikta no
ta; .Anglijos misija Maskvoj 
tuoj bus atšaukta

Lenkai susirūpinę dėl 
Angly-Rusy santykių 

trūkimo
BI.JO PREKYBINĖS 

KADOS
BLO-

geg. 27. — Bri-

d’affaires Ro
ku ria Anglija

VARŠUVA, geg. 27. — Len
kų vyriausybė stipriai susirupi
nus dėl diplomatinių santykių 
tarp Anglijos ir sovietų Rusi
jos trūkimo. Bijo, kad dėl to

LONDONAS, 
tų vyriausybė 
sovietų charge 
zenholcui notą, 
nutraukia santykius su sovietų
Rusija. Notoj prašoma oficia- 
liniai sovietų atstovai apleisti Lenkija netaptų apsiausta iš 
l-ondoną ir pažymima, kuriems visų pusių prekybine blokada, 
rusų bus leista dar pasilikti, I^nkų Vokiečių derybos dėl 
kad galėtų Arcos, Ltd. (anglų- prekybos sutarties sukliuvu- 
rusų prekybos organizacija) sios, ir maža tėra vilties, kad 
dalykus sudoroti. artimoj ateity jos turėtų geres-

Anglijos diplomatinė misija nio pasisekimo.
Maskvoj tuojau bus atšaukta, i Jei Anglija bandys priversti 
Kas žiūrės Britų interesų Mas- Lenkiją 
kvoj, kol kas dar nenutarta.

Sovietų legacija praneša, kad 
Husų reikalų prižiūrėti Londo
ne sutikus Vokietijos ambasa
da.

Sovietų atstovybės štabo da
lis busianti perkelta į Paryžių, 
dalis į Berliną, o kiti grįšią į 
Maskvą. Dauguma, tarp jų ir 
charge d’affaires Rozenholcas, 
žada apleisti Angliją |>er sa
vaitę laiko.

Parlamentas pritarė
santykiu su Rusija 

nutraukimui
Valdžios nutarimu nutrauk

ti visokius santykius su sovie
tų Rusija Britų parlamentas, 
nežiūrint stiprios darbiečių 
opozicijos, pritarė 357 balsais 
prieš 111.

Prieš tai darbiečiai buvo į- 
nešę pasiūlymą, kad santykiai 
nebūtų nutraukti, ligi dalykus 
ištirs tam tikra parlamento 
komisija, bet pasiūlymas buvo 
359 balsais prieš 112 atmes
tas.

Vokietija žiūrės SSSR.
reikalų Londone

BERLINAS, geg. 27. — Vo
kietijos vyriausybė sutiko žiū
rėti sovietų Rusijos reikalų: 
Londone, diplomatiniams san
tykiams tarp Anglijos ir SSSR 
nutrukus.

“sanitarinį 
i, Varšuva 

savo- 
Rusijos ir Vokieti- 

kur parduoti 
anglies, javų 

kiekiu, kad 
sau prekybos 

atvirai 
norams, 

dabartinius 
santykius su

------- įsteigti
I kordoną” rytų sienoj 

.‘neteks dviejų didžiausių 
pirkėjų

Įjos. Ji neturės 
Lenkijos cukraus, 
ir kiaulių tokiu 
gautų palankų 
balansą. Jei Lenkija 
pasipriešins Anglijos 
ji statys pavojun 
savo draugingus 
santarvininkais.

Dabar Lenkai 
sovietų Rusija 
kariuomenę Minsko ir Smolen
sko apygardose, grūmodami 
Lenkijai. Toje Rusijos daly 
esą, pasak lenkų, keletas fabri
kų, kur gaminama nuodingos 
dujos, radio aparatai, aeropla
nai ir kitos karo priemones.

lyrikų nacianalištaii sako, 
kad kadangi rytuose Lenkijai 
grūmojanti sovietų Rusija, tai 
santarvininkai turį garantuoti 
jai saugumą nuo Vokietijoj 
vakaruose.

1940 metų Italija jau busianti 
tokia galinga, kad jos balsą 
girilesias . visas pasaulis. Tiems 
fašistų valstybės idealams pa- 
'siekti jis patsai esąs pasiryžęs 
! pasilikti valdžios prieky dar 
dešimtį, penkioliką metų, o jei 
reikėsią, tai ir daug ilgiau. Ne 
dėl to, girdi, kad jis pats bu
tų valdžios pragobęs, bet dėl to, 
kad neturįs sau pavaduotojo — 
įpėdinio. Toks įpėdinis dar ne
sąs gimęs.

Kalbėdamas apie naujas pro
vincijas ir tautines mažumas, 
Mussolini užsidegęs sušuko:

“Laikas jau sakyti Bolzano, 
kurį per šimtmečius vadina 
Bolgano. laikas pasakyt, kad 
Bolgano visados buvo itališ- 
kiausias miestas. Dagi jei pie
tų Tiroli u je šimtai tūkstančių 
vokiečių gyventojų butų 100 
nuošimčių gryni vokiečiai, tai 
ir tuomet Brennero siena pasi
liktų mums šventa ir neliečia-

I Pncifiv nnd Atlantic Photo I
Busiantysis pasaulinis kumštinių čempionas lietuvis Juozas 

Žukauskas — Jack Sharkey, jo žmona ir jų kūdikis. Nugalėjus 
Jim Maloney rimto prišininko jam nebesimato, išėmus patį čem
pioną Tunney.

...........— - '........—— — =■-■

Tarptautinės T. Sąjungą 
Sąjungos kongresas

Francijos atstovas reikalauja 
šluot laukan iš vadovėlių ka
rų garbinimą

BEiRLJNAS, geg. 27.- Tarp
tautinė Tautų Sąjungos Drau
gijų Federacija vakar pradėjo 
čia didižiausio savo i 
kongreso posėdžius, 
du šimtai delegatų 
kraštų. Kongreso 
išrinkta francuzas.

Vokietijos kancleris Marx 
savo kalboj kongrese pareiškė, 

ir užsienio minis-

skelbia, buk 
mobilizuojanti

SSSR, mobilizuoją karino
- menę Sibire

Britų konsulas Barbinę matą j 
tame bolševikų gązdin>mą 
DidŽiąjai Britanijai

600 kiny komunistu 
žuvo kautynėse r

Kariuomenė čangšoj pavartojo 
kulkosvaidžius; komunistų 
unijos likviduotos

Santykių nutraukimas vi 
sai nereiškiąs karo

LONDONAS, geg. 27. — 
Premjeras Baldwin šiandie 
griežtai pareiškė, kad nutrauki
mas dlplomatinių santykių su 
Maskva nieku bud u nereiškiąs 
karo prieš sovietų Rusiją.

TOKIO, Japonija, geg.
— Pranešimai iš Barbino 
tuoja sovietų laikraščius, 
rie sako, kad sovietų karo 
misaras įsakęs mobilizuoti 
riuomenę tolimųjų rytų 
niu, kas reikią suprasti 
prisiruošimą karui tarp 
jos ir sovietų Rusijos.

Britų konsulas Ikirbine bet
gi sakąs, kad šitos bolševikų 
operacijos reiškią tik gazdini- 
mą, ir nieko daugiau.

27. 
ci- 

ku- 
ko- 
ka-

pasie- 
kaip 

Angli-

MEKSIKOS PREZIDENTO 
CALLESO ŽMONA SERGA

BALTŲJŲ GOVĖDA* NULIN- 
ČIAVO NEGRĄ

JACKSON, Miss., geg. 27.—
Kaukėtų baltųjų govėda įsiver-

Lietuvos žinios.
ŠiauliŲ apskrities L.S.D.P. 

konferencija
Balandžio mėn. 24 dieną, 

Šiauliuose įvyko Šiaulių apsktį: 
ties Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos konferencija, dalyvau
jant 27 organizacijų ir parti
jos įstaigų atstovams.

• Savivaldybių rinkimų kiauru* 
mu nutartu ruoštis naujiems 
rinkimams, numatant kandida
tus į busimąsias savivaldybių 
tarybas, — šį darbą atlikti 
kontakte su Apskrities Komi
tetu.

Įdomių ir plačių diskusijų iš
šaukė emigracijos ir nedarbo 
klausimas Lietuvoje, šis klau
simas buvo aptartas iš esmės, 
liečiant praktiškus kovos su 
emigracija ir nedarbu budus, 
vienok prieita išvadų, kad pir
ma emigracijai ir nedarbui su
tvarkyti sąlyga bus ir pasiliks 
normalus vidaus gyvenimo 
santykiai ir sveika ekonominė 
politika. [Cenzūros iškąsta} 
Konferencija* pavedė šio klau
simo referentui suvesti disku
sijose kilusias mintis į tam 
tikrą raštą, kurį partijos cen
tras turėtų išleisti kaipo at
skirą brošiūrą.

Tokiuo pat įdomumu buvo 
aptarta žemės reformos ir dar
bininkų nuo ligos draudimo 
įstatymų nevykdymas.

Kreipta domės į kai kurių 
vietos organizacijų palaidumą 
ir apsileidimu. Nutaria, kad 
org. komitetai imtųsi visų prie
monių laikraščio platinimui, jo 
skaitymui, nario mokesčio su
tvarkymui.

Daugelis organizacijų, nors 
ir rūpinasi išgauti leidimus su
sirink imąms, bet jų negauda
vo, žodžiu, esamieji sunkumai 
sunku pergalėti, kuomet for
malumų ir trukdymų labai 
daug.

Konferencija praėjo gyvai.

Rusų profesorių atvyk
sta i Amerika

Dalyvaus tarptautiniame, že
mės kongrese Washingtone 
MASKVA, geg. 27. Iš 

Maskvos iškeliavo į Jungtines 
Valstijas keturiolika rusų pro
fesorių, žemės ūkio specialistų, 
dalyvauti tarptautiniame že
mės kongrese, kurs prasidės 
Washingtone birželio 13 dieną. 
Išvykusiųjų tarpe yra toki 
mokslininkai kaip prof. Kon
stantinas Glinka, Vladimiras 
Gemmering, Arsenij Jarielov, 
etc.

VARŠUVA, geg. 27. — Ei
nant diktatoriaus Pilsudskio 
pateiktu ir dabar prezidento 
dekretu paskelbtu drakonišku 
įstatymu spaudai pažeboti, kir
sti į akį Pilsudskiui pigiau pa
reina, ne kad užgauti krašto 
prezidentą.

Tuo įstatymu, laikraščių re
daktoriai, už kritikavimą karo 
vyriausybės ir karininkų, prie 
kurių priklauso ir Pilsduskis, 
gali būt baudžiami tik trimis 
mėnesiais kalėjimo arba 1,000 
zlotų, bet asmenys, užgauna 
respublikos prezidento garbę 
arba jo charakterį, gali būt 
baudžiami kalėjimu nuo trijų 
mėnesių iki penkerių metų ir 
5,000 zlotų.

Asmenims, kurie daro kalti
nimų valdžiai ar jos ongjapams, 
neleista savo kaltinimų įrody
ti. Kiekvienas laikraštis, nusi
kaltęs naujam spaudos įstaty
mui, gali būt konfiskuotas.

Baisi ekspliozija Colora- 
dos kasyklose

160 angliakasių buvo užberta;
100 jų išsigelbėjo, kitų pasi
gendama

HANKOVAS, Kinai, geg. 27. 
— čangšoj, centralinėj Kinijoj, 

___  įvyko didelės kautynės, per ku- 
istorijoje | rias apie šeši šimtai žmonių 

Dalyvauja j buvo užmušta. Mat rddikaliniai 
i ((komunistų) elementai /buvo 
suėmę generolo So čeno tėvą, 
kurį jie ėmė valkioti gatvėmis. 
Gyventojai buvo tuo baisiai pa
sipiktinę. Pagaliau įtužus ka- 
riuomertC pavartojo prieš ko
munistus kulkosvaidžius. Ko
munistinės darbo unijos tapo. 
Ižkviiduotos. Komunistų vadai 
iš Japonijos ir Indijos, apleidę 
Čangšą, bėga į Hankovą.

Honano provincijoj 
ną dideli mūšiai

ŠANCHAJUS, Kinai, 
27. — Pranešimai iš Hankovo 
sako, kad Honano provincijoj 
einą didžiausi mūšiai tarp pie
tų Kinų (nacionalistų) ir Man- 
džurijos armijų. į Hankovą 
ir Vučangą grįžtą tūkstančiai 
sužeistų. Hankovo ligoninės esą 
perpildytos ir vyriausybė pra
šanti kiniečių ir svetimšalių 
pagalbos sužeistiems aprūpinti.

iš įvairių 
pirmininku

ma. Jei butų reikalo, mes g.in- j Ra<| tarp i 
tume ją dagi karu, nors ir ry- terj0 Stresemanno esąs pilkiau

sias pažvalgų sutarimas. Fran-
— —cijos prof. Aulard pabrėžė 
Italijoj 'svarbumą reikalo šluoti laukan 

iš mokyklų vadovėlių visokį ka
rų garbinimą, ir reikalavo, 
kad didesnis kreditas y* garbė 
butų duodama taikos didvy
riams, o ne karininkams.

toj”.
Mussolini nusiskundė tik 

kad gimimų skaičius I 
sumažėjęs , tuo tarpu krašto 
galybė pareinanti nuo jos gy
ventojų skaičiaus. Jis norįs, 
kad per pirmą šio šimtmečio 
pusę Italijos gyventojų skai
čius pasiektų 60 milionų [da
bar Italija turi apie 42 milio- 
nu gyventojų] ir dėl to manąs 
bausti specialiais mokesniais1 
tuos vedusius žmones, kurie at
sisako turėti vaikų.

Girdamas savo policijos jė
gas, kurių yra dabar 100,000 
vyrų tvarkai krašte išlaikyti, 
Mussolini sudulko: “Kultūrai 
reikia tvarkos. Policininkas yra 
daug svarbesnis asmuo, ne kad 
profesorius!”

Masaryk vėl išrinktas 
Čeką prezidentu

Iš 432 balsų jis gavo 274; fa
šistai, klerikalai nebalsavo

ei-

geg.

Kongresmenas Bergor 
apeliuoja i Ful'era

Prašo Massachusetts guber 
toriaus susimilimo Sacco 
Vanzetti

na-
ir

BOSTON, Mass., geg. 27.
Pas gubernatorių Fullerą šian
die lankėsi Victoras Berger, 
iš Mihvaukee, vienintelis socia
listas kongresmanas. Vizito 
tikslas buvo prašyti, kad gu
bernatorius susimiltų mirties 
bausmei pasmerktiems darbi
ninkams, Sacco ir Vanzetti. j 
Berger pareiškė, kad jis esąs 
įsitikinęs, jogei jie buvę’ netei
singai pasmerkti remiantis su
fabrikuotais iiudymais vien dėl 
to, kad Sacco ir Vanzetti bu
vo radikalinių pažvalgų' žmo
nės.

VIENNA. Austrija, geg. 27. 
— čechoslovakijos prezidentu 
šiandie parlamento buvo vėl iš
rinktas Tomas Masaryik. Jis 
gavo 274 balsus iš galimų 432 
balsų, bet 104 atstovai, jų tar
pe aršiausieji fašistai, klerika
lai, vokiečiai ir slovakai susi
laikė nuo balsavimo. Komunis
tų kandidatas gavo penkiasde
šimt keturis balsus.

Po išrinkimo prezidento par
lamento nariai pagiedojo tauti
nius himnus, pirma 
paskui Slovakų.

J. V. oficieras nušovė 
Nikaraguos generolą

DENVEH, Cold., g-eg. 27. — 
Victor-American Fnel kompa
nijos kasyklose No. 3, Dela- 
guoj, šiandie* atsitiko baisus 
sprogimas, dėl kurio kasyklų 
urvuose buvo griuvėsių užda
ryti 160 darbininkų. Dviem 
valandom praslinkus po eks- 
pliozijos, daugiau kaip šimtui 
angliakasių pavyko išeiti iš ka
syklų sveikiems. Apie liku
sius žinių dar nėra. Kompani
ja pareiškia vilties, kad ir 
likusieji, jei ne visi, taip ben‘; 
dauguma, pavyks išgelbėti.

$560,518,624 gaisrų nuo
stolių per metus

NEW YORKAS, geg. 27. 
National Board of Fire Under- 
writers pirmininko Wilfredo 
Kurtho pranešimu, 1926 me
tais gaisrai Jungtinėse Valsti
jose padarė $560,548,624 nuo
stolių.

čechų,

CITINANDEGA. Nikaragua, 
geg. 27. — Jungtinių Valstijų 
laivyno oficieras, kapt. Wm. 
R’chards, šį rytą nušovė čia li
beralų generolą Cabullą.

Sako, kad gen. Cabulla
vęs girtas ir iš revolverio šau
dęs į einančius gatve 
Kapt. Richards šovęs 
jį nukovęs.

Bandomas suimti nusišovė
OCONTO, Wis., geg. 27. — 

Bandomas areštuoti už savo 
molinos mušimą, Ralf Gifford, 
24 metų amž., nusišovė.

bu-

Atminimą šventėj
Panedėlyj, gegužio 30 d., 

“Naujienos” neišeis, ir ofi
sas bus uždarytas visą die
ną.

*ORHi

Chicagai ir apielinkei federa
cinis oro biuras šiai dienai pra-Bedarbiu Vokietijoj 

mažėjo 20 nuoš.
BERLINAS, geg. 27. -

SU
; našauja:

Vo-I Gali būt lietaus ir perkuni- 
armija per jų; kiek šilčiau; stiprus

20 nąsis vėjas.
Vakar temperatūros

mai-

žmones, 
atgal ir

7 užmušti gazo rezer 
varui sprogus

SANFORD, Texas, geg. 27. 
— Milžiniškam gazo rezervua
rui ekspllodavus, septyni dar
bininkai buvo užmušti, kiti 
septyni pavojingai sužeisti. 
Po ekspliozijos kilo gaisras, 
sunaikinęs keletą artimų na
mų.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir, taipgi per skyrius ir pašta ii kilų 
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 
jums patarnavimą:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Iii.

__________________ i

Naujos Piety Valijos 
premjeras rezignavo 
SYDNEY, Australija, geg.

27. — Naujosios Pietų Valijos 
premjeras J. T. Rand reziigna-

LOS ANGELES, Cal., geg. ^ė į Leakesvillės kalėjimą, pa- kieti jos bedarbių
27. — Natalia Calles, Meksikos ėmė iš ten kalinį Bernie Rasp- praeitą mėnesį sumažėjo
prezidento žmona, serganti at- berry, negrą, ir išgabenę užu- nuoš. Valdžios pašalpą dabar
gabenta čia guli vienoj ligoni-! miestiin nulinčiavo. Raspberry gauna 972,0(X) bedarbių vyrų ir tarp 44° ir 58° F.
nėj. Daktarai nutarė daryti buvo kaltinamas dėl turėjimo moterų, tuo tarpu kai prieš Šiandie saulė teka 5:19, lei- vo, tariamai dėl kilusių nesu-
operaciją, bet dar laukia prezi- santykių su viena balta mote- balandžio 15 dieną šelpiamųjų džiasi 8:14. Mėnuo teka 4:08 tikimų' darbiečįų mĮinfsterijoj
dento Calleso pritarimo. »riškej įbuvo 1,217,000. valandą ryto. / ir partijoj.

buvo

ir partijoj.



' ITKUJTENOS, UEIcflgO, UI šeštadienis, Geg. 28, 1927

GEGUŽINIS IŠVAŽIAVIMAS
Rengia Draugyste Atgimties Lietuvių Tautos 

Moterų ir Vyrų
Nedalioj, Gegužio 29 d., 1927 m. LEAFY GROVE

prieš Tautiškas Kapines, Plonienės darže
Kkviečiame lietuvius ir lietuvaites linksmai pa

silinksminti ant kvepančio oro, nes dabar žydi visos 
kvietkos—malonus kvapas. Kas ^norėsite važiuoti 
troku, trokas bus prie 3514 Emerald Avė. Trokas iš
eis 10 v. ryto. Gros gera muzika.

Pradžia 11 vai. ryto.
Kviečia visus KOMITETAS.

-- ■ - į Lietuvą. Ištremti ją nepasise-
ynor ę Dn m n f m p !. snę kus* i*s m reikia
KUnLurunUUlUlU'JO J saujomis žarsto pinigus ir šim- 
——----- ------ tinėmis kemša visokiems advo

katams, kad tik nuo bėdos iš- 
! sisukti ir jo juodą darbą baltu 

padaryti. Bet kas juodas, las 
jau nebus baltas.

Kaip jis iš tos bėuos išsigel
bės, pamatysimo vėliau. 

—Žinių Rinkėjas.

Indiana Harbor, Ind.
Už ištvirkavimą pakliuvo 

don.

fl —
JONIŠKIEČIŲ L. K. KLIUDO

PIKNIKAS
Įvyks

NEDELIOJ
Gegužio 29, 1927

. u. J. SAVICKIO DARŽE
(prie tautiškų kapinių)

Pradžia II vai. iš ryto. Įžanga veltui

Mylinti puikiai pasipuošusią gamtą, ant tyro 
oro linksniai laiką praleisti, taipgi norinčius susipa
žinti su gražia Joniškiečių draugija, nuoširdžiai už
prašome visus atsilankyti. Bus muzika, įvairus žais
lai dovanos ir programas. Nuo išalkimo, ištroški
mo ir lytaus, busite visi apsaugoti.

Kviečia RENGĖJAI.
___ r- .............. ........................

TIK 10 DIENŲ KAINOS SUMAŽINTOS DEL 
KAIKIJRIŲ PRIEŽASČIŲ TURIME PARDUOTI 

UŽ SUMAŽINTĄ KAINĄ
Grcjiklis pianas, kaip ant paveik
to, vertas $700, už ......... $328.00
Rimbai! grojiklis vertas $700, 
už ...............................   $327.00
Straube grojiklis storas medis 
visur po $900, už ........... $425.00
Daby Grand — Lyon & Healy 
už ...................................... $195.00
Belman groji kliu už ....... $135.00

Brunsvvick Radiola naujas išto
bulintas phonografas Prismatone 
ir 8 tūbų super-radio vertės 
$550 už ............................ $295.00
Phonografas — Radiola vertės 
$250, už .......................... $127.00
Atwater kent 6 tūbų su cabinetu 
ir visakuo už ....................  $98.00
Freshman 6 tūbų už ....... $49.00
B. Elimniator ....................  $9.00
B. Baterios 45v..................  $1.75

Pusę kainos ant Jewelry, Deimantų Žiedų, Victrolų 
Columbia Phonografų.

t Ant lengvų išmokėjimų,

Jos. F. BUDRIK
PIANŲ, RAKANDŲ IR RADIOS

3417-21 So. Halsted SI, Chicago, III.
Telephone Boulevard 4705

$514-16 Rooaevelt Rd. 
Arti St. Loui« Ava. 
•CH1CAGO, ILb.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzis 89«2

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS Garsinkifės Naujienose

kos naturalizuotienis pilie
čiams, kurie gimė tose šalyse 
įvažiuoti be pasporto ir be vi
zų. Bet turi parodyti pilietys- 
tės ir gimimo certifikatus.

[FLIS.J

Austrija, Bulgarija, Chile, 
Ispanija, Jugoslavija.

,
Vizų mokestis nevienodas, 

Daugelis Šalių ima mažiau, kaip 
|10.()0.

Kaikurios šalys išduoda per
ėjimo arba “turistų” vizas, ku
rios daug pigesnės. Pervažiuo
ti per Didžiąją Britaniją kai
nuoja $1.00. Ir tas pats su 
čcchoslovakija, Francija ir Len
kija. Norvegija išduoda ‘tran- 
sit” vizą už $1.00 ir specialę 
“turistų” vizą dėl liepos ir rug
pjūčio mėnesių už $2.70. Ven
grija ima $2.10 už perėjimo 
vizą, Lietuva $2.00 ir Jugosla
vija tik penkiasdešimt centų. 
Holandija duoda perėjimo vizą 
dėl astuonių-arba mažiau die
nų už dykų. Danija, Norvegi
ja ir Švedija pavėlina Ameri-

WENNERSTENS
"HJohemian (Tppo

TIKRI APYNIAI 
TURTINGAME SALYKII

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai statbrooms

ne-ilgokas laikas kaip 
Naujienose žinelių iš i 
llarbor. Atrodo, kad 

čia tarsi nieko nebeliko ir kad 
todėl nebėra apie ką rašyti, i 
Viskas kaip buvo, taip ir tetiė- 
ra; lietuviai kaip gyveno, taip L 
ir tebegyvena. Tik kad dabar - 
mažiau apie juos rašoma. Bet m 
visgi kartais būna tokių įvykių, 
apie kuriuos .priseina rašyti.

Gana I •
simato
Indiana

Balandžio 16 d. valstybės 
i rartamentas pranešė, kad 
lig akto iš vasario 25 d., 1925 

ir ekzekutyviu įsakymu iš 
gegužės 15 d., 1925 m., Ame
rikos valdžia užbaigė abišalinę 
sutartį su Belgija vizos mokes- 

Tuomi preziden
tas liko autorizuotas sumažin
ti arba visai užbaigti vizos mo- 

i nuo neimigrantų atei
vių, kur tik svetimo* šalys tei- 

j atsi Pa,,a^’as privilegijas Jungt. 
automobilių ir Valstiją piliečiais.

Nuo laiko kuomet aktas įė-

(le
su-

PROCESAS iškelia 
paslėptą skonį pasaulio 
puikiausių apynių ir 
turtingo salyklo.

100 N. LaSalle St., Chicago, III. 
arba prie vietinių 'agentų

Aną sekmadienį musų pilie- reikalu, 
tis Jurgis išvažiavo fliveriu pa
sivažinėti. Nuvažiavo garnį to
li ir gal butų nuvažiavęs ir to- 
liau, jei nebūtų ištikusi viena 
nelaimė: Jurgio fliveris i__
mušė į didelį i 
sukiužo. Bet viena bėda - ne 
bėda, bet paprastai visas bu- 1° ^dėn kelios sutartys pasek- 
rys bėdų apsėda. Taip atsitiko mingai užbaigtos. J -- 
ir Jurgiu. 1___  _____ ___ „

— * ‘ J m ingai užbaigtom. , Kelios ša-
ir Jurgiu. ' Netik fliveris su- lys netik neims mokesties net 
kiužo, bet dar pribuvo polici- nereikalaus vizų, ko Juhgl. Val

stijos' nedaro.
šios šalys vizų nereikalauja*. 
Belgija, Hondūras, Liberia, 

Lieclitensteinas, Siamas, Pana
ma, Šveicarija.

šios šalys vizų mokesties ne
reikalauja:

Albanija, Costo Kica, Danija,

ja apžiūrėti nelaimės vielą; bet 
vieton imti pasipainiojusį auto
mobilių, ji pasiėmė patį Jur
gą ir pirmiausiu nugabeno j 
ligoninę aprišti žaizdas. Iš ten 
nusigabeno į savo stotį ir at
sisakė paliuosuoti iki neužsi- 
statė $1,000 kaucijos. Sakoma, 
kad visą tai atsitiko todėl, kad ICstonija, Finlandija, Vokietija, 
Jurgis buvįs perdaug naminė- Guatemala, Airija, 
lės ragavęs.

lietu-
- “visi kestį:

Pas mus gyvena trys 
viai, anot tos dainos, 
trys kaip vienas.” Jie yra ne 
paprasti, bet gryniausio bajo
riško kraujo lietuviai ir kaipo 
tokie, į paprastus lietuvius išf 
augšto žiuri ir lietuvių draugi
joms priklausyti nenori. Kadai
se jie “per klaidą” buvo prisi
rašę prie SLA., bet pamatė, 
kad tokiems “augštiems” žmo
nėms ten ne vieta, tai nustojo 
mokėję duokles ir liko išbrau
kti. • • ■'

Meksika, Nicaragua, 
I Salvador ir Švedija.

