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Rusų komunistai ge
nami iš Kinijos

Vokietija reikalauja, kad 
ir kitos valstybes 

nusiginkluotu

Vokietija reikalauja kitų 
valstybių nuginklavimo

Anglijos parlamentas priėmė 
įstatymą prieš darbo unijas

KĖBLINAS, birž. 24. — 
Kalbėdamas reichstage užsienio 
reikalų ministeris Streseman- 
nas vakar įspėjo Tautų Sąjun
gą ir Francijos premjerą Po- 
incare, kad pavojus Europos 
taikai neišnyksiąs, jis g/ėsiąs 
kiekvieną valandą, kol Tautų 
Sąjunga neišpildysianti savo 
prižadėjimo nuginkluoti valsty
bes ir kol Poincare nepaiJausiąs 
savo piudymų politikos.

Gena rusu komunistus 
laukan iš Kinijos

Gen. Feng Juhsianas, susidėjęs 
su gen. čian Kaišeku, stato 
Hankovo valdžiai ultimatumą

SUČAUFU, Kinai, birž. 24. 
— “Krikščionių” generolas 
Feng Juhsianas, kuris dabar 
susidėjo su nuosaikiųjų kinų 
nacionalistų vadu generolu 
čian Kaišeku, pasiuntė telegra
mą komunistinei Hankovo val
džiai, reikalaudamas, kad mas
kviškis Hankovo valdžios pata
rėjas, Michailas Borodinas, 
tuojau išsikraustytų iš Kinų 
žemės, o taipjau ir kiti Hanko
vo valdžios nariai, sergantieji 
komunizmu, kad ilgai negaišda
mi važiuotų į kitus kraštus pa
sigydyti.

Savo ultimatume Hankovo 
valdžiai gen. Feng Juhsianas 
sako:

“Prieš keletą dienų aš tara- 
vausi su Hankovo valdžios 
žmonėmis čengčave dėl padė
ties Hankovo valdžios kontro
liuojamose teritorijose, kame 
visi verslo žmonės, pramoninin
kai ir stambesni ūkininkai 
spaudžiami ir persekiojami. 
Tokių despotiškų metodų Kinų 
žmonės nenori. Del paplitimo 
komunistinės propagandos Ho- 
nano provincijoje, dagi esančių 
fronte kareivių šeimos namie

lengvai nugalėti, idant revoliu
cija juo greičau lamėtų ir bu
tų įvykinti D-ro Sun Jat Seno 
principai.

“Jei generolas Tang šentse, 
kuris yra vyriausias Hankovo 
valdžios ramstis, yra nuoširdus 
revoliucininkas, jis turi siųsti 
savo kariuomenę kooperuoti su 
mano armija kampanijoje prieš 
šiauriečius.”

Pasikalbėjime su spaudos at
stovais gen. Feng Juhsianas 
pasakė, kad asmeniškai jis jau
čiąs draugiškumo Borodinui, 
kuris nemaž.i padėjęs Kinų re
voliucijai, bet mahąs, kad da
bar jau atėjęs laikas jam grįž
ti atgal į Rusiją. Hankovo val
džia jau išleidus įsakymą mes
ti laukan komunistus.
Militaristai ir komunistai — 

svarbiausi Kinu priešai
“Du svarbiausi Kinų prieš i 

'yra militaristai ir komunistai,” 
pasakė gen. Feng JuhsianoHr 
“Alės turime su jais apsidirbti. 
Visų pirmiausiai betgi mes tu
rime pabaigti kovą savo parti
jos viduj. Pašalinus komunis
tus, bus pašalinta kliūtis Kinų 
nacionalizmui laimėti.”

Anglijos atstovu butas 
priėmė įstatymą darbo 

unijoms varžyti

“Musų sąžine gryna”, pasa
kė Stresemannas. “Mes plikai 
nusiginklavome. Visi musų kai
mynai, pasirašydami Versalis 
traktatą, buvo prižadėję tą 
patį padaryti. Tautų Sąjungos 
pareiga yra priversti dabar 
juos nusiginkluoti. Jei ji to 
tuojau nepadarys, visos viltys, 
dedamos Tautų Sąjungon, bus 
tuščios. Pats Tautų Sąjungos 
gyvavimas, jos moralinis gyva
vimas pareina nuo jos sugebė
jimo priversti nusiginkluoti, 
kaip kad buvo žadėta.”

Kalbėdamas apie premjerą 
Poincare, knis praeitą sekma
dienį savo kalboje Lunevillėj 
vėl baugino francuzus vokie
čiais ir kėlė neapykantą prieš 
Vokietiją, Stresemannas pasa
kė:

“Apie praeitį nėra ko kalbė
ti. Kalbėsime, kas yra dabar. 
Visa Vokietija nori susiartinti 
su Francija. Vokietija nori pa- 
wpatrsti ranką, ištiestą jai drau
giškumo dvasia, bet ne nugalė
tojo leteną nugalėtajam.”

šitiems užsienio ministeriol 
pareiškimams visas reichsta
gas, dagi komunistai, entuzias
tingai plojo.

“Niekas Vokietijoje negresia 
Franci jos saugumui,” tęsė to
liau Stresemannas. “Vokietijoj 
nėra ne vieno atsakomingo 
žmogaus, kurs norėtų įstumti 
Vokietiją į karą su savo rytų 
ar vakarų kaimynais. Bet po 
paskelbimo taikos praslinko
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Victoria Claflin Woodhull 
Martin, rašytoja ir viena pirmų
jų sugragisčių Amerikoj, šio
mis dienomis pasimirė Norton 
Park, Anglijoj. Ji yra gimusi 
Homer, O., 187 m. Iš pradžių 
buvo bankierė o paskui redega- 
vo porą laikraščių, gindama mo
terų teises. Ji taipjau buvo pir
mutinė moterų pastatyta kandi
datė į prezideptus (1872 m.). 
Mirus pirmam vyrui ji važinėjo 
su prakalbomis moterų ir dar- 
bininkų klesoš reikalais po visą 
Ameriką ir Kuopti. Anglijoj 
prakalbose ji susipažino su Mar
tin, apsivedė su juo ir nuo to 
laiko apsigyveno Anglijoj :

Kiniečiai Šanchajuj atsi
sako mokėti taksus

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 
24. — Kiniečiai Šanchajuje lai
kė susirinkimą ir nutarė ne
mokėti padidintų taksų, kaip 
tarptautinės koncesijos svetim
šaliai nutarė, kad butų moka
ma. Mat svetimšaliai savo nu
tarimą padarė susirinkime, kur 
kiniečiai visai nebuvo atstovau
jami.

Nužudė banditą, kurs 
sakosi užmušęs 43 

žmones

t

Turky ambasadorius Ja
ponijai atvyko į Nankiną

ŠANCHAJUS, Kinai,į birž. 
24. — Į Nankiną atvyko Tur
kijos ambasadorius Japonijai, 
Hulussi Fuad Bei, tariamai de
rėtis su Nankino valdžia dėl 
Kinų-Turkų sutarties..

Kadangi apleisdamas praeitą 
savaitę Tokio ambasadorius 
Fuad Bei sakėsi iškeliaująs į 
Turkiją, tai jo atvykimas į 
Nankiną diplomatuose sukė’ė 
nemažo susidomėjimo.

yra persekiojamos ir jų tūriai 
konfiskuojami. Papildoma ir 
kitokių piktadarybių neva na
cionalizmo vardu.

LONDONAS, birž. 24. —At
stovų butas vakar trečiuoju 
skaitymu priėmė valdžios pa

dedama įstatymą Anglijos darb > 
unijų judėjimui varžyti. Įsta- 

tuo galėtų D'mas priimta 354 baisa’*: 
radikalu, PrieS 139-

Darbiečiai aitriai priešino, 
šitam įstatymui, ir debatų me
tu buvo trukšmingų scenų. 
Vienas darbiečių parlamento 
narys, J. Maxton, kurs karštoj 
kalboj prieš tą įstatymą tei- 
singumo ministerį Sir Dougies 

vaj(|žios , Hoggą pavadino politiniu šan- 
draugais, ir dalykams pataisyti tažistu ir melagiu, buvo pen- 

šitokiu k’orns dienoms pašalintas iš 
• parlamento posėdžių. I

“Atrodo, kad yra 
pastangų padaryti visame kraš-i 
te suirutę, idant 
pasinaudoti saujalė 
besisiekiančių kontroliuoti visą 
Kuomintango [politines Kinų, 
tautinės partijos] judėjimą. 
Aukščiausieji • Kuomintango! 
valdininkai bandė tokiems me-j 
todams užbėgti už akių, bet 
jiems nepavvko. Dabar aš 
bėjaus su Nankino

mes nutarėme imtis
priemonių:
Borodinas turįs tuojau apleisti Lordai nutarė refor-

Kinų žemę muoti lordų butą
“Visų pirma, ponas Borodi- LONDONAS, birž. 24. — 

nas turi tuojau apleisti Kiniją Lordų butas 208 balsais prieš 
ir grįžti į Rusiją. Antra, Han- 54 priėmė valdžios pasiūlymą

jau aštuonerį metai, ir mes ga
lų gale norime atsteigti Vokie
tijos suverenybę. Mes norime 
būt laisvi žmonės ir ramiai gy
venti laisvoje Vokiečių žemėje. 
Mes klausiame Francijos: ar 
karo dvasia turi viešpatauti, ar 
taikos dvasia? Mds reikalau- 
jame, kad Reino kraštui butų 
grąžinta laisvė, kaip kad mums 
buvo žadėta.”

Vladivostoko pasmerkta 
sušaudyti 5 asmenys

MASKVA, birž. 24. — Kras- 
naja Gazeta įdėjo pranešimą iš 
Vladivostoko, kuriame sakoma, 
kad ten tapę pasmerkti sušau
dyt penki asmenys. Kiti septy
ni nuteisti įvairiems termi
nams kalėjimo. Buvę kaltinami 
dėl monarchistinio sąmokslo. K

Gosgrovo vėl išrinktas 
Airijos prezidentu

DUBLINAS, Airija, birž. 24.
Laisvos Airių Valstybės 

prezidentu parlamentas išrinko 
vėl Cosgrove. v

Jis išrinkta be keturiasde
šimt keturių respublikininkų 
balsų. Respublikininkams mat, 
kadangi jie atsisakė prisiekti 
ištikimumą Anglijos karaliui, 
neleista dalyvauti parlament^) 
posėdžiuose..

Ceturi užmušti trauki
mui užgavus automobilį

LA CROSSE, Wis., birž. 24. 
— Netoli nuo čia greitasis Chi
cago, Milwaukee and St. Paul 
traukinys užgavo skerskely au
tomobilį, kuris buvo į šipulius 
sudaužytas ir užmušti keturi 
juo važiavę asmenys: Geo. 
Luth, jo duktė Clara,.ijo sūnai
tis ir Wm. Murphy.

kovo valdžios vykdomojo ko
miteto nariai komunistai gali 
taipjau, nieko nelaukdami, ke
liauti į užsienius pasilsėti. Kiti 
Iftmkovo valdžios nariai, kurie

lordų butą reorganizuoti.
Darbiečiai ir liberalai nutarė 

tam valdžios projektui stipriai 
priešintis parlamente.

Negeriau nė su 1,000 akių
Scena Broadway gatvėj, New 

Yorke. Dvi leides susiduria, 
bumptelėdamos į vieną antrą.

nuoširdžiai pripažįsta Kuomin
tango principus, turi tuojau 
susidėti su Nankino [nuosai
kiųjų nacionalistų] valdžia.