Šios šalys sumažino

Visi trys gyvena daugiausia 
iš “naminių” daiktų. Tad ir 
bėdų jie turi visokiausių. Im
kime, kad ir vidurinįjį. Jo mo
teris buvo išvažiavusi ant “va- 

i keišino” ir reikėjo jos ieškoti.
Policija irg mėgsta tankiai ap
silankyti su netikėtais “vizi- 

i tais” ir tada tenka matytis ir 
su džiodžėmis ir kas karta ne
mažai už tą pasimatymų užmo- 

: keti. Netik kad tokie abipu- 
i šiai vizitai brangiai kainuoja, 
| bet dar ir biznį trukdo.

Kitas brolis irgi turi viso
kiausių trobelių. Bandė įvai
rius biznius, bet daugiausia su 

| “naminiais” daiktais. Bet kaip 
perdaug žiuri biznio reikalų, 
tai mažiau tenka kreipti do
mės' į šeimininius reikalus ir 
karta sugryžęs namo rado nuo 

Isąvo žmonos atsisveikinimo 
raštelį. Turėjo daug vargo iki 

' ją surado, o ir suradęs nela- 
! bai guli prisiprašyti, kad gry- . 
| žtų.

Dabar ir vyriausias pakliu
vo į bėdą ir tai į didelę bėdą, 
kuri suės daug pinigėlio iki iš 
jos išsikas; bet ir tai nebus 
kaip buvęs, nes dabar žmonės Į 
į jį žiuri kaip į kokį laukinį 
žmogų. O ta nelaimė įvyko dėl 
merginos. ę

Jis mat sužinojo, kad į ryti
nes valstijas iš Lietuvos atv.y- 

i ko jauna graži lietuvaitė. Jis 
tuoj pradėjo rašinėti jai la.iš-

1 kus ir kviestis ją į Indiana 
llarbor atvažiuoti. Pagalios, ir 
tikictą jai pasiuntė, pažadėda
mas ją, atvažiavus, iš panelės 

j padaryti “ponia”. Ji patikėjo ir 
atvažiavo. Jis ją pasitiko sto
ty, parsivedė namo, uždarė ją 
ir kaip ji tikrina, prievarta mi
škinė jos vainikėlį. Palaikęs 
keletą dienų jis ją betgi išva
rė. Neturėdama kur dingti, 
nuskriaustoji mergaitė atsi
kreipė į teismą ir pareikalavo 
atsiteisti už padarytą skaudžią 
jai skriaudą. Bet vieton atsi
teisti jis dar bandė ją ir iš 
Amerikos ištremti, bet pasiro
dė, kad ji yra .gimusi Ameri
koje ir tik maža tėvų išvežta

Japonija, I 
Persija,

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

16-tas METINIS APVAIKŠČIOJIMAS

LIETUVIU TAUTIŠKU KAPINIU 
Pirmadieny, Gegužio-May 30 d.

Pradžia kaip 10 vai. ryte.
Programas susidės iš dainų, muzikos ir prakalbų.

Bus geri kalbėtojai, kurie išaiškins kapinių svarbą ir daug kitokių nau
dingų dalykų papasakos.

Atsilankykite visi ir apvaikščiokite metinę šventę.
Po programui bus piknikas, Justice Park Darže, kur galima bus pasi

linksminti ir praleisti dieną ant tyro oro.
Kviečia Visus KOMITETAS.vizų mo-

B i rž eito

Kas bus
Kas bus
Kas bus



šeštadienis, Geg NAUJIENOS, Chicago, III

LĖKIMAS LIETUVON
Į KORESPONDENCIJOS Į

siklausimo 
das laiko.

apie per tris valau- f

♦ >!< ♦

7 d., Lietuvių Sve-

AEROPLANAIS East Chicago, Ind.

Peoples “s.?"" Bank

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje u- 
*<> ntiprumu ir geru patar
navimu.

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

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chicago

Tas gal būt butų kam nors ma
lonu, bet dabartiniu laiku gar
laiviai yra vienatinis būdas 
kurie nuveža mus ten patogiai.

Musų laivakorčių departmentas 
yra atsakančiai įrengtas dėl su
teikimo jums dykai informacijų 
kokių tik norit, kas link važiavi-

9 ’ '̂1
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KADA ATEISIT I

PEOPLES FURNITURE 00. KRAUTUVES
PASIRINKTI SAU

KIMBALL PIANĄ
Nors Jus turite įsirengę gražius rakandus ir dailiai iš
puoštus gyvenimo kambarius, bet be KIMBALL PIANO 
Jus negalite užsiganėdinti, nes Jums yra uždrausta links-

J

rniausi gyvenimo momentai, kuriuos galėtų suteikti tik 
KIMBALL PIANAS.

Ateikite į musų Krautuves n 
palyginkit 

skambėjimą.Kimball Piano
Jus pastebėsite išvydę naujas 
madas Grojiklių pianų, Grand, 
Reproducing Grand ir up- 
right, dailiais skirtinguose 
baigimuose (finish). Taipgi 
Kimball pianų vienos kainos 
policy pardavimo sistema ir 
Peoples Furniture Co. Krau
tuvių teisingas pirkliavimas 
pagelbės Jums įsigyti Kimball 
pianą už teisingą kainą ir ge
romis išlygomis. ’ "4 *14 į; pd#

Kimball Pianai parsiduoda už prieinafniausias kai
nas ir nekaštuoja daugiaus už paprasto padarymo pia
nus.

Matykite Kimball pas Peoples šiandien

1922-32 So. Halsted St.
J. Nakroshis, vedėjas

Didelė nelaimė.

JonasPorų savaičių atgal 
Vilkevičia -pirko automobilių, 
(ieg. 25 dienų vakare jis pasi
kvietė savo draugus Joną Straz
du tiška, ir Juozapų (>ral>auskį 

| pasivažinėti. Bet besivažinė- 
jan ištiko didelė nelaime. Chi-

Nelaimėj Jo- 
liko veik ant 
J. Vaitkevi-

;>o South Shore linijos elektri- 
iiniu traukiniu.
įas Strazdauskas 
dėtos užmuštas,
ia liko pavojingai sužeistas, J. 

Grabauskas sužeistas lengviau.
Velionis Jonas Strazdauskas 

hivo nevedęs, turėjo buČernę 
>rie 1501 Northcot Avė. Bu
žo linksmas, malonus biznie
ms, visi jį mylėjo ir jum biz

nis sekėsi. Priklauso jis prie
A. U. Kliubo, SLA. vietos 

kuopos ir prie šv. Stanislavo 
draugijos. Amerikoj jokių gi-

skiria pensijas ir tvarko viską 
taip, kaip jam sekretorius dik
tuoja. Jonas vedasi Margaritą 
prie vakarienės, 
da:

Per vakarienę
Gert, valgyt,

norės,—
Po vakarienės
Kiekvienas nakvynę
Trečias aktas. Kurpiam bu

tas. Jonas miega ant suolo. Er- 
manas kunigaikštis ir jo bičiu- 
is grafas von Laube stebisi iš 

kurpiaus ir visos surengtos ko
medijos. Kunig. Ermanas gie
da:

Koks juokingas šitas svietas!
Nesurand sau ramios vietos 

ir Lt.

o choras gie-

kiek katras

atsilsčsim;
• čia turča.

Jonas atbunda iš miego ma
nydamas, kad jis.yra kunigaik
štis. Gertrūda, Jono motina, 
legali su juo susikalbėti. Ji ma
to, kad jos 
>ik raustė, o 
notiAos už tai, kad motina jį 
tepripažįsta

sūnūs iš proto, iš- 
Jonas pyksta ant

karalium esant.
—Kliubo Korespondentas

Baltimore, Md,
Suvaidinta “Užburtas

Kunigaikštis“

22 d.

sceno-

Praeitų sekmadienį, 
gegužio, baltimoriečiai 
aimės matyti vaidinant 
•e, po vadovyste komp. Miko
Petrausko, jo paties parašytą 
reikalą “Užburtas Kunigaikš- 
is”.* Veikalas — trijų aktų 
nuzikališka komedija, papuoš- 
a puikiomis dainomis ir gra
sia orkestrus muzika. Veika
lo turinys yra sekantis:

Pirmas aktas. Apiplyšęs jau
jas kurpius Jonas siuva batus 
r dainuoja savo paprastą dai
lų: La-la, la-la-la-la-la-la! ir tt.

Ar aš ne žmogus, 
Koks kurpius už 

resnis?

kaip kiti? 
mane ge-

ne didi,—

būti, 
savo

laiku

ba

rni-

4177-83 Archer Avė.
M. Kežas, vedėjas

Vienintelės Lietuvių Krautuvės Chicagoj autorizuo
tos pardavinėti Kimball produktus.

(iarsinkities Naujienose

Nors mano turtai
Dvasia už turčių aš smarkes

nis! ir tt.
Toliaus Jonas išsiplepa su 

savo sena motina, kad jis my- 
i grafienės tarnaitę Margari- 
ą, svajoja tapti turtingu ir 
let panori kunigaikščiu 
Motina Gertrūda įspėja 
sūnų, kad jis apie tokius 
kus visai nesvajotų.. Tuo
įtvyksta ir kunigaikštis su sa
vo draugu Laube ir besikal
bant su kurpium Jonu gimsta 
jame mintis suruošti komedi
ją, kas jiems ir pavyksta. Iš
ėjus aniems ponams, atvyksta 
Margarita ir pasipasakoja sa- 

\ vo nuotikius, kaip ji gudriai 
mluošė kunigaikštienės 
būdama vienam maskarado 
’iuje ir dainuoja:

Per užgavėnes pernai aš 
ėjau

Į maskaradą ir pasipuošusi 
Grafienės rūbais,
Panaši buvau taip ant jos, 
Kad visus apgavau.
Po ilgos kalbos ir dainavimo, 

abi su Getruda saldžiai juokia
si ir tuo baigiasi pirmas aktas.

Antras aktas. Kunigaikščio 
palocius. Jonas guli ant sofos 
girtas ir saldžiai miega. Tarnai 
išbudina Joną iš miego. Atsi
budęs negali suprasti kur jis 
randasi ir kas su juo darosi. 
Tarnai jam įkalba, kad jis yra 
kunigaikštis, tik jis apsisapna
vęs nežinąs ką šneka. Dakta
ras paskelbia jį protiniai su
mišusiu ir griebiasi kraują nu
leisti. Jonas labiausia persigąs- 
ta ir įsivaizdina, kad jis iš tie
sų yra kunigaikštis. Tuo kartu 
įeina mišrus choras ir dainuo
ja:

Te šviečia visuomet dorybė 
Mus k nigajkščio prie jaunos 
Jo sužiedotinčs grožybės, 
Kuriai nėr lygios nė vienos. 
Jonas užėmęs kunigaikščio 

vietų išmoka visas skolas, pa-

’a, ar ji yra jo motina, o kad 
:os vyras nesąs jo tėvas, tai 
is esąs tame tikras. Gertrūda 
rieda:

Sunku išmanyti, kas čia at
sitiko,

Ar jisai sapnavo, ar burtai 
įvyko? ir tt.

Jonas ant galo 
)areiškia, kad jis 
ięs, ir vėl burtai 
pralaimėjęs anuos
ims, galingo valdovo kunigaik
ščio vietą ir vėl kurpiu pastojęs 
asmenyje Jono. Motina Gertrū
da jam giedodama atsako:

Tai buvo tik sapnas, o ne 
koki burtai, ’

Jei buvai valdonu, tai kur gi 
tie turtai?

giedodamas 
vos užsnu- 
ivykę. Jis 

puikins ru-

Jono numylėtine

kad tai buvęs tik

Matas Butkus,

Vasiliauskaite — Mar- 
p-lė Ieva

- kamerdineris, J. 
grafas von Lanbė. 
I. Klevička ir K.

Birželio 
tainėje įvyksta didžiausias kon
certas. Jame dalyvaus keturios 
žymios žvaigždės: J. Babravi
čius, p-lė Ona Ccsniutė, P. Jo- 
zavitas ir A. Vanagaitis su vi
som dzimdziškom “fončm,>. Šis 
puikus koncertas bus paskuti
nis šio sezono, užtat nepraleis
kit progos, bet atvykit kuo- 
skaitlingiausia į koncertų.

Uutkų Kazys.

Sustiprins Nervus
ir Abelną Jėgą

Seni žmonėK, kurie pergyvena «nvo bc*ike<!. 
čiantj nmžių arba vyrai ir Ynoterys, kurie hh- 
vo jaunose dienono yra praradę savo stipru* 
mą ir jėtras. kurių nervai yra ailprV, ir kurių 
,vabeanieji kūno oganai yra neveiklus, tokie 
'.nionės būtinai turėtų pabandyti Nuga-Tone 
tiktai per keletu (Venų ir pastebėti puikų pa- 
(įtaisymų, kuriu seka po jų vartojimo.

Per 85 metus milionai silpnų, sergančių 
žmonių surado J Nuga-Tone tikrų palaimą. 
Jos HutA'kia nauja stiprumą ir vikrumą dėl 
kiekvieno nervo, dėl kiekvieno muskulo, kiek
vienam organui, Ir jei jus Jaučiatės silpnas 
r nesijaučiate ka.’p reikia, pabandykit Aias 

ir jei | 20 dienų jūsų sveikata nepaaitaisys, 
sugrąžinkite b k ilsias gyduoles savo vaistinis, 
kui ir jis malon'ai grąžins jūsų pinigus 
Tiktai žiūrėkite, kad gautumėt Nugu-Tone-^ 
nekas negali užimti jų vietos.

Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerklės Ligos 

Gydomos Eksperto 
27 metai prie State SU

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

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

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina Chicago, III. 
k. iii ...............................................

Tek Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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).

4120 So. Richmond Street

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarus-z Kaushillan 

AKUŠERKA 
3252 So. Halsted St.

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai
ku 'pagal sutarti.

VirSuje Universal
State Bank

gyvenimas
Mėnesinis Žnrnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street
Chicago, BĮ.

Tel. Boulevard 3669

A. VIDIIAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Dnktod Street 
Kampas 31 iihm gatvės 

, Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika, 
vusi Pennsyb 
vanijos ligom 

j bučiuose. Sąžl- 
, ningai patar- 
; nauja, visokio

se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimų, 
akių įtempimą, 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

♦

IŠSILAVINĘ DARBININ
KAI IR INTELIGENTAI 
SKAITO “GYVENIMĄ“ — 

SKAITYKIT IR JUS!
(vairus Gydytojai

Prenamerata metama
Pusei metų ..................
Kopija ............. ............

$2

20c
i *

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

Phone Pullman 0621
Ką tik grjžo 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 sutarti

Parduoda Rakandus, Pia
nus, Radios, Phonografus 
ant lengvų išmokėjimų.JOHN T. ZURIS

Advokatas
105 W. Monroe St.

Room 1303
Nuo 9:30 ryto iki 5 vai. vakare

Tel. Central 3905
Res. 4624 So. Francisco Avė.

Tel. I>afayette 9477
Nuo 7 iki 9 vakare

1707 W. 47th st.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų

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

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, III.

- - ■ (

Lietuviai Advokatai

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė. 

X

Ofiso Valandos: nuo 10,11d 12 die
ną. 2 iki 3 po pietą, 7 Iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dienų.

Res. telephone Plaza 8210

A

Pagalios
Margarita purkftama juokais 
pareiškia, 
šposas, o jis tam įtikėjęs. Ant
•»alo Margaritė su Jonu gieda:

Pirmiau, negu šokt privalu, 
Mes klausimą duodam jums: 
Po tokio laimingo galo 
Ar išpuola džiaugtis mums? 
Svarbiausias roles lošė se

kantys vaidilos: Jonas Kur
dus — Nadas Rastenis, Erma- 
las Kunig,
Margarita - p-lė Lile Geležiu- 
ė ir Gertrūda — p-ia Ona Lu
koševičienė. Mažesnių rolių pil- 
lytojai buvo sekantys: p-lė 
siena
mantos pakeiteja; 
PauliukeviČiutė — tarnaitė, K. 
fJutkus daktaras, K. And- 
eikus raštininkas, V. čes-

;iavičius 
Neikus — 
Tarnai —
Grajauskas.

Apie patį vaidir.hną ir lošė- 
us, apie blogumą ai’ gerumų 
zaidinimo, rašūjas pasilieka 
jau teisę nieko nesakyti, pa- 
ikdamas pašaliniams kriti

kams apie tai savo nuomonę 
:šreikšti. Aš tik tiek pasakysiu, | 
kad haltimoriečiai šį kartą per- /■ 
mažai kreipė domesio į šį taip 
svarbų kulturinį darbą. Užtad; 
ir gerb. M. Petrauskui nebu
vo iš ko atatinkamus lošėjus 
surinkti. Ateityje turėtumėm! 
šitą nemalonią klaidą pašalin
ti ir stoti visi ir visos prie dai- 
’es ir kultūros darbo. Tiesa, šį 
kartą musų sesutės labai daug 
:r energingai dirbo ir užtad 
joms priguli padėkos žodis, 
liet bernužiai-Abrolužiai tai ver- 

i ne vien pajieikimo, bet net 
:r pabarimo už jų apsileidimą. 
Tik pamanykit apie tai, kokį 
jus esat Molio Motiejai, kuo
met šalinatės nuo dailės ir 
kultūros darbo!

Kalbamą vakarą rengė Lie
tuvių Amerikos Atletų Kliu- 
bas. Pavasario šiltas oras dali
nai sulaikė tolus žmones nuo 
atsilankymo į vakarą, bet vis- 
tiek buvo artipilne svetaine 
žmonių ir turėjo smagaus pa-

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
127 N. Dearbum St, Rooia 11H 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta 
3323 Soatk Halsted St. 

Tel. Boulevard 1310 
Vai.; Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarų, išskyrus ketvergę.

Nedėliomis nuo 9 ild 12 ryto.

K. JURGELIONIS
Miesto Ofisas

190 No. State St., Room 101Z 
Tel. Dearbom 2734 

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

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

TeL Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktui. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

L

JOHN KUCHINSKAS
ai

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2551

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

Vakarais 2151 W. 22 SL nao 7 11d 9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namą Telefonas Republic 9609 
b ' "T-

««. HERZMAN -®»
-IS RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akuierii.

Gydo staigias ir chroniikM li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1925 W.

18th St-, netoli Morgan 8L
VALANDOS4 Nuo 1U—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakarų.
į Dienomis) Canal 

8110. Naktj
South * hore 2288 
Boulevard 4186

3236 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 ISryto ir po 8 v. v.

Telefonai i

J. P. WAITCHES ' 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1D756 So. Michlfan Avė.
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. lavomis, kampas 18 ir Bl«e 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tai. Fairfat 68M

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

Optemestrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

ir KM E. 47th 84.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metdi 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinoia 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyrišką ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dienų
Tel. Midway 2880

—r—

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterilkų, Vyriikų,
Vaikų ir visų chroniikų Ilgų.

Ofisas 8102 So. Halsted SU Chicago 
arti Slst Street

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

J
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NAUJIENOS-
Tke Uthaartan Delly

Pahliahed Daily Ohnoayt Panday 
L the Idthuadan Baily Maww Vni 
C*. IM.

Bditor p. Mtiaims
1719 Soath Hahted Street 

Oieago, IIL 
Tdephoae Rooeeveit 8M9

Subeertption Ratas i
18.90 per year fa Canada.
|7JB per yaar outside of 0hfaa<o.
I8.M per yaar fa Chlcaya, 

8c. par copy.
Eatered aa Seeond Claaa Matter 

Mareh 7th, 1914. at tha Pert Offlea 
•f Chieayo, UI, ncder the Mt et 
Mareh 8rd 1879.

Naujienos aha kasdien, llakiriant 
sekmadienius. Baidila Vaajlana Ban* 
drovf, 1789 S. Halsted lt. Ghieago, 
Ui. — Telefonam JBaaaaralt 5509,

i

“SURPIPeS” didvyrių drąsa

KITAS PAMAZGŲ KIBIRAS

Beveik tokį pat šlykštų, kaip “Laisvės”, šmeižtą apie 
Dr. Pajaujį pagamino Širvydienė, kurios “graudžius įspū
džius” įdėjo jos vyro redaguojamas laikraštis.

Ji, skaitydama pasmerktojo mirčiai atstovo prašymą, 
esanti net apsiverkusi. Del ko apsiverkė: ar dėl to, kad 
kruvini banditai buvo pasmerkę nekaltą žmogų sušaudy
mui? Ar gal dėl to, kad jie sutrempė Lietuvos konstitu
ciją, areštuodami Seimo narį ir “teisdami” jį nežiūrint to, 
kad Seimas buvo ištyręs iškeltus jam kaltinimus ir ra
dęs juos nepamatuotus? Pagaliaus, gal dėl to, kad smur
tininkai, užnėrę kilpą ant kaklo savo aukai, nesidrovėjo 
dar pasityčioti iš jos, reikalaudami “prisipažinimo” ir “su
simylėjimo” prašymo?

Ne. Širvydienė sakosi turėjusi žliumbti dėl to, kad 
Pajaujis esąs toks “nelaimingas” —kad jį, kaip mažą bei- 
bę, suklaidino visokie “svetimberniai” ir “peštukai”!

Vargiai galima abejoti, kad to įkyraus verkšlenimo 
autorė supranta gerai, kokią prasmę turi pasmerkto mir
čiai žmogaus “prisipažinimas”. Del to ir tenka pasakyti, 
kad jos “graudus” dūmojimai apie Dr. Pajaujį yra že
miausios rųšies šmeižtas.

Fašizmą garbinanti “ v’ienybė”, lygiai kaip ir komu
nistinė “Laisvė” padarė tą, ko geidė smetoniniai banditai, 
paskelbusieji nuteistųjų sušaudymui prašymus. Viena 
tas smurto aukas apseiliojo, antra apspjaudė.

“ARTIMO MEILĖ”

Marijonų laikraštis reikalauja, kad mes mylėtume 
Voldemarą, Krupavičių, Merkį, Plechavičių ir kitus tos 
“gražios kompanijos” atstovus, kurie karo lauko teismais 
ir apgulos stoviu valdo ir plėšia Lietuvą.. Jisai nori, kad 
mes nevadintume jų budeliškų darbų “budeliškais”, jų

Tie, ką neturi žmoniško padorumo, dar iki šiol nesi
liauja “smokavoję” Pajaujo “susimylėjimo prašymą”, 
paskelbtą smetoninėje spaudoje. “Naujienose” jau buvo 
nurodyta į tai, kad vienintelis tikslas, dėl ko dabartiniai 
Lietuvos diktatoriai išspausdino tą dokumentą, buvo pa
žeminti savo politinius priešus.

įdomu, kad ant tos smurtininkų meškerės pirmiau
sia pakliuvo mūsiškiai komunistai. Brooklyno “Laisvė”, 
vos pamačiusi spaudoje pasmerktųjų mirčiai prašymą, 
tuojaus išniekino ir išplūdo juos. Ir tuo dar nepasitenki
no. Praėjus kuriam laikui, ji surado, kad pasmerktuosius 
ne gana vadinti “bailiais”, bet dar reikia pasakyti, kad jie 
esą “niekšai”.

Taip ji ir padarė. Savo 122-am numeryje ji apie ne
kaltai smurtininkų “nuteistą” v. liaudininkų atstovą rašo:

‘Taigi Pajaujo asmenyje liko gyventi (kaip gai
la, kad nesušaudytas—ar ne? “N.” Red.) dar vienas 
niekšas, pavojaus valandoje išsižadėjęs visko, už ką 
jis sakėsi kovojęs.”
Nežinia, ar “Laisvės” redaktorius, šitaip purvinda

mas fašistinio smurto auką, norėjo gauti pagyrimą iš 
Smetonos, ar jam galvoje buvo pasidariusi “revoliucija”. 
Bet mes turime pasakyti, kad ne tokiems “didvyriams”, 
kaip Brooklyno šlamšto vedėjai, tinka kalbėt apie drąsą 
pavojaus valandoje!

Anąmet, kai dabartinis “Laisvės” redaktorius dar 
dirbo Philadelphijos “Kovoje”, tai jisai su Stilsonu net į 
“surpaipę” įlindo, gelbėdami savo kudašių nuo federalės 
valdžios agentų (apie tai mums tuomet pranešė ne kas ki
tas, kaip “draugas” šolomskas, dirbęs “Kovoje” už zeceri 
ir labai uolus “L.” bendradarbis). 0 koks pavojus tuomet 
grąsino Vidikui su Stilsonu—ar sušaudymas? Ne,"daugių- 
daugiausia tik areštas.

To menko pavojaus išsigandę, musų didieji “revoliu
cionieriai” pabėgo ir pasislėpė, kaip žiurkės, palikdami 
Dievo apvaizdai savaitinį organizacijos laikraštį ir žur
nalą, kurie dėl tos priežasties turėjo paliauti ėję (nors val
džia jų nebuvo uždariusi).

Ir šitokie šeškai dabar drįsta spjaudyti į veidą žmo
gui, kuriam mirtis žiurėjo į akis!.. '

avantiūrizmo—“avantiūrizmu”, jų iždo grobimo — “va- kas. Tapo pranešta policijai.

Visimokljlmo kaina)
. Chiragoje — paltui 
j Matams..... .................. S8JI

Panai mete --------- MJI
Crlme ralnaefaflu----------------- Ml

Ortam manadams______— LM
į Viaaam raOMifai — .71
Chicagoje par aafttatojaai

Viena kopija----------------- —— >•
Savaitei 18 c
Mhneaiui . . ------------------------ 7he

Suvienytose Valstijos^ na Chicagojr, 
paltai

Motame__________________|7>l
Pasai meta AM
Trims mineaiama ■■—■ 1.7d
Dviem minėsianti .—   1.2 š 
Vienam mineaial_______ —, .W

llatavon ir kitur alaianiaeiai 
(Atpiginta)

Matams_______ - -- — 18.0)
Pasai meti--------------— 4BI
Trims mAntriimi 8JH
Pinigas reikia alpsti paita Monejr 

orderiu karta sa alsakya

gystėmis”: nes tai, girdi, prieštarauja artimo meiles pri
sakymui.

Sakysime. Bet, viena, mes nesame to prisakymo skel
bėjai. Su tokiais “artimais”, kaip aukščiaus išvardintieji 
gaivalai, musų nuomone, reika ne kalbėt apie meilę, bet 
vesti griežčiausią kovą.

Antra, jeigu “artimo meilės” prisakymas draudžia 
vadinti vagim, banditą banditu ir t.t., tai kaip juos reikia 
vagį vadinti vagim, banditą banditu ir t. t., tai kaip juos 
reikia vadinti? Gal “broliais”? Bet jie mums nėra bro
liai. Marijonams gal būt jie broliai; bet mums — ne!

“Pravda” (kovos 18 d.) pa
lietė tokių temų, apie kurių,
jos žodžiais tariant “nesmagu 
kalbėti atvirai padorioj draugi
joj.” \

Kalbama apie nepaprastų 
prostitucijos prasiplatinimų
Maskvoje.

Straipsnio autorius nepaduo
da skaitlinių, kurie galėtų tiks
liai prostitucijos prasiplatinimų 
nusakyti. Bet iš jo privedamų 
faktų nesunku apie tai spręs
ti. Pavyzdžiui, Kursko gelž- 
kclio stotį nuolat lanko 300 
prostitučių, iš kurių 15% yra 
nepilnametės, f

Tas pat dedasi ir kitose sto
tyse. j Bėgiu trijų mėnesių 
1025 m. tik trys dispanseri jos 
peržiurėjo 11,000 veneriškomis 
liogmis sergančių ligonių. Au
torius mano, kad vienų metų 
laikotarpyj Maskvoj veneriško
mis ligomis suserga mažų ma
žiausiai 50,000 žmonių.

Kaip ir visur kitur, milžiniš
ką prostitučių skaičių sudaro 

i kaimietės ir miestų darbinin
kės. 08% paeina iš kaimie
čių, 25 % iš darbininkių.

Kiek bloga yra padėtis, gali
ma spręsti iš Pravdos” žodžių. 
Ji sako, kad dauguma tų pros
titučių atsiduria gatvėj dėl 
skurdo, iš kurio jau nelegali 
cjasiliuosuoti ir priverstos yra 
užsiimti prostitucija.

Taip "rašo oficialia bolševikiš
kos valdžios organas. Komenta- 
rų Jokiu nereikia. Matyti “pro
letariato diktatūros” valdomoj 
šalyj moterų padėtis yra labai 
‘puiki,’’ jeigu jos yra priver
stos savo kūnų pardavinėti.

Šveicarijoj nesenai buvo na
grinėjama labai įdomi byla. 
Max Kaufman buvo kaltinamas 
tuo, kad jis žudė ir plėšė jau
nas mergaites, žadėdamas* su 
jomis apsivesti. Nagrinėjimas 
parodė, jog Kaufman turėjo 50 
sužadėtinių, daugumų kurių jis 
ipųilėšė, o dvi nužudė.

Prieš keletu metų Kaufman 
pradėjo Zuricho laikraščiuose 
dėti skelbimus, kad ieško mer
ginos apsivedimui. Merginų 
atsišaukė nemažai. Tuo budu 
jis susipažino su tarnaite Ka
iliuos.' Sutarė jiedu apsivesti. 
Kaufman prikalbėjo savo busi
mų žmona išsiimti iš banko pi
nigus. Po to jiedu išvyko ap
lankyti jaunikio tėvus. Eiti 
reikėjo per miškų. Miške Kauf
man nušovė merginų ir paėmęs 
jos pinigus sugrįžo į "miestų.. 
Tai atsitiko praeitų metų kovo 
20 d. Balandžio 27 d. Kauf
mano auka buvo Fridą Gass- 
man.

Ir tą sužadėtinę jis rado pa
prastu budu, pasikelbęs laikraš
čiuose. Jis pasiūlė išsiimti iš 
banko pinigus, o paskui išva
žiavo su ja pas “tėvus.” Miš
ke vėl įvyko žmogžudystė.

Kaufman nušovė jų ir šalia 
jos paliko savo revolverį, kad 
atrodytų, jog ji saužudystę pa
pildė.

Sugrįžęs j Zurichų, Kaufman 
nusipirko revolverį, kad nusi
šauti. Bet savo nuosprendį per
mainė. j Jis vėl pradėjo laik
raščiuose garsintis. Atsišaukė 
viena jauna mergaitė, kurios 
motinai Kaufmano išžiūra la
bai nepatiko. Ji ėmė nužiūrė
ti, kad Kaufman yra prigavi-

Prasidėjo tyrinėjimai, kurie ir 
atidengė Kaufmano žniogžudys- 
tes ir prigaudinėj imtis.

Teisme paaiškėjo, jog Kauf
man turėjo apie 50 “sužadėti
nių.” Vienos jų buvo jaunio, 
o kitos pusėtinai jau paūgėju
sios. Kai kurios buvo net šar
vo vyrus apleidusios, kad nau
jų laimę išbandyti. Iš visų tų 
moterų Kaufman išviliojo pi
nigus, o laiškui paliko jas “Die
vo valiai.”

1 ■ J k . » ..

Kaufman tapo pasmerktas 
kalėjimu iki gyvos galvos.

Po karo visi pradėjo rašyti 
savo savo memuarus (atsimi
nimus). Parašė memuarus kai
zeris, Ludendorff’as, visokie 
diplomatai, generolai . ir šiaip 
mažesnio kalibro žmonės. Vi
sai tad natūralu buvo laukti, 
kad parašys savo atsiminimus 
ir “Francijos tigras,” Clemen- 
ceau.. Tačiau Clemenčeau griež
tai atsisako tatai padaryti. Ne
senai jis pareiškė, kad jeigu 
jis parašytų visa, kas jam ži
noma apie pasaulinį karą, tai 
ateityj nei vienas franeuzas ne
beitų kariauti.

Iš tiesų, jeigu žmonės žino
tų tikrąsias imperialistinių ka
rų priežastis, tai jie griežtai at
sisakytų kariauti.

P-as P. Mikolainis rašo “San
daroj,” jog *Vienybcs’, daugiau 
nebeskaito. Ir štai kodėl:

Aš pats esu gal stambiausis “V.” 
šėrininkas, net už $1210.00 cash, bet 
“Vienybes” jau ištisi metai neskai
tau nors gal daugiau dėlto, kad visi 
metai kaip “V.” Administracija su
laikė man siuntimą, turbut dėl page
rinimo biznio.

Tik iš kitų laikraščių dažinojau, 
kad “V.” deleguoja mane, pražilusį 
senį, i aną svietą, todėl buvau pri
verstas apreikšti tai kur reika, nes 
“V.” Direktoriatas ir šėrininkų sei
mai įtarė mane pastačius “Vienybę” 
ant “Sheriff Sale”.

Pražilęs Seni|
P. Mikolainis.*

Krikščionys demokratai ne
bepritaria Smetonos ir Volde
maro politikai. Tuo klausimu 
visai aiškiai išsitaria buvusio 
Seimo pirmininko ir ūkininkų 
sąjungos lyderio A. Stulginskio 
lupomis krikščionių demokratų 
organas “Bytas” No. 88. Del 
manomo konstitucijos keitimo 
tautos balsavimo keliu p. Stul
ginskis sako, kad

“...tokio įstatymo leidimo budo bei 
konstitucijos keitimo musų konstitu
cija nenumato. O, antra,—Sako jis — 
aš galėčiau tik pabrėžti, kad nesusi- 
rado pasauly dar tokių galvočių, kad 
išleistų tokią konstituciją ar tokius, 
laikantis demokratinių principų, įsta
tymus, kurie garantuotų kuriai nors 
grupei ilgesnį viešpatavimą. Tuo ke
liu eidami tikslo neatsiektume, o grei
čiau galėtume atsidurti, iš teisėto ke
lio iškrypę, anarchijos prieangy, am
žinų kovų sukury!. r

“Jei norima pakeisti konstitucija, 
tai geriausia padarytų, jei politinės 
grupės tais obalsiais eitų į naujus 
rinkimus ir busimame Seime padary
tų pakeitimus. Tuo budu pakeista 
konstitucija galėtų patikrinti šaliai 
ramumą”.

Vadinasi, pasibaigė smurti
ninkų “medaus mėnuo.” Tarp 
jų prasidėjo jau nesutikimai.

—K. Sėjikas.
f

Įvairenybės
Niekur nėra pastovumo 

ir ramybes
Pokariniai metai pasižymi 

dideliu nepastovumu. 'liek 
žmonių gyvenime, tiek ir gam
toje nėra reikiamo pastovu
mo ir ramumo. Visų laiką ki- 
virčijiasi tiek pavieniai žmonės, 
tiek ats*kiros tautos ir valsty
bės. Gamtoje taip pat nėra pa
stovumo ir ramumo. Nenaujie
na dažni žemės drebėjimai, į- 
vairios audros, potvyniai, oro 
nepastovumas ir tt Visa tai, 
žinoma, žmones baisiai vargi
na, ir jiems norėtųsi ramumo, 
bet jo nėra ir nežinia kada jį 
lemta bus sulaukti, šiais klau
simais kai kurie užsienio laik
raščiai kreipiasi į įvairius mok
slininkus ir žinovus, tačiau nie
kas tikrai į tai negali atsaky
ti. Dėmesio vertas žymaus an
glų mokslininko Lodge atsaky
mas j klausimų, ar ir šiemet 
galimos katastrofos. Į tai jis 
pareiškė, kad šių metų bėgy 
turėsią įvykti žemės drebėji
mų. Jie įvyksią dėl to, kad 
dabar po įvykusių žemės dre
bėjimų žemės pluta dar neįga
vusi reikiamo pastovumo. Kar
tų žemės pluta sujudinta per 
drebėjimą kuriame nors pasau
lio kampe, neišvengiamai kitoj 
kurioj vietoj turi įvykti ata
tinkamas jos sujudėjimas. Iš 
viso Lodge atsakymo matyti, 
kad šiemet neteks sulaukti no
rimo ramumo ir pastovumo nei 
žemėje, nei ant žemės ir teks 
pergyventi labai daug neramu
mų.

Privers ugniakalnitis 
butus šildyti

Žmogus žemėje, tai nedau
giau kaip mažas mažytėlis su
tvėrimas. Bet 'kokie dideli jo 
norai ir kokių plačią vaizduotę 
turi, kad net visatoj ji netelpa. 
Viską žmogus nori žinoti ir iš
tirti, o ištyręs pasinaudoti. Dė
ka žmogaus užsispyrimui, daug 
gamtos jėgų* pavyko priversti 
dirbti jam reikalingų darbų. Iš 
visą gamtos reiškinių ilgai bau
gino žmogų ugniakalniai, nai
kindami savo milžiniška jėga 
visa, ką tik pasiekdavo. Daug 
amžių žmogus baikščiai žiūrė
jęs pragariškos ugniakalnių 
liepsnos ir galvojęs apie tų ne
apsakomai didelį karštį, kuris 
visa sutirpinęs verčia iš ugnia- 
kalnio nasrų apakinančiai spin
dinčią skystimo pavidale, paga
liau pastatė sau tokį klausimų, 
— kad visa tai, be blogo, nie
ko gera neduoda. Tai ar nege
riau tą šilimų, kuri be jokios 
naudos išeina j orų, sunaudoti 
tinkamesniam tikslui. • Juk to 
kaiščio užtektų ne tik geležies 
ir kitoms dirbtuvėms, bet lik
tų jos ir butams apšildyti. Pa
našus galvojimas tiek fantas
tingas atrodo, kad rodos nė 
kalbos apie jo įvykdymą nega
li būti. Jei taip galvotų apy
sakų rašytojai, tai tik šypsotis 
tektų jų vaizduotės lakumu, 
bet kada svarsto tai žinovai ir 
dar rimtai įrodinėja galimumą 
iš tikrųjų šį sumanymų įvyk
dyti, tai nebus nuostolio jų su
manymo pasiklausius.

Ugniakalnių išna u d o j i m o 
mintis kilo beveik vienu ir 
tuo pačiu laiku Naujajam ir 
Senajam pasauly. Amerikos- J. 
Valstybių Technikos departa- 
mnetas dabar svarsto vieno in
žinieriaus patiektą sumanymą 
sunaudoti biznio tikslams ug- 
niakalnio veržimąsi.

Daug maža panašų sumany
mų davė Islandijos ministeris 
Thorbakson savo krašto inži
nieriams, kurie dabar ir ruo
šia tuo tikslu planus. Iš ruo
šiamojo sumanymo aiškėja, kad 
Islandijoj yra labai daug vei
kiančių ugniakalnių. Pirmoj 
eilėj ugniakalniai turėsią šildy
ti islandiečių butus. los lai
mės greičiau lemta sulaukti 

Rekjaviko miestui. Nuo jo 
kilom, atstu yra didelis ugn la
katais, kuris pasižymi tuo, kad 
aplink iš daugybės plyšių švir- 
kščia aukštyn keliasdešimt met
rų labai karstą vandenį. Ata
tinkamais prietaisais suėmus šį 
vandenį galima vamzdžiais at
vesti į Bekjavikų. Nežiūrint 
didelio atstumo, vis tik vamz
džiais eidamas vanduo visai ne
atveš, bet dar bus tiek užtek
tinai karštas, kad galėsiąs pa
kankamai tikti centraliniam 
namų šildymui.

Išradimas lavonams 
konservuoti

Stebisi dabar žmonės,' pečiais 
traukdami, tuo senovės egip- 
tėnų sugel>ėjimu mirusių didi
kų lavonus konservuoti, kurio 
dėka keletą tūkstančių metų 
žemėje išbuvę, lavonai atrodo 
tokie, tarsi vakar konservuoti. 
Nežiūrint to, kad šių dienų 
mokslas toli yra pažengęs, vis 
tik šiuo atžvilgiu senovės egip- 
tėnų paslaptis neįspėta. Daug 
mokslininkų atsidėję tiria la
vonų konservavimo budus, bet 
šio jų darbo vaisiai prieš to
kį pavyzdį labai maži.

Pažymėtinas šios rųšies mė
ginimas austrų prpf. Hochste- 
rio, kuris išradęs neblogų bū
dų lavonams konservuoti, šis 
būdas atrodo gana paprastas, 
nes tam reikalui vartojama, pa
lyginamai pigi medžiaga para
finas-, bet sayo gerumu, esą 
pranešęs visus dabar tuo tiks
lu vartojamus budus. Lavonas 
kiaurai permirkomas parafinu, 
paskiau tam tikrose tynėse 
maudomas, kad pašalinus visų 
iš jo drėgmę ir, kada tai atlik
ta, sukietinamas. Jis* pasida
ro toks kietas, tarsi butų iš 
marmuro išlietas, bet nuo to 
nepasikeičia nei lavono spal
va nei pavidalas.' Tie pavyz
džiai, kurie esą profesoriaus 
laboratorijoj, tai vaizdžiai ro
do. Sukonservuota žalioji var
lė kaip gyva atrodo: margasai 
driežlas tokioj įdomioj pozoj 
sustingęs, kad rodos tuoj pa
gautų musę, jei tik ji nutūptų, 
arba dvi didžiulės beždžionių 
orangutangų veisles galvos at
rodo tiek natūralios, ypač cha

Lietuviai Daktarai
/—■ 1 ................«

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halstcd
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 Iki 8 vakare.
Res. 3201 So. Wallace Streetk, , i n u ■ i.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgai!

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

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

Tel. Rąpublic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

4910 So. Michigan Avė. 
Tel. K e n w o o d 5107 

fZ 1 J j nuo 9 iki II vai. rylai 
y a atidos nuo g va| vakare

Or. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

8308 8. Morgan St 
CMcagft. III.

T«l. Boulevard 2161 
*— Valand a — 

■no 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 6 iki 9 valandai vakare 

t Į. ....... ..  ■ ...

A. MONTVID, M. D.'
I

1579 Miluaakee Ave^ Room 209 
Kampas North Avė. Ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tol. Brunsvrick 4983
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletini irtesa ir diathennia 
■ ...... ......... . / 

rakteringos nukirtimo vietoj, 
kad rodos tuoj nukris pakibęs 
kraujo lasas. Arba žmogaus 
kūno dalys: au.-L, ranka, sm.- 
genys atrodo tokie, kaip ir gy
vam žmoguje.

Konservavimas prof. Iloch- 
sterio budu esųs gana pigus. 
Už 8,000 austrų šilingų gali
ma esą lavonų amžinai užkon
servuoti.

Kiek moteris sugaišta 
prie veidrodžio

Vienas švedas, pastebėjęs, 
kad jo žmona daug laiko su
gaišta j veidrodį žiūrėdama, su
manė patirti ar ir kitos moters 
tiek laiko veidrodžiui sui
ma, kaip ir jo žmona. Tuo 
tikslu jis parašė daug laiškų į- 
vairaus amžiaus luomų ir ver
slo moterims, klausdamas jas, 
kiek būtent, laiko kiekvienų 
dienų jos praleidžia su veidro- 

Idžiu. Iš gautų atsakymų jis su
darė įdomių lentelę: būtent, 
nuo gimimo iki 6 metų am
žiaus moterys mažai kreipia 
domės veidrodžiui, nuo 6 iki 
10 metų vidutiniškai kasdien 
prie veidrodžio stovi 7 minu
te®. Toliau, moterims bręstant, 
savimi domėjimasis nepaprastai 
didėja. Nuo 10 iki 15 metų 
jos skiria veidrodžiui 15 min. į 
dieną; nuo 15 iki 20 metų — 
22 mini, ir nuo 20 iki 70 metų 
po 30 minutų kasdien.

Vadinasi, moteris po 70 me
tų amžiaus veidrodžiui paauko
ja 6,000 vai., arba 8 mėnesius, 
skaitant dienos ir nakties. 

f

šie skaičiai liečia tik švedes, 
o kitų tautų, ypač romėnų kil
mės moterys, dar daugiau lai
ko veidrodžiui skiria.

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus ii 
mainom naujas Kam
pas į senas; duodame 
ant lengvo išmokčji- 
mo-

Metropolitan Electric
Shop 

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

*

" DR. I. E MAKARAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonai Chesterfield 0578

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

V____________________ ■ >

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

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

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

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos 1 nUO 9 1111 11 V* Fyt°Valandos j nUQ 6 9 vat Tak<

DR. M. T. STR1KOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 So. Ashland. Tel. Boclveard 
7829. Rce., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Proepect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. NcdlHoj 11 iki 12 d. 
...... ..  i—■ .. .

Office Boulevard 7042

„Dr. C. Z. Vezelis _
LIETUVIS DENTI8TAS 

4645 So. Ashland Are. 
Ant Zaleskio A pliekos 

CHICAGO. IUa
kr - - . L- ------- □ j . -. .

I s .....  IS II s»n

...... ... . ..... ... ..............."'A
Res. 6600 So. Arterini! Ava.

Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halstad 81 
Chieejto, III. 
. ..

4»r« ..ar.



' NAUJIENOS, CHteBp. HL1

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Bridgeportas

9x12 Palisade Velvet Kauras.............................$29.98
Štai yra geriausia kauras dėl frontinio kambario 
arba į valgomą kambarį. Gerumas tų kaurų nuste
bins jumis, gražumas peternų ir spalvų patiks jums. 
Minkšto vilnonio audeklo. Pilnos mieros 9x12. Ne
praleiskit šios dideles vertės. $55 vertės kauras 
specialiai šiam išpardavimui........................ $29.98

Peter Barskis Furnitūra
House

1748-50 W. 47th St Yards 5069

Garsinkites “NAUJIENOSE”
4

Pampi jonų vargai
—

Tūlas laikas atgal p. Repor- 
teris parašė “Naujienose” žine
lę apie parapijonų nesusiprati
mus bu klebonu. Gaila, kad 
Beporteįis, teiraudamasi apie! 
Pauliną, nepataike susitikti su, 
tokiu parapijonų, kuris tą pa-| 
naitę gerai žino. Toks žmogus j 
butų jam paaiškinęs, kodėl | 
parapijonai nepakenčia jos ir, 
kodėl jie nori ją pašalinti.

Ve kame dalykas. Pirm kele
to metų, kai dar parapijos trus 

i tisai buvo pp. Budinąs ir Pet
ras Nausieda, Paulina buvo ia-

jbai įsigaspadiniavusi. Ji norė- 
jjo visus valdyti. Klebonas 
i buvo suteikęs jai didelės galy
bes: padėjęs ją kuone gaspa- 
dorium ant visos parapijos.

Pavyzdžiui, kada klebonas 
įvažiavo vakacijoms, tai paliko 
Į jai parapijos “seifą” ir visus 
I pinigus ir pasirašė ant tuščių 
čekių. Pasitaikius reikalui, pa
naite galėjo čekį išrašyti.

žinoma, trustisai buvo' tuo 
nepatenkinti. Jie sakė: “Kodėl 
.klebonas nepalieka tos atsako
mybės kunigams asistentams, 
o palieka viską mergai?”

Trustisai painformavo apie 
tokius įvykius vyskupo kancc- 

Icriją. Vieną dieną trustisai 
ir kunigas buvo pakviesti kan- 
celiarijon pasiaiškinti. Trusti
sai papasakojo apie visus Pau
linos darbus ir atvaizdavo, ko
kią galę suteikė jai klebonas.

Klebonas teisinas. Bet kan- 
celerijos atstovai, išklausę kle
bono ir trustisų paaiškinimų, 
paliepė klebonui juo greičiau
sia Pauliną pašalinti. Ir nors 
klebonui toks įsakymas nepa
tiko, bet ką gi turėjo jis dary
ti? Žinoma, turėjo klausyti 
aukštesnės valdžios įsakymo.

Keliems metams praslinkus, 
I persimainė parapijos trustisai. 
i Nagi klebonas ir vėl parsivežė 
1 Paulinytę. Jr nors prisėjo jos 
I gyvenimui trečias aukštas ati
duoti, bet, kaip girdėti, klebo
nas labai užganėdintas.

Tai matai, brolau Reporteri, 
kad ne iš pavydo klebonui, jog 
Paulina yra. ideališka gaspadi- 
nė, jie yra priešingi jai, bet 
dėl daug rimtesnių priežasčių.

Toliaus. Parapijonai yra la
bai susidomėję, kodėl klebo
nas atleido iš darbo žak risti jo
ną. Zakristijonas, rodosi, bu
vo ir yra geras vyras ir geras 
darbininkas.

štai kame dalykas. Klebonas 
mažina darbininkų skaičių. Iš 
klebonijos jau paleido vieną 
mergą. Klebonijoj paliko tik 
dvi. Ir jei netikite, tai, kada 
teks nueiti klebonijon su rei
kalais, pamatysite sukinėjan- 
tis dvi panaites — su pentinto
mis lupomis ir veideliais ir 

dreselėmis iki kelių. Panelės... 
į kaip tik kanarkytės. Ir nors 
! būtume didžiausiai nusiminęs, 
viską pamiršti. Kaip tik tokios 
panaitės ir dera klebonijoj ūpą 
sukelti.

Brolau Reporteri, kadaise 
{pats prisipažinai “Naujienose”, 
kad gerai išvanotas p. česnos 
pirtyj pajaunėjai bent dvide- 

išimčia metų. Bet jei kada teks 
I atlankyti kleboniją ir pamatyti 
! musų panaitės, tai tikrai pa
jaunėsi visa trisdešimčia me- 

|tų!
Vienok reikia atminti dar ve 

kas. Klebonas farmą nusipirko.
1 Paulytė dabar prisodino ten 
gražių žolynų. Taigi klebonijos 
gaspadinė netik virtuvę prižiu- 

1 ri, bet ir farmą. Reiškia, ji yra 
daug energingesnė, negu tam
sta, brolau Reporteri, atvizda- 
vai ją.

Na, kad pradėjau drožti iš 
peties, tai ir pabaigsiu tokiu 

į pat budu. šiemet mes, parapi- 
i jonai, turime labai puikius 
trustisus. Tik bėda, kad mes 
nemokame įvertinti gerų
nių. štai kai. kurie

komitetai piktinasi. Jie sako: 
“per visą nedėldienį kolektuo- 
jame pinigus. Bet nunešk juos 
prie klebonijos durų, paskam
bink — išeina merga ir pasi
ima.” žinoma, dėl to nereikėtų 
pikti: juk ji atiduos pinigus 
klebonui. Vienok išmokink tu 
parapijomis suprasti dalykų 
padėtj 1

Pagalios nepamirškite atva
žiuoti į pikniką. Atvažiuokite ir 
išleiskite bent po dešimtinę.

Tiesa, parapija turi skolų. 
Bet klebonas jų-neturi. Gi pa
rapijos skolos gali palaukti. Jei 
mes jų neišmokėsime, tai mu
sų vaikai išmokės. Jei vaikai 
neišmokės, tai vaikų vaikai iš
mokės. Yra juk parapijonų!

— Parapijos narys.

Nortli Side
Jei koją negali įkąsti, tai nors 

lazdą kanda.

Aš manau visiems yra žino- 
| ma, kaip komunistai visados 
į kandžioja nepatinkančias jiems 
ypatas, lygiai kaip tas margis: 
kai pamato, kad žydelis eina 
per kaimą, tai pribėgęs, jei ko- 

, ją negali įkąsti iš piktumo laz- 
1 dą kanda, nežiūrėdamas to, 
; kad pats daugiau nukenčia.

Panašiai elgiasi ir musų ko
munistai. Jau buvo pirmiau 
pastebėta, kaip tie kukomai vi- 

■ šokiais budais bando pakenkti 
Pirmyn Mišram Chorui. Prie 
kiekvieno parengimo, jei ne
vaikščioja palei stubas, tai pi- 
It&tuojii svetainę u 11<a. 11 >iįloda
mi publiką. Tai jau yra pa

prastas šių komhuliganų ama
tas.

Na, ir ve 14 d, gegužės, Pir
myn Choras turėjo šeiminišką 
vakarienę. Komunistai maty
dami, kad jie negalėjo pakenk
ti, tai per savo komhuliganiš- 
ką organą pranešė savo durne
liam, jog, esą “menševikų” cho
ro vakarienė iširus. Girdi, Če
paitis su Dunduliene susivaidi
ję, o l)r. A. Montvidui, kuris 
buvo prašytas kalbėti, nepavy
kę. Tai tokią giesmę užgiedo
jo musų tavorščiai.

Turiu pasakyti, kad vakarienė 
buvo rengiama ne prakalbom 
sakyti, kaip kad daro patys 
“kukomai,” idant iškaulijus iš 
savo buriučių keletą sunkiai 
uždirbtų centų. Vakarienė bu
vo surengta, kad draugiškai pa
sikalbėjus ir pasilinksminus. 
Todėl ir l)r. A. Montvidas ne 
prakalbų buvo ) atsilankęs sa
kyti, bet būdamas su visais 
draugiškas ir lankantis visokias 
lietuvių pramogas, buvo atsi
lankęs, idant kartu su visais 
smagiai laiką praleidus.

Tiesa, Čepaitis atlankė bis- 
kį linksmas. Na, ir kas iš to? 
Bet tavorščiai pasilinksmino 
irgi “kominterno” buveinėj pas 
J. K. Ir jei Kalabus gali gie
dot, kad komunizmas gyvuoja, 
tai kodėl Čepaitis negali pritar
ti?... <

Na, ir ve, kada pavalgė ska
nios vakarienės, kurią pagami
no drauges Maliorienė ir Ru
diene, tai Čepaitis buvo užsi
manęs pasakyti linksmą “spy- 
čių,’* iš kurio visi turėjo gana 
juoko. Ir kada buvo gana to 
“spyrius”, tai y Dundulienė pa
sakė, kad gana, geriau einame 
žaisti.

Visi pakilo ir nuėjo žaisti. 
Kaip matote, niekas vakarienes 
neišardė, bet “komhuliganų” 
amatas, kokiu nors budu įkąs
ti jei ne koją, tai nors lazdą, 
o ypač Dr. A. Monlvidą, jei ko
munistai galėtų, tai sudrasky
tų. —X.

ČIGONŲ BOMBA
Juodo parako bomba 'buvo 

mesta vakar ryte į priemenę 
namo, kuris randasi 1447 So. 
Halsted st. Nuostolių sprogi
mas padarė į $100. šiuose na
muose gyveno ir pasakojo pra
eitį ir pranašavo ateitį čigonų 
šeimyna. Policijos manymu, 
bombą metė kiti čigonai, kon-

žmo-j kūrentai ir priešininkai, pri-
parapijos klausantys kitai čigionų gentei.

Joniškiečiai važiuoja ir 
kiti nepasilieka

Kelios dienos atgal mano 
draugelis pranešė man tokią 
naujieną: į

“Ar žinait Rapolai, visi iki 
vienam joniškiečiai žada išva
žiavime būti. Bet negana to — 
ir kiti taipgi rengiasi ir žada 
dalyvauti. Sako, tas jų, joniš
kiečių, piknikas busiąs ‘firsi 
class’: muzika unijinę, kalbė
tojai srioviniai, mergaitės rink
tinės.”

“O kur dainos? Girdėjau, kad 
joniškiečių merginos su žaga- 
riečių merginomis dainavime 
žada lenktiniuoti. Vyrai taip 
pat. B. Vaitiekūnas žadąs mer
ginų balseliu dainuoti. Tik 
Briedis (southsidiškis) tenoru, 
dainuosiąs.” v

Gerai, Vincai, aš tavo bal
selį ir Lietuvoj mėgdavau, kuo
met tu giedodavai. Kazys An
drėj linas, joniškiečių nenuil
stantis dainininkas, basi s ta s, 
taipgi bus. Brolyti mano, o kur 
visokie žaislai, bėgimai virvės 
traukimai? Sako, joniškiečiai 
su žagariečiais — dvi didelės 
spėkos — susikibs ne juokais.

O tom musų moterėlėm kiek 
bus virpėjimo nešant pupas 
ant peilio. Bėgime taipgi šir
dele padarys plasnojančiu pauk
šteliu. Iš tikrųjų bus daug įvai
rumo, gražumo ir linksmumo 
tame išvažiavime, kuris įvyks 
nedėlioję pono Savicko darže.

Na, tat iki pasimatymo, mie
li mano joniškiečiai, ir visi ki- 

ti. — Gruzdiečių giedorius.