“Aš taravaus apie Kinijos

18 metų vaikas nužudy
tas elektros kėdėj

LITTLE ROCK, Ark., birž.
24. — Valstijos baudžiama j a-

“Ko nežiūri, kur eidama?’’ 
piktai sako viena. O ji buvo 
Leoną Lamar, kuri vodevily 
skelbiama kaip “Mergaitė su 
1,000 akių.”

suvienymo problemas . ir su 
Hankovo ir* su Nankino Valdi
ninkais, ir man regis, kad tai 
vienintelis būdas įvykinti na
cionalistų valdžios vienybę 
kampanijai prieš maršalą čang 
Tsoliną [šiaurės Kinų milita- 
ristą, Pekino diktatorių]. In
dividualiniai konfliktai gali būt

me kalėjime elektros kėdėj ta
po nužudytas Lonnie Dixon, 
negras, 18 metų vaikas. Mir
ties bausmei pasmerktas už už
mušimą dvylikos metų mergai
tės Florellos McDonald, baltos. 
Nužudęs, mergaitės kūną jis 
buvo paslėpęs aristokratų First 
Presbyterian bažnyčios bokšte.

I
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Garsus rusų daininkas Feodor 
šaliapin, kurio pilietybę Rusijos 
bolševikai panaikino už tai, kad 
jis būdamas užsieny paaukoję 
keletą šimtų dolerių pabėgusių 
iš Rusijos žmonių sušelpimui, 
nes jie neturėjo darbo ir bada
vo. Reiškia, šaliavinas nebebus 
skaitomas Rusijos pilietis. šą
li ap j na s yra tuo pasipiktini Jis 
sako, kad jam beveik gėda savų 
žmonių. Jis nesąs politikierius, 
tik artistas ir sušelpęs rusus, 
kaipo rusus, dėlto kad tie rusai 
badavo. Dabar jis turėsiąs pri
imti Anglijos ar Amerikos pilie
tybę, kad galėjus gauti pasą ir 
keliauti po kitas šalis. Jis taip
jau pripažino, kad bolševikai iš 
jo reikalavo išsipirkimo net 15,- 
000,000 auks. rublių ($7,500,- 
000), kurių šaliapinas neturi.

LINCOLN, Neb., birž. 24. — 
Frank Carter, banditas, kurs 
buvo mirties bausmei pasmerk
tas už užmušimą Omahoj dak
taro A. Searles, buvo šiandie 
Nebraskos baudžiamajame ka
lėjime nužudytas elektros kė
dėj.

Carter, kai buvo daroma 
kvota, gyrėsi, kad savo gyve
nime jis esąs užmušęs viso la
bo keturiasdešimt tris žmones. 
Padaręs tai dėl įvairių priežas
čių : kartais apiplėšimo tiks
lais, kartais už įžeidimą, kar
tais norėdamas ištrukti iš poli
cijos nagų, o kartais ir visai 
be reikalo. Kartą Iowoj jis už
mušęs žmogų už tai, kad tasis 
netikėjęs nė į Dievą, nė į Vel
nią.

Aeroplanas su keturiais 
pasažjeriais nukrito

| KENOSIIA, Wis„ birž. 24.— 
’ Ix)it. Hart Smith ir trys jo pa- 
sažieriai bemaž nežuvo, kai 
pakilęs nuo žemės jų aeropla
nas trenkė į medį ir, susikūlęs, 
nukrito žemėn. Laimingai, nė 
vienas aeroplane buvusių nesu- 
sižeidė.

Naujas Rumanijos mi- 
nisterių kabinetas

Jugoslavija ir Albanija 
vėl susiliko

BELGRADAS, Jugoslavija, 
birž. 24. — Po konferencijų, 
kurias Francijos. Anglijos, Vo
kietijos ir Italijos diplomati
niai atstovai laikė su užsienio 
rekalų ministeriu Marinkovi- 
ču, dabar buvo pranešta, kad 
Jugoslavijos ir Albanijos kon
fliktas beveik jau esąs pabaig
tas. Buvę sutarta, kad Alba
nija paleis iš kalėjimo Gurač- 
kovičą, Jugoslavų legacijos 
Tiranoj vertėją, dėl kurio areš
tavimo tas konfliktas kilo, o 
Jugoslavija atsiims savo ulti
matumą, kuriuo buvo nutarau- 
kti diplomatiniai santykiai ‘su 
Albanija.

Lillian Gish, filmų 
žvaig-ždė, skundžia

ma dėl $5,000,000
LOS ANGELES. Gal., birž. 

24. Charles H. Ducll, Inspi- 
rational Pictures kompanijos 
prezidentas, užvedė Aukštes
niame teisme bylą prieš žinomą 
filmų aktorę, Lillianą Gish, 
kaltindamas ją dėl sulaužymo 
kontrakto ir reikalaudamas 5 
milionų dolerių nuostolių atly
ginimo.

Karlu su Lilliana kaltinami 
dar jos motina ir Metro-Gold- 
wyn-Mayer krutamu jų paveik
slų organizacija, kuri tą žymią 
aktorę iš Dilelio kompanijos 
paviliojus.

Aviacijos nelaimės
POTTSVILLE, Pa., birž. 24. 

— Netoli nuo čia nukrito ae
roplanas. Juo skridusiu vienas, 
J. T. Walker iš St. Louis, Mo., 
užsimušė, antras, G. L. Lam- 
bert, jaunas milionierius iš 
Narraganset, R. L, skaudžiai 
susižeidė.

Du užsimušė Davenporte
DAVENPORT, Iowa, birž. 

24. Aeroplanui nukritus že
mėn vietos aviacijos lauke, du 
skridusių w juo užsimušė, tre
čias lengvai susižeidė, žuvusie
ji yra H. Lorenzo ir Jearg3 
Nabor.

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

Didėjąs debesiuotumas; gali 
bul lietaus su perkūnijomis.’ 
šilčiau; stiprus, didumoj pietų 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 47° ir 75° F.

Šiandie saulė teka 5:16, lei
džiasi 8:29. Mėnuo teka 2:39 
ryto.

Studentas nusižudė Vokiečių aviatorius reiv 
giasi skrist per 

Atlantiką
BEBKELEY, Cal., birž. 24. 

— Kalifornijos Universiteto 
bendrabutv rado gazu nuhoš- 
kusį studentą Herbertą C. 
Gardncrį, 18 metų amžiaus, iš 
New Yorke. Manoma, kad jis 
pats sau galą pasidarė.

BERL1NAS, birž. 24. — žy
mus Vokiečių aviatorius Ernst 
Udet pranešė, kad jis galuti
nai ‘ nusitaręs skristi iš Vokie
tijos į New Yorką. Vartos 
specialiai padirbtą Rohrbacho 
aeroplaną su dviem motorais.

SCRANTON, Pa., birž. 24.— 
Vandlinge, dvidešimt penkias 
mylias nuo Scrantono, nusižu
dė angliakasis Anthony Crerav, 
dešimties vaikų tėvas. Jis išs/ 
sprogdino save dinamitu. Nu
sižudymo priežastis nepaduo
dama.

BUCHARESTAS, Rumanija, 
birž. 24. Nesenai kunigaikš
čio Stirbey sudarytas minis- 
terių kabinetas griuvo. Jo vie
toj tapo sudaryta nauja val
džia su loanu Bratiano, libera
lų partijos vadu, prieky. Bra
tiano, būdamas premjeru, bus 
kartu ir užsienio reikalų mi
nisteriu. Savo brolį Vintilą jis 
paskyrė finansų ministeriu.

Turistai radę “barzdotų 
moterų” giminę

V1ENNA, Austrija, birž. 24. 
— Turistai Voralbergo kalnuo
se atradę keistą žmonių gimi
nę, kurios moterys esą taip 
barzdotos, kaip ir vyrai. Apie 
tos giminės, valsertaliečiais va
dinamos, buvimą senai žinota, 
tik ji buvps beveik užmiršta, 
kadangi pašaliečiams neleista 
jos klony apsigyventi, o “bar
zdotų moterų” žmonės vengią 
susidurti su pasauliu.

I

23 pabėgę kaliniai su
gauti; kiti gaudomi

HUNTVILLE, Texas, birž. 
24. — Iš trisdešimt penkių pa
bėgusių iš Ferguson kalėjimo 
farmos kalinių, dvidešimt trys 
jau sugauti ir pargabenti atgal 
į kalėjimą. Ieškoma dar kitų 
dvylikos.

200 kalinių užsinuodijo 
negeru vandeniu

JACKSON, Mich., * birž. 24.
Michigan valstijos kalėji

me susirgo arti dviejų šimtų 
kalinių. Pasirodė, kad vanden
tiekių vanduo buvo užterštas. 
Daug tos miesto dalies dirbtu
vių darbininkų taipjau susir
go, gerdami užterštą vandenį.

NELAIMĖ GELEŽINKELY

LINCOLN. 111., birž. 24. — 
Geležinkelio skerskely, šešias 
mylias nuo Lincolno, Illinois 
Central traukinys sudaužė au
tomobilį, kuriuo važiavusių 
Clarence Mecham, 14 metų 
vaikas, buvo užmuštas, o Wm. 
Buss, kaimo laiškanešis, buvo 
pavojingai sužeistas.

MOKYKLA SUDEGĖ

GARFIELD, N. J., birž. 24. 
— Praeitą naktį gaisras sunai
kino Garfieldo vidurinę (high) 
mokyklą, j>adaręs apie $200,- 
000 nuostolių.
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JNATTJIKNOS, UfilčBgO, UI Šeštadienis, Birželio 25, ’27

Knut Hamsun

GYVENIMO RALSKS
krup

tarė

KNIH.AS

tai musų namas,

tarė ji

U-tas METINIS PIKNIKAS
rengia

Lietuvių Raudonos Rožės Kliubas iš Cicero, Illinois
Nedėlioj,Birželio-June 26,1927

STICKNEYS DARŽE

Kviečiame

Naujieniečiij patarnavimu

NAUJIENOS

ykių praėjome
Ji prašė ma-

atsakė ji 
skers-

porą sykių 
apsodintąja 

pamačiau,

Prasidės 10 va), ryte, baigsis vėlai naktj

stambiu raštu: “Vakar, po pra- 
sitęsiwios ligos, mirė o^k-jų me
tų mano vyras/’ Skelbimas bu
vo pažymėtas vakarykšte die
na. Ilgai sėdėjau ir mąsčiau.

Gyvena vyras ir žmona. Ji 
trisdcšimėia metų jaunesne už 
?yrų; jis serga ilgus metus ir, 
pagaliau, miršta. Jauna našlė

Amerikos Lietuvių Republikonų 
Organizacijų

Įžanga 50c 
Kviečia KOMITETAS.

voju as, — ir
Galu bulvar kaip vadina 

laukiu, pakol atneš 
laikraštį, metu žvil- 
žiuriu numirusiųjų 

taip, čia ir jos skol- 
pirmas ilgoje eilėje,'

43rd St. ir Harlem Avė. Stickney, III
Muzika grieš J. F. POCIAUS 

Pradžia 11 vai. ryto. •

mane už rankos, 
aš: — jums bus

lavo- 
kum- 
veido 
veido 

ma-

— Pusė
dešimtos,

Ji kruptelėj
šalta.

J. F. Pociaus muzika — geriausia Chicagoj; vieta šokiams pui 
kiausia. Suvažiuos 15 arba 20 tūkstančių žmonių. Gėrimų ir vai 
gių išteks visiems. Tikietai pas organizacijų narius dykai.

Senosios Karaliūnės gatvėj
Aš sulaikiau jų.
—Ar galima man jus ligi na

mų palydėti?
—Ne, negalima,

Jus gyvenate Bredsko 
gntvyje?

—Iš kur jus tai žinote? — 
paklausiau aš nustebęs.

Aš žinau, kas jus, — atsa-

Ji paėmė.
Mes keletą i 

pirmyn ir atgal 
ne pažvelgti j laikrodį.

t- Pradžia vienuoliktos,, — 
tariau aš. — Kuk jus gyvena

ji prisispaudė prie sienos, kad 
niekas nematytų, iv pašnibž
dom ištari:

į — Iki pasimatymo!
—Hyt?—paklausiau aš 

čiodamas.
—Ne, ne ryt! , 
—Kodėl?
—Tylėk, mielas, aš rytoj tu

riu eiti į pakasynas; matai — 
numirė mano giminietis. Na 
dabar tu viską žinai!