Sportą s
UNIVERSAL KULBE

AREŠTUOTA DU JAUNI VY
RAI VEŽUSIU BOMBĄ

Rytoj, 6:30 vai. vak., Uni- 
versal kliube (814 W. 33 St.) 
kilnos sunkias vogas keli dru- 
tuoliai, kurie yra atvažiavę iš 
kitų miestų. Freimontas ban
dys visus juos subytyti. Be to, 
treniruosis dar kelios ristikų 
poros. —X.

Policijos detektivaj nužvelgė 
du vyru, važiavusiu automobi
liu. Jie pradėjo vytis nepažįs
tamuosius. Pagalios prie West- 
ern avė. ir Lake st. policija 
pavijo juos. Pasirodė, kad du 
nepažįstamuoju vežę , bombą. 
Sakoma rasta ir revolveris.

Vienas jų, Max Sinclair, 24 
metų amžiaus, 2109 So. Hard- 
ing avė., sakomo, yra buvęs 
pirmiau kalėjime.

} Jei plaukai slenka? | 
j: Naudok , |

es

MIRĖ ŽYMUS ADVOKATAS

Charles E. Erbstein, vienas 
žymiausių Chicagos advokatų, 
mirė vakar prieš pietus. Skar- 
letina pakirto jo gyvastį.

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio.

F. AD RICHTER & CO.
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklyn, N. "Y.

EKONOMIJA
Yra tame, kad pravažiuoja daugu: ą
gaso stočių ir beveik neturima reikalu 

su taisytojais

HUDSON SUPER-SIX
Standard Modeli

Coach - - - - $1285 
Sodan - - • - - 1385

Cuitom Built Modeli
Roaditcr - - - - >1500 
Phaeton - - - - 1600 
Brougham - - - 1575 
5-Pasi. Sodan - - 1750 
7*Pa>s. Sedan - - 1850

dllfltflf. ♦. I. Pitrtit,
| flui Uit attiie

I

Kuomet nusiperkat Hudsonų ir išvažiuojat iš 
pardavinėjimo vietos, jis tuojau susilygina su 
augštų kainų karais, kurie stovi pirmoje vietoje 
visų motorinių karų.
Nes jis gerai išrodo ir gerai veikia; žmonės jį 
prilygina prie karų kurie daug daugiau kainuo
ja, bet jo užlaikymo ir operavimo išlaidos nėra 
visai paisoma, nes mažai kainuoja.
f

Bet Fuį’.-čr.o veikimas visų dalių yra puikiau
sias, ir jis yra ekonomiškas dėl išvartojimo gaso 
ir alyvos ir jo dalys nekainuoja daugiau už tų 
karų kurie turi menkų veikimų.
Hudson savininkai beveik nežino žmonių dėl jo 
taisymo. Nudson yra lygus ir puikus veikimas 
per eilę metų ir visų jo dalių.

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michiffan Avė.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Bridgeportas

P-nas Jakis, turėjęs groser- 
nę ir bučernę prie Union avė. 
ir 31-mos gatvės, pardavė sa
vo biznį ir narni), kaip Hepor- 
teris nugirdo, už $18,000. Par
davęs namą ir biznį, p-nos Ja- 
kis nusipirko kitą namą už 
$15,000.

Tūlas laikas atgal p. Jakis 
vis sirguliavo. Dabar jaučiasi 
visai pasveikęs. — Reporteris.

Cicero
Butą laikas atgaivinti San

daros kuopą. Kadaise ji čia gy
vavo. Esama ir dabar sanda- 
riečiams pritarėjų. Tat jeigu 
randasi nors vienas buvusios 
valdybos narys, šaukite susi
rinkimą. Rodosi raštiški buvu
sios kuopos dokumentai ran
dasi pas p. Ferentienę.

Ryloj pas mus bus dilelė 
i iškilmė, šv. Antano parapijos 
vaikai eis prie pirmos komuni
jos. Reikia manyti, kad foto- 

i grafiškų paveikslų ėmėjas, p. 
Pučkorius, bus labai “busy”, o 
ir šiaip bus daug linksmybės, 
dainavimų, armonikų grojimo, 

.ir, rasi, ne vienos šeimynos te- 
; vas arba motina išgers “eką- 
ltra” stikliuką naminės.

—Korespondentas.

Brighton Park
Apiplėšė lietuvio biznį.

Naktį iš ketvirtadienio į pen
ktadienį, padaužos (ne “Nau
jienų” padaužos), bet tikri pa- 
daužos-bomai išdaužė langus 
gasolino stoties, kurios savinin
kas yra Jonas Stiltis. Išdaužę, 
piktadariai įlindo vidun. Pa
vogė dvi blckes aliejaus, ketu
rias automobilių “tubes” ir tū
lą skaičių “apark plūgą.” Pa- 

iš registrrio smulkių pini
gų, kurie ten buvo dėl išmainy
to. Nudraskė telefono' vielą.

Viso nuostolių ponui Stilčiui, 
sakoma, padaryta j 60 dolerių.

P-uo Stilčiaus gasolino stotis 
randasi ant kampo California 
ir Archer Avės.

Štai Įrankiai dėl Jūsų
Kada jums reikia Maliavų, Aliejaus, Stiklų, Indų, Automobiliams reikmenų, įran

kių dirbtuvėms ir namams phimbingo ir elektrai daiktų *— pas 
mus rasit visko ir pigiai.

IŠPARDAVIMAS TESIS NUO GEGUŽIO 28 IKI BIRŽELIO 4 DIEN.

25 METU PATYRIMO
Priteikime akinių dėl visokių akių

Varnišius <lel viso
kių rakandų turime 
visokios rųšies, gal.

$2.35
ir augščiau

6-šitj pėdų miera 
tiktai

Kirviai 69 centai 
ir $1.79

V e j o « piautuvas 
piauna lygiai ir ge
rai, 12 colių $5.94 

16 colių 

$9.69

Kopėčios būtiniau
sias jrankis prie
namų
pėda

IŠ NEW YORKO TIESIAI KLAIPĖDOJ 
IŠPLAUKIA LIETUVOS VYČIŲ 

EKSKURSIJA 
BIRŽELIO (JUNE) 14 d., 1927 m.

BALTIKO AMERIKOS LAIVU “LITUANIA”

Smagesnės kelionės Lietuvon ir patogesnio lai
ko už šitą niekas šįmet neturės. Del savo patogumo 
ir dėl pakėlimo lietuvių vardo keliaukite su minėta 
eskursija.

Baltiko Amerikos linija viską pritaiko taip, kad 
įtikti lietuviams.

Laiko visai nedaug beliko, todėl ketinantieji 
vykti, turi pasiskubinti su vietos užsisakimu ir do
kumentų gavimu.

Turime dar truputį vietos ir kas bus pirmesnis, 
tas gaus..geresnę vietą-kajutą ant laivo.

Del platesnių informacijų kreipkitės tuo- 
jaus pas:

PAUL BALTUTIS & COMPANY
!)01 Wcst 33rd Street, Chicago, III.

Tel. Yards 4669

Ketvirtadienio vakare, kaip 
16:30, Priholdskio aptiekon, 
43 ir Maplewood gatvių, ku
ri daro ne mažai biznio su vie
los lietuviais, įėjo žmogus ir 
pareiškė komandų: “visi iškel
kite rankas aukštyn.”

Aptiekoj buvo tuo laiku trys 
moterys ir du darbininku. Vie
nas darbininkas, ažuot paklau
sęs komandos, spruko pro du- 

i ris.
šitoks “nemalonus’* paspru- 

I kimas- sugadino plėšikui pla- 
| aus. .Jis turėjo kaip galėdamas 
' greičiau ir pats sprukti lau
kan. Taigi pravėręs vieną re- 

į gisteri ir nieko ypatingo nera
dęs jame išsinešdino.

Kai kada, matote, ir paspru- 
i kimas pro duris, kaip kad pa
darė minėtas aukščiau aptie- 

I kos klerkas, išeina ant naudos*.
Rep.

Visokios rųšies ma
liavos nuo $1.89 iki

$2.49 ,
galionui

Jei kenčiate nuo galvos skaudi- 
jimo. ,

Jei skaitant raidės susilieja į daik
tą.

Jei spaudos raitas išrodu 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 augitai 

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vaka
ro. Ned. nuo 9 ryto iki 11 >30 dieną

Plaktukai 
ir augščiau 24c

vis-Daržo įrankiai 
kas ko reikalaujate 
pigi kaina

JlJS

Zovieskai dei durų ir skrinsų visokių 
mierų ir bargenų

Vinda — naudingas 
jrankis namų, tiktai

$1.69
Spynos ir rankinos 
dėl durų, CQO 
setas

100 sv. White Lead $13.50 — 5 gal. Aliejaus $4.95 — Terpetino gal. 98c., turi Į 
atsinešti savo kenus.

Peoples Hardware and Paini Co.
Grigorowicz Broliai, Savininkai

1901 W. 47th St., Chicago
Tel. Lafayette 4139. — Mes pristatom į namus

?s

VULGANIZING
turite duoti darbą padaryti 

expertams
Phone Republic 9702

parduodame naujus tajerus ir 
mainom senus.

Parduodam batteres ir dapildom.

^est Englewood Tire
& Battery Service

*1902 W. 63rd St.
Darbą garantuojame 

Savininkai
CHAS. RAUPELIS ir 

JOE. WITOLDS.

J. B. KUHLMANN

PEOPLES FURN1TURE CO. KRAUTUVĖSE
Jus turite progą pirkti sau .

Seklyčiai Setą
Už išdirbystes kainą ir surėdyti sau visus vidurinių 
pirklių uždarbius, nes Peoples Furniutre Co., užlaiko 
nuosavą setų dirbtuvę ir nemoka uždarbių išdirbė- 

jams ir olselninkams.

'SI'*

PAblOP <.11171 S 
OHM FACTOin
SAVI* MUNI Y

Šis dialiausis 3-jų šmotų setas, vėliausios mados, rė
mai kieto medžio, dailiai išpiaustyti, ir padaryti per 
patyrusius darbininkus po saugia priežiūra, taipgi 
pripildytas su springsais ir geriausia iškimšimo me- 
dega, pasirinkimas iš daug skirtingų spalvų, apdengi
mo (Covers), geriausios rųšies Jacųuard, su liuosoms, 
apverčiamoms paduškaitėms. Labai protingai pada
rysite, pasinaudodami šiuo pinigų sučėdinimu, pirkda
mi šį setą, visus 3 šmotus tik už...  $144.00

Ant kurio sučėdysit veik pusę pinigų
Pritaikinąm Lengvus Išmokėjimo Budus

4177-83 Archer Avė.; 1922-32 So. Halsted St.
Lafaiyette 3171 Canal 6982
M. KEZES, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas
-M—- ..M ■ .M M -M —M—l.-M—M—M—M~.M —H-~H——

AUTOMOBILIUS UŽMUŠA 
LIETUVIŲ VAIKĄ 

.---*—
Trokas užmušė Joną Augus

tiną, 8 metų berniuką, gyvenu
sį 2992 Loomis st., ties namais, 

i kuriuose vaikiščias gyveno. Jo
kūbas Mikolutis, 1510 W. 63rd 

| st., troko šoferis, areštuotas.

PAGEIDAUJAMAS
PAKELIS

Kiekvienas vyras gali bu- 
užtikrintas, kad jo mote

ris bus labai užganėdinta, 
jeigu jis parneš namo Trine- 
rio Karčiojo Vyno, kuris su
teikia dauj< pagelbos kiek
vienai šeimininkei. Jeigu 
kas nors šeimynoje skun- 
Ižiasi dėl prasto apetito, 
nevirškinimo, užkietėjimo, 
galvos

tl

skaudėjimo, abelno

silpnumo, Trinerio Kartusis 
Vynas visuomet prašalina 
tuos nesmagumus, kurie pa
eina nuo skilvio suirimų. Iš 
kiekvienos dalies Jungtinių 
Valstijų ir Canados toks pat 
užsiganėdinimas yra girdi
mas. “Kovo 6, Raspeburg, 
Md. Aš vartoju Trinerio 
Kartųjį Vyną per 10 metų, 
be jo aš gal būt jau negy
venčiau.. Frank Tricka.”— 
Balandžio 11, Melville, Sask, 
Canada. Žinomas Trinerio 
Kartusis Vynas yra labai 
geros gyduolės. E. Wydo- 
mowsky.” Po gavimui 15c. 
sampelis bus prisiųsta per 
Joseph Triner Company, 
1333 S. Ashland Avė., Chi
cago, III. Jūsų vaistinin
kas arba gyduolių vertelga, 
jei ir neturi savo stake, gali 
gauti dėl jūsų Fli-Gas, kuris 
užmuša muses ir uodus iš 
sykio. Jos turi vijolkų kva
psnį. Pušų pantės 40c, pan
te, 75c. (paštu 50 ir 90c).

Pasipuoškit Gražiai Atminimų Dienoj!
ir per dadgelj mėnesią po to — su šiais puikiausiais

2 Kelnių Siutais
$35-$4O-$45

Tie siutai yra specialės vertės dėl Atminimų 
Dienos.. Mes manome, kad šimtai lietuvių vyrų 
laukia, kad įsigijus pavasarinį siutą dėl Atminimų 
Dienos ir mes turime dėl jūsų nepaprastos vertės. 
Kiekvienas siutas yra pasiutas puikiausiai, ge
riausių siuvėjų visoje šalyje ir įvairus paternai dėl 
pasirinkimo . Ir nežiūrint kokios mieros jums rei- 
kia, mes pritaikysim geriausiai. Atsilankykit ir 
pamatykit šiuos specialės vertės siutus dėl Atmi
nimų Dienos.

Krautuvė atdara subatoj iki 10 vai. vakaro. Nedėlioj iki 1 po pietų

Visuomet geresni rūbai pigiausiomis kainomis

TURNER BROS. CLOTHING CO
“WEST SIDĖS DIDŽIAUSI RŪBŲ VERTELGOS” 

DVI KRAUTUVES

Halsted ir Roosevelt, Madison ir Kedzie

deva, alyvas, stiklai, jrankiai, ja- 
orių reikmenys, namų reikmenys, 
ktros reikmenys. Taisome spynas 
dirbam raktus.

324 So. Crawford Avė.
Kedzie 9535

SPECIAL
Atsineškite savo pa namo ir čiaudi* 
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

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMI’AUNI) mo- 
itis lengvai prašalina viršmi- 
lėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
zones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už ?1.05.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.
XXIX

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

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

IN-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
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. Ątsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 548.

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. Nedčliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedelyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.
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PRANCIŠKUS DUGNAS

U. S. Veteran Hospital, 
Waukesha, Wis. Persikyrė su 
šiuo pasauliu gegužio 25 dieną, 
3:35 valandą ryte, 1927 m., su
laukęs 40 metų amžiaus, gimęs 
Kauno rėd., Rokiškio apskr., 
Panemunėlio parapijoj, Marti- 
niškių kaime. Amerikoj išgyve
no 19 metų. Paliko dideliame 
nuliudime du brolių, Juozapą ir 
Kostantą, brolienę Anelę ir gi
mines. Kūnas pašarvitas, ran
dasi 6925 So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks subatoj, ge
gužio 28 dieną, 1:80 vai. po pie
tų iš namų j tautiškas kapines.

Visi giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę, liekame,
Broliai, Balienė ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra

belius Eudeikis, tel. Yards 1741

1 A + AAGOTA JAKAITIENĖ 
po tėvais škutaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 27 dieną, 2 valandą ry
te, 1927 m., sulaukus 34 metų 
amžiaus, gimus Kauno rėd., Pa
nevėžio apskr., Naumiesčio pa
rapijoj, Garšvių kaimo. Paliko 
dideliame nuliudime vyrą Juo
zapą, sūnų Leoną 2 metų, sese
rį Oną, švogerj Vladislovą Pau- 
luką, 4 puseseres, du pusbrolius,
2 dėdes ir Lietuvoj senus tėve
lius, 2 seseris, brolį ir 2 dėdes. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4240 
So. Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
gegužio 31 dieną, 8 va), ryte iš 
namų į Nekalto Prasidėjimi Pa
nelės šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Agotos Jakaitienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ' laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą^

Nuliūdę liekame,
Vyras, sūnūs, sesuo, 
svogeris ir giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
birius Eudeikis, tel. Yards 1741

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborias 
ir BalzAmuotojas 

2314 W. 23 r d Place 
Chicago, III.

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

Tel. tanai 1271 
ir 2199

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė. 
CHICAGO, ILL. v--------- - --------- , , /

Simpatiškas —I 
Mandagus —' 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tu Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605 07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS %

4447 So. Fairfidd Avenne, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 379-1 ir 8094 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Bifd. 3201

- — «■>'» R.n |» *. — ...

W. J. STANKŪNAS
FOTOGRAFAS 
Vestuvių, Gru
pių ir Šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Bcverly 2300

Siųskit Naujienas
Lietuvon — tai bua
brangi davus.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš “Birutės” Darbuotės
Metinis susirinkimas; vaidybos 

raportai; išrinkta nauja val
dyba; Dr. S. Biežis pir., K. 
Augustinavičius ižd.; p-ia 
Petronėlė Milerienė tvarkys 
knygas.

Gegužės 19 d. Raymond Cha- 
pel svet. “Birutė” susirinko į 
savo nietinj susirinkimą — vi
so su nariais rėmėjais apie 70 
ypatų. P-as Mileris, buvęs per
eitų melų pirm, pakvietė vi
sus prie tvarkos ir pasiūlė iš
sirinkti tvarkos vedėjų, kuris 
ir užėmė vietą, būtent Ad. Mi- 
cevičius.

Al. Micevičius perskaitė pro
tokolų. Toliaus iš eilės sekė 
valdybos raportai. Įdomu bu
vo pasiklausyti. Juk tai buvo 
“Birutės” jubiliejaus metai ir 
buvo pasižymėta nepaprastu 
veikimu. “Birutė” turėjo net 
20 įvairių parengimų. Tai paro
do, kad valdyba turėjo daugy
bes darbų.

Daug buvo pasidarbuota na
rių narių-rėmėjų skaičiaus pa
didinimu ir gauta gerų rezul
tatų. |

Abelnų Įplaukų “Birutė” tu
rėjo $7,641.05. Ir nepaisant to, 
kad “Birutė” savo vedėjui mo
kėjo daugiau, negu bile kokis 
lietuvių choras kada nors ga
lės mokėti; ižde pasilieka $450. 
Su tokiu iždu “Birutė” galės 
gražiai pradėti ateinanti sezo
ną. Po raportų buvo pakeistas 
vienas paragrafas konstituci
joj, idant butų galimybė ir na- 
riams-rėmėjains įeiti į valdybą.

Po to sekė valdybos rinki-
mai ir štai rinkinių rezultatai: 
Dr. S. Biežis, pirm, su vice- 
pirm. P. Milerių. Iždininkas K. 
Augustinavičius; plot. rast, 
o-ia Kemiešienė; finansų rast, 
p-lė A. Griniūtė, pageli). S. 
širmickaitė; kasos globėjai 
E. Skamarakas ir A. Bušėnas; 
Auditorijos atstovas Ad. Mice- 
vičius; knygius P. Milerie
nė. Tai ir visa ateinančių 
metų “Birutės” valdyba, nuo 
kurios prigulės- ir visa darbuo
tė. Iš kalno galima tikėtis, kad 
mes susilauksim gražių, paren
gimų bei koncertų. Komp. Va
nagaitis iš šios valdybos susi
lauks daug pagelbos visame 
kame.

Naują valdybą tenka nuo
širdžiai pasveikinti ir palinkėti 
jai laimingai darbuotis meno 
srityje. —Dailės Mylėtojas.

North Side
Ona Vilienė ant operacijos
Ona Vilienė, buvusi “Naujie

nų” kontestantė, darbštaus so
cialisto, Antano Vilio žmona, 
šiandie eina ant operacijos. Jai 
busią daroma sunki operacija 
ant nosies. Kas ir kur jai da
rys operaciją, man neteko pa
tirti. —Reporteris.

Tel. Rooscvelt 7532

S. M. SKUDAS
Graborius

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

1911 Canalport Avė.
Chicago

'■ i n — i ■■ ■«

Cicero
Sekmadieny, 1 vai. po pietų, 

p-no Lukšto svetainėje Drau
gystė Lietuvių Tvirtybė turės 
svarbų susirinkimą. Bus iš
spręsta ar jungtis su V. ž. P. 
kliubu. Kas taps nuspręsiu, 
pranešiu vėliau.

Pirm vakaro, kurį rengė 
Draugystė Lietuvių Kareiviui, 
buvo daug rašyta “Naujienose” 
apie tą vakarą. O kai vakaras 
priėjo, niekas nieko neparašė 
apie patį vakarą.

Labai blogai, kad korespon
dentai rasojai neturi susitari
mo. Sutartis visur reikalinga.

Pats vakaras buvo neblogas. 
Programas išpildyta gerai. 
Tik bėda, kad vėlai buvo pra
dėtas. Todėl keli geriausi juokų 
punktai liko nepajudinti.

Iš to parengimo ^draugystei 
pelno neliks. Bet draugystė 
turėjo gero pas įgarsinimo. Ka
reiviai gatvėmis maršavo. 
Juos lydėjo daug žmonių pės
čių ir automobiliais važiavu
sių.

Tokia kareivių paroda buvo 
jau senai, o vienok praeiviai 
nepamiršo sutartinai žygiuoti, 
išskiriant vieną Joną, kui'is 
darė daug juoko pašaliečiams, 
o patiems kareiviams papikti
nimo. Tokie ponai turėtų būti 
sudrausti.

PASISKAIČIUS MASKVOS 
DAVATKŲ ORGANĄ

Keletas dienų aš pastebėjau 
Naujienose kas link kapų puo
šimo dienos. Taigi pasirodo, 
kad musų bolševikiški davat
kos labai supyko ir sykiu su
vertė visų. bėdą ant p. Grigai
čio, nors jis nieko bendra ne
turėjo su mano rašinėliu.

Kadangi pasivadinęs p. Va- 
lonis kalba tokia forma, kuri
visiškai netinka į laikraštį tal
pinti, tai aš nematau reikalo 
nė diskusijų su juo vesti, bet 

tik patarčiau p. Valoniui kreip
tis prie gero gydytojo ir duotis 
jam išekzaminuoti savo ma
kaulę.

Bolševikų politinis tavords 
yra tiek pigus, kad geresnio 
bargeno ir ant Maxwell-stry- 
čio vargu begautam! Komisai-.

DILO WALTER CHRISTO
PHER MOKYKLA PA

LIEGĖLIAMS KŪDIKIAMS

“Naujienose” gegužės 7 d. 
tilpo labai naudingas aprašy
mas apie šią mokyklą. Kadangi 
esu susipažinęs su ja, nes Ir 
mano sūnūs ją lanko, tai noriu 
tarti keletą žodžių nuo sa
vęs.

Christopher mokykloj yra 
10 reguliarėms klesoms kambar 
rių; du speciali© skyriaus kle- 

|sų kambariai; vadinamas “hou- 
■se-hold arts” kambaris; berniu
kams mokintis dirbtuvė, audi
mui kambaris, prekybos mokin
tis kambaris,; knygynas; gim
nastikos salė; 6 kambariai /gy
dymui, vadinamoj “shower” 
pirtis, daktaro ofisas, miega
masai kambaris, žaismėms 
kambaris, auklėtinių pietums 

'kambaris.
Mokytojų ir prižiūrėtojų šta

bas susideda iš 21 mokytojų, 
!3 fizio tempų, 1 specialisto 
mokytojo prakalbas sakyti,. 2 
mirsiu. Mokykla turi 9 busus 
kūdikiams atvežu ; ii?,ky,<l.; ir 
parvežti po pietų juos namo.

Vaikams yra duodama dova
nai pusryčiai įr pietus.

Mokytojai — mokytojos yra 
parinktos tokios, kurios myli 
vaikučius. Jas parenka Chica- 
gos Mokyklų Taryba. Mrs. 
Anna Henry, mažiukė energin
ga moteris, yra, tos mokyklos 
perdėti nė.

Christopher mokykla koope
ruoja su geriausiomis Chica
gos medikalio mokslo įstaigo
mis, kaip tai North VVcstern
universitetu. University of III. 
Dispensary, Municipal Tubercu 
Rosils Sanitoitium, Visiting 

Nu r sos Assoclation, St. Luke’s 
l Hospital Children’s Memorial 
Hospital ir apie 15 dar kitų įs
taigų, kurios duoda viršminėtai 
mokyklai reikiamą pagelbą.

i Christopher ir jai panašios 
mokyklos, kurių esama rodos 
8, yra naudingos netik netur
tingiems, bet ir pasiturintiems, 
nes mokytojos duoda teisingą 
rodą vaikų tėvams.

Nurse Mrs. Miller suorgani
zavo base bąli teamą. Mrs. 
Stuart, artistė, yra muzikos 
mokytoja. Mrs. Pool mokina 
“Manual ir printing.”

Apie 11 metų atgal daug 
vaikų sirgo paraližiu. Jų tarpe 
daug sirgo ir lietuvių vaikų, 
kurie ir liko raišais — šlubais, 
nevaldančiais rankų bei kitų 
kūno dalių. Taigi tokių vaikų 
tėvams huoširdžiai patariu lei
sti savo vaikus į tokias mo
kyklas. Man rodos, kad norint 
leisti vaiką geriausiai yra nu
vežti į The Home For Destitu- 
te Crippled Children, South 
East kampas N. Paulina St. ir 
Maypole avė. Ten specialistas 
daktaras apžiūri ir pataria, ką 
reikia daryti. Dažniausiai nur- 
sės parėdo, kur artimesnė yra 
tokia mokykla.

— Joseph L. Grušas.

South-East Side
Lietuviai mechanikai

Ne vien tiktai Bridgeporte 
ar Brighton Parke dedasi vi
sas lietuvių judėjimas. Kur 
neisime, tenai rasime lietuvių 
biznierių, profesionalų arb^ 
mechanikų.

Reporteriui besibąsčiojant 
teko užsukt ir į paežerį — 
pietrytinėj miesto daly. Užė
jau į Drexcl lietuvių garažą 
prie 43 gat. ir Cottage Grove 
avė.

P-as Jonas Matukas yra ge
ras mechanikas. Pas juos ga
lima pigiau nupirkti geros 
rųšies automobilius. Jie per-

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

l» ' '■■■■............

senas žaizdas, ligas rectal,
slaptas ligas vyrų Ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE

BANKO I
1800 So. Ashland Avė. i 

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

lioi nuo 2:80 iki 4:80 po pietų
REZIDENCIJA:

2226 Marškai! Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480

TELEFONAS CANAL 9464

budavoja juos ir parduoda. Pa- 
sinorėjo ir man pirkti naują 
Humpmobile. Karas naujutėlis; 
ir kaina prieinama. Tas karas 
buvo gadintas gaisro; dabar 
pertaisytas, imk ir važiuok. 
Karą gauni kaip naują už pu
sę kainos, bet aš negalėjau jo 
pirkti, nes turiu savo.

Kitas lietuvis p. Juozas či- 
žauskas prie Cottage Grove ir 
35 gatvės turi Storage Battery 
Service Station. Netikėtai 
man teko ir su juo susipažin
ti. O dalykas buvo toks:

—Pažiūrėk, gerbiamasis, ko-, 
dėl mano karas “štimo” nete
ko?

—Matai, pone, jūsų “betrė” 
jau dūšią išleido, įsidėk naują, 
o karas piestų šoks.

Nutarta, padaryta. Orait, jis 
man davė savo biznio korčiu- 
čiukę, iš ko aš ir sužinojau, 
kad jis lietuvis. Vadinasi, mu
du kaimynai. ,

—Ateik' pas mane ant pietų.
—Gerai, gerai. Iki pasimaty

mo. — Reporteris.

Pastaba: Mano ofisas dabar randus! 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALLSTAb
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Arę, 
Boalevard 75b£

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

CLASSIFIED ADS.
_______________________ .. ----------------■ * 

Announcements

Kas, ką, kur, * kaip ir kada
rengia, veikia ar kviečia

Dr. Cherry paminklo atidengimas.
Rytoj Tautiškose Kapinėse jvyks 

Dr. Kazimiero Cherry paminklo 
atidengimas. Ceremonijos prasidės 
2 vai. po pietų. NabaŠninRo' drau
gai ir pažįstami kviečiami yra jo
se dalyvauti. , • »

Susivienijimas Liet. Draugijų ir 
Kliubų Bridgeporte laikys mėnesi
nį susirinkimą antradieny, gegužio 
31 d., 8 vai. vak., Ch. Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 s. Halsted st. At
stovai ir valdybos draugijų malo
nėkite pažymėtu laiku pribūti, nes 
yra svarbus susirinkimas.

P. K., rašt.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bo Amerikoj susirinkimas įvyks ne
dėlioj, gegužio 29 d., Mildos svet., 
1 vai. po pietų. Malonėkite visi pri
būti laiku. —Valdyba.
m: 1 J‘. . -------- :—

Socialistu Partijos Press nikni- 
niko tikietus galit ’nusiiiirkti Nau
jienose. LSS kuopos tuojau paim
kite juos pardavinėti. Piknikas 
jvyks birželio 19. 1927. Riverview 
Parke, Tikieto kaina 30c.

18-tos gatvės apielinkė. — Jau
nuolių SLA 129-tos kuopos pamo
kos įvyks kiekvieną šeštadienį, 3 
vai. po pietų, J. Savicko svet., 1900 
S. Union avė. Visi nariai malonė
kite atsilankyti. Taipgi rengkimės 
prie išvažiavimo į miškus 12 d. 
birželio i Beverly H i 11.

P. Tupis,' pirm.

Bridgeportas.—šv. Mataušo Apaš
talo Dr-stės mėnesinis susirinki
mas įvyks pirmadieny, gegužio 30 
dieną, 7:30 vai. vakaro, Chicagos 
Liet. Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
st. Bukite nariai laiku, nes turim 
svarbių reikalų dėl nutarimo.

A. Bugailiškis, rašt.

Joniškiečių L. K. Kliubo išvažia
vimas jvyks nedėlioję, gegužės 29 
dieną', p. J. Savicko darže (prie 
tautiškų kapinių). Pradžia 11 vai. 
iš ryto. įžanga veltui. Bus muzi
ka, įvairus žaislai, dovanos su iš- 
laimčjimais ir programas. Visus 
nuoširdžiai užprašome dalyvauti.

Rengėjai.

JOSEPH W. GRIGAL
Advokatas

Skelbia, kad jis permainė savo 
ofiso vietą. Pirmiau buvo 1225 N. 
Ashland Avė., Boom 306. Dabar 
yra 2213 XV. North avė., 1 fl. Tel. 
ilumboldt 6188.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU draugės apsivedimui; 
tokios, kuri norėtų eiti mokintis 
lųoterims plaukus marselinti. Aš 
turiu barberne ir vietos dėl beautv 
šapos. Gali būti 40 metų ar biskį 
mažiau ar daugiau. Norinti arčiau 
susipažinti, atsišaukit per laišką. 
1739 S. Halsted St. Box 940.

Chicago, III.

KAZIMIERAS Aičius ieško savo 
brolio Petro Ir seserų Agotos ir 
Petronės. Iš Lietuvos paeina: Gau
rų parapijos, Aičių kaimo. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu kreiptis 
antrašu;

Kazimieras Aičius,
6036 S. Mason avė., Chicago, III.

IEŠKAU partnerio su mažu ka
pitalu j grosernę. Biznis eina ge
rai. Esu našlės, vienai sunku apsi
dirbti. 1406 XV. 14 st.

PAIEŠKAI! Juozo Guiaičioj iš 
Lietuvos paeina Tytavėnų valse., 
Vaitkaičiu kaimo. Pirma gyveno 
Chicugoj, dabar kur apielinkčj 
larmo.j. Turiu svarbų reikalą. Ži
nanti praneškit arba pats atsiliepk.

Mrs. Burba.
1330 So. VJth Ct., Cicero, Iii.
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Rendos tik $3;>. Kreipkis: 343.) 
Emerald avė.

Help VVanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

For Rent
RENDAI štoras. 2646 W. 63 St. 

šaukit Plaza 0657.JAUNI vyrai ir moterys, inteli
gentiški dėl specialio darbo. Atsi
šaukite pirmadieny nuo 9 ryto iki 
1 vai. po piet.

134 N. La Šalie st. 
Room 700

Klauskit Mr. Devore.

RENDON 6 ir 4 kambarių fiatai. 
elektra, gasas, maudynės. Pigiai. 
Klemensas Papieris, 4415 S. Rieh- 
mond st.

f
Help VVanted—Malė

________ Darbininkų Reikia______
RENDON 8 kambarių flatas, 3637 

S. Halsted st. Geras dėl rooming.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Miscellaneous
(vairus

PARDAVIMUI kendžių Storas ir 
notion 2241 W. 47th St. Tel. Lafayet
te 7580.

PARDAVIMUI piekarnė, visokių 
tautų apielinkėj, biznis geras 
tokį biznį supranta. 4541 S. Kedzie 
avė.

TIKRAS BARGENAS
Savininkas turi parduoti kampi

ni murini namą, 2 flatų, 6—41 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 
geroj vietoj, Marųuette Manor, ar
ba mainysiu į bungaiovv.

5701 S. Sacramento avė.
Hemloc 4197

DIDELIS PASIRINKIMAS

-X

ROJUS ATDARAS

PROGA
Proga ir vėl beldžiasi j jūsų duris, 

jei jus esate vikrus vyras ir norit' 
tuojau pasinaudoti iš tos progos, yra 
gera proga bile kokiam žmogui page
rinti savo būvį ir subudavoti tikrą ir 

į gerą ateitį
Reikala\imas yra, kad jus būtumėt 

virš 25 metų amžiaus ir kad jus gy
venote CMcagoj 1 metus. UŽ(|irhsit 
kol mokinsitės.

Atsišaukite
Room 522

160 N. La Salio St.

Automobiles

REIKALINGAS budelis suimto
mis, turi būt unijistas. Chicago 
Meal Markei, 1845 W. 47 St.

BEIKALINGAS partneris į kriau
čių biznį, vyras arba moteris. Ga
li būti ir nemokantis šio amato. 
Aš išmokinsiu.

Kreipkitės:
3101 S. Halsted st.

VYRAI norinti gerų darbų ir ge
rą užmokesti atsišaukit šiandie 
Patyrimas nereikalingas.

Malykit:
M R. BARTKUS

7 W. Madison st.
R m. 502.

Ofisui pasiuntinių vaikinų 
nuo 14 iki 16 metų

Smarkus ir švarus vaikinai 
gali gauti gerai apmokamą 
darbą su daugelio progų atei
čiai. Reikės dirbti visose daly
se miesto. Atsineškit patvirti
nimą savo amžiaus.

Matyk it

•117 S. I41 Šalie St., Room

REIKIA mechanikų, mašinistų, 
i dirbtuves darbininku, klerkų, 
knygvedžiu ir kitu, kurie nori dirb
ti I arba 2 valandas. 3 vakarus i 
savaite, dirbant sneciali darba. Ge
ra mokestis. Priduokit savo varda 
ir adresa i Naiiiicnas. 1739 South 
Halsted st. Box 941.

______ r ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Gerlnusis laikas jums Čia atva- i Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

žinoti, 2 dienos švenčių, pamatyk užganėdinimą. Įvedam elektros dra- 
Šitų apielinkę ir Šitas tikės. Laimė tus, motorus, taisom elektros reik- 
Čia jumis vadina, 40 akrų, gausi su 

; viskuom už $3300, 40 akrų, su vis- 
iktiom, $3250, 80 akrų su 13 galvi- 

lau- 
pasi- j 
leng-

menys, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not Ine.)
2522 So. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452PAIUMVIMU1 gro>err>« ir deli- P£fiPAVltJHI ?a’' Mm’ju Jj'a 'dkiji“'^^
knlesen ir vaisiu krautuve, I kam- ™ ,6-« k?m 5??,' • sv,1‘ .»»»««'• ''»»•"«!<>’ «•»«•»<•»-, Ico rinkim.™ ant krantų e"erų,
bariai iš užpakalio, turiu parduot i į ^MlmariandaTK ,)<)X J’’ 3 ku'U Vais išmokėjimais,
dėl ligos kaina $12611 ‘>256 W Ka,na $13,800. Namas randasi 6221 garažas. Rųndasi S. h. kampas 66
22 St “ ’ S. Campbell Avė. Savininkas gyvena jROckwell si. 2549—59 \Vest 66th P. j). ANDREKUS CO.
“ __________________________ j 6728 S. Campbell Avė. Tel. Hemlock; strect. . Penhvater, Mich.

3414. , Galima matyti vakarais nuo -- ---------- - — .. ---------------
5 iki 7.

D. BABILIUS.
--- ------ -------------------——*------ GROSERNfi, geras biznis, par- 
NORIl pirkti automobilių / pa- (|uos|u arba mainysiu į bile kokį 

į uždaromą, vertės apie muuti ar Jotus. Savininkas ligonbu- 
1’riveiSlas apleisti biznį.

sažierių uždaromą, vertės i 
*2000. Duosiu kertini l°*ą Ir pri
dėsiu pinigų, jei reikės. Sauki! po 
7 vakare Juniper 0656. T. Šalkaus
kas.

PARDAVIMUI , du automobiliai: 
Ambasadore ir Stacz, atdaras. Iš
rodo kaip nauji. Parduosiu pigiai. 
Galit matyti per visų dienų store. 
714 W. 31 St.

Furniture & Fixtures

PARDAVIMUI 3 kambarių ra
kandai, pigiai. Gali renduoti ir bu
tą. Taipgi rendon 2 flatų po 2 
kambarius, mažai šeimynai arba 
nevedusiems. Guzas, elektra. 1813 
S. String st.

PARDUODU rakandus, 2 Singer 
siuvamos mašinos, nupirksit pigiai. 
822 W. 37 PI. 2 fl.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai, pigiai. Karu arba atskyrai gali ir 
butą renduoti. 1711 S. Halsted St., 2 
augšto iš fronto.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Už $100 nupliksite mano beveik 
naują grojiklį pianą, su i oteliais. 
Matykit savininką šiandie. J. Sop- 
locką, 2332 W. Madison St., 1 fl.

$850 vertės grojiklis pianas, su 
benčiumi ir cabinet, $83. 6136 S. 
Halsted st. 1 fl. frontas.

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS 
. . d « i Mes parduodam visokia kaina

2 Al Kš 11 mūrinis namas, 2 JM) mus, lotus, farmas ir blznhis po
4 kambarius, moderniškas, aržuohi SJ| Ameriką. Kurie turite kų ant 
baigias, geroj vietoj. Extra baigė- mainymo, kreipkitės pas 
nas — $10,200. ■ A. GRIGAS

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, 2 po 
5 kambarius, mainysiu į grosernę 
arba kendžių krautuvę.

2 AUKŠTU mūrinis namas, 2 po kambarius, mainysiu į bungaiovv.
B. R. P!ETKIEWICZ

2608 W. 47th St.

PARDAVIMUI aiskrinio, saldai
nių, cigarų, cigaretų ir kitų mažų 
daiktų krautuvė. Biznis gerai iš
dirbtas, lietuvių kolonijoj. Parda
vimo priežastis — išvažiuoju į ki
lų miestų.

1444 S. 50th Ct., Cicero.

PARDAVIMUI grosernė už pusę 
kaino*. Geroj biznio vietoj, prie 
pat geležinkelio šapų. Pardavimo 
priežastis — turiu du biznius. Tu
ri būt greit parduota. Kreipkitės: 
2862 W. 38 St.

PARDAVIMUI bučernė, sena iš
taiga su moderniškais rakandais. 
Naujos svarstyklės. Pigi renda. Par
davimo priežastis — nesutikimas 
partnerių.

Kreipkitės:
2013 W. 69 St.

10 EURN1ŠIUOTŲ kambarių par
siduoda greitu laiku labai pigiai; 
priežastj patirsit ant vietos. 1757 
\V. Monroe st.

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

ĮSIGIJIMAS NAMO IŠRIŠTAS
Pabudavosim ant jūsų loto bun- 

galow, 2 flatų' arba apartmentinį 
Duosime <lel i5 metų inorgičių be 
nuošimčių per 3 metus. Del apsi
saugojimo pamatyk mano planus 
pirmiausiai. Geo. O. Hadvvick, kon- 
traktorius ir budavotojas. Phone 
Palisade 3163.

2 NAUJI mūriniai namai, tik
'baigiami budavoti, 2 flatu po 4 ir -------------
4 kambarius, bus įtaisyti pagal vč- PASINAUDOKITE PROGA! 
Iiausios mados, 70 i aiman avė.

na- i ----------- ! -----------
V.* j 2 METU senumo namas, po 5 ir j PARSIDUODA 5 akrų sala. 
‘‘ 5 kambarius, aržuolo trinias, karš- Vieta labai graži. Dideliais me

tu vandeniu apšildomas pirmas fla- g t^vIUc
!tns. Randasi hrlKhton parke. 4537 džlals apaugusi 6 mylios nuo 
S. VVashington avė. didelio miesto, prie pat steita-

------------- / vo kelio. Patogi vieta pirkikui 
PARDAVIMUI labai gražus cot-' įr roadauzai.

tage, o kambarių, aržuolo trimin- i 
gas, furnasu apšildomas, gražioj ' 
vietoj, tik pusė bluko nuo karų Ii- I 
nijos, taipgi ir lotas 20><125 šalę1 
namo. 6222 S. Kildare avė.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikėm 
malevą, popierų, stiklus ir t. t.

«3149 So, Halsted St.
J. S. RAtyANCTDNIS, Prez.

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

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. Stato St.
Kreipkitės.

3202 So. Halsted Street

ŠEŠIŲ kambarių nauja mūrinė 
bungaiovv, Marųuette Park apielin- 
kėje, netoli nuo parkų ir geros 
transportacijos. Namas dailiai ir 
drūtai pabudavotas, karštu vande
niu pšildoinas ir moderniškas. Kai
na $10,500. A. VISBARAS, 6409 So.- 
Kedzie avė.

PARDAVIMUI 4 flatų mūrinis 
namas, visi po 4 kambarius, mau
dynės, elektra ir visi parankumai, 
namas tik 9 metų senumo, randasi 
Brighton parke, graži vietfe. Kaina 
$15,500; įmokėti pagal sutarties.

Mes tuos namus galime mainyti 
mažesnius ant didesnių, didesnius 
ant mažesnių, arba lotų, taipgi ir 
ant biznių.

TURIU 160 akeriŲ žemės, jau 
pradėta gyventi, lietuviais apgyven
ta kolonija, McNaughton, Wiscon- 
sin. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ant namo ar loto. Norinti atsi
šaukit. R. Puishis, 2915 E. 91 St., 
Chicago, III.

Financial
Finansai-Paskoios

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

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

Phone Lawndale 0114

NETIKĖTAS BARGENAS
6 pagyvenimų medinis namas, po 

5 ir 4 kambarius. Randasi ant 
Bridgeporto, netoli nuo švento Jur
gio bažnyčios. Parsiduoda labai pi
giai. Savininkas mainys ant biznio 
arba lotų. Perkant Teikia įmokėti 
$500, kitus kaip renda.

C. P. SUROMSKIS & CO.
5833 S. Western avė.
Tel. Hemlock 6151

Mes budavojam namus ir ant 
kontraktų. Jeigu neišsirenki iš mu
sų gatavų namų, tai mes pabuda- 
vosiine pagal tamstų reikalavimą.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

HOME 
CONSTRUCTOR

JOKANTAS BROS.
4138 Archer avė.
Tel. Lafayetje 7674

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

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

PARSIDUODA pusė akro žemės 
ir .cottage. Vanduo, gazas, elektra. 
Melrose Park, gražioj vietoj, arba 
mainysiu ant Chicagos praperties. 
Kaina $3600.

Savininkas St. Pakenas, 
2050 W. 23 st., Chicago, 111.

1739 South Halsted SL
Tel, Rooseveit 8500 y

Turime parduoti tuojau
Už $50 nupirksite aukštos rų-1
sies pianą.
garantuotus
liūs pianus, yra taip geri kaip 
nauji, su 50 muzikos rolelių už
$75. Atsišaukit šiandie arba garažas. 10515 Edbrooke avė., Rose-

* • . n i i u lund, III. Tel. Pullmnn 10087.rytoj iki 9 vai. vakaro arba _J____________________ __

PARDAVIMUI grosernė ir kito- 
..... kių smulkių daiktų štoras. 3347 S. Mes taipgi turime Morgan st.

88 notų groji k-----------------------------------------
PARDAVIMUI pigiai saldainių, 

aiskrim štoras, su namu ar be na-x 
į imi, gyvenimui 7 ruimai, 2 karų

REIKALINGAS janitoriaus pa- 
gelbininkas, nevedęs. Duosiu visų 
užlaikvmą ir Užmokesni sulig dar- ....... 
bo. E runk l.okis, 11146 \Varren avė. nedėllOJ iki 6 vai. vakaro.

......- ■■■.-.■■ ■—■■■■, American Storage House,
2216 VV. Madison st.Fumished Rooms

IšSIRENDAVOJA 2 kambariai su 
visais įtaisymais, su valgiu ar be 
valgio. Kambariai šviesus. 3312 
Union avė.

RENDAI kambarys vyrams, 
merginoms arba vedusiai ^porai. 
Vienam gulėti $8 ant mėnesio, 
dviem — $5. 703 \V. 21 Place.

ESU priverstas parduoti savo 
grojiklį pianą, su 90 mielių ir ben
čiumi, už $65, cash $25 ir po $10 
į mėnesį. 6512 S. Halsted St. 1 fl.

PARDAVIMUI Ice Cream Parlor 
fixtures, labai pigiai. 2244 W. 23 PI.

PARDAVIMUI štoras vyriškų dra
bužių ir kriaučių šapa, 3 kambariai 
gyvenimui iš užpakalio. Naujienos, 
1739 So. Halsted St., Box 936.

BRIDGEPORTE pardavimui nau
jas mūrinis namas, 2 po 6 kamba
rius, pirmos klesos įtaisymai ir su 
atskirais boileriais. Karštu vande
niu apšildomai porčiai stikliniai, 
mūrinis garažas dėl dviejų karų, 

i Lotas 3(1 pėdų. Budinkas nuo bu- 
dinko 6 pėdos.; Randasi 3135 South 
Lowe avė. Petrulevvicz, 3344 So. 
Emerald avė.

TIKRAS bargenas. Savininkas tu
ri parduoti kampini, murini, mo
derniškų 2 flatų, 6—6 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, gražia
me Marųuette Manor, gera trans- 
portacija, arba mainysiu | bunga- 
low. 5701 S. Sacramento avė. Hem
lock 4407.

sol Ellis & Sons, Ine.
Jobberg In

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

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

Tel. Cicero 130.

NAUJAS 6 kambarių medinis 
bungakAv, naujos mados įrengimai, 
parduosiu nebrangiai. Išvažiuoju 

‘ 5817 Southant ūkės. Savininkas, 
Kildare avė.

LIETUVIŲ HOTELIS
Pigiausia vieta dėl darbininkų 

žmonių dėl gyvenimo, su valgiu $8 
j savaitę, be valgio $3 ir aukščiau 
už ruimą. Gera vieta dėl atvažia
vusių iš kitų miestų.

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

RUIMAS rendai vaikinui arba 
vedusiai porai. Yra visi patogumai. 
Taipgi rendon flatas 6 kambarių, 
karštu vndciiiu šildomas. 3425 S. 
l.eavitt st.

DELIKATESEN, maisto šapą, 
bekernė, duodama lengvi valgiai, 

------------- pačiame centre rooming house ir 
PARDAVIMUI italijoniška armo- j kitehinet distrikte, North Side, |s- 

basų. taiga įrengta per daug metų, pigi 
$350. renda, geras lysas, lengviausi vie

la uždirbti $100 ir daugiau į sa
vaitę virš visų išlaidų, turiu par
duoti greit iš’ priežasties kito biz
nio. už $1800 nupirksit viskų, da^ 
linais išmokėjimais, jei reikia; pre
kės vertos dvigubai. Jei norite įsi
gyti geriausių krautuvę kokia bu
vo kada nors garsinta. Atsišaukite 
utarninke, gegužio 31 dienų, 4906 
Winthrop avė., tarpe Sheridan 
Road ir Broadvvay, 1 blokas į šiau
rę nuo Lawrence avė. elevatorio 
stoties.

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
kambarių apartmentas, jjaru šildomas 
lovos sienose, 2 karų mūrinis gara
žas. North West kampas 65 ir Mo- 
zart St.

šaukit savininką
Crasvford 4451

PUIKUS mūrinis namas, 5 ir 6 
kambarių ant 2 lotų, 2 karų gara
žas, fumasu šildomas, kaino $12,000 
5831 S. Sangamon st. 
randasi:

5548 S. Sawyer avė.
Tel. Prospect 5736

Savininkas

KAMBARYS ant rendos su visais 
naujais įtaisymais. Vienam ar 
dviem vaikinam, su valgiu ar be 
valgio. Hemlock 3740.

RENDAI ruimas dėl vyro ar 
merginos, karštu vandeniu apšildo
mas. 2 fl. 3415 Emerald avė.

”ika, 3 mėnesių senumo, 140 
Kainavo $500, parduodu už 
Pirmos rų.šies padirbimo.

6734 S. Maplewood avė. 
Tel. Hemlock 1915

PARDAVIMUI pigiai 5 kambariu 
medinis namas, fumace šildomas, 2 
karų garadžius, 6220 S. Mayfield Av., 
near 63rd St. Republic 10016.

Tiktai 3*/:% nuošimčių 
Be Komiso.........

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

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

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

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė, 
Tel. Lafayette ?705—8700 

Chicago

Exchange—Mainai
IŠSIMAINO 2 flatų medinis na

mas. Mainysiu ant grosernės, bu- 
černės, kendžių .štoro ar ant au
tomobilio. 9/14 W. 37 PI.

PARDAVlMŪĮ kampinis namas 
su bizniu, 3 pagyvenimų ir štoras, 
garažas 3 mašinom. Pardavimo 
priežastis — važiuoju į Lietuvą. 
Atsišaukit

Stanley VVisoekls,
8901 S. Houstin avė.

So. Chicago, III.

GERIAUSIAS BARGENAS 
MARQUETTE MANOR

2 aukštų mūrinis namas po 
kambarius ant 62-ros ir Troy. 
karų garažas, nėra special asses- 
montų. Moderniškas. Geriausias na
mas ir vieta Marųuette Manor, 

Joseph Daleo, 
Tel. Lafayette 4781

6 
2

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgižių 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

Elektros Kontratkorius 
{vedam dratus į senus ir naujus na
mus. Taisom. RADIO parduodam 

taisom. Geras patarnavimas ir 
nebrangiai.

Wallin & Cserep 
1435 W. 105th PI. 
Tel. Beverly 9794

ir

Educational
Mokyklos

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Stebėtini Bargenai
------- GROSERNE ir bučerne parduosiu

GARAŽO biznis su sales ruimu °rba mainysiu. Ka ius turite? 1146 
pardavimui arba mainymui. Telefo- W. Adams st. 
nuokit Hemlock 6151. -----------— ... r,

DEL svarbios priežasties papsi

6—6 KAMBARIU medinis namas, 
karų garažas, geroj vietoj Brigh- 

ton Parke, kaina labai pigi; pno- 
kėt tik $2,000.

2

PARDAVIMUI garažas, daromas įhioda kendžių štoras. Pigiai. (Irei 
geras biznis. Sun — Wray Garage, tam pardavimui. 2979 Archer avė 
1224 W. 69 St. ---------------------------------------------
--------------------------------------------------- PARDAVIMUI štoras kendžių, ci- 

EXTRA BARGENAS. Parduodu Marų, notion, mokyklos reikmenų, 
gražių bučernę, geroj vietoj, viso- ice cream. žurnalų, prie pat mo- 

------------------------------------ j įjy tautų apgvventoj. Turiu par- kvklos, 3 ruimai pragyvenimui. 
KAMBARIS rendai vaikinui prie duoti i tris dienas. šaukite Tel. Parduosiu pigiai ir greitai, nes mo- 

mažos šeimynos, gera vieta dėl ge- Cnnal 4942«-------------------------------- teris SU 3537’ s ’ VVallace st ’
'“kJSS.: o.nrrM.o! Td. Yaids 0196.' ’ .

2851 S. Emerald Avė.
Tel. Victory 8581.

RENDAI ruimas dėl vyro ar 
merginos. 3 fl. 3131 Emerald avė.

6 KAMBARIŲ cottage ir 4 kam
barių cottage, abidvi ant vieno lo
to, kaina pigi, įmokėti tik $1500. 
Atsišaukit greit pas savininkų.

Juozas Vilimas
4405 S. Fairfield avė.

Tel. lafayette 5948 I 1 

NEPAPRASTAS B APGENĄS
» i • .i k PARDAVIMUI Road House sulardavimui bučernė' ii namu arba be namo, naujai įtai-

didelis biznis už pusę kainos nuo gy|a arba priimsiu partneri. Veiki
te tik per savaitę. 4139 S. Harlem 
avė. Stickney.

TURIU parduoti 2 augštų muri
ni namų, kaina $8900. Gerame sto
vyje. Savininkas. 2048 W. 22 PI.

TURIU -gerą gasolin station, 
stand ir repai r shop, 200 pėdų 
frontas, geroj vietoj prie bulvaro; 
mainysiu ant namo ar loto.

6815 S. Ashland avė.
Tel. Republic 4570

GYVENIMŲ mūrinis namas,6 
geroj vietoj, mainysiu ant farmos, 
nėra skirtumo kur randasi. Turiu 
visokių namų mainyti ant farmų.

6815 S. Ashland avė.
Tel. Republic 4570

Mainysiu 2EXTRA bargenas.
flatų nauji murini namą, po 6 kam
barius ir 2 karų garažas ant bun- 
galow ar cottage.

6815 S. Ashland avė. 
Tel. Republic 4570

RUIMAS rendai vyrui, švari vie- kontraktoriaus; biznis daromas s 
ta gyvenimui, turi būti švari ypata. cash, randasi Bridgeporto apielin- 
Yra ir garadžius. 4806 S. Kedzie Av. kčj biznio centre. Kas pirmas, tas 
______________________________ Į laimės.

T*A. n OA.V I M U I ir
' nC, Reroj'e vietoje, su namu arba 
' be namo. Taipgi turiu parduoti pi
giai automobilių. <3225 S. Auburn

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow, karštu vandeniu šildomas, 
gražioj apielinkėj, Marųuette Park. 
7015 S. Washtenaw avė.

PARDAVIMUI 5 ruimų Cnttage. 
Pečiumi apšyldoma, maudynė, elekt
ra. Kaina $3,300.00. 3222 So. Lowe 
Avė.

dviem vaikinam ar vedusiai porai. Su 
valgiu ar be. Yra visi pa ranku mai, 
7140 So. Maplewood Avė.

IVI. Z1ZAS
H927 S. Washtenaw avė.

Hemlock 5526
PARDAVIMUI

PRAPERTE

NEPAPRASTAS pirki- 
Parduodu labai pigiai 
atų muro namų; pečiais

PARDAVIMUI čeverykų krautu- ave- 
vė ir čeverykų taisymo Šapa, pi 

RENDON kambaris vienam vaiki- giai. 8641 Vincennes ave.
nui su valgiu ar be. 5836 S. Washte- .. , ------
naw Ave.

For Rent
PARENDAVOJIMUT vdiausios ma

dos ofisas tinkamas g? dytojui arba 
advokatui. Gera transj ortacija, arti 
karų ir gelžkelio. Nėra toj apielinkėj

PARDAVIMUI pigiai grosernė 
ir daržovių krautuvė; pigi renda, 
$20 su gyvenimui kambariais; ge
ra vieta dėl biznio, priežastį pa
tirsit ant vietos. 71fr W. 120 St.