—Ta) poryt?
—Taip, poryt; aš lauksiu ta

vęs čia ties vartais. Atleiskite
Aš nuėjau................................

neištarėme ne žodžio.
Vėliau pasikėlėme į tretįjį 

aukštą ir apsistojome.
Ji pati atidarė vienas, k ibis 

duris, paėmė mane už rankos1 apšvietė tą kambarį 
ir vedė. įėjome j kambarį; bu
vo girdėtis, kaip laikrodis tas- 
kena. Moteriškė akimirksniu 
apsistojo prie durų, staiga ap
vijo mane rankomis ir karštai, 
drel>ėdama mane pabučiavo.

—Sėskite, 
sofa. Aš uždegsiu šviesą.

. Uždegė.
Aš sumišęs atidžiai apsidai

riau. Tai buvo didelis, labai 
gražiai įrengtas kamluirys; per 
atidaras duris matėsi kiti kam
bariai. Aš negalėjau suprasti, 
kas per esyl>ė ta moteriškė, su 
kuria aš taip keistai susipaži
nau. Aš tariau:

—Kaip 
gyvenate?

—Taip, 
atsakė ji.

Tyla. Mes ėjome susikabinę 
rankomis ir sugrįžome j ap
šviestas gatves. Ji ėjo taip 
greitai, kad ilgas šydas plevė
savo. Paskum ji tarė:

-Labai prašau, eikime grei
čiau.

Ties prieangiu Senosios Ka
ralienės gatvėj, jį atsigręžė, 
lyg, tarsi norėjo padėkoti už 
tai, kad aš palydėjau ją. Aš 
atidariau jai duris, ji, žvalgda- 
ma į mane, lėtai įėjo. 'Aš iš lė
to pečiais prilaikiau duris ir į- 
ėjau paskui ją.

Ji sugriebė mano ranką. Abu

jos bučkius. Elena 
apsirengė; ji norėjo 
mane ligi vartų. Aš 
šinau ir vis nė žodžio 
jau. Nusileidus prie vartų

Mi.no draugas, rašytojas G. 
kartą pasakojo:

Išilgai Kopenhagos tęsiasi 
Vestavoldo gatvė, — nauja, 
medžiais apsodinta, negyvena
ma miesto gatvė.

Namų >r žiburių joje maža, 
todėl ir praeivių beveik nesi
mato. Dargi vasarą reta kas 
tesumano |>o ją pasivaikščioti.

Kas prieš tris dienas šitoje 
gatvelėj man atsitiko, dabar 
noriu papasakoti.

Aš suspėjau jau 
praeiti medžiais 
miesto gatve, ka 
jog priešais mane eina moteriš
kė. Be musų, — nieko ne
matyti. Žybintai įžiebti, ta
čiau taip silpnai, jog aš nega
liu įžiūrėti jos veido. Tur būt, 
prastas nakties vaikas-, — gal- 

praeinu pro šalj. 
o grįžtu atgal. 

Sugrįžo ir moteriškė. Mes vėl 
susitikome. “Ji laukia ko nors, 
pažiūrėsime — ko,“ — mąstau 
aš, ir dar sykį praeinu pro ša-

Čia rasit savo geriausius draugus matytus ir nematytus per ilgą laiką; 
Čia rasit vaišingus Naujieniečius; Čia rasit visus Naujieną Reporterius, 
Bendradarbius; Čia rasit garsą "Loud Speakw’\ pakartą ant medžią šaką ir 
nešantį muzikos, dainą ir kalbą garsą po visą didelį daržą; Čia rasite puiku 
programą ir žaidimus; Čia rasite Ch. Juršio pagamintą naminią dešrą ir 
kitokią valgią ir užkandžią; Čia rasite geriausio “Near Bear” kokio dabarti
niais laikais galima gauti ir apart visko — Čia rasit nuoširdų, draugingą

Tiktai tuo laiku jus privalote 
įeiti ten, į miegamąjį.

Aš įėjau į miegamąjį. Lem
pa iš pirmo kambario silpnai

Stovėjo 
dvi lovi. Elena paskambino, 
liepė atnešti vyno; aš girdėjau, 
kaip kambarinė pastatė vyną 
ir išėjo. Po minutės, Elena įė
jo į miegamąjį. Ji sustojo ties 
durimis. Aš žengiau prie jos, 
■įi suriko ir tuo pačiu momen
tu ėjo priešais mane...

Tai buvo trečiąją dieną, va
kare. Kas atsitiko toliau? Tu
rėk kantrybės, dar daug kas 
atsitiko. Kai aš ryto metą pra
budau, pradėjo "švisti, šviesa 
orasikverbe pro abi lango už
laidos pusi. Elena taip pat 
prabudo. Ji privargusiai at
sikvėpė ir man nusišypsojo. 
Jos rankos buvo baltoji ir ma
itinės, krūtys standrios. Aš 
kuždėjau jai ką tai, tačiau ji 
savo lupomis užspaudė mano 
burną.

Švito vis daugiau ir daugiau.
Laike dvieju valandų aš bu

vau atsikėlęs ir apsirengęs. At
sikėlė ir Elena; jau apsiavė ba
tukus ir juosėsi rubus. štai čia 
aš ir pergyvenu tai, kas ligi 
šiol, kaip baisus sapnas, vars
to mane. Aš stoviu prie praus
tuves, Elena eina ko tai į gre
timų kambarį, aš atsigręžiu, 
nakol durys dar atviros, šal-’ 
t»s bėga pro atvirus langus, o 
viduryj kambario, ant ilgo sta
lo, guli lavonas. Lavonas kars
te, žila barzda, senukas. Iš
džiuvę keliai kyšo iš po prie
dangos, tarsi pasiutusiai su
gniaužtos kumštys, o veidas 
geltonas ir neapsakomai bau
gus. Visa tai aš mačiau aiš? 
kiai, nes buvo diena. Aš atsi
gręžiau ir tylėjau.

Kai Elena sugrįžo, aš buvau 
jau apsirengęs ir roušiausi ei
ti. Vos begalėjau atsakyti į 

taip pat 
palydėti 
nesiprie- 
nekalbė-

Kas ji? Ir kieno tas 
nas? Kaip jis sugniaužė 
štiš, kokiame baisingame 
iškraipyme sutingo jo 
bruožai! Poryt ji Jauks 
nęs. Eiti, ar ne?

Aš einu tiesiai į Berniko ka
vinę, klausiu antrašų knygos, 
surandu Senająją Karalienės 
gatvę, štai ir šitie numeriai; 
taip ir sužinau, 
Eleną. As 
ryt dienos 
gsnį į jį, 
skelbimus; 
bimas

Kada mes trečią sykį susi 
gretinome, aš kilstelėjau kepu 
rę ir prabilau:

—I.abas vakaras! Ar jų 
ko laukiate?

Ji krūptelėjo.
Ne... Taip, — laukiu

—Ar nebūtų galima sudary
ti kompaniją, pakol ateis tas, 
kurio laukiate?

—Taip, galima. — Padėkojo. 
Pagaliau, ji nieko nelaukia, o 
atėjo čia pasivaikščioti vien to
dėl, kad č«a taip tylu.

Mes susiglaudėme greta ir 
pradėjome kalbėtis.. Aš papro
čiai! ją, kad ^paimtų mane už 
rankos.

Kiekvieną Atvykti 
Rytoj į Naujienų Pikniką 

Chernausko Darže

sistengiau apšviesti ir ją.
(Išimtos, taip, puse 
— tariau aš.

tarytum jai 
pasidarė šalta. Aš, pasinaudo
damas proga, tariau:

—Jus nušaipote. Gal būt, no
rite kur nors užeiti,, ko nors 
išgerti ?z I T»volį, arba į Tau
tiškąjį?

—Ne, dalmr aš niekur nega
liu, — atsakė ji.

Ir tiktai tada aš pastebėjau, 
kad ji buvo apsirengusi ilgu 
gedulingu šydu. Aš, save pa
gerbdamas, atsiprašiau. Ir tai, 
kaip ji priėmė mano atsiprašy
mą, galutinai įsitikinau, kad ji 
buvo ne paprasta naktinė mer
gaitė.

—Paimkite
— tariau vėl

—Jūsų namas? Jus č>a su 
giminėmis gyvenate?

Ji prasijuokė ir tai J*:
—Ne, ne. Aš sena, ištekėju

si moteriškė. Ot, jus pamaty
site!

Ji nuėmė skrybėlę su šydu 
—Na, žiūrėkite!

ir staiga vėl su nesulaikoma 
aistra, apkabino mane.

Didelis^ be proto vaikas! Jai 
buvo dvidešimt dveji, arba dvi
dešimt treji metai. Ant deši
niosios rankos turėjo sužie
duotuvių žiedą ir, iš tikrųjų, 
buvo ištekėjusi moteriškė. Gra
ži? Ne. Tačiau visa jos esy
bė kvėpavo žiauriai banguojan
čiu gyvenimu. Jos veidas bu
vo be galo gražus.

Aš norėjau paklausti, kuo ją 
vadina, kur jos vyras, ar vie
ną sykį tėra tekėjusi; norė
jau sužinoti, kieno šis namas, 
tačiau ji tvirtai prisiglaudė 
prie manęs ir kaip tiktai aš 
praveriu burną, draudžia kal
bėti.

Mane vadina Elena, — ta
rė ji. — Gal norite užkąsti? 
Nieko, aš galiu paskambinti.

lengviau atsikvepia; gyveni
mas, tas beprotiškas žavėtojas, 
ją šaukia, ir ji mielai atsilie
pia tardama: “Einu!“

Tą pat vakarą pina ji j 
Vestavoldą.................................

Elena, Elena — poryt!
Vertė L. Skabei kis.
(“Jn“)

—Ach, ne! — atsakė ji ir 
papurtė galvą.

Pasidarė nuobodu. Aplin
kos tamsumoj aš negalėjau jos 
matyti: uždegiau degtuką ir, 
kol žiurėjau į laikrodį, — pa-

i



šeštadienis, Birželio 25, ’27 NAUJIENOS, Chicago, III,

našle pražudė
$10,000

Remianties Chicagoj laikraš
čiais iš birželio 8 dienos, Mrs. 
Mary Thonias, iš St. Louis, naš
lė, 71 metų amžiaus, liko apvog
ta visų jos gyvenime sutaupytų 
pinigų sumoje $10,000.
Ji laike savo pinigus blekinuke- 
je paslėptus namie, vietoj laikyti 
liaukoje.
Musų taupymų departmentas 
yra atdaras sukatomis visų die
nų nuo 9 ryto iki 8 vakaro, kito
mis dienomis iki 3:30 po pietų.
Ponai Macikas, Grisius, Sedem- 
ka, Jagminas, Rymkiewicz ir 
Mickiewich visuomet pasirengę

4

patarnauti jums bankoje.

Peoples s"’“' Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

Chicago
Gerai Žinomas Lankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

Naujas Lietuvių Hotelis

Stanley Tamošiūnas, Savininkas

6136-38 Archer Avenue, Argo, Illinois
Telefonas Summit 105

Puikiai įrengti kambariai. Prieinamos Kainos

Geriausios Gyduoles
Nuo skilvio ligų ir reumatizmo. — “Aš turėjau 
reumatizmą per ? metus ir skilvio trubelius per 5 
metus, vartojau visokių gyduolių ir lankiausi prie 
{vairių gydytojų, b *t be pasekmių. Nelabai senai 
aš pamačiau daug paliudymų laikraščiuose tų žmo
nių kurie išsigydė užsisenėjusias skilvio li
gas ir reumatizmą, jis išsigydė ORIENTAL GY
DUOLĖMIS. Aš {tikėjau, ką jie rašė ir pats nu
važiavau pas tą patį gydytoją. Aš vartojau tas 
Oriental Gyduoles apie tris savaites. Dabar aš 
esu sveikas, neturiu jokių skausmų, nei gasų vidu
riuose ir neturiu jokio kūno sustyrimo ir skausmų. 
Aš noriu pasakyti ir kitiems žmonėms apie tas 
Oriental Gydules. Jos yra puikios nuo skilvio ligų 
ir reumatizmo. Kas turi tokią pat ligą kaip aš, lai 
pabando šias gyduoles.”