PARDAVIMUI krautuvė, iš prie- 
I žasties ligos, groserlo, cigarų, ta
bako, icc crcum, saldainių ir no- 
tions. Yra 4 kambarini ir vana, pi
gi renda. Agentų nereikia. 3735 
VVallace st.

PARDAVIMUI valymo, dažymo ir 
prosinimo krautuvė. Auksinė pro-••*••** a* - - —- —■ c   — „ |/Z VillIl'll'V •* ■ v* ▼ munuiliv v

tokios profesijos lietuvių. 2 Broad- gn nevedusiam vyrui, nereikia mo-
way, Melrose Park, III., Tel. Melrose 
Park 624 ar 4470.

keti rendos. Pardavimo priežastis, 
savininko liga. 2006 Fowler St. 
Kampas 1400 N./ Robey St.

PARDAVIMUI hinch ruimls, ge
roje vietojo, keturi kambariai dėl 
pragyvenimo. iPardavimnį priežastį 
patirsit ant vietos. 2508 W. 38 St.

Lotus 30x125, 1 blokas nuo 
karų linijos, suros ir šalygat- 
viai apmokėti, reikia $350 
cash. Tiktai 7 mylios nuo 
durmiesčio. Veikit greit.

Naujienos,
1739 S, Halsted st. 

Box 939.

vl-

nis. .
11 fialų muro namų; pe 
šildomas. 10 flatų po 4 Kam. 
ir vienas flatas 5 kam. Ren- 
dos mėnesiui $400. Randasi 
arti Assland Avė ir 59 gat. 
—$32,000. Apie $10,000 cash.

S. J. PASZKEVVICZ 
6345 So. Califomia Avė.

Hem. 4555. '

RENDON 4 ruimai beisinente, 
šviesus, garu apšildomi, vanos, 
karštas vanduo visada, graži vie
ta, rendos $25. 5124 Unįversity avė. 
Midway 5442.

PARDAVIMUI arba mainymui 
bučernė ir grosernė. Mainysiu ant 
gero namo South Sidėie. Box 938. 
Naujienos, 1739 S. Halsted st.

i

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai

PARDAVIMUI medinis namas, 2 
aukštų, su bizniu arba be, 2 karu 
garažas, gražus jardas. 717 W. 21 
Place.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis 
bungaiovv, 7030 S. Claremont avė., 
plieno konstrukcija, furnas, įmū
ryta vana. žile grindys, stikliniai ir 
su sieteliais porėtai, vaisiams skle- 
pukas, cementuota gatvė, kaina 
numažinta iki $8250, cash $1000. 
VV. H. O’Brien, 6906 So. Robey st. 
Republic 10174.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 85 akru fanna, 
arti nrie miesto, geri budinkai, sod
nas, ant upės kranto; javai, gyvu
liai ir mašinos, atiduosiu už labui 
nužeminta kaina arba uiainvsiu i 
namą.

5214 S. Halsted St.
Tel. Yards 6657

MOTERYS ir vyrai, išmokit bar- 
NEBOKUOJAM KOMI/ŠENO i berystės. Mes mokinam dienomis ir 

už antrus morgičius už $100, vakarais. Atsišaukit arba rašykit: 
$200 arba $300.

PETRZ1LEK BROS.
1647 W. 47 Str.

International Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells st.

MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit- 

_________ ______ _  i inetikos, pilietybės, knygvedystės, 
a . . i -_________ • t»*___ • stenografijos ir kitų mokslo šakų.Atidarėm Naują Biznį, Amerikos lietuvių mokykla 
Prie Tautiškų Kapinių

Miscellaneous
Įvairus

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

- — - ____ —
Važiuojant iš Justice Park ran

dasi po kaire ranka.
Užlaikome sandvičius, nesvaigi

namus gėrimus, cigaretus cigarus, j dide8nJ uimokesnb geresnes darbosaldainius ir ice cream. Kviečiame Leiskite mums jums pagel-
It'mirtiic' m ixn6 veto mii,. ntvilunvirii « • t • . ** Y •• bėti, išmokindami jus Auto-Electric 

Mechanikos ir Baterijos Amato. 
Praktiškos pamokos ant kosiumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge-

* riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokea-

. tim. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina-

I me važinėti. Instrukcijos $15.00 Ir 
STANDARD HDWE. & jaugiau..

ITCDERAL AUTO ENGINEERINO 
schoc:,

1KAT W Mad<rw»r* •

draugus ir pažystamus atsilankyti. 
Turime 7 akrus žemės dėl nutomo-1 
bilių pastatymo.

Sakalauskiai
32 IR KEAN AVĖ.

Phone Austin 4255

supply co.
4319 W. Madison St.

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

Visas ta voras garantuotas.

AR JUS NORITE

ANGLŲ KALBA
WM. DAMBRAUSKAS

Lietuvių mufųotojas. Esu pasiren- Z'0 '“bai svarbu mokėti kiekvienam 
gęs tamstoms patarnauti, kuomet gyvenančiam Šioje šalyje. Kurie kal
ius mufuositės, arba reikalausit ang- ba gerai angliškai visur turi pasise- 
HU, tai kreipkitės pas mus, mes at- kimą ir pirmybę. Ang|ų kaibos .arit

metikos, knygvedystės, pilietybės ir 
daug kitų dalykų gali lengvai ir grei- 

mokini- 
laiškus 

paaiški-

liksiu darbą pigiai ir teisingai, 
tykite mumis pirmiausia.

817 West 34th St
Tel- Boulevard 9386

Ma-

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai

tai išmokti pagal naują būdą 
mo Leveskio Mokykloje per 
(correspondence). Platesnių 

nimų klausk laišku.

927 W. 34th Place 
Boulevard 0527

G. LEVESKIS 
1318 W. 12 St. 

Los Angeles, Calif.
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: Apie Jvainuę Dalykas
Žmonių prieauglio 

problema
Kasdieninis žmonių prieauglis.

— Kiek yra pasaulyj žmonių?
— Valstybės, kuršis negali 
prasimaitinti. — Alarmistai. 
—Kinija. — Gyventojų prie
auglis Indijoj. — Javos gy
ventojų prieauglis. — Padė
tis Rusijoj. — Gimimų ir 
mirtingumų skaičius Euro
pos valstybėse. — Ar Fran- 
cŲa eina prie išsigimimo.— 
—Gyventojų prieauglis Bra
zilijoj, Argentinoj ir Jungti-11901 m. ten buvo 231,000,000 
nėse Valstijose. — Prof. Pe-1gyventojų;
arlo

Kinija turi 350,000,000 gyven
tojų. Prieauglis ten yra visai 
menkas, nežiūrint į tai, kad 
kiekvienam tūkstančiui žmonių 
kas metai gimsta nuo 40 iki 
45 vaikų. Kad Kinijoje gyven
tojų skaičius beveik nesididina, 
tatai pareina nuo to, jog ton mir
tingumas yra neįmanomai auk
štas. Keikia taipgi atsiminti 
ir tai, kad Kinijoj gan dažnai 
siaučia badas, kuris kartais nu- 

I varo į kapus desėtkus tukstan- 
įčių žmonių.

Pažiūrėkime dabar i Indiją.

1911 m - 243,- 
0()(),(M)(), o 1921 m. 247,000,000 
gyventojų. Vadinasi, natų ra

dimą pasaulyj gimsta Diskas gyventojų prieauglis pas

eksperimentai

Kas 
apie 150,(MM), o miršta 100,0001 kutiniais keleriais metais kiek 
žmonių. Vadinasi, vienos die-1 sumažėjo. Apie prieauglio su
uos žmonių prieauglis yra 50,-1 mažėjimą bus galima dar ge- 
0(0. Gimsta visuomet daugiau, I riau spręsti, kuomet prie Ang- 
negu miršta. Nežiūrint visųllijos kolonijų mes pridėsime 
marų, karų ir badų, žmonių [vietines Indijos valstybes. 1911 
skaičius nuolat didėja ir di-|m. visoj Indijoj buvo 315,000,- 
dėja. šiandien jų yra maždaug 1009 gyventojų, o 1921 m. — 
apie 2,000,000,000 (du bilionu). 318,910,(HM).' Tuo budu de-
Pradžioj devyniolikto šimtme-Išimties melų prieauglis lygina- 
čio žmonių buvo mažiau 
pusė to skaičiaus.

Ačiū sparčiam pramonės 
sivystymui ir sunaudojimui 
dėlių žemės 
tei, gyventojų prieauglis bėgiu |ir 30.6 mirimų. Vadinasi 
paskutiniu penkių dešimčių me-Įdėlis mirtingumas stabdo 
tų buvo 
ne gu kada 
įvykiai, kaip 
ras, influenzos 
masinis badavimas Kinijoj prie-Įmes plotą, 
auglio nesulaikė, 
prieauglio nei giminiu skai
čiaus sumažėjimas.’ 
porcionališkai imant šiandien 
žmonių gimsta mažiau, negu 
pirma, tai jų ir miršta mažiau.

Kiekvienas mąstantis žmo
gus, sako prof. Edward M. 
East, lengvai gali suprasti, jog 
toki padėtis ilgai tęstis nega
lės. Su žmonių prieaugliu tam
priai yra surišti jų ekonomiški 

Jau šian- 
tokių šalių (pavyz- 

Anglija, Belgija ir kt.), 
negali 

Maistą jos yra 
zetur importuo-

neilsi 3,780,(MM) žmonių. Kodėl 
Į ten toks mažas piieauglis? Al

be-įsakymas trumpas: Indijoj kiek- 
di-j vienam gyventojų tūkstančiui 

plotų žemdirbys-j kas metai išpuola 32.2 gimimų 
di- 
gy-

d didesnis. Įventojų prieauglį.
nors. Tokie I Java yra kita geltonodžių ša- 
pasaulinis ka-llis. Java ir Madura turi 50,- 
epidemija ir|7l5 ketvirtainiškas mylias že- 

Devyniolikto šimt- 
Nesulaikė | mečio pradžioj gyventojų ten 

visai mažai tebuvo, šiandien jų^ 
Dabar gyven- 

yra visai 
dar visai 
prieauglis 
gyventojų 
Java bu-

ir sociališki reikalai, 
dien vra 
džiui 
kurios iš savo žemės 
pi asimaitinti. 
priverstos iš 
ti.

Tiesa, ^pastaruoju laiku atsi
rado nemažai alarmistų, kurie 
įrodinėja, jog dėl gimimų skai
čiaus sumažėjimo žmonijai grę- 
sė pavojus. Pažiūrėkime, ar 
yra bet kokio pagrindo susirū
pinti.

Žmogus, kuris vadovaujasi 
faktais, o ne jausmais lengvai 
gali įsitikinti, jog kiekvienoj 
šalyj, kur tik yra 
ekonomiškos sąlygos, 
jų skaičius didėja.

Tikslių statistinių 
Azijos nėra galimybės gauti. 
Išimtį sudaro tik Japonija, ku
ri bėgiu paskutiniųjų kelių de- 
sėtkų metų pasidarė pilnai mo
derniška šalis. 1920 m. Japo
nija turėjo 56,000,000 gyvento
jų. Jos metinis prieauglis kiek
vienam tūkstančiai lyginosi 13. 
Turint galvoje tą faktą, kad vi
sas Japonijos žemės plotas te
sudaro 1 18,756 kaevirtain iškas 
mylias, reikia pasakyti, jog 
tas prieauglis yra labai didelis. 
1923 m. Japonija turėjo 60,000- 
090 gyventojų, o kartu su ko
lonijomis — 81 ,(HM),O(M). Me
tinis mirtingumas per pasta
ruosius 25 metus Pasiliko maž
daug vienodas: 
mų kiekvienam 
stančiui. Tuo 
mimų skaičius

i c

Skulptoriaus P. Rimšos rašytojos J. žemaitės-žymantienės
atvaizdas. Atvaizdas yra padarytas ant žmaitės paminklo, 

Mariam polėj e. '

rankose? — -paklausė jaunas 
žmogus.

— Nešinkitės po velniais! — 
tarė Tomas* Kingas ir pradėjo 
lipti laiptais prie išėjimo.

Bendrosios salės durys buvo 
iki galo atlapos ir jis matė 
šviesą ir stovinčių už prekių 
stalo pardavėjų šypsančius vei
dus, girdėjo apie kautynes gin
čų balsus ir ant prekių stalo 

I pinigų žvangėjimą. Kaž-kas 
• pašaukė jį išsigerti. Apie mi
nutę jis pamąstė, o paskui at- 
siakė ir nuėjo savo keliu.

lojo kišenėj nebuvo nė mo- 
j netelės, ir dvimylė kelionė na
mo rodėsi labai ilga. Taip, jis 

- pas:nėjo. Prieidamas namus 
jis staiga atsisėdo ant suolo 
kankinamas minčių apie žmo
ną, kuri nekantriai laukia pu-

JUO
TURGIfiKAI

žinoti kautynių galą. Tai bu
vo sunkiau kiekvieno lemiančio 
kirčio ir buvo beveik negali
ma išlaikyti.

Jis juto silpnumą ir širdper
šą,./) s’kausmas sumuštuose są
nariuose jam priminė, jog jeigu 
net ir pasisektų rasti darbas 
lokose, neaukščiau, kaip už sa
vaitės tegalės imtis . kirtiklio 
irba kastuvo. Alkanas vidu
rių šiurpulys iššaukė ligos ap
sireiškimą. Jį pakirto nelaimės 
:r jo akyse pasirodė nepapras
ta drėgmė. Lždengė rankomis 
veidą ir kai užsimerkė, prisimi
nė jis Staušerą Billį ir su juo 
oasielgimą taip tolimą vakarą. 
Vargšas Staušeras Billis! Da
bar jam paaiškėjo delko gardi- 
robe verkė Billis.

[1926, VI 17].

turališkas gyventojų prieaug
lis kiek sumažėjo. Finlandijoj, 
Danijoj ir Švedijoj irgi paste
bėta gyventojų prieauglio su
mažėjimas. 1924 m. Švedija 
turėjo žeminusį gimimų skai
čių visoj Europoj, 18.1 kiek
vienam tūkstančiui. Nežiūrint 
to, jos metinis prieauglis lygi
nosi 6.1 kiekvienam gyventojų 
tūkstančiui, i

Centralinėj Europoj prade
dant nuo 1896 m. gimimu skai
čius nuolat mažėja. Įdomu pa
stebėti ir tai, jog kultūringes
nėse šalyse mažiau tėra gimi-1 
mų. Centralinėj Europoj, nro- 
porcionališkai imant, mažiau
siai gimimu išpuola Vokietijai, ’ 
o daugiausia Vengrijai.

Visokie ignoranfai daug mėg
sta sukanti anie franeuzu iš
sigimimą. Tuo tarnu faktai 
rodo, jog gimimu skaičius Fran- 
cijoj yra nė kiek ne žemesnis, 
kaip Anglijoj, ir žvmiai aukš
tesnis. negu Švedijoj. Jeigi 
gyveniniu prieauglis Franciio. 
yra mažesnis. ne<m Anglijoj, 
tai ačiū tik tam, kad francu- 
zų miestai ir kaimai nėra tiek 
sanitariški, kain anglu. Bet 
ir tai 1923 m. Francijoj pervir
šis gimimų ant mirčių lygino
si 94,871.

Jeigu mes dabar pažiurkime 
i Australiją, Naująją Z* <ii- 
ją, Pietinę Ameriką ir kitas 
svieto dalis, tai visur pastebė
sime, jog gyventojų prieauglis 
esti didelis tol. kol žirninėms 
vra erdvu gyventi. Sakysime, 
Brazilijos. Iš to aišku, kad 
319,000 gyventojų, o 1920 m. 
jau 30,639,000. Argentina ir
gi nepaprastai sparčiai auga. 
Vienok pastaruoju laiku' tapo 
pastebėta, jog jos augimas ima 
mažėti. Lengva suprasti, Ko
dėl taip. yra. Argentinos plo
tas yra daug magesnis, negu 
Brazilijos. Iš to aišku, kad 
ir jos talpumas yra mažesnis.

Gyventoju skaičiaus augimas 
Jungtinėse Valstijose buvo tie
siog milžiniškas. Dabar gy
ventojų prieauglis žymiai su
mažėjo. Tas 
vyko ne vien 
suvaržymo, bet 
gimimai nuolat 
Haymond Pearl 
tinęs Valstijos
ti ne daugiau, kaip 200,000,000. 
Pasak jo, tiek žmonių Jungti
nės Valstijos turės apie 2,100 
m. Dabartinis jų gyventojų 
'kaičius siekia 117,000,000.

*
Kokią išvadą iš viso to gali

na padaryti?
noma, reikia pastebėti, jog be
veik visose )jįalyse| gyventojų 
prieauglio spartumas mažėja. 
Kodėl taip yra? Prof. Pearl 
tarė labai įdomius eksperimen
tus su musėmis ir kitais gy
viais.
sirodė
bai svarbią relę, 
buvo erdvumas, 
veisėsi lėčiau.

Jack
Londonas

VertS 
Tindi-Rind

Paskutinė |
' Kova t

(Pabaiga)

—Kas tai? Kodėl jūsų žu
vys tokios mieguistos'?

—O ką aš galiu žinoti? Gal 
pas jas dabar paskaita?

GERAI REKOMENDUOJASIi
- Gal išgersim netikėtai pa- 

žinčjai po vieną stiklelį degti
nės?

—Ne! Principaliai negaliu.
—Kodėl?

Nes aš niekad mažiau tri
jų negeriu. ,

i mokytojas nori, lai gali juomi 
tapti. Mano motina yra našlė 
ir sakosi mielai sutiktų tekėti, 
jei tik toks kvailys atsirastų.

PAAIŠKINO

—Ką taip mąstai, Maryt?
Mąstau, kodėl mano Jo

nelis kuprotas.
—Aš girdėjau, buk, kol jis 

mažas buvęs, tarnaitė jo nemė- 
gus ir kartą iš lovos išmetus.

KAIP KARTAIS TESTAMEN
TAI PILDOMA t

Mirdamas gaspadorius turė
jo pareikšti savo valią . dėl pa
likimo. Pašaukia žmoną ir sa
ko:

Viską tau palieku, bet par
duok vieną karvę ir pinigus 
vargšam išdalink.

Po mirties velionies žmona, 
paskutinę jo valią pildydama, 
išsivedė į turgų karvę ir katę.

Prieina prie jos pirklys ir 
klausia karvės kainą.

l'ž karvę duokit penkis li
tus, o už katę devynias de
šimts penkis, bet turit pirkti 
abudu gyvuliu atsakė mo
teriškė.

Pirklys suprato, kame rei
kalas, apsidžiaugė pigiai pasi
taikius karve nupirkt ir su
mokėjo šimtą litų.

Velionies žmona išpildė pa
skutinę savo vyro valią iš
dalino už karvę gautus penkis 
litus vargšams.

KOMPROMISAS AR 
KOMPROMITACIJA?

PASIDALINO!

Kelkis, Jonai, pasupk tru
putį kūdikį, girdi, kad verkia.

—O tu ar negali?
—Aš jau pakankamai supau, 

pagaliau, kcdtl aš viena turiu 
supti? Juk vaikas mum abiem 
per pus priklauso!

—Nu tai tu supk savąją pu
sę, o manoji tegul paverkia.

PALANGOS DAVATKŲ
PAŠNEKESYS

i 1
Toj minutėj, kai 

Sandelis, atsipeikėjo 
bet du jo kirčiai išeikvojo pajė
gas ir nusilpniiio rankas. Po 
to sekančioj minutėj jau puolė 
Sandelis ir nusiminęs pradėjo 
cautis, tuo tarpu, kai teisėjas 
stengėsi priversti kumštininkus 
atsitraukti. Kingas pagelbė
jo save paliuosuoti. Jis žinojo 
greitumą, kuriuo veikė jauny
stė, ir žinojo Sandelį busiant 
pergalėtu, jeigu jam pasiseks 
:š jo išsiliuosuoti. Tam pakak
tų vieno gero niukso. • Ir San
delis pergalėtas, 
nai pamuštų, 
delis ant plauko 
nas geras kirtis 
verstų.

atsistojo
Kingas,

kumštį, ir jis norėjo ranka at
siginti. Jis matė pavojų, no
rėjo veikti, bet ranka buvo 
perdaug sunki. Rodėsi, kad 
ant jos kabo šimtapudis sver- 
muo. Ji pati nepasikėlė ir jis 
privertė ją valios pastangomis 
keltis. Tuomet kumštis pirš
tinėj pateko sulig paskyrimo. 
Jis pajuto aštrią gėją, kaip elek
tros kibirkštį, ir po to .sekamai 
j’j apvyniojo juodas uždangalas.

Kai jis išnaujo atvėrė akis, 
buvo savo kampe ir girdėjo 
žiūrėtojų šauksmus, lyg Bondi 
Bičo bangų staugimą. Prie jo 
galvos prispaudė drėgną kem
pę, o Sidas Siulivanas ant jo 
veido ir krutinės atgaivinančia 
srove pylė šaltą vandenį. Jo 
pirštinės jau buvo nuimtos ir 
prie jo pasilenkęs Sandelis pa
spaudė jam ranką. Jis jokio 
blogo jausmo nejautė prieš jį 
pergalėjusio žmogaus ir nuošir
džiai paspaudė jam ranką, prieš 
ką jo sumušti sąnariai protes
tavo. Paskui Sandelis išėjo a- 
renos viduriu ir žiūrėtojai su
stojo šaukti, kad išklausius, jog 
jis priėmė jaunojo Pronto kvie
timą ir pasiūlė padidint) sumą 
iki šimto svarų. Kol asisten
tai nušluostė tekantį vandenį 
Kingas apatiškai žiurėjo; 
lė jo veidą ir prirengė jį 
iš arenos. Jis juto badą, 
buvo tai paprastas bado
tis, o didelis silpnumas, vidurių 
tirtėjimas visam kunui apsireiš
kęs. Jis prisiminė kautynes 
nuo to momento, kai Sandelis 
dėl sukūlimo ant plauko kabo
jo. Ach! Bifštekso kąsnis bu
tų tai padaręs! Jam tiktai ga
lutino kirčio bestigo ir jis pra
lošė. Visa tai dėjosi dėl bif
štekso.

Jei pro-1 yra <16,(MM),000.
Įtojų prieauglis Javoj 
| mažas, o tuo tarpu 
|nesenai ten metinis 
[buvo 20 kiekvienam 
tūkstančiai. Seniau

|vo labai pelningaOlandijos ko
lonija. To pasakyti dabar ne
galima. Dr. W. S. Thompson 
apskaičiuoja, jog reikia dešim
ti s javiečių darbo, kad pra
maitinti vieną olandietį.

Tokie tai dalykai dedasi Azi
joj. Europoj tokio gyventojų 
susikimšimo nėra. Bet kai ku
riose valstybėse ir ten jau jau
čiamas ankštumas, kuris tan
kiai priveda prie politišku kon
fliktų. Tiesa, negalima pasa
kyti, kad Europa nebeįstengtų 
savo gyventojų pramaitinti. 
Taip blogai dar nėra, "nors kai 
kurios valstybės bė savo ko
lonijų negalėtų pasilaikyti.

Apie padėtį Rusijoj gyvento
jų žvilgsniu .mes visai mažai 
težinome. Caristinė Rusija 
turėjo 8,417,118 ketvirtainiškų 
mylių žemės plotą ir 182,000,- 
0(M) gyventojų. Dabartinės Ru
sijos žemės plotas lyginasi 7,- 

1011,120 ketvirtainiškų mylių. 
[Gyventojų 1923 m. ji turėjo 
132,000,000. Prieš kiek laiko 
’-uvo paskelbta, jog gyventojų 
ji turi 160.000,000. Ta
čiau ta skaitlinė greičiau yra 
iHidėta. Skelbiama, jog Rusi 
jos miestuose gimimų skaičius 
mažėja, o mirtingumas pasilie
ka aukštas. Esą ir kaimuose 
riminių skaičius žymiai suma- 
rėjęs. Vienok neturint tiksles
nių žinių, prisieina susilaikyti 
nuo darymo galutinų išvadų.

1921 m. Lenkija turėjo 27,- 
300,(MM) gyventojų; kiekvienam 
cukstančiui išpuolė 10 gimimų 
ir 21 mirimai. Reiškia, prie
auglis ten yra labai didelis. 
Balkanų valstybėse dalykų pa
dėtis yra beveik tokia pat.

Kiek kitaip atrodo dalykai 
vakarinėj Europos dalyj. Nor
vegijoj 1913 m. išpuolė 25.4 gi
mimų ir 13.2 mirimų kiekvie
nam gyventojų tūkstančiui. 
1924 m. ginliihų skaičius su
mažėjo iki 21.7, bet užtat ir 
mirtingumas nupuolė iki 11.1.

sumažėjimas j- 
del imigracijos 
ir todėl, kad ir 
mažėja. Prof. 
sako, jog Jug- 

gali pramaitin-

Pirmiausiai, ži-

gyvento-

žinių iš

22.5 mirtingu- 
gyventojų tuk- 
pačiu laiku gi- 
truputį pakilo, 
turi gyventojų,

negalima pasakyti, 
pašto statistikai ap- 

ten yra 
tas skai- 
perdėtas. 
yra tos

— tikrai 
1926 m. 
skaitė, jog gyventojų 
apie 436,000,000. Bet 
čius greičiausiai yra 
Dauguma statistikų
nuomonės, kad dabartiniu laiku Kaip matyti iš tų skaitlinių, na

Iš tų eksperimentų pa- 
jog erdvumas lošia la- 

Juo mažesnis 
tuo gyvūnai 

Yra davinių ma
tyti, jog su žmonėmis irgi to
kie pat dalykai dedasi. Prof. 
Pearl net matematiškai apskai- 
o busimą gyventojų prieauglį. 

Sprendžiant iš paskutinių kelių 
metų, galima pasakyti, jog jo 
ipskaičiavimas yra gan tiks
lus.

Kad raštas neišeitų 
daug ilgas, tai plačiau
prof. Pearlo samprotavimus pa
kalbėsim kitą kartą. —K. A.

per- 
apie

Vienas kaimietis plaukė gar
laiviu per dideli ežerų, kuomet 
ištiko audra. Buvo baimės, kad 
'.aivas gali nuskęsti. Visi ke
leiviai lakstė po laivą, ieškoda
mi skystantiems pagalbinių 
prietaisų. ■> Tiktai vienas kaimie
tis sėdėjo ant suolo, ramiai pyp-

kiausia jo, kaip jis taip ra
miai galįs sėdėti?

—O... bene garlaivis
— fcalftii atsakė.

mano!,.

Matomai San
kaboje. Vie- 
jį iškarto nu- 

Ir Tomas Kingas ver
žimosi kartybėj prisiminė bif
šteksą ir apgailestavo, kad jam 
neteko kaip reikiant pavalgyti. 
Jis išsitempė smogti, bet kir
us nebuvo nė pakankamai Sim
ais, nė pakankamai greitas. 
Sandelis blaškėsi, bet nepar- 
giiuvo atsilošęs bnt lyno ir už 
o užsikoręs. Kingas puolė jį 

ir mirties ilgėsiu smogė antrą 
kirti. Bet jį apleido jėgos. Vi
sa, kas jame bepasiliko, buvo 
mokėjimas kautis, kuris dėl 
nualinimo sumirgėjo ir išnyko, 
’askirtas žandikauliui kirtis 

neaukščiau peties kliuvo. Jis 
norėjo aukščiau kirsti, bet nu
varginti rauriienys neįstengė be
klausyti. Ir dėl to kirčio To
mas Kingas pats linktelėjo ir 
vos nepargriuvo. Jis darė dar 
pastangų. šį kartą jo kirtis 
visiškai nenusisekė ir jis nusil- 
•) s pats griuvo ant Sandelio ir 
>r‘cl esi jo, kad peparvirtus 
ant grindų.

»
Kingas nemėgino pasiliuosuo- 

ti. Jis matė prisiartinus galui. 
Ji i pražuvo. Jaunystė savo 
Jtėme. Net tuo laiku jam sto
vint, su juo susirėmęs jis juto, 
og Sandelis už jį tapo stipres
nis. Kai juos atitraukė teisė- 
as, jis matė atgijant jaunystę 
o akyse. Kiekvieną minutę 

Sandelis darėsi stipresniu Silp
ni ir menki jo kirčiai pradžioj 
tapo stiprus ir tikslus. Gęs
tančios Tomo Kingo akys matė 
atsuktą jo skruostai) pirštines

I davatka: — Aš girdėjau, 
kad musų klebonėlį pakels į 
pavyskupius ir, sako, turės 
važiuoti į Kauną.

II davatka: — Et, tu ėsi 
lurna! Kad musų klebonėliui ii 
kardinėk) rangą duotų, jis iš 
IVlangcs nevažiuos. Kaip jn 
jaliks Palangą, kurios beveik 
pusė jam priklauso.

MOKYKLOJ

Tikybos mokytojas: Taip 
vaikeliai mano, Viešpatis Die
vas liepė Nojui paimti į laivą 
vaikus ir žmoną ir visokius ki
tokius žvėris po porą...

Mokytojas: Jei bučiau ta
vo tėvas, kasdieną tave lupčiau.

Mokinys: Jei taip ponas

Tėte, ką tai reiškia kom
promisas?

—Kiekvienas lietuvių ,)nu.4i- 
’eidimas besiderant su lenkais 
butų kompromisas.

Ne, tėte, tai jau butų ne 
kompromisas, bet kompromita
cija.

apva- 
išeiti

poju-

Jį palaikė asistentai jam padė
dami pereiti lyną. Jis pastū
mė juos, perėjo be jų pagalbos, 
ir sunkiai eidamas pasekė juos, 
o jie pro minią jam kelią pras
kynė. Kai jis iš garderobo iš
ėjo gatvėn sukti, prie salės an
gos kažkoks jaunuolis jį pra
kalbino.

Kodėl jus netesėjote ir ne
pergalėjote, kai jis buvo jūsų

Kapt. Charles A. Lindbergh, kada jis buvo dar vaiku, ii jo 
tėvas, buvęs kongreso narys, dabar jau miręs.
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Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 
Eina kartą savaitėje.

Sveti iri te t ti ei į laikrriš-
, čiai tin^ętltiese 

Valstijose

£4.

Ar tobulai sutvarkytas 
pasaulis?

II.

augų išpjovus, organizmas nė 
kiek nenukenčia.

Todėl aiškiai matyti, kad ši 
aklosios žarnos atauga, būda
ma visiškai žmogui nereikalin
ga, o savo buvimu kartais di
džiausias kančias žmogui su
teikdama, yra ryškiausias žmo
gaus netobulos prigimties pa
vyzdys.

Yra ir daugiau žmogaus kū
no dalių, kurios jam yra. visai 
nereikalingos. Mokslininkas 
dersheimas, šalia daugelio 
nykstančių organų suskaitė 
mažiau 107 žmogaus kūno
lių, kurios jam yra nereikalin
gos.

Uodegos kaulo liekanos, au
sų raumenys ir daugelis kitų 
rudimentų, tai vis pavyzdžiai 
nereikalingų žmogaus gyveni
mui kūno dalių.

Visi rudimentai, būdami ne
reikalingi praktiniam gyvių gy
venimui,
studijoms. Jie, kaip gyvieji do
kumentai, 
buvo žmogaus 
į ką pats žmogus buvo pana
šus ir iš jų mokslininkai iš
skaitė tolima žmonių praeitį, iš 
ko žmonės kilę ir kuriuo keliu 
išsivystę.

Žmogaus lytiniai įtaisai taip 
pat yra sutaisyti labai nedar
niai. Pas žmogų meilės jausmas 
priešingai lyčiai turėtų atsiras
ti kariu su sėklos subrendimu. 
O iš tikrųjų jis atsiranda daug 

lanksčiau. Dantė pamilo Beatri-
Baironas

įsimylėjo i Meri Dof ,, 2 .. . .. .
bendrai tariant, žmogaus MotciyS ITlRŽlcill skuito

jausmas pasireiškia ga- IlCg’U vyni!

jai nuo mažų dienų pradeda 
stebinti žmones gražiu pasaulio 
surėdymu, tačiau mokslas iš
kelia visą eilę faktų, rodančių, 
kad kartais pasaulis sutvarky
tas labai neišmintingai. .Iii pa
viršutiniai pažinus gyvulių gy
venimų ne taip greitai paste
bim jų netobulumo pažymius, 
taip pas žmogų, kurio prigimtį 
mes pažystame ne tik iš pavir
šiaus, l.et ir iš vidaus, jo kūno 
organų nedarnumą galima pa
stebėti greičiau.

Pirmiausia reikia pasakyti, 
kad lakai netobulai yra sutai
sytas žmogaus virškinamasis 
takas. Nekalbant apie kitas da
lis, priminsiu labai kenksmin
gą žmogui aklosios žarnos at
augą (procesus vcrmucularis). 
Pas žoliaėdžius gyvulius akloji 
žarna, kuri randasi pabaigoje 
laibųjų žarnų, yra gerai išvys
tyta. Kadangi augalinis mais
tas, kaip žolė, šiaudai ir kt., 
reikalauja ilgesnio virškinimo, 
tai pas triušius ir kitus žolia- 

akloji žarna padeda 
žarnoms patekusį į 
maistų apdirbti, 
mintant gyvuliniu Į čę būdamas 9 metų, 

jei minta augaliniu, i 7 metų

turingumo negali nugalėti. Ir 
motėrų mėnesinės yra nepakan
kamai tobulo žmogaus kūno 
sudėjimo pažymia.

Seniau ihdusai laike mėnesi
nių į moterį žiūrėjo kaipo į 
žmogų užmušusj braminų. šiuo 
metu pas daugelį tautų mote
riškė seniau negalėjo prisiar
tinti prie 
jai buvo 
tai.

Žmonės
te, kad mėnesinės nėra žmogaus 
tobulumo pažymis.

Patys žmogaus jutimo orga
nai taip pat nėra žmogui visiš
kai tobuli; dažnai jie suklaidi
na ir neleidžia mums iš esmės 
pažinti pasaulį visoje jo tikry-

vyro ir neleidžiama 
paliesti įvairūs daik-

nesąmoningai nujau-

laibosioms 
organizmą

1/e- 
ne 

da-

1917 metais Am. Jungtinėse 
Valstybėse buvo priskaitoma 
1323 laikraščiai tte anglų kal
ba. Suvaržius ateivių įvažiavi
mą, tų leidinių skaičius prade
da po truputį mažėti. Taip 1926 
metais tokių leidinių jau pri
skaitoma tik 1160. Vienok tas 
dar nereiškia, kad svetimšalių 
gaivalas Jungt. Valstybėse bu
tų žymiai susilpnėjęs. New 
Yorke ne anglų kalba leidžia
mais laikraščiais naudojasi 
virš vieno milijono žmonių, tai 
yra kas • Įlenktas skaito laik
raštį savo gimta kalba.

Vieni italai turi 34 laikraš
čius, žydai 27 laikraščius. O ir 
patys tie laikraščiai ir didumu 
ir savo skaitytojų skaičium to
ki, kurių su Lietuvos nei lygin
ti negalima.

Amerikos lietuvių spauda ir
gi daug skaitlingesnė ir stipres
nė, negu Lietuvos spauda. To
kio didumo lietuviškų -laikraš
čių Lietuvoje vargu tada nors 
ir susilauksime. Amerikos lie
tuviai išeiviai mus sėdinčius 
Lietuvoje .kur kas užpakaly pa
liko. Matyt, Lietuvoje jau toks 
oras, kad mes tik miegoti ir 
tamsybėje rūgti galime.

[“Liet. Uk.”]

Miegas

tarnauja tik mokslo

nurodo koks seniau 
kūno sudėjimas.

Ir Helmholcas, kalbėdamas 
apie netobulų akies ir kitų ju
timo organų sudarymų, yra pa
reiškęs mintį, kad gamtoje ta
rytum tyčioms atsirado įvai
rios priešingybes su tikslu iš
ardyt darnumų tarp vidujinio ir 
išorinio pasaulio.

Kaip matėme, gamtoje yra 
daug netobulos tvarkos pažy
mių, bet ir daug rasime gra
žių, tobulų gamtos padarų, kur 
nei atimt, nei pridėt nieko ge
resnio žmogus negalėtų, ta
čiau taip žmogui rodosi dėl to, 
kad pats yra prigimties pada
ras ir negali ankščiau gamtos 
reiškinių pakilti, o jei galėtų, 
gal dar daugiau pasaulio su
rėdymo klaidų pastebėtų. —Jz.

[“Liet. Uk.”]
maistu, o 
tai jis prieš pateksiant į skilvį Į ir, 
būna pakankamai apdirbtas ir meilės J ■ ■ , * 
virškinimui jokių* sunkumų ne- na anksti. Šis žmogaus prigim- i 

akloji žarna tapo ties netobulumas yra daug dau-1 
Tačiau ji neišny- <

ko, o likosi kaipo rudinientali-1 auga žmogui kenksmingas, 
nis organas’1).

Žmogaus aklosios žarnos at- prie priešingos lyties, pradeda i Yorko viešo knygyno statisti- 
auga pas 14 visų žmonių yra nesveikai išdykauti, kas jauno-1 ka rodo, kad iš 100 aplankiu- 
aklinai užaugusi ir į ją nieks 
negali patekti. Be abejo, šie 
žmonės yra laimingesni, nes 
jiems dėl aklosios- žarnos užde
gimo sirgti netenka. Pas vai
kus daugiausia ji būna atsida
rius į žarnas, pas senuosius 
uždaryta aklinai. 'Lodei senių 
tarpe aklosios žarnos uždegi
mas yra retas dalykas.

Jei kas nors iš žarnose 'esan
čių maisto dalių patinka į ak
losios žarnos ataugų, žmogus 
suserga.

Tuo tarpu, kai visos žmogaus 
žarnos dažnai išlieka nesužeis
tos stiklo gabalėlio ar kito žmo
gaus praryto aštraus daikto, 
aklosios žarnos atauga dėl ma
žiausio plaukelio suserga. Mat 
be galo silpni jos judėjimai ne
pajėgia iš savęs išstumti pa
puolusių daiktų ir žmogūi ten
ka susirgti apendicitu. O ši 
liga dar ir šiandien kartais yra 
labai pavojinga, o kiek seniau 
dėl jos mirdavo. ,

Seniau kai kirriė krikščioniš
kos pasaulėžiūros šalininkai 
mėgino aiškint, kad ši aklosios 
žarnos atauga reikalinga vei- 
eim^isi kai kurių maistui virš
kinti reikalingų bakterijų. Bet 
pasirodę, kad tos bakterijos 
gali vetetis ir kitose Žarnų da
lyse, ir Lą aklosios žarnos at>

*) fturtimėntaliniais organais va
dinama toš “
vių ar žmogaus 
keičiantis nustoję 
siškai neušnykstu, 
kušiam stovy.

kurie psichologai arbaKai 
žmonių minčių tyrinėtojai sa
ko, kad žmogaus smagenys ir 
miegant dirba. Jie mano, kad 
pusė proto darbo atliekama 
miegant. Pabudus mintys at
kartoja ir paaiškina tą, kas 
smageny.se susikūrė miegant. 
Užtat esą žmonės dažnai gulę 
su viltimi, kad rytojus atneš
jiems išrišimų painių gyvenimo 
klausimų. [“Liet. Uk.”].

PATARLĖS

Yla lenda iš maišo — ir tiek.

Yra ir teisybė pasauly, tik 
kad akla.

Jau ir tas, matyti, velnių pra
rijęs: nebe taip šneka, kaip pir
ma šnekėjo.

Jau kad įleido šaknis, 
sunku beiškrapštyti.

tai

šeštadienis, Geg. 28, 1927

KADA ATIDUOS?

PAVASARIS

sudaro, ši 
nereikalinga.

Bendrai yra patirta, kad mo--- ~ -- —-- - —• |

Tačiau ji neišny- j ginu negu aklosios žarnos at-, terys skaityti mėgsta mažiau 
negu vyrai. Net tokio kulturin-

REIKĖS ILGAI LAUKTI

ai kai,
Na, ką pasakė uošvis, kai 

pajutę patraukimą 8° krašto, kaip Amerika, Nevy*prašei žmonos dalį išmokėt?
Žadėjo išmokėt...

-«aip greit?
—Sakė, kai jam aiit delno 

plaukai išaugs, tada išmokės.

(Falyš; RuYiOš g.V- 
gyvenimo badui 

savo reikšmės vi- 
o pasilieka suny-

VVIKcU 13U5 KclUU, KdS JUUI1O- I luuv, 13 apiailKlU" į

si dienose yra labai pavojinga. ’ šių knygynų 83 yra vyrai ir tik į
Nuo to silpnėja vaiko svei- i 17 moterų, 

kata, susitrumpina jo amžis,1 
menkėja protas ir visas žmo
gus negali kaip reikia augti.

Pas kitas tautas yra įėję į 
paprotį ankstybos vedybos, tuoj 
po atsiradimo meilės jausmo.

Pas vedus. Pietinėj Indijoj, 
mergaitės išteka už vyro vos 
sulaukusios 7 9 metų. Sulig 
Bobsonu, Sirijoj mergaitės iš
teka sukakus joms 10 metų.

Senovės indusai vesdavo taip 
pat gana anksti. /

Betlingas nurodo sanskriti
nius eilėraščius, kuriuose kal
bama, kad tėvas, kurio duktė 
neištekės už vyro prieš lytini 
subrendimų, turės eiti j praga
rą. Kituose eilėraščiuose sako
ma, kad taip atsitikus, nė vien 
tėvas, bet ir nfotina ir vyres
nieji broliai pateks į pragarų, 
o neištekėjusi duktė, visų pa- i 
niekinta, nustoja teisės ištekėti. :

Nesubrendusių vedimas taip 
pat yra kenksmingas. Per anks
ti ištekėjusių moterų mirhnas 
gimdymo metu daug dažniau 
pasitaikė negu paprastai.

Vasenšf einas 
Abissinijoj mirimas 
dyrrtd pasiekia iki 
dėl toę kad apsičėda 
brendusiam amžiuje.

Visi šie blogieji 
žmonių papročiai, , 
ištvirkimo vaisius, 
netobulos paties žmogaus pri
gimties, kurios, dvi mažo kul- virvės, atsikelia ir atsisėda ir stovi be svetimos pagalbos.

tvirtina, 
nuo 
30% 
dar

kad 
gim- 
vien 

nesu-

tamsesnių 
tai nėra jų 
o išeina iš Garfield McNamara iš San Prancisco, Cal., yra jaunas dru- 

tuolis. Nors jis yra 10 savaičių amžiaus, bet jis išsilaiko save ant

Tai atmaina yr gamtoj, 
Aiškiai rodos visatoj.
Niuksta, maišos “atmosfera”, 
Dengiasi mCisva “etera”.

Ugnis raižos žypt, žypt, žypt.

Lyg tai kalnai debesiai, 
Vėjas pučia atvėsiai;
Tamsu daros ant skliautų 
Visais kraštais apdengtu.

Ifc9sa«i girdis trun-dun-dun.

Trenksmingas balsas garsiau, 
“Atomai” trinas sparčiau.
Nevienodai tai ruožu, 
šiurpu daros, bet gražu. 

Ir lietutis žu-žu-žu.

Medžių ir gėlių visas, 
Kloče jaunas “albisas”. 
Gamtos išpuošti rūmai 
Girios, pievos ir krūmai 

šlamia ošia še-še-še.

Gyvybė visur virba, 
Kožnas dėl savęs dirba. 
Ta keista “egonija” 
žavi balsu “armoniia”

Čirškia birzgia žir, žir, žir.

Oi, darbininkai, jum ta 
Ne visur džiugina gamta.
Del jus dirbtuvė dunslei dvokia 
Mašinų daina vienokia,

Cypia kaukia u, 41, u.
Wm. Novik.

ja — jie vergiškai šliaužio
ja prieš fašistinę mėmę Sme
toną, aukštindami jį ir spjau
dami į tų, kų dar vakar skai
tė visų teisybių teisybe.

“Škurnikai jie, ir niekas 
daugiau!”
Del šitokio pasakymo žiop

lių peckelis kabinasi su savo 
savaip riestais nagais Strazdui 
į uodega ir klausia: ar tu, pe
lų maiše, taip rašydamas atsi
meni, kad ne taip senai dirb
damas “Naujienose” rašydavai 
komunistams prakeikimus? Į 
žodį “revoliucija” tu tiek daug 
raidžių “r” sukraudavai, kad 
“Naujienų” zeCeriai magazine 
pritrukdavo raidžių “r”. Po 
savo raštais tu pasirašydavai 
“Genių Dėdė”. Bet tau labiau 
Lutų tikę pasirašyti “Melų Dė
dė”. Dabar tu nubėgai pas ko
munistus, tūpčioji prieš juos, 
pilvu slankioji apie juos ir sa
vo spiaudahis laižai. Ar tu ži
nai, kad Pajaujui buvo sušau
dymo ir gyvybės atėmimo pa
vojus, o tu gražumu buvai, pa
prašytas nčšt savo pašivnkusį 
krūmelį lauk iš “Naujienų” 
dakcijos. Nlci iš “Naujienų” 
daktorių, nei iš žioplių bei 
daužų perkelių tavo kailiui
buvo jokio pavojaus, o vienok 
tu, niekingas sutvėrime, gar
bini dabar tai, kų tu seniau 
niekinai. Pasižiūrėk tu, niekše, 
į veidrodį! —žioplių peckelis.

teriai, bendradarbiai ir darbuo
tojai, Naujienų redaktoriai ir 
biznio vedėjai. Atvykau ir aš, 
kaipo paprastas peckelis...” 
[Po šio sakinio klausytojai jam 
sukėlė tokias ovacijas, kurioms 
besitęsiant baigėsi jo kalbai 
skirtas laikas,, ir savo kalbos 
jis nieku budu nebegalėjo baig- 
•i]-

Vienas Lietuvos ūkininkas at
ėjo pas savo kaimyną atsiimti 
skolos ir sako:

—Tegul bus pagarbintas Jė
zus Kristus. Na, ar ilgai neati
duosi skolos?

—Per amžius. Amen.

LAIKAS GULTI

re-

pa- 
rtc-

Katriutė sėdi kambaryje su 
savo mylimuoju Jonuku. Abu
du paskendę meilės svajonėse. 
Staiga iš kito kambario pasi
girsta motinos balsas:

—Katriute, ką tu ten veiki?
—Į mėnulį žiuriu, mamyte!
—Pasakyk savo mėnuliui, 

kad jis eitų namo, o tu eik gult, 
nes jau dvylikta valanda.

ATVIRAS LAIŠKAS 
STRAZDUI

Tavo vedamam iežednievnos 
šmeižtų kampely gegužės 21 d. 
tiljK) prakeikimo 
Dr. Juozų Pajaujį, 
tonlaižių valdžios

raštas prieš 
kurs 
tapo

sme- 
/ pa

smerktas sušaudymui. Del to, 
kad Pajaujis padavė galvažu
džių prezidentui prašymų jam 
dovanoti gyvybę, tu vadini jį 
“judošiu, bailiu, vėpla, mizeri
ja, niekingu į bailiu” ir dar ki
taip. Pabaigoje savo prakeiki
mo tu, šmeižtų maiše, rašai šit 
kų:

“Jie pramiegojo Lietuvą 
fašistams ir dabar, kada liau
dis .savo kraujų ir ašaras lie-

NEVIENODOS PAŽIŪROS

Tėvas: — Man 
kuomet aš dirbu, 
niauji.

Sūnūs: — Bet

linksma yra, 
o tu tingi-

NEBAIGTA PRAKALBA

Gegužės 21 dienų Musonic 
Temple svetainėj įvyko “Nau
jienų” darbuotojų vakarienė. 
Tarp kitų kalbėtojų buvo pa
kviestas kalbėti ir musų kole
ga, padaužų prezidentas. Savo 
kalbų jisai pradėjo taip:

“Čionai susirinko Naujienų 
kontestantai ir kontesto vedė
jai, Naujienų draugai, priete
mai ir rėmėjai, Naujienų repor-

gi tėvas aną 
dienų sakei, jog žmogus su
tvertas , ne vien tik linksmy
bėms.

' SIUSKIT PEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

to prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos kanka*

Nedžiovinti, Apdžiovinti, Suprosyti
SKALBINIAI

Telefonuokite Humboldt 1331

ttONDER WEST WASH LAUNDRY
LIETUVIŲ SKALBYKLA

ALBINAS VERBYLA, Manager

2435 N. Western Avė.

smageny.se
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Kaip parsitraukti gimines 
į Jungtines Valstijas

jeigu jos vyras

lyje. žmona tuomet turi vyk
ti pas Amerikos konsulą dėl 
nekvotinės imigracijos vizos. 
Bet turi su savim turėti paliu
dijimą, kad ji yni minėta y pu
ta. Apsivedimo paliudijimas, 
gimimo metrikai ir savo šalies 
pasportas tą viską paliudys.

Nuo rugsėjo 22 d., 1922 m., 
J. Valstijose ištekėjusios už pi
liečio nepermaino moters pilie
tybės stovio, vyro pilietybė ją 
neliečia. Nuo tos dienos, kuo-1 
met vyras tampa Amerikos pi
liečiu, jo žmona vis pasilieka 
ateivė ir pati turi atskirai į- 
gyti Amerikos pilietystę. Jeigu 
ateivė išteka už Amerikos pi- 
liečo ji vis pasilieka 
Bet jeigu vyras tapo

gali
imin

. „  Imi- _ _
Washingtone prieš rugsėjo 22 d., 1922 m., jo 

Amerikos žmona kurią vedė prieš tą die-

ateivė.

radėjo bandymai patikrinti Ber
lyne, Paryžiuje, New Yorke ir 
kitur ir davė teigiamų vaisių.

“Auksinių vestuvių” 
rekordas

tų pramone Dorado miestelis 
su 5,000 gyventojų. Nesenai 
šiame miestely vienu ir tuo pa
čiu laiku 19 porų kėlė “auksi
nes vestuves.” Jokių “auksi
nių vestuvių” skaičiumi šitas 
miestelis pasiekė pasaulinį re
kordą.

Kuomet vedusieji išgyvena 
kartu 50 metų, tai jie bažn^ 
čioje atnaujina savo jungtuves, 
ir kelia taip vadinamas “auksi
nes vestuves.” Anglijoje, Leis- 
ter grapystėje yra žinomas ba

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
Kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų

M 
M 
M 
H 
M 
M 
M 
M

M

Peoples Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

Jungt. Valstijose, kaip ir ki
tose šalyse, piliečiams teikia
ma nekurios teisės, kuriomis 
ateiviui negali naudotis. Im
kime imigracijos klausimą. Pi
lietis gali parsitraukti arčiau
sius gimines į J. Valstijas kai
po nekvotinius imigrantus ar
ba parinktinius kvotos imi
grantus, liet apsigyvenęs atei
vis negali. Ateivių giminės ga
li atvykti Amerikon tik kaipo 
kvotiniai imigrantai. Bet kuni
gui, ministrai, profesoriai (mo
kytojai) ūkininkai ir ūkių dar
bininkai turi speciales teises 
sulig imigracijos akto.

Amerikos piliečio žmona 
atvykti kaipo nekvotinis 
grantas,
gracijos Biurui 
parodo, kad jis yra _______ ( . T
pilietis ir kad jie legališkai ap- ną, yra pilietė. Tokia moteris

Tekis pilietis privalo turi gauti pasportą nuo Ameri- 
Biuro kos konsulo. Jos vyro piliety

bės certifikatas ir a(psivedimo 
General of certifikatas paliudys, kad ji 

tn,. yra pilietė. .Ii neturi prašyti 
C. pasporto nuo valdžios, kurios ji 
ar buvo pavaldinė, tik bent jeigu 

prašymas išpildytas ir praneša dėl kokios nors priežasties A- 
Amerikos konsului žmonos ša- menkos konsulas atsisako

____ __________ _ duoti Amerikos pasportą. Var
tojimas svetimos šalies pas

verto veda prie pilietybės pa
metimo.

Dabartiniu laiku Amerikos 
pilietės vyras negali atvažiuoti 
į Jungtines Valstijas kaipo ne
kvotinis immigrantas-, bet A- 
merikos piliečio žmona gali. Pi
lietės vyras gali prašyti parink- 
tinės kvotos. Pilietė turi sek
ti tą pačią procedūrą kokią pi
lietis seka parsitraukti žmoną.

Sulig Immigracijos Akto, A- 
merikos piliečių nepilnamečiai 
vaikai turi nekurtas teises. Bet 
pilnamečiai įr apsivedę nepil
namečiai, jeigu nori atvažiuo
ti į Jungt. Valstijas, turi atva
žiuoti kaipo paprasti immigran
tai, — jie netur jokių teisių 
arba specialių privilegijų. Tik 
Amerikos piliečio nevedę vaikai 
iki 18 metų įleidžiami kaipo

sivedę.
gauti iš Imigracijos
"Form 633”, išpildyti ir pasių
sti Commissioher 
Immigration, B u reau of
migration, Washington, I). 
Biuras prašytojui praneša

$215

CUNARD
(Per Angliją) 

Į Lietuvą 
sumažinta kaina -3 klesos sugrą- 

žintinių laivakorčių
Į Kauną ir atgal ant
Berengaria ir 
Aųuitania . 
Mau reta iiia

Į Liepoją ir atgal šiais
laivais ........................ $186

J Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Seredą. Keleiviai nepiliečiai j- 
leldžimi be kvotos varžymų. Visi 
3 klsos keleiviai turi kamb. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipkitės prie vietos 
agentų ar į

CUNARD LINE
140 N. Dear- 
bor Stw 

Chicago.

ATYDAI ŠEIMININKIŲ!!!
Po Velykų Galutinas Išpardavimas

štai yra kai kurie specialai dėl šio išpardavimo
Varniais galionui ..............  H
Sieninė popiera .............................................. tie roleliui ir augščiau
Grynas Linseed Oil galionui ............................................................  H
Alyvas White Lead ....„.............  1.........  $12.75 už 100 svarų

Visas ta voras garantuotas
Specialiai tiktai šiam mėnesiui

Kenas rakandų valytojo dykai prie kiekvieno pirkinio 
už $1 ar daugiau

SAMUEL HELMAN
Pardavinėtojai

PAINTS, WALL PAPER, BRUSHES, VARNIŠKES, ETC.
1421 So. Halsted Street Phone CanaI 5063

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 surasti vai
stus, vardu SALUTES BITTER- 
IS VYNAS ir į ’6 mėnesius pali
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar

Dabar ir išmokėdavau, ir buvau pristv- 
gęs vilties, kad bepasveiksiu.

čionai aš pasirodau visuomenei; taipgi yra tūkstančiai žmonių pa
sveikę nuo SALUTES B1TTEKIO 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 laum^nų (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 $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau
ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norė
dami greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi
me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.
PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų sava, antrašą ir adresuokit taip:

SALUTES MANUFACTURING CO.
616 VV. 31st Street, Chicago, UI., Tel. Boulevard 7351

nekvotiniai immigrantai. Vai
kai tarpe 18 ir 21 metų gali 
atvykti kaipo parinfctiniai kvo
tos immigrantai. Amerikos pi
lietis turi paduoti* tokį prašy
mą vaikams, kokį paduoda žmo
nai.

Amerikos pilietė gali parsi- 
trankti savo vaikus. Nevedęs 
vaikas nesulaukęs 18 metų, ga
li atvykti kaipo nekvotinis im
migrantas, ir nevedęs vaikas 
tarpe 18 ir 21 metų, kaip pa- 
ri liktinės kvotos immigrantas. 
Pilietė turi paduoti prašymą. 
Kur abeji tėvai yra piliečiai, 
patartina, kad tėvas darytų žy
gius parsitraukti vaikus.