MR. F. ROBOK, 
2444 Lotus Avė., Chicago. 

W. K. CHANG’S 
Oriental Remedy 

Specialiai dėl skilvio ligų ir reumatizmo 
1662 ,W. Division St. Chicago 

netoli *N. Ashland
Valandos nuo 3 po pietų iki 8 vakaro. Nedėlioj nuo 12 iki 2 po pietų

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 88*2

8*14-16 Roosevelt Rd.

CHICAGO, ILL.

Lelijos Kalnas
‘(Senovės padavimas)

Seniau Lietuvoje buvo daug 
miškų ir girių. Bet maža kas 
atmena tuos laikus. Tik pa
davimai nusako, kas toj, ar 
kitoj vietoj buvę, kokie laikai 
pergyventi.

šiaurės Lietuvoj, tose pilko-1
lygumose, kur šiandien dir- virko mergaitė:.

> Kas esi, ko nori?
- Pone, esu nubaustųjų duk

tė ir sesuo.
A... negaliu maištininku 

šalinkis, nes ir - tu

Į dvarą atbėgusi, norėjo pri
eiti pasikalbėti su tėveliu ir 
broliais, bet sargai neprisilei
do, ir ji nubėgo j rūmus. Dras
koma šumi jbėgo į kambarį ir 
puolė prieš ponų:

—Pasigailėk pone! pra-
|SC
vos ir krūmai tęsiasi, čia gilioj 
senovėj irgi buvo begaliniai 

’ miškai. Ąžuolai, eglės, uosiai 
j'»iliai į rausę ve’ėnon savo šak-

gavo vėjo pučiami.
pasigailėk... — prašė 
sunėrusi rankas ir'Tuose miškuose stovėjo kur- 

1 nekur išmėtytos valstiečių tro- 
• be’ės. Jos kaip iš oro, taip ir 
vidaus darė liūdną vaizdą. 'Ta
čiau beveik iš kiekvienos vie
los galima buvo matyti išsiki- 
‘ušusius iš medžių ir iš krūmų 
bajoro rūmus. Jie žybėjo iš 
’o’o. Bet jais nesidžiaugė apy- 

' lenkės žmonės: ten jų baudžiau- 
I ninku sukrautas vargas ir kan
čios, ten “vargdienių ašaros 
pindi” — pasako paklaustas 

baudžiauninkas.
Labiausiai pasunkėjo bau

džiauninkų padėtis paskutinį 
penketą metų. Kol dvarą val
dė senis bajoras, baudžiaunin
kai jautėsi kaip tėvo valdžioje, 
bet paskutinius metus paėmė 
dvarą j savo rankas jo sūnūs, 
odei ir vargai prasidėjo. įve

dė baisias bausmes už mažiau
sius prasikaltimus. Dažnai at
sitikdavo, kad prie dvaro vartų 
kokį senelį šunimis, o paskui 
pats kardu nudurdavo vien už 
tai, kad pavėluodavo į dvarą. 
Baudžiauninkus mainė į šunis 
su kitais bajorais. Apylinkės
□rūkusiose trobelėse tesigirde-1 

jo dejavimai ir maldos į 
ir karalių.

Kartą nelaimė atlankę 
nelio dainininko namus, 
kas dieną dainavo pono lau-[ste ašaras. Kada ponas pakvie
tus dirbdamas, nebojo nei bar-j g eiti į kitų kiyobarį ji atsi
pili ,nei keiksmų, "pagaliau nei sakė. Tada puolė ’ kaip žvėris 
to begalinio vargo. Į įsiutęs, trenkė į žemę ir spy-

Ponas giežė dantį girdėdamas rg koja.
dainas, nes tai jo supratimu | —Kaip negėda būti tokia 

šaltis ir alkis pa
ša- I mokys... — Dar sukeikė ir įėjo 

j: kitą kambarį, o tarnai nuve-
Se-11ė ją rusin ir uždarė geležies 

kad nei saulės nei

pasigailėti, 
ten busi.

| Pone, 
klūpėdama, 
įšalų pilnomis- akimis.

Ponas pažvelgė į ją. Spin
dėjo prieš jį skaisčios akys jau
nos baudžiauninkės, kurios 
kaip kibirkštys degino jo šėls
tančių širdį.

Jis atsistojo ir susimąstė. 
Prisiminė mieste būnant pergy
ventų meilę, savo mylimąją, 
kurią pavasarį jau manė su 
visais sakramentais vesti 
už žmonų. Baudžiauninkai 
ke tos dienos, visi tikėjo, 
suminkštėsianti jo širdis, 
ar tai ištikrųjų butų?...

•
Ponas stovėjo ir jam staiga 

atėjo mintis: “Ji l>audžiaunin- 
kė” ir tarė balsu:

—Jei sutiksi 
naktis praleisti 
paleisiu juos.

Ji išbalo, vėl
bet jau nedrįso prašyti pasigai
lėjimo.

— Ką?!—akis 
klausė ponas.

—Sutinku... 1
baudžiauninkė.

Ponas paliepė i 
>ti nuteistuosius, 
kus sugrįžo paliepimų išipldę.

ir se-1 Baudžiauninkė verkti nelio- 
.lisĮvė. Ant grindų klūpojo ir šiuo-

lig šiol buvo tiesi, todėl nestjp- 
ra. Konstituciją pakeisti, Sei
mą paleisti griežtai reikalavo 
tautininkų suvažiavimas, ku
riame atstovavo beveik visi 
valdininkai ir šiaip drūti žmo
nės, žinoma, “ūkininkai;” taip 
pat griežtai šiais klausimais 
nusistatę ir šiais laikais valdžioj 
esą žmonės. Pakeitimas, kaip 
girdėti liesti turės kaip tik tuos 
paragrafus, kurie mažina pre
zidento valdžią, duoda rinki
mų laisvę, nepančioja ministe- 
i ių veikimo. Sulig nauju pro
jektu, matyt, stengsis plėsti 
prezidento valdžių ir jo viešpa
tavimo laiką pailgins, taip pat 
stengsis varžyti rinkėjo teises 
ir darys ministerius prezidentui 
paklusnius, žodžiu, manoma 
padaryti, taip, kad per 
busimus rinkimus tautininkai 
į seimą kaip šauti įšautų di- 
džiausname skaičiuje. Bet ar 
tai ištikrųjų pavyks, juk kraš
tas taip pat savo nusistatymą 
parodys.

Visa greitu laiku paaiškės.
—ša.

Tel Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richirond Street

Mrs.
Yards 4951

Anielia JaniHz-KV.ushilIas
’ AKUŠERKA 

3252 So. HalNted St.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatves

Tel. Yards 1119
akuše-

kuiegiją;

Pennsyl- 
ligon- 
Sąži- 

patar- 
visokio- 

prieš 
laike 

ir po

sau 
lau- 
kad 
bet

tris dienas ir 
čia dvare, tai

pradėjo verkti,

įsmeigęs pa-

tyliai atsakė

tarnams palei-
Jie netru-

. buvo aiškus priešinimąsis po- neteisingai, 
nui. 'Todėl ir laukė progos 
vo pykčiui parodyti.

Greitai proga atsitiko.
nelis daininikas eidamas vieną I lurimis, 
rytą į dvarą buvo kažko giliai Į įmonių nematytų.
susimyslęs ir, sutikęs poną, už-Į Ore staugė vėjas, nešė suku- 
miršo nusilenkti. Už tai davė Iriais sniegą, užpustė dvarų.
tokį darbų, kurio butų dviese Rytų kažin kas sniegų paver- 
vyrai per dienų nepadirbę, ne- ė smėliu. Dvaro vietoj blizgė- 
padirbo jo nė senelis. Todėl o smėlio kalnas.
vakare įsake senelio sunains, | sniegas virtęs 
kad savo tėvą prie vartų 
temis pamylėtų. Sūnus, 
stiprus vyrai, nuėjo prie 
durų ir nusilenkė ponui:

—Ko norite? — paklausė
pravėręs langą ponas.

—Dovanok tėvui bausmę, 
šviesusis pone! —maldavo...

Kų užsipelnė neatmainysiu. 
Traukitės iš čia greičiau: kas 
pasakyta, turės būti padaryta.

Vyriausysis sujudėjo, surau
kė antakius ir tvirtu Ualsii ta
rė i

—Niekada to nedarysiu!....
—Nė mes to nedarysim...— 

pakartojo ir jaunesnieji.
—Tai ir jums tų pačią baus

mę.
Ir pašaukė tarnų būrį. Visi 

supuolę 'surišo brolius, nuvedė 
pas tėvą ir ivsus pririšę prie 
vartų, kad per visą naktį sau-, 
gotų dvarą ir šaltų ore, o ry
tą, kai visi baudžiauninkai eis 
į dvarų, atskaitys rykštes. Sto
vėjo nuleidę galvas, nusiminę, 
o vėjas daužė medžius, 
damas nežė sniegų.

Biašiai šalo.
Netoli dvaro pagal 

staugė vilkai, dvare lojo šunes, 
o dvaro jaujos palėpyj klykė 
apuokas.

Ponas dar negulo. šviesa iš 
rūmų per langą spindėjo. Jau 
artinos vidunaktis.

rykš-| balas ir ežerus 
trys Į lygumą.

rūmo

Apylinkėj 
smėliu užpylė 
ir padarė pilką

smėlio kasmetVėliau ant 
krisdami medžių lapai patiesė 
dirvožemį, kuriame dabar sėja 
nauji žmonės javus. Dvaro 
vietoj stūkso kalnelis.

Kartą metuose žmonės girdi 
kalnelyje verkiančią našlaitę 
baudžiauninkę, atskirtą nuo 
tėvų ir brolių.

Ant kalno viršūnės išauga 
kasmet skaisti, Balta lelija, dėl 
to ir tų kalną pavadino Deli jos 
kalnu. —ša.

Valdžia ir reformos

kauk-

miškų

Per laukus bėgo jauna mer
gaitė dvaro link. Ji senelio duk
tė, jauna baudžiauninkė, 
jau visą buvo girdėjusi iš 
grįžusių baudžiauninkų, 
atsitikę.

Ji 
su
kas

Ministeris pirmininkas pasa
kė, kad šios vyriausybės yra 
uždavinys sutverti pastovesnį 
kraštui valdyti aparatą. Labai 
gražiai nusakė savo misijoniz- 
mą. Vadinas,, lig šiol ir kol 
kovas vedė ir kai kraštą tvar
kė, visos vyriausybės buvo ne
pastovios, kaž kožios iširę. Jei 
nežinotume tautininkų psicho
logijos, tai gal ir reikėtų įti
kėti, bet prisiminę, ką jie spau
doj visą laiką sakė, padarysime 
kitas išvadas: visos vyriausy
bės nebuvo stiprios, kad ne
buvo keturių tautininkų val
džioje. Dabar viskas stipru. O 
ar šiandien abejoti negali kiti 
ir dėl tautininkų tvirtumo, nes 
ir jie susitepę dvarininkais ir 
pučiami diktatorinių, monar- 
bistinių vėjų.

Kad butų tvirtesnė valdžia, 
todėl pradėjo tvirtinti ir save. 
Ir štai nori palenkti konstitu
ciją, ir save paremti, mat, ji

JOHN T. ZURIS
Advokatas

105 W. Monroe St.
Room 1303

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

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

Residence Phone Lawndale 6707 
Richard J. Zavertnik 

Advokatas 
127 N. Dearborn St.

Room 805 
Telephone Central 5999 

Chicago, Illinois

BUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

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

Tel. Boulevard 4705
Chicago, III.

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai- 

i 
|ku pagal sutartį.

iršuj Universal
State Bank

Baigusi 
rijos 
ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymo, 
gimdymo 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių Įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMESTRIST

Te). Boulevard 6487
4649 So. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St.
Kenvvood 1752

Praktikuoja 20 metų

Nuolatinės Slogos ir 
Reumatizmas
• SKAUSMAS

Ar jus kenčiat skausmus bile daly sa
vo kurio, kaip tai nuo Kataro, Inkstų, 
Širdies, Kepenų, Skilvio ar Pūslės ne
smagumų, Duauiio Reumatizmo, Nuolati
nių Slogų, Užsinuodjimų, Goiterio, Mo
terų lyt’nio netvarkumo, Nervuotumo, 
Kosulio, Odos ligų, Socialių ligų ir tt.

Vartokit MERITĖX. Pasauljj geriausia 
ir nekenksming’ausia Gyduolė $1.00 už 

j buteliuką.
Gaunamos pas

Dr. Ohlendorf, M. S., M. D,
Meritei Lab., isteitgta 1882

1924 Blue Island Avė.
chicago, ill.

Siunčiame bile kur už $1.00. 
Nesiunčiame C. O. D.

Lietuvis Konlraktorius
Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą į nau 
jvs ir senus namus ii 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodame 
ant. lengvo iš mokė j i 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street
Phone Canal 2591

bkelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra nfliidfr’.ffoa

Lietuviai Advokatai
K.GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

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

3323 South Haluted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
190 No. State St, Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Po pietų nuo 8:30 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

I ......... .. ................ ............................ ... III*

DR. G.
LIETUVIS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3265 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621 

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

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

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3895

DU. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.

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

(Dienomis: Canal 
/ 3110. Naktį
i South Shore 2288
' Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.
Vai. 9-10 ryto ir po 8 vak.

Telefonai:

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Rąndolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600
................ ■■■■■■■■.— i m ■

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, III.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 
10756 So. Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950 
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-G

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

h*..   - .... .......

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirnrgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
S'pecialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Nėra kito šaltinio; 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žinių, 
itaip Naujienos. _



šeštadienis, Birželio 25, ’27

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newg

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

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Rooscvelt 8506

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

te. per copy.
Entered as Second Class Matter 

Mareh 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
Mareh 8rd 1879.__________________

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IU — Telefonas: Roosevelt 8600.

$8.00
4.00
2.50
1.50 

.76

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ... .............................
Pusei metų ..........................
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiams ...............
Vienam mėnesiui ................

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija .............................. ,8c
Savaitei ............................. -...... 18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams .............  $8.00
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su Užsakymu.

Daugiaus, negu lietuvių, randasi žmonių, kurie pa
tys nesižino (arba nenori pasisakyti), kuriai tautybei jie 
priklauso. O dar daugiaus — aiškių vokiečių.

Kuomet Klaipėdos krašte šitokia padėtis, tai nieku 
budu negalima pateisinti politikos, kuri vadovaujasi tuo 
nacionalizmo nusistatymu, kad tik “lietuvninkai” esą geri 
žmonės. Kitų tautybių teisių irgi negalima neigti, nes 
Lietuva, sukėlusi jas prieš save, nepajėgtų Klaipėdos 
kraštą suvaldyti.

Apžvalga
KODĖL SMURTINIKAMS'
LIETUVOJE PASISEKĖ

i

Ar mes ilgiau gy
vensime?

<

NAUJAS SMŪGIS MASKVAI.

Ne tik Europoje, bet ir Azijoje sovietą Rusijos diplo
matijai pradėjo visiškai nesisekti. Dar nesenai bolševikų 
agentai turėjo didžiausios įtakos kinų Liaudies partijoje 
(kuomintange) ir, galima sakyt, vadovavo revoliuciniam 
kinų judėjimui. Bet dabar bolševikai jau yra tiesiog ve
jami iš Kinijos. ' i z

Prieš trejetą dienų du pietinės Kinijos armijų gene
rolai, Ciang Kai-šek ir Feng Ju-hsiang, atlaikė konferen
ciją ir nutarė pasiųsti ultimatumą Hankow valdžiai, rei
kalaudami, kad tuojaus nešdintųsi Rusijon bolševikų 
agentas Borodin ir kad iš valdžios pasitrauktų visi ko
munistai. . . į • i-

Apie gen. Kai-šeką jau senai yra žinoma, kad jisai 
veda atvirą kovą su bolševikais. Bet gen. Feng iki šiol 
buvo laikomas Maskvos šalininku. Hankow valdžia, ku
rioje sprendžiamą balsą turi komumiistai, buvo pasiūliusi 
šiam generolui vyriausiojo armijos vado vietą. Feng 
Ju-hsiang yra žinomas, kaipo “krikščioniškas generolas’’. 
Pasirodo dabar, kad jisai perėjo “išdaviko” Kai-šeko pu
sėn ir yra pasiryžęs bendrai su juo mesti bolševikus iš 
Kuomintango ir varyti lauk iš Kinijos.

Tuo budu tolimojoje Azijoje Maskvos viltys galutinai 
gęsta. Pinigai, kuriuos ji išleido propagandai Kinijoje 
yra išmesti visai be naudos. Ar nebūtų buvę geriaus, kad 
sovietų valdžia tais pinigais butų nupirkusi maisto ir ap- 
rčdalo benamiams rusų vaikams, kurių tūkstančiai bas
tosi Maskvos, Leningrado ir kitų didmiesčių gatvėmis?

atsiminti ve kas: Amerikoje vie
nintelė organizuota jėga, kuri 
priešinosi karui, buvo Socialis
tų Partija. Todėl ši partija ir 
buvo sumalta.

Jeigu karui butų išdrįsę prie- 
šintiš repubilkonai arba demo
kratai, tai kas žim ar nebūtų 
su jais atsitikę taš pat?

Žiūrėkite: demokratai prezi
dento Wilsono vadovaujami, mė
gino tiktai pasipriešinti Euro
pos imperialistų tikslams, da
rant taikų po karo, — ir kas 
išėjo? Wilsonas buvo prispir
tas atsižadėti visų savo “14 
punktų,’’ jisai pats tapo diskre
dituotas (ir mirė bekovoda
mas su savo politiniais oponen
tais), o jo partija pražudė įta
ką žmonėse ir tapo išmesta iš 
valdžios.

Taigi tas “Vienybės” suvis 
socialistų adresu yra visai tuš
čias. Apie socialistų judėjimų 
ji, matyt, iš viso nieko neiš
mano, nes nežino net, kas yra 
autorius to straipsnio, iš ‘ ku-

Vieno vyro samprotavimai. — 
Kaip gali vidutiniškas am
žius pasi ilginti? —Pasižymė
jusių žmonių amžius. — Pa
lyginamoji lentelė. — Ką pa
rodo statistika? — Grupės ir 
jų nariai. — Ką reiškia vi
dutiniškas amžius? —Seniau 
daugiau vaikų mirdavo, ne
gu dabar.

PAGYRŲ PUODAI.

“Keleivis gavo iš vieno Lietu
vos Seimo (dabar jau paleisto) 
atstovo labai įdomų laišką, ku
riame aiškinama, kodėl skmoks- 
lininkams pavyko gruodžio 17 d. 
nuversti teisėtų demokratinę 
valdžių. Laiške sakoma:

‘^Kad nuvirto valstiečių liau
dininkų ir socialdemokratų ka
binetas, net tokiu keistu budu— 
tai visai normalu. Tiesa, nema
lonu, kad perversmų įvykdė fdk- 
tinai keli karininkai, kad vyriau
sybė prieš tuos nykštukus nera
do bent kiek organizuotos gru
pes, j kurią galėtų fiziniai atsi
remti. Bet nuvirsti ji turėjo.
Nes kraštą krikščionys demo
kratai buvo visai nualinę, užsie
ny buvo sudarę nepakenčiamų rio ji sėmė medžiagų savo “kri- 
padėtį, o viduje buvo užmušę no-Tikai”. Ji sako, kad James 
rą dirbti ir gyvenimą taisyti. Oneal tai “buvęs socialistas”. 
Jų vieton atsistojusi demokra-Tuo gi tarpu jisai yra vienas 
tinė valdžia turėjo dirbti milži- ^Socialistų Partijos vadų 
niškus darbus. Neveltui 
Šleževičius rudenį pasakė: ‘Jus 
krikščionims demokratams 
ką dovanodavote, o iš mus ste
buklų reikalaujat.’

“Iš tiesų, visi iš naujos val
džios laukė labai daug, o susilau
kė silpno kabineto, nedrįstančio 
daryti griežtų reformų.”

Tečiaus laiško autorius nuro
do, kad po 7 metų klerikalinės 
priespaudos sunku buvo ir tikė
tis, kad visuomenė tuojaus su
gebės tinkamai paremti valdžių 
jos pastangose palaikyti krašte 
tvarką. Jisai rašo:

“Visai suprantu jūsų ūpą. Ži- 
i minkštas 

režimas nesu- 
rusų atstovybėj Lietuvoj l)iantamas amerikiečiams, kurie 

. *, . , gyvena visai sutvarkytoje saJy-

man'redaktorius laikraščio (“New 
Leader”), kuris eina New 
Yorkefvis-

tai 
se- 
ar 
jie

Laiškas Redakcijai

SkaičiusIhita

1925 550
1915 597
1905 189
1895 207
1875 110
19-tas šimtm. 120
18 ” 136
17 ” 83
16 ” 163
15” 61
1 iki 14 134

Romėnei prieš
Kristaus gim.
Graikai prieš

39

Kristaus gim. 86
Iš aukščiau paduotų

Vidutiniš
kas amžius

69.20
70.33
68.75
70.90
66.01

69.7

60.31
66.1
59.22

65.18

70.61

| faktų, kad vidutiniškas am
žiaus pailgėjimas neliečia kiek
vienų žmonių grupės narį. Kuo
met sakoma, jos šiandien, vi
dutiniškai imant, žmonės 19 
metų gyvena ilgiau, negu 1855 
m., tai tas dar nereiškia, kad 
šiandien yrą daugiau senių, ku
rie turi 80, 90 ar net ir visų 
šimtų metų.

Kad mums geriau vidutiniš
ko amžiaus prasme paaiškėtų, 
paimsime toki pavyzdį. Saky
sime, mes turime grupę žmo
nių, kuri susideda iš Jono, Pet
ro, Antano, Juozo ir Kazio. 
Praeina kiek laiko ir jie visi 
išmiršta. Jonas susilaukia 50 
metų z amžiaus, IVtras — 18, 
Antanas — 45, Juozas — 62. 
o Kazys
tos grupės žmonių amžius bus 
47 metai, nežiūrint į tai, kad 
Kazys išgyveno 70 metų, o Pet
ras tik 18. Norint vidutiniš
kų amžių gauti, reikia sudėti 
visų amžius ir gautą sumų pa
dalinti ant liek, • kiek grupėj 
žmonių randasi.

Turint tatai galvoj, bus ne
sunku suprasti, jog vidutiniš
kas žmonių amžius šiandien A- 
merikoj yra ilgesnis vyriausia 
ačiū tam, kad nebemiršta tiek 
daug vaikų, kiek mirdavo se
novėj. —K. A.