Amerikos pilietis arba pilie
tė netur teisės parsitraukti po
sūnius ir podukros, kaipo ne- 
kvotinius arba parinktinius im- 
migrantus. Tik tikras tėvas 
(pilietis) ar tikra motina (pi
lietė) turi tą teisę.

Amerikos pilietis arba pilie
tė gali parsitraukti j J. Valsti
jas kaipo tikrus vaikus, lega- 
liškai pasavintus vaikus, jeigu 
pasavino prieš sausio 1 d., 1924 
metų, 
kalinga turėti 
mentai. 
ted) po sausio 
neturi jokių immigracijos pir
menybių.

Amerikos- pilietis gali parsi
traukti tėvą ar motiną į J. V. 
kaipo parinktinį kvotos inimi- 
grantą. 
tą pačią teisę.
traukti uošvį ar uošvę arba 
tėvius.

Parsitraukti tėvus, kaip 
žmoną ir vaikus,- Amerikos 
lietis turi paduoti prašymą. To
kiuose atsitikimuose pasportai, 
gimimo metrikai ir laiškai nuo 
vaikų parodys giminystę.

Amerikos pi liečiu kili gimi
nės neturi specialių teisių. To
kiu budu seserys, broliai, bro
lių ir seserų vaikai, tetos ir dė
dės negali prašyti parinktinio 
kvotos stovio.

Kunigai ir ministrai, kurie 
planuoja sekti savo pašaukimą 
kuomet atvažiuoja j Jungt. Val
stijas- gali atvažiuoti ir nebus 
priskaitomi prie kvotos. Įšven
tinimo certifikatas arba kitas 
dokumentas paderantis, kad jie 
yra įšventinti, bus reikalautas. 
Turi parodyti kad nors pėr dve
jus metus prieš atvažiavimą 
buvo ar tai ministras ar kuni
gas ir turi prisiekti, kad ketina 
pasilikti kunigu ar ministru J. 
Valstijose. Patartina turėti 
laišką arba kontraktą nuo baž-

Tokiame atsitikime rei- 
legališki doku- 

Vaikai pasavinti (adop- 
1924 m.,

Amerikos piliete turi 
Negali parsi- 

pa-

ir 
pi-

uyėios arba parapijos Jungt. 
Valstijose, kuri jį kvietė atvykę 
ti.

Kolegijos, universiteto, aka
demijos arba seminarijos profe
sorius, kuris mokytojavo per 
paskutinius dviejns metus, ga
li atvykti kaipo nekvotinis im
migrantas. Turi prirodyti, 
kad yra profesorium. Papras
tas mokytojas negali atvykti 
kaipo nekvotinis immigrantas. 
Jam reikia parodyti, kad buvo 
pasamdytas kaipo mokytojas 
Amerikos įstaigoje pirm negu 
prašė įleidimo. Reikalinga jam 
turėti laiškai, mokslo diplomas 
ir mokytojavimo prirodymai.

Ministrų arba profesorių žmo
nos’ ir neapsivedę vaikai (ma
žiaus 18 metų) gali atvykti į 
Jungt. Valstijas, bet ne prieš 
vyro ar tėvo atvykimą.

Jeigu ministras ar profeso
rius atvyko prieš liepos 1 d., 
1924 m. tai žmona ar vaikai 
turi prašyti ir išgauti nekvoti- 
nę imigracijos vizą prieš lie
pos 1 d., 1927 m. Negali gau
ti nekvotinę vizą po ta diena. 
Jeigu vyras ar tėvas atvyko į 
Jungt. Valstijas'po liepos 1 d., 
1924 m., tokie vaikai gali biie 
kada prašyti nekvotinės vizos. 
Bet jiems nebūk išduota viza, 
jeigu vyras arba tėvas nepa
silieka toj profesijoj po kuria 
buvo įleisti. Kur vyras ar tė
vas išvažiavo pirmiau,, tai žmo
na ar vaikai turi dokumentais 
parodyti, kad tėvas ar Vyras 
vis yra ministras, rabinas ar 
profesorius. Raštas iš baž- 
nyšios arba mokslo įstaigos tą 
parodo. Vaikai privalo turėti 
gimimo metrikus, laiškus nuo 
tėvo ir tt.

Asmuo, suvirs 15 metų ir 
kuris gali Amerikos konsului 
prirodyti, kad yra moksleivis, 
gali atvykti į Jungt. Valsti
jas kaipo nekvotinis immigran
tas. Privalo turėti užtektinai 
pinigų prasilavinimui ir užsi
laikymui, arba turi turėti drau
gų arba giminių Jungt. Valsti
jose, kurie gvarantuoja jį ifž- 
•aikyti. Jis visą laiką turi mo
kintis ir uždrausta jam dirbti. 
Ir tik kartais pavėlinta dirbti 
kelias valandas po mokyklos 
valandų arba vakacijos laiku.

Ir pirm negu prašo Amerikos 
konsulo vizos, turi prisirašyti 
prie įstaigos. Įstaiga arba mo
kykla turi būti Commissioner 
General of Immigration pripa
žinta. Jeigu moksleivis arba 
jo giminės nori žinoti kokios 
mokyklos arba įstaigos vra tain

pripažintos, gali gauti tas infor
macijas iš Foreign Language 
Information Service, 222 Fourtli 
Avenue, New York City, arba 
iš Institute of International 
Education, 522 Fiftb Avenue, 
New York City.

Nutaręs kokią mokyklą nori 
lankyti, immigrantas' pats turi 
parašyti direktoriui. Direkto
rius prisius jam blanką, kurią 
turės išpildyti ir su reikalingais 
dokumentais ir savo paveikslu 
atgal jam grąžinti. Jeigu vis
kas tvarkoj, immigrantui du 
įleidimo certifikatai bus pasių
sti. Vieną turės pristatyti A- 
merikos konsului, kitas jam pa- 
čim bus reikalingas kuomet 
jau atvyks j Jungt. Valstijas. 
Immigrantas turi būti apsipa
žinęs su anglų kalba. Kiek tu
ri žinoti, priguli nuo mokslo 
kuriuo ketina užsiimti.

Kuomet užbaigia mokslą turi 
išvažiuoti iš Jungt. Valstijų. 
Kadangi nebuvo įleistas nuola
tiniam apsigyvenimui, negali 
pasilikti Jungtinėse Valstijose, 
se. Negali tapti ir Amerikos 
piliečiu. Tas liečia vyrus ir 
merginas. [FLIS.]

Įvairenybes
Kraujo paslaptis at

spėta
Rusijoje Dr. Manuilovas at

rado būdą tiriant kraują atspė
ti žmogaus lytį. Nesudėtinio 
bandymo dėka galima patirti 
kraujas: vyro ar motery. Vy
ru kraujas, įpylus j j j tam tik
ro mišinio, darosi bespalvis, o 
moterų — lieka be atmainos. 
Bandymai duoda 98 nuoš. tik
ro tnusakymo. Tačiau maža 
to: galima, paėmus nėščios mo
ters kraują pasakyti ar gims 
berniukas ar 
kraujas liks 
niukas, jeigu 
— mergaite. 
Monuilovas
kraujo atspėti nt*t žmogaus 
tautybę. Pasirodo, kad kraujas 
įvairių tautybių žmonių nevie
nodai juosta. Pasinaudojant 
šia kraujo ypatybe ir spalvuo
tų reaktyvų pagalba galima iš
tyrus kraują pasakyti ar jis 
priklauso vokiečiui ar rusui ir 
tt. Iš £22 tokių bandymų, 187 
davė tikrą nųsąkymą. šis iš
radimas svarbus ne tik medici
nai, bet ir kriminalistikai. Iš-

mergaitė. Jeigu 
bespalvis —- ber- 
toks, koks buvo 

Be to, dar Dr. 
surado būdą iš

PARIS

7NEW 
YORK

Kelias, kuriuo kapt. Charles A. Lindbęrgh skrido iš New Yorko į Paryžių, (kelias pažyme-
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£ tas juoda juosta). Jis padarė viso 3,600 mylių, iš kurių 1,800 mylių buvo virš vandens, 
kelionę jis atliko į 33 Va valandas.
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Lietuvių Krautuvėse Chicajęoje, Visuomet rasiteH
H *

Šiuose didžiausiose „ _ , ________ _______
platij pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir vipų kitų namams reikmenų už priei

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.
Lengvus mėnesiniai išmokėjimai

1922-32 So. Halsted SL
. Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas

M 
M

4177-83 Archer Avė
Lafayette 3171 
M. KEZES, Vedėjas
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“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

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

RESURSAI
Paskola ir discountai ..................................................... $3,017,619.25
Overdraftai ...........      690.59
J. V. Valdžios Investmentai ................................................. 127,051.54
Municipaliai ir Korporacijų' Bonai ......................................  512,858.96
Bankos namas (E<|uity) ...............................................   168,600.00
Rakandai ir įrengimai ..............   19,813.87
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų ........................  520,996.02
Kiti turto šaltiniai ..............  ;..........................   2,431.25

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

i ATSAKOMYBĖ
Capital Stakas ................................................................... $200,000.00
Surplus ................ ?................................................................ 200,000.00
Neišdalintas pelnas .............................................................. 110,265.14
Rezervo accountai ................................................................... 30,351.68
Dividendai neapmokėti .................................................................  3L00
Depozitų .............................................................................. 3,809,701.00
Priguli Įlankoms ......................................................   10,040.55
Kitų atsakomybių ..................................................................... 9,672.01
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Viso atsakomybių............................. $4,370,061.48

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 191$
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Noriu Miego

(Iš kaimo progimnazijos kilu
sio inteligentu lementacija).

Noriu miego, sakiaus miego, 
Negaliu užmigti, 
šiurpulys per kūną bėga — 
Keiks kaime nuplikti.

Kai aš augau pas močiutę 
Svajonėm žydėjau. 
Ir didžiausiu ponu būti 
pats sau pažadėjau.

Pi ogimnazijon papuoliau 
Neb.jutau koją: 
Pamaniau, kad jau įpuoliau 
Į septintą rojų!

Besvajodama kartais dvasia 
Kažna kur patenki.
Tiesa, baigiau keturklasę. 
Iš tikyl>os — penki.

O toliau kas bedaryti? 
noriu mokslo kito, 
Bit daugiau kiek pasimokyt 
Jau nebėra lito!

Grižt pas tėvus nesutinku. 
Ners neesu frantu.
Negaliu būt ūkininku: 
Nieko nesuprantu!

Moklinėjau, nors< be lito, 
Po Lietuvą plačią;
Apėjau ją paguldytą, 
Apvažiavau stačią.

Nei pasiutusios vietelės 
Niekur aš negaunu.
Pamačiau tik daug svietelio. 
Net paspringau Kaunu!

Ir sugrįžau pas savuosius,— 
Kai viltis pražuvo.
Atminimais gaivinuosi — 
Linksma Kaune buvo!

Kartą, šitaip laužant protą, 
.Mane motinėlė 
išvanojo taip su šluota, 
Kad net kaulai gelia. 

Ir išdrožiau dirvos arti,

Tokią gavęs pirtį. 
Nėr vilties jau pasikarti! 
Nei gyvent • nei mirti!

—Vokapgis.

Tai buvo laikai

Tai buvo laikai!
Kada, būdavo, ant baro 
uosi užkoręs laikai.
Kada, būdavo, iš krano 
alų su putoms pilvan varai.... 
Jai buvo laikai!
Kunui ir protui buvo gerai!

* * r
Prisiragauni, būdavo, ruginės, 
č.ystas, tyras, kaip kristalas, 

kaduginės. 
Brandos, burkos ar džinės 
buvo pilnos statinės... 

Tai buvo laikai!
Kunui ir protui buvo gerai!

♦ ♦ ♦
Prisitrauki, būdavo, pilnutėlis; 
eini namon svyruodamas, kai 

žilvitėlis, 
nose stulpus, sienas išbadai, 
;u dėdėms susipažinai, 
šaltojon atsivedint atsiradai, 
kur sau puikiai išsimiegi, 
’abą naktį linksmai giedi... 
lai buvo laikai;
Kada norėjai, tada įkaitai. 
Kada norėjai, tada atsivėdinai. 
Tai buvo laikai:
Kunui ir protui buvo gerai!

nors imk ir vilku staugi 
Dabar tik gauni medinės, 
(Ak! jau nėr mielos ruginės, 

, kaduginės!) 
ar plaukams toniką, 
kas duoda tokį “kiką,” 

į kad reikia rogutes užriest.

“Jokūbai, ar tu tikrai myli 
i mane?”

“Mergaite! žinoma, kad tik
rai. Ar-gi tu nematai, kad ma
no veidas ir rankos yra šva
rios net čielq savaitę, o tai vis 

dvi tavęs?”

“Tamstai, regis, labai patiko 
opera?’*

“Ne; aš nieko negirdėjau!” 
.“Kaip tai?
"Nugą dvi moterjs sėdėjo 

prieš mane ir visą laiką pasa
kojo viena kitai, kaip labai jos 
brangina ir myli muziką.”

"Didžiausias fajeris buvo va
kar mieste!” sušuko graikšti 
mergelė.

• "Aš nemačiau.”
“Ar tu nežinai, kad musų 

dirbtuvės savininkas išfajeravo 
bosą ?” I

-Jeigu aš bučiau turtingas, 
tai tuojaus vesčia pačią ir dar 
turtingą.

O jeigut aš bučiau turtin
gas tai, broluk, niekados ncves- 
čia pačios.

—Kodėl???
Todėl, kad -turtingą visos 

* mergos myli, tai kam dar vesti.

Sykį, kunigas, bevažiuodamas 
per vieną kaimą, pamatė, kad 
tėvas muša savo sūnų. Kuni
gas šiltojo ir pradėjo šaukti: 

Žmogau, žmogau, ką jis 
tau padarė, kad tu jį muši?

Tu brangus kuniguži, at
sarga sarmatos nedaro. Juk ne-

Raumenų kultuvą!
Sulig savo pašaukimo 
Tautos derina veikimą... 
Tiesia savo frontą...
Ką čia žmogus beišmoksi?
Ateitis juk musų bokse, 
iteigkim "Bokso Fondą.*’

—Ab. Klimas.

Padavimas apie bran
gia dovana

Greit po to. kaip didysis Ma- 

gadeva sutvėrė moterį, ji atė
jo pas jį ir atsistojo maldingai 
mdėjusi rankas.
. —Ko nori iš manęs, tų, ma- 
10 meilės tvariny? — klausė 
Visagalis.

Ko aš noriu? Tu nepaten
kinai manęs, Visagali. Tu taip 
laug gausių dovanų davei ma
no draugui — vyrui: pastabią 
akį, kuri seka lekiantį aukšty
bėse arą ir gėrisi mano gro
žiu; stiprią ranką, kuri mėto 
ietį ir apgina mane silpną; grei
tas kojas, kurių dėka pavija

nai ne. Man to nedavei. Bet 
aš noriu tokios dovanos, kuri 
priklausytų tik man vienai.

Tik tau vienai!
Kokia gi turi būti ši dovana?

— galvodamas prašneko Visa-

Moteris skęsdama mintyse 
nusišypsojo ir, žiūrėdama į to
lį, ėmė sakyti:

—Aš norėčiau, kad doyana 
butų visuomet prie manęs, bet 
nereikėtų man jos nešiotis ir

Ir pradėjau spręsti minti, 
Kaip jas uošvę barti: 
Ar čia eit nusiskandinti. 
Ar čia pasikarti?

♦ * * a
Bet jie praėjo —
smukles uždarinėjo.
Dabar nieko negali gaut,

tuomet laikas mušti, kuomet 
i jau bus ką-nors padaręs* — at- 
! sakė žmogus.
I

bet butų

is 
ją

už

Balliko Amerikos Linija
OFICIALĖ LINIJA

• LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS
PRANEŠA KAI) DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ

Laivu “Lituania” iš New Yorko Birželio 14

Tiesiai į Klaipėdą
TIE KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu “LITUANIA" July 19 dieną
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

VAŽIUOKIT š| PAVASARĮ Į LIETU
VĄ SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, 
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN 
SMAGUMAS.

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 | Klaipėdą ir atgal: 
Trečia kliasa ....  $181

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

Šalin Kultūros Fondas

Meskim meną ir kultūrą, 
Teatrą ir literatūrą, 
Tegul durniai į juos spokso. 

'Mums kitoj srity yr lemta
Savo išbandyt talentą: 
Griebkimės ir bokso.

Lietuvis tur gerą snukį 
(jis perneš kiečiausią smūgį) 
Žiaunos, pirmo sorto;
Kietą kaušą, standų kūną 
Paveldėjom iš Perkūno, 
Ostalnoje k čiortu.
Kiškime visus mes ginčius, 
Taip kaip riša musų vinčius,— 

t Taip, kaip afrikonai...
.“Turim Vinčių, pranokėją
O Amerikoj šarkėjų — 
Busim čempionai!
Kam tie posėdžiai, debatai?
Kam girgždėt kaip Grigo 

ratai ? —r
Nors maestro buki,
Nos kalbėk, kaip Demosfenas,— 
Nesupras tavęs neivienas, 
Kol negaus j snukį. *
Kas kad mus galvose... trūksta?
Kas kad musų mintys rūgsta? 
Kas kad dvasia kiaura?
Kam čia tas dabar galvoje...

nekainuotų nieko, — 
brangesnė už visas 

pasaulio brangenybes.
Kad nieks negalėtų jos 

manęs atimti, bet galėčiau 
davinėti be skaičiaus.

Kad ja galėčiau mokėti
meilę ir dėl jos kiltų pyktis ir 
neapykanta.
< Galų gale, kad ši Tavo dova
na butų visų mano jausmų, 
visų pajautimų, nuraminimo 
varguose ir susigraužimuose, 
draugiškumo, motinystės šven- 
lumo ir meiles kilnumo ženk
lu.

Tuomet Magądeva tarė:
—Aš žinau, ko tau reikia. 

Ir Jis sutverė bučkį.
Bučkis likosi moters nuosa- ’l

vybe, jos didžiausiu turtu, jos 
saldžiausiu mokslu. Su juo ati
duoda save, per jį ima sau. Ji 
išmokino žmoniją bučiuotis. 
Dabar — meilėj bučiuoja į lu
pas, globojant — į kaktą, ger
biant — į ranką, draugystėj — 
į skruostą, o švelnumą rodant 
— akis

Mano
bučiuoja.
gi bučkiai tau vienai

Zlotas
ministeriai žiūrėjo į

Revenue Tax ir Head Tax Atskirum

Sekanti laivai plauks tiesiai į Klaipėdą:

LITUANIA June 14-tą 1927
LITUANIA July 19-tą 192?

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietinį agentą:

Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Dist. Bank 
Jno P. Ewald 
S. L Fabtan 
Vinc. Milaslewicz.
Naujienos ■
Frank L. Savickas
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
Jno F. Zolp

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

901 West 33rd St., Chicago, III.
1112 West 35th St., Chicago, III.
841 VVeat 33rd St., Chicago, III.
809 VVest 35th St., Chicago, III.
1723 VVest 47th St„ Chicago, 111.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
726 Wost 18th St., Chicago, III.
3255 So. Halsted St., Chicago, III.
3252 So. Halsted St„ Chicago, III.
4559 So. Paulina St., Chioago, III.

V. M. STULPINAS 
&C0.

Atstovauja visas Laivų Linijas 
hsjA ;uu sdpoąvAiBĮ Bponpjtij 

laivų, ir ant visų laivų plau
kiančių tiesiog

Į KLAIPĖDĄ
Žemos kainos, geriausias patarę j 

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

Rašykit arba kreipkitės pas:

V. M. STULPINAS
&CU.

3255 So., Halsted Street 
Chicago, III.
Yards 6062

— Notary Public —

Ponai 
padvėsusį zlotą, lingavo galvas 
ir4 aimanavo:

Panovvie, ko tas musų zlo
tas toks?

—Taip sumenkėjęs!
Ir koridoriai jam nieko ne

padeda !
— Panovvie, reikia j jį gerai 

papusti, gal pasipus.
Ponai ministeriai apstojo 

zlotą ir kiek galėdami ėmė pus
ti j zlotą, bet zlotas dar labiau 
suliesėjo.

Ministeriai ėmė verkšlenti.
Ministeris pirmininkas užsi

puolė ant finansų ministerio:
—Panie, tu esi skarbų 

nisteris, turi žinoti kas su 
tu padaryti, kad jis toks 
butų!

—Ką aš žinau, panovvie!
reikia daugiau popicro nupirk
ti, suvinioti | popierą zlotą ir 
jis išrodys storesnis...

—Pan durėn jesteš! Už ką 
gi nupirksi, kad už musų zlo
tą niekas ir nugriaužtos silkės 
galvos nebeduoda...

į barnį įsikišė pan karo 
nisteris:

-Panovvie, man rodos, 
mums reikia ką nors dar 
grobti...

mi- 
zlo- 
ne-

Gal

mi-

kad 
už-

Ką? I galvojo matronos, ilgai kukžde- muose. Delei to. tenka laukti,
—Austialijos, rodos, dar nie- josi pakampėmis su ištikimais kad narių mokesnio įplaukos di- 

cas neužgrobė... jaunatvės dienų pažais ir paga- dės ir bendruomenė turtės, ben-
—Pan durėn .jesteš! Kaip gi liau sugalvojo: vieną gražų žie- druomenės nariai dauginsis, Vi
tą Australiją nuvažiuosi, kad mos rytą Šv. Džigitos bendruo- cos bobos pasidarys išmintingos 

vises musų marinarkos kiauros, | menė apturėjo matronų ir pažų ir klusnios, galvos taip, kaip 
tos valdy- lieps matronų ir pažų valdyba, 

šv. Dži- nebus nuomonių skirtumo, liau
dis vaidai ir nesutikimai ir šv. 
Džigitos bendruomenėje įsivieš
pataus gerovės ir ramybė.

—Tralialiatis.

o užlopyti nėra kuo...
Pan skarbų ministeris 

kvatojo:
Panovvie, jau.... radau!
Surūdijusią geležėlę?
Ne! žlotą pakelti! Tuojau.|mo punktų, 

Ministeris pasuke telefoną.
Netrukus atvyko mechani

kas.
Pan skarbų ministeris mecha

nikui įsakė:

Į valdybą. Pirmasis.
su- bos rupesnis—pakeisti

I jfitos įstatus. Berods, matronų 
ir pažų valdyba dar nėra galuti-

Įnai '.susitarusi dėl visų pakeiti- 
bet bendrais ruo

žais pakeitimas numatomas Spaktyva.

Pragręžę.
—Verk siųlą j skylę.

Projektas,
“šv. Džigitos įstatų skyrius 

"IV. Valdyba” pakeičiama taip:
§ a. Visos šv. Džigitos ben

druomenės renkama septyne- 
riems metams Valdybos Prim-

per Belvedero| tupe Matrona Untis I-oji. šią 
vienkartinę prievolę atlieka vis 
tie, kurie nori naudotis bendruo
menės laisvėmis.

ILGO LAIKO PATYRIMAS

Norėdami jsigyti naujausios rų-

—'Mesk siųlą 
bokštą.

Parmetė.
—Trauk zlotą
Patraukė.
—Dar!
Zlotą iškylo iki bokšto vir

šūnės.
Panovvie ministeriai, atmetę I'“T ......... ! tu. turite eiti prie paties dirbėjo, o

galvas, išsižioję, žiurėjo pra-|el ] SaV0 PareiKŪ» .14 Pa'a uola §ita«, tai yra musų amatas per dau- 
džiugusiais veidais į zlotą. Į pažas. ’ geli metų ir labai žinomas. Mes at-

P4T nnlnidp rnHio i vian« nn I d. Visi Pirmtupės Matronos liekam darbą geriausiai, duodam ge- 
snulio nusės aktai privalo turėti pažo sutiki-: riau.i n,ateriol,. Parduodam visokius
šaulio puses. Į t- » u rakandus žemomis kainomis ir patar-

—Smarkiai nukritęs zlotas m4« .Atsakomybe uz aktą tenka .naviina8 geriausia.
šią valandą netikėtai baisiai Į Pa^uh
aukštai pakyli) — pasiekė 10
metrų. (

Panovvie ministeriai uždaina
vo: '

—Jeszcze Polska nie zginę- 
la....

Pan skarbų ministeris,' pasi-1 nos tvarkosi Pirmtupės Matro- 
raitęs kelnes, ėmė šokti. I pavyzdžiu. i

Ir kiti ministeriai, užgipnuo- Reikia tvirtai tikėti, kad šis
tizuoti šokiu, taipgi ėmė suk- Į striukas ir drūtas šv. Džigitos. 
tis, dainuodami:

—Jestem sobie krakowianka...
Ir linksmai bešokant apie

zlotą įvyko ketvirtas Lenkijos
padalinimas.

j viršų.

Šv. Džigitos bendruome 
nes įstatų pakeitimas
Džigitos bendruomenės svar

biausias tikslas — turėti narių. 
Nariais Įrašoma visi gimusieji 
šv. Džigitos teritorijoje. Nario 
mokesnis išieškomas per polici
ją, kai reikia parduodant nario 
turtą iš varžytinių. Surinktus 
mokesnius valdo ir aikvoja val
dyba. Apsižiūrėta, kad viena 
tokia valdyba bevaldydama ėmė 
skirstyti bendruomenės narių 
turtą s>avo kūmutėms ir tetu
lėms, o sau taisytis minkštas 
kėdės. Subruzdo šv. Džigitos 
nariai. Jie turėjo vieną teisę — 
mokėti mokesnius ir vieną prie
volę—rinkti valdybą. Išpildė na
riai įsavo prievolę—išrinko naują 
valdybą. Naujoji butų nieko 
sau: taupi, humaniška, tik vie? 
na bėda: apykurtė. Tvarko sau 
bendruomenės reikalus ir pa- 
kampinių pletkų negirdi. O čia, 
pakampės, bendruomenės sena- 
torkos—matronos tik šnibžda: 
"nerinko musų vieną kartą, ne
rinko antrą kartą, kada gi mus 
rinks? ir kas berinks? Išgudrė- 
jo visos bobos, ir tos supranta, 
kad mes matronos, matronų rei
kalais ir tesirūpinsime. Ar gi 
mes, turėdamos tiek gyvenimo 
išminties ir senatvės dorybių, 
taip ir liksime be galios?” Ilgai

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, rumu- 
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliauš, su * elektriniais prie
taisais.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuami galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyri s atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties. 1

Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA 
1657 W. 45th St. 
Kampas Paulina Street 
Atdara dieną ir naktj 

Phone ftoulevard 4552

£ b. Matrona Untis l-oji nebus 
jaunesnė, kaip 40 metų amžiaus.

c. Migrenai arba kitam ku-
ram galui neleidžiant Pirrntupei,Sies Iriausio padarymo seklyčios sc-

I 4.. zJtl nrin nilftPa (lirbeiO. O

S e. Pirm tūpė Matrona gali 
per aštuonis mėnesius turėti el
gesio laisvę, bed devintam mė
nesiui privalo šauktis trumpam 
laikui patarėjų.

§ f. Provincijoj skyrių matro

nos pavyzdžiu.
Reikia tvirtai GLOBĖ FURNITURE &

įstatų pakeitimas užtikrins ben
druomenė nariams jų šventą tei
sę mokėti nairo mokesnius ir pa- 
liuosuos nuo nemalonios prievo
lės—dalyvauti valdybos rinki-

UPHOLSTERING 00.
6637 So. Halsted St.

PINIGAI PASIUNČIAMI GREITAI Į LIETUVA 
IR KITAS EUROPOS SAUS

3% Mokapias 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. Sukatomis 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. Utarninko vakarais nuo 

6 iki 8 valandos
J. J. KRASOWSKAS 

Vedėjas naujo biznio departmento

South VVest Irusi and Savings Bank 
35th Street, Archer and Hoyne Avenues 

Chicago
Valstijos Bankas po Chicagos Clearing H gils e 

Priežiūra
TURTAS VIRŠ $5,750,000.00

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

«hv«»oratih®
,000 TOS COMvAt»»C«HY»

MFBISH.NO
OOOO F O* TH«
>0.TH ,.M ,.«««• «•

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIG'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK 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

MFBISH.NO