70. Vidutiniškas

t
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Kauno “Lietuvis” kaltina buvusią demokratinę Lie
tuvos valdžią, kad ji nesirūpinusi apsaugoti kraštą nuo 
“nelietuviško elemento” ir leidusi įsigalėti Lietuvoje viso-inau, kad liaudininkų 
kiems išdavikams. Girdi: demokratiškas

“Tokiai būklei esant, :
susiorganizavo geras su atsargos generolu leitenantu je Jie nesuprailta> kad po 7 
Kleščinskiu priešaky aparatas, kuris intensyviai ruo-1 metų karo stovio, pabaudų, cen- 
Šėsi prie bolševikų sukilimo.” ! zurų ir kitokių prjespaudų žmo-
0 Smetona su Voldemaru dabar, matai, tą Kleščins-j nūs yra ištroškę laisvės — tie

kio aparatą susekę ir patį Kleščinską nubaudę. sio# aPsvai£e Ja» ir todėl nesu-
Bet tai yra tuščia pasaka. Bolševikams parsidavęs leikia vyriausybės

gen. Kleščinskis užsiiminėjo savo juodu darbu daug se- pr^į užtat nepykit perdaug 
niau, negu Lietuvos valdžia buvo patekusi į demokratinių ant mųs. Geriau padėkite tęsti 
partijų rankas. Jo bylos aprašymuose, kurie tilpo “Lie-j kovą už laisvę, už žmonių gero- 
tuvoje”, skaitome ve ką: vę. Visgi biauriai musų žmonės

“Teismo eigoje nustatyta, kad atsargos gen. gyvena, nesulyginsit su ameri-
Kleščinskas nuo 1925 m. liepos mėnesio teikė SSSR. . D“u.g. ^le tlkeJ°sb ir 
atstovybei Kaune žinių apie musų kariuomenę, auks- kurie stojo skersai kelio j geres. 
tuosius karo vadovybės asmenis, politinių partijų nį rytojų. Jie turbut nesusilai- 
vadus ir vyriausybės narius.” 1 kys—o mums nėra reikalo Ijų
Demokratinė gi valdžia Lietuvoje susidarė tiktai 1926 laik>t1, kova ncišvcn«iama- 

m. birželio mėnesyje.
Tuomet, kai Kleščinskas pradėjo eiti bolševikų šnipo 

“pareigas”, Lietuvą valdė krikščionys demokratai.
O kas tą gaivalą įstatė į Lietuvos armiją?
J Lietuvos armiją jisai įstojo, rodos, 1919 metais, t. y.

tuo laiku, kai Lietuvos prezidentu buvo Smetona, kurį ton merikoj buvusi “tuščias burbu- 
aukšton vieton buvo pasodinusi Taryba.

Tai ko čia tie smetonininkai šnypščia prieš demokra- ji užgavo “smarkesnis smūgis, 
tinęs Lietuvos partijas, kuomet iš tiesų jie patys buvo 
“apdovanoję” Lietuvos armiją tuo rusų agentu!

IRGI “KRITIKAI.”

“Vienybė,” pasiremdama so- 
; cialisto James Oneal straipsniu, 
' tilpusiu vienam anglų žurnale, 
rašo, kad socialistų partija A-

KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ TAUTYBĖ.

Lietuvos spaudoje paduodama sekančios žinios apie 
gyventojų tautybę Klaipėdos krašte:

Lietuvių tautybės — 37,626 gyventojai, vokiečių — 
59,337 gyventojai, “klaipėdiečių” — 34,337.

Šitos žinios buvo gautos, darant gyventojų surašinė* 
jimą 1925 m. pradžioje. Visų gyventojų Klaipėdos kraš
te stirastu 141,645. t 1 j i

Iš tų žinių matome, kad lietuvių tautybe Klaipėdos 
krašte išsilaikė, nežiūrint to, kad per 600 metų tas kraš
tas buvo po vokiečių valdžia. Bet iš antros pusės reikia 
pripažinti, kad vis dėlto aiškiai lietuvių tautybės gyvento
jai tenai šiandie yra mažumoje.

las,” kuris susprogęs, kaip tik 
“ “ • • * M

Tas smūgis tai — didysis pa
saulio karas. “Vienybei” rodosi, 
l\id nuo tokio smūgio galėjusi, 
suskilti tiktai visai menka ir 
neturinti tvirto pamato parti
ja. i

šitaip kalbėti gali tiktai žmo
nės, kurie nesižino kų šneką. 
Didysis karas sudaužė į skevel
dras didelę Austrijos-Vengrijos 
imperiją, išvartė imperatorių, 
carų ir karalių sostus, pavertė

ir stebimasi,, kad, tas karas .par
bloškė politinę partijų, turėju
sių vos apie 100,(XX) narių!

Bet “Vienybe” gal pasakys, 
kad tuos milžiniškus perversmus 
karas padarė Europoje, o ne A- 
męrikoje. Tiesa, kad Amerika 
nebuvo išgriauta. Bet reikia

Gerbiamoji Redakcija: —
‘Naujienų’’ 122 numeryje, 

Tamistos patalpinote p. Miko
lai nio raštų, kuriame jisai, ne
va ginčydamas su “Vienybės” 
politišku nusistatymu delei per
versmo Lictuovs valdžioje, įta
ria “Vienybės” Bendrovę va
gystėje. Teisybės delei, teiksi
tės man suteikti Tamistų laik
raštyje vietos tų šmeižtą atitai
syti.

P. Petras Mikolainis savo 
straipsnyje sako, kad 1915 me
tais jisai paskolinęs “Vienybei” 
1200 dol., kurių “Vienybė” jam 
ikišiolei nėra atidavus. Tokis 
pasakymas su teisybe nesutin
ka. Kaip p. Mikolainis galėjo 
“Vienybes” Bendrovei skolinti 
pinigus 1915 metais, kad tais 
metais dar tokios bendrovės vi
sai nebuvo? “Vienybes” Bend
rovė tapo suorganizuota 1919 
metais. Jeigu p. Mikolainis no
rėjo meluoti, tai nors reikėjo 
datos neduoti. “Vienybes’’ B- 
vė niekados nėra skolinus nuo 
p. Mikolainio jokių pinigų ir 
neigi jokių biznio reikalų si) 
juo nevedė, tai ko p. Mikolainis 
nori?

Jeigu p. Mikolainis rašydamas 
tą straipsnį turėjo mintyje bu
vusių J. J.. Paukštis & Co., kuri 
leido “Vienybę Lietuvninkų,” 
tai bereikalingai eikvoja laika 
ir vietą laikraštyje, nes toji 
kompanija jau senai likviduota.

Apie kitus užmetimus “Vie
nybės” Bendrovei darytus to
me straipsnyje, neatsakinėsiu, 
nes tai butų teikimas p. Miko- 
lainiui nepriklausančios j a m 
garbūs.

Su aukšta pagarba
X. Strumskis,

“Vienybės” B-ves Sekrėt.
P. S. “Naujienose” Tamistos pa
minėjote, kad p. Mikolainis yra 
savininku “Vienybės” 121 ak
cijų. Galiu Tamistom oficialiai 
pareikšti, kad p. Mikolainis tu
ri pirkęs tiktai vieną akcijų už 
$10. X. S.

dUTERĄTUROS MĖGĖJAS.
—Sakykit/ kur v! čia randasi 

skundų knyga?
—Atsiprašau, gal jus 

nepatenkintas?
—Ne. Aš tik norėjau 

nors įdomaus paskaityt, 
traukinys ateis.

kuo

kę 
kol

E<lwin G. Dexter savaitraš- 
tyj T h e I n d e p e n d e n t ra
šo apie tai, kaip kartų jam te
ko keliauti su vienu vyru, ku
ris įrodinėjo, jog šiandien žmo
nės turi šansų devyniolikų me
tų ilgiau gyventi, negu seniau. 
Girdi, apskritai imant, nuo 
1855 m. iki musų laikų žmo
nių gyvenimas pąsiilgino išti
sais devyniolika metų. Tas vy
ras buvo 65 metų amžiaus. Jo 
diedukas turėjo tiek metų, kai 
1855 m. pasimirė. Na, o jeigu 
žmogus dabar gyvena 19 mėtų 
ilgiau, negu tais laikais, tai, 
sakė vyras, jis turįs šapsų (te
gyventi iki 1945 m., t. y. susi
laukti 84 metų amžiaus.

To vyro samprotavimai apie 
gyvenimo pailginimų, rašo l)ex- 
ter , sukėlė visų eilę klausimų. 
Kodėl, bendrai imant, šiandien 
žmonės ilgiau gyvena? Ar 
pareina nuo to, kad žmonės 
niau mirdavo susilaukę 50 
60 metų amžiaus, o dabar
daug ilgiau gyvena — susilau
kia 70, 80 ir net 90 metų am
žiaus? O gal tai pasėkos to, 
kad šiandien nebemiršta tiek 
daug vaikų pirmaisiais gyveni
mo metais? Kaip viename, taip 
ir kitame atsitikime statistika 
parodytų, jog bendrai žmonių 
gyvenimas pailgėjo.

Tapo parinkta žymesni žmo
nės, kurių vardai randasi 
“Who’s Who.” Moterys iš są
rašo prisiėjo išbraukti, nes jos 
savo amžiaus nepaduoda. Susi
rinko 550 maž daug žymių! 
žmonių, kurie įnirę bėgiu 1925 
m. Vidutiniškai imant, jų am
žius buvo 69.2 m. Tokio am
žiaus jie susilaukė besinaudo
dami vitaminais ir kitais moks
lo išradimais.

Jeigu žmonės dabar gyvena 
ilgiau, negu pirma, tai, sakysi
me, 1855 m. jų vidutiniškas 
amžius turėjo būti 50.2 m. 
Vienok faktai visai kų kitų ro
do. l)extcr surado, jog 1915 
m. mirė 597 pagarsėję žmo
nas. J1ų vidutiniokas amžius 
buvo 70.33 m. Vadinasi, jie 
išgyveno ilgiau, negu tie, kurie 
turėjo, daugiau progos sulig 
inčkslo nurodymų gyventi. 1

Tačiau pažiūrėkime, kas dė
josi 1895 m., kuomet žmonės 
nieko nežinojo apie taisyklin
gą kvėpavimų; nežinojo, jog 
reikia ilgai maistą kramtyti. 
Tųsyk nuo vėžio ligos jokio iš
sigelbėjimo nebuvo, o sergan
tis apendicitu tankiausia su 
šiuo mizernu pasauliu atsisvei
kindavo. 1895 m. mirė tik 207 
garsus žmonės. ' Vidutinišikas 
jų amžius buvo 70.9 m. Taigi 
jie gyveno ilgiau, negu spinakų 
ir vitaminų naudotojai.

Po to I)cxtcr surinko žinių 
apie 86 graikų garsenybes, gu- 
rie gyveno prieš Kristaus gi
mimų. Į tą sąrašą iNiteko po-' 
etai, filosofai, valstybės vyrui 
ir mokslininkai. Nei vienas jų 
nieko nežinojo apie krąujo cir
kuliaciją ir visokių liaukų funk
cijas. Nežinojo jie taipgi, kad 
daržovės turi daug vitaminų. 
Kad tokie ignorantui ilgai ne
galėjo gyventi, regis, turėtų bū
ti aišku kiėkvienam. Tačiau 
matematiškas apskaičiavimas 
pardoS, jog vidutiniškas am
žius tų graikų buvo 70.61 m.

Ant galo, iš enciklopedijų ir 
metraščių Dexter sudarė seka
mą lentelę:

statisti
nių davinių galima padaryti se
kamas išvadas:

1. Laike paskutinių 30 me
tų vidutiniškas žymesnių žmo
nių amžiaus mažai tejvaravo.

2. Pireš 30 ar 50 metų vidu
tiniškas garsenybių amžius bu
vo trimis metais trumpesnis, 
negu 1925 m. grupės. •

3. 19-to šimtmečio grupė gy
veno šešeriais matais mažiau.

4. 18-to šimtmečio grupe pa
sižymėjo ilgesniu amžium.

5. Vidutiniškas 15, 16 ir 17- 
to šimtmečio grupių 
buvo beveik toks pat, 
me šimtmety j.

6. Nuo pirmojo iki 
liktojo šimtmečio žmones gy
veno 10 metų mažiau, negu 
1925 m. grupe.

7. Senovės 
mažiau, negu 
grupe.

8. Senovės 
kas amžius 
menėsių ilgesnis, negu 20-to 
amžiaus grupės.

Kas dabar galima pasakyti 
apie tuos žmones, kurie džiau
giasi, jog, ačiū mokslo pažan
gai, jie turi šansų 19 melų il
giau gyventi, negu 1855 m. mi
rusieji žmonės? Kaip ilgai jie 
gyvens, — to niekas tikrai ne
gali pasakyti. Pilnai galimas 
daiktas, kad jie gali susilaukti 
80 metų ar net ir daugiau. 
Tokio amžiaus susilaukdavo ir 
senovės graikai. Vienok, sakoi 
I)exter, reikia turėti galvoj tų

amžius
kaip 19-

keturio-

romėnai gyveno 
19-to šimtmečio

graikų vidutiniš- 
buvo penkiolika

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS 

1707 W. 47lh St.

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

8 iki 2 vai. po pietų
u ■ i-.........................................

GYVENIMAS
Minorinis žarnal&s

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidijns

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Važiuodami atastogų, pa
siimkit su savim GYVE
NIMĄ ir skaitykit jį. Lai 
“Gyvenimas” būna jūsų 

geriausiu draugu.
Prenvmerata metams ....... $2
Pusei metu ....-.... „....... $1
Kopija ...................   20c

Lietuviai Daktarai
......... ..... 11

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir G iki 8 vakare 
R e h. 3201 So. Wallace Street

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas: Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0578

k.

l’hone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas
2201 West 22nd Street

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1-3 ir 7—8; Ncd. 10—12 r.
Rezidence 6640 S. Maplewood Av.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicugo, 111.

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

4910 So. Michigan Avc
Tel. Kenwood 5107

Valandos: j nuo 9 iki 11 val- rYteJ 
l nuo 6 iki 8 vai. vakare

Dr. A. J. KARALIUS 1
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 21G0
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
ir 6 iki 9 valandai vakare

DR. M ARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

■■ ■ !■■■

Dr. C. A. O’Britis
GYDYTOJAS 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

>■■■■. .............. ........... 1

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S'o. AVestem Avė.

Tel. Lafayctte 4146
J nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos į nuo 9 vai. vak.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Alhany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Veželis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avc.
Ant Zaleskio Aptiekus 

ęillCAGO, ILL

Ros. 6600 So. Artesian Avė. 
l’hone Prospect 6659 
Ofiso Tel. ('anai 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS' IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, 111.
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Ikonas Vitkauskas

Įraukė vėjas putė sniegą, 
švilpdamas pastogėse, daužyda
mas langines, pro kurių plyšius 
matėsi pirkėjoje drebanti šaka
lio šviesa, o šakalis šnipšdamas 
leido kamuolius durnų ir silpnai 
apšvietė žemą prirukusią trobą, 
kartais valandikei visiškai už
temdydamas ją.

Ant plataus suolo sėdėjo susi
mąstęs, akis į žemę įdūręs, jau
nas geltonplaukis vaikinas ir 
nekantriai plėšė šipuliukus nuo 
atsitūpusios suolo lentos. Jis kaž 
ką giliai galvojo ir nekantravo, 
net negirdėjo senos motinos ty
los šnektas, kuri apie pečių ruo
šėsi, vis vadindama sūnų vaka
rieniauti. Jaunuolio akys žibėjo. 
Užpečkyje ant sukrypusius lo
vos su išlindusiais šiaudais sėdė
jo rudais kailiniais apsisupęs tė
vas ir pypkę rūkė.

Juodas katinas, retkarčiais 
pasitampydamas, knarkė ant at
šalusio pečiaus. Kaž kokia skau
di tyla viešpatavo troboje, tik 
girdėjosi sniego pustimas pa
langėse. Tvaikus pirkčios oras 
neleido laisvai kvėpuoti ir sun
kiai slėgė krutinę.

—Na, Jonai eisime vakarie
niautų!—pirmas prabilo tėvas 
atsistojęs ir, padėjęs išrūkytą 
pypkę ant priepečkio, priėjo 
prie stalo ir persižegnojęs pasi
traukė prie savęs dubinėlį.

—Nenoriu!—trumpai atkirto 
vaikinas ir dar labiau ėmė lupi- 
nėti atplyšusias suolo lentas.

Motina, nieko nesakydama, 
prisėdo prie stalo ir tyliai pylė
si į dubinėlį sriubą.

Bet šį vakarą abiem nesival- 
gė; jie buvo susirūpinę sunumi 
Jonu, kurs nei iš šio nei iš to, 
užsigeidė eiti Kaunan įstoti j 
kaž kokią lietuvių kariuomenę. 
Niekaip jiedu negalėjo įsivaiz
dinti lietuvių kariuomenės; 
jiems išrodė, jog tai tokie pat 
“miatežninkai”, apie kuriuos dar 
kalbėdavo senieji žmonės. Mat, 
vakar Jonas buvo miestelyj tur
guje, ten susitiko su to paties 
kaimo gimnazininkų Pranu, 
kurs jį ir dar kitus prikalbinėjo 
eiti Kaunan, pats apsiimdamas 
kelią išvesti ir visur, ką tik rei
kės, surasti. Ir Jonas užsimetė 
eiti į Kauną ir jokie tėvų atkal
binėjimai negelbėjo. Eisiąs ir 
gana. —Jie negalėjo įsileist gal
von, kad jų Jonas, tik vienas na
mie teisi i kęs, eitų Kaunan. Ir ar 
dar pasieksi Kauno? Juk ką ga
li žinoti, ką sutiksi kelyj! Rau
donieji sugriebę nušaus kaipo 
jiems priešingą ir gana. Ir kas 
namie liktų? Juk Povilas iš pat 
pradžios karo, paimtas kariuo
menėn ir apie jį iki šiol dar nie
ko nebuvo žinoma; gal galvelę 
kur svetimoj šalyj paguldė.

šį vakarą Jonas nuo kaimyno 
parėjęs galutinai pasakė, jog jie 
ryt iš anksto ryto važiuosią; jis 
gimnazininkas Pranas, kaimynų 
Baltriuno ir Stasiulio sūnus Pet
ras ir Juozas iš to paties kai
mo ir Boreikos Antanas iš kito 
kaimo. Tėvas, matydamas ne- 
perkalbęsiąs sūnaus, pamojo 
ranka ir tik pasakęs:

—Žinokis, tik neprašyk pa
geltos kai suims ir įgrųs kalėji- 
man arba sušaudyti ves!- 
daugiau nė žodžio nebesakyda
mas, padėjęs šaukštą, nuėjo lo-

kinkytis, o Jonas nusidžiugęs iš
bėga pas Praną. Motina ėmė 
Joną kelionei ruošti. I tarbą po
rą baltinių sudėjo, porą kojinių; 
neužmiršo ir kieto suriuko į- 
sprausti. Vilnones tulines, pirš
tines čia pat atidėjo. Jau ir Jo
nas su visa kompanija sugrįžo. 
Atėjo Pranas, po liga miline ser
mėga kaž ką pasikišęs belaikąs 
ir Petras su Juozu. Buvo ir An
tanas, kurs jau išvakaro pas 
Praną atėjo.

Visi turėjo maišelius po pažas
tėmis. Jonas apsivilko nuply-

von. Motina taip pat nebenorė
jo valgyti, taigi, atsistojus nuo 
stalo, kraustė dubinius ant len
tynos. Jai nesisekė, nes iš ne- 
rimasčio dubinai iš rankų slydo 
ir kotik jų nesudaužė.

Tėvas, aukštielninkas lovoje 
gulėdamas, pypkę žindo ir durnų 
kamuolius leido, tur būt norėda
mas durnais dvasios neramumą šusią rudinę, paėmė motinos į- 
nutildyti. Jam už vienintelį iš-1 duotas pirštines ir maišelį ir 
likusį sūnų Joną daugiau širdį linksmas žiurėjo į einantį tėvą, 
skaudėjo, nėgu Povilą karan iš- kuris pranešė, kad rogės jau pa
leidus; jog Jonas tėvų viltimi se- rengtos ir ėmė pats taisytis. Ap- 
natvėje buvo.

Motina apsirišusi su marginto, kad jau laikas važiuoti.
— _ •____ Y _ 1_______ !• • v___ «• •____ • !• • «■ • •

sitaisęs apžiurėjo visus ir tarė, 
. Jonas* 

užgesino šakalį ir ėmė taisytis' prie motinos priėjo ir jos ran- 
patalą, graibinėdama ant suolo kas ir veidą išbučiavo.
patamsyj. —Laimingai, laimingai sune-

Nejauku troboje pasidarė. Jo- Ii!—tik ir pratarė motina ir ėmė 
" —i;..u «<• lydėti išeinančius.

Pranas išsitraukęs iš po skver
no trumpą šautuvą, pakišo jį į 
roges giliai po šiaudais ir visi 
tuojau susėdo važiuoti.

Vėjas jau nuščiuvo ir skais
tus mėnulis iš už debesų išplau
kė ir viską aiškiai balta šviesa 
nušvietė. Dangus žvaigždėmis 
mirgėjo.

• I

Greitai įvažiavo į mišką. Ska
rotos pušys miegojo, sniegu ap
sisupusios, mažos eglaitės, iš po 
sniego šypsodamos, metė sker
sai vėžių šešėlį. Visi rogėse ty-

nas, aplink save apsigraibęs at
sigulė su visomis drapanomis, 
pasikišęs rankas po galva ir vis 
nenustodamas galvojęs. Sunkios 
mintys jį kankino. Gailėjo jam 
tėvelių, kuriuos jis palikti taisė
si, bet kartu kaž koks dar stip
resnis už tą gailestį balsas jam 
tvirtino: “Eik, eik greičiau, 
perdaug nemąstyk, jog matai 
tėvynė kenčia”. Užsidegė jam 
širdis, kai jis miestelį mate, 
kaip raudonasis, iš kaimyno 
arklį iškinkęs ,atėmė jį ir dar su 
šautuvo buože žmogutį apmu
šė; tuomet jis suspaudęs kumš
tis, norėjo jį pulti, bet Pranas 
nuo to jį sulaikė. O! jis butų 
raudonąjį sulaužęs!

Ir begalvodamas Jonas įsivaiz
dino save Lietuvos kAteivdu su 
šautuvu rankose kartu su drą
sių draugų buriu vejąs iš tėvy
nės neprašytus atėjūnus, be pa
sigailėjimo žudydamas.

Staiga jo sunkius galvojimus 
pertraukė garsus tėvo žodžiai:

—Na, Jonai, tai eini?
—Einu!—tvirtai atsakė Jonas 

ir atsisėdo.— Tai jeigu eiti,, tai 
eiti! —tarė tėvas. Kelkis ir tai
sykis kelionei! — Ir apgraibęs 
degtukus, uždegė šakalį.

—Motin, kelkis, — tarė—Jo
nas vistik eina, taigi pataisyk ką 
nors įsidėti; žiūrėk ir marški
nius įdėk. O tu, Jonai, irgi pa
sirūpink išvažiuot, kol raudo
nieji pas Klimą dar tebemiega; 
aš per mišką pavėžysiu.

Tai kalbėdamas, tėvas išėjo

<" -------—--------------------------- <
Ar Inkstai Daro Jums 

Nesmagumų?
"Mano inkstai darė man nesmagumų. 

Skaudėjo nugarą, buvau nervuotaH, silpnas 
ir ligotas,” sako Mr. Geo. Leavitt, Sublett, 
Hansas. “Ai vartojau Nuga-Tone ir dabar 
jaučiuosi stipresnis ir sveikesnis. Ai ma
loniai rekomenduosiu Nuga-Tone visiems, 
kurie turi silpną ir nuvargintą sistemą.”

Nuga-Tone yra suteikusios tikrą palaimą 
dėl tų, kurie nuolat buvo silpni ir iiblyftkę. 
Jos sutelkė daugiau energijos silpniems ir 
nervotiems vyrams ir moterims, taipgi su_ 
teikė ramų ir atšviežinanti miegą, kurie 
negalėdavo miegoti. Nuga-Tone pataiso ape
titą ir virškinimą. Prašalina pūslės ir inks
tų nesmagumus i keletą dienų, daugelyje 
atsitikimų praAalina užkietėjimą, ganus ift 
vidurių ir žarnų, svaiguli, padaugina silp
niems svarumą. Nuga-Tone atžviežina jė
gą dėl visų kūno organų, jos yra parduo
damos vaistinėse su garantija, kad suteiks 
užganėdinimą.

Tel. Yards 6423
Mockus ir Licberman

LIETUVIAI ADVOKATAI 
75R W. 35 St. 

Kampas Halsted St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

Įėjo. NLkao nenorėjo gadinti 
tylos, kuris apgaubė visą mišką. 
Taip ramu buvo, kad visą kelią 
net kiškio nesimatė. Už geros 
valandos išvažiavo iš miško į 
lauką. Tėvas sustabdė arklį ir 
visi iš rogių išlipo. Jonas tėvui 
ranka® ir veidą išbučiavo ir visi 
nuėjo link ijętoli matomo kai
mo.

Tėvas apsuko roges, dar kar
tą pažvelgė į nueinančius ir su
kirtęs arklį, atgal nuvažiavo.

Musų bėgliai, prisiartinę prie 
pirmos kaimo trobos, sustojo jos 
šešėlyj, o Pranas, išsiėmęs iš po 
skverno šąutuvą šautuvą, per 
petį persi kabino ir priėjęs prie 
lango ėmė barškinti.

Po valandėlės troboje ėmė 
, kažkas kuždėti ir i>asigirdo mie
guistas balsas:

— Kas čia
Pranas buvo viską iš ankstą 

apgalvojęs ir dabar atsiliepė ru
siškai :

—*Otvoriai tam dūbyna!
Šeimininkas šakalį užsidegė ir, 

į priemenę išėjęs, duris atsklen
dė. Pranas vėl rusiškai paklau
sė:

—Našych tavariščei ėst v de- 
revne? (ar musų draugų so
džiui nėra?)

—Ne, tamsta, nėra, nėra; va
kar buvo užvažiavę, bet tuoj už 
miško į viensėdį nuvažiavo.

—Čort, prokliatyj žmuidziak! 
—lyg supykęs išskiedė Pranas 
per dantis ir rusiškai pašaukė 
draugus.

šeimininkas tuoj duris užsi
sklendė, bijodamas neprašytų 
vėlyvų svečių. Dabar Pranas ir 
visi linksmus buvo, nes jie drą
siai per kiemą eiti galėjo.

Išėję iš kaimo niekeno nepa
justi, pasuko dešinėn į mišką, 
kur ėjo kelias. Vietos visiems 
gerai buvo žinomos.

Ir dabar jie traukė į Tytavė- 
nus, kur kaip girdėjo buvo lie
tuvių nebolševikų komitetas, jis 
net padvadas keliaujantiems 
Kaunan dovanojo.

Miškas tyliai snaudė, 
laiką reikėjo eiti per gilų sniegą. 
Visi sušilo ir ėmė kojasi skaudė
ti. Valandėlei sustojo pasilsėti.

Pranas ant išsikišusio kelmo 
atsisėdo ir prakaitą iš po kiški- 
rės kepurės šluostydamas, tarė:

—Kažin pas tą viensėdį už 
miško raudonųjų ar yra, ar ne?

—Kažin?—visi pratarė į jį 
žiūrėdami, taip jie buvo užsiti- 
kėję. Kiek pasilsėję toliau ke-

Visą

Barnard’s Šilk Shop
11253-57 So. Michigan Avenna

CHICAGO-ROSELAN1) _
pasaulio

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešu vi
siems savo drau
gams, pažjsamiems 
i r kostumeriams, 
kad atidariau naujai 
auksinių daiktų 
krautuvę. Taisau 
laikrodžius, priski
riamo • akinius dėl 
jaunų ir senų. "At
silankykite kuriems 
ym reikalas, aš su
teiksiu teisingų pa
tarnavimą.

<

Pirma lietuviška krautuvė audeklinių šilkų, geriausių 
išdirbysčių, visokiausių spalvų, rūšių ir kainų dėl dresių, marškinių 
ir kitų aprėdalų. Kadangi šitas šilkinių prekių Storas yra naujas, 
pertat savininkas šitos didelės šilkų krautuvės p. Bernardas Konto
ras, daro didžiausią pasiaukavimą nupiginime šilkinių prekių prade
dant šiandie, BIRŽėLIO-JUNE 25 d. IKI LIEPOS-JULY 1 <1. tikslu 
plačiau susipažinti su visais kostumeriais, kurie pas jj atsilankys J 
iki LIEPOS 1 DIEN'AI, galės pasipirkti įvairiausių ryšių ir spalvų ' 
šilkų už pusę kainos negu jų pilna vertė kitose krautuvėse arba ir čia į 
perkant kitu laiku. |

Jeigu Tamstoms neparanku asmeniškai atvykti į mano krautuvę i 
pasirinkimui 
mes atvešim 
Chicagos ir 
progos kada 
lankymo.

šilkinių prekių pirkimui — meldžiamo telefonuoti — 
šilkų pasirinkimui tiesiai j Tamstos namus. Kviečiami 
artimų apielinkių lietuviai-lietuvaitčs nepraleisti šitos 
ŠILKŲ KAINOS ATPIGINTOS. Lauksime Jūsų atsi-

JOHN A. KASS 
(JOHN A. KAZAKAUSKAS) 

2045 W. 351 h St. 
Tel. Lafayette 3315

Bernard’s Šilk Shop 11253-57 So. Michigan Avė.
2-ros lubos F. W. Grand Bldg. Tel. Pullman 6789

laivo. Ėjo geroką valandą. Jau 
ir miškas baigėsi. Per retus me
džius jau matėsi viensėdžio tro
besiai. Tai pavojingiausia vie
ta telikusi.

Išėję pamiškėn, vėl visi su
stojo ir pradėjo tartis, kaip.pro 
viensėdj neužmatytiems praeiti. 
Ar eiti, ar palaukti kol mėnuo 
nusileis ir tamsiau paliks. Nuta
rė po du iš karto eiti.

Jonas su Petru išėjo pirmie
ji. Pranas liepė jiems palaukti, 
už tiltelio pamiškėj, anoj pusėj 
viensėdžio lauko. Pirmieji drą
siais žingsniais nuėjo. Jau jie 
laimingai praėjo viensėdį ir ant 
tiltelio susėdo. Dabar jau Pra
nui su Juozu eilė eiti. Ir jie jau 
baigė praeiti, kaip staiga šunes 
sulojo.

Visi pasileido bėgti miško link.
Ant šunies lojimo iš trobos 

išbėgo sargybinis ir, pamatęs 
bėgančius, šovė. Kulka, atsikir
tus į kietą nupustytą kelią, su
zvimbė ore virš pačių bėgančiųjų 
galvų.

Pranas j griovį atsigulė ir šau
tuvą ištiesė. Bet Petrais jį sulai
kė.

—Ko tu čia triukšmą kelsi, 
geriau bėkim.

Ir nubėgo pagūžomis giliau į 
mišką.

Sargybinis dar kartą šovė— 
kulka vėl netoli prašvirbždė, o 
ant šaudymo iš trobos išbėgo dar 
ir ėmė visi vyti ir sustodami 
šaudyti ir rėkti:

—Stoi, stoi!
—Vyrai, prasiskirkit! —tylio

mis prašnabždėjo Pranas ir, pa
bėgęs ir už tankaus krūmo pri
gulęs šautuvą ištiesė:

—Pokšt! —miške suskambėjo 
ir vienas raudonasis aukštielnin- 
kat atvirto.

Petras, kurs už kitus drąses*- 
nis buvo, greit išmestą šautuvą 
pagrobė ir ištiesė į kitą bepuo
lantį. Išsyk du šūviai pokštelė
jo ir vėl vienas puolantis atvir
to. Dar kelis kartus iššovus 
raudonieji bėgti ėmė, o musų 
vaikinai, dar kelis' šuvius palei
dę, paėmė iš antro šautuvo ir, 
pašaukė draugus, kurie visą lai
ką už krūmų lindėjo. Juozas, pri
bėgęs prie Prano parodė jam 
kaklą, iš kurio kraujas tekėjo. 
Pranas griebės už kaklo ir ran
ką sukruvino. Išsiėmęs nosinę 
skepetaitę, nušluostė kraują ir 
įsitikrinęs, kad žaizda negili, už
rišo ir šaliku apvyniojo, kad ne
nušaltų.

.—E išgys!—tarė Pranas ir su 
draugais nuėjo. Reikėjo greit 
iš čia nešintis, kad raudonieji 
sugjžę nebesivytų.

Jau aušti pradėjo kaip jie Ty- 
tavėnus pasiekė. Pirmoj troboj 
paklausę ar nėra raudonųjų, su
žinojo, kad jų čia dar ir nebuvę. 
Visi suėjo pasilsėti, šėimininkė, 
sužinojusi, jog tai savanoriai 
keliauja Kaunan, atnešė pieno 
puodynę ir valgyti pakvietė.

Visi nusivilko, nusiprausė, y 
Pranas žaizdą numazgojo. Pa
valgę ir padėkoję šeimininkei už 
pusryčius išėjo komitetai! pad- 
vados gauti. t

Čia nežiūrint į ankstybą lai
ką, buvo keletą rogių. Susėdę į 
vienas plačias, žemaitiškas ro
ges, dviem arkliais pakinkytas, 
musų narsuoliai, ištrukę iš rau
donųjų nagų, su dviejų šautuvų 
grobiu, dainuodami išvažiavo 
Raseinų link.

Pro užšalusius langus žiurėjo 
mergaitės ir bobelės.

—Tai savanoriai! savanoriai, 
—rodė viena kitai.

Visi buvo linksmi, keliaudami 
į pilį, kur tikrieji tautos vaikai 
būrėsi į pulkus, ginti savo bran
giosios tėvynės, kurią taip žiau
riai mindė azijatų batai.

Išmokit Dressi
Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy-i 
kai knygutes.
Mastei- Dressmaking 

College
J. F. KASNICKA
190 N. State St., 

kamp. Lake St. 10 fl.|

naking

/ W i- '^'7 f1

Padėti savo pinigas nuo 1 d. liepos
Geriausia jums pasidėti i šią Pirmutinę ir 

Stipriausią Lietuvių Valstijinę 
Banka Amerikoje.

2201 W. 22nd SI.
Kampas Leatvitt Street

Chicago, Illinois.

Kapitalas ir Perviršis $350,000.00 
Banko Turtas virš Trijų Milijonų

čia Tamista galite pasidėti savo pinigus ant 3-Čio 
nuošimčio arba gauti 6-tą nuošimtj.

Jeigu neturi musų bankos knygutės, tai ijsiimk ja 
tuojaus, o jei laikai savo pinigus išskleistus keliose vieto
se, tai sutrauk juos vienon vieton, kur žinosi kad busi 
visuomet užganėdintas. Del Tamistos parankumo mes 
patariame kad atneštumet savo bankos knygutes, bile ko
kios bankos, o mes perkelsim Tamistos pinigus su visais 
nuošimčiais j šią METROPOLITAN STATE BANK.

Siunčiame pinigus LIETUVON TELEGRAMŲ, taip
gi prirengiame j kelionę Lietuvon ant geriausių ir didžiau
sių laivų.

BANKOS VAL.: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vakare. 
Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vak.

Į, !■ — II ■ ..................... Į ■ ■ ......... <11 !■■■ ■ ■■

Tegul Jūsų Dukterys ir Sūnus 
Praleidžia Vakacijy 

Laiką Prie 
KIMBALL PIANO

Ateikite j Peoples Furniture Co. krautuves ir pasi
skirkite Kimball pianą pasinaudodami specialiai 
lengvais budais išmokėjimo sau nepadarius jau- 

« čiančių išlaidų.

Kimball pianas yra labiausia reikalingas Jūsų na
muose vasaros sezone — Jūsų Dukterys ar Sunai 
būdami namuose per vakacijas tegul praleidžia tą 
laiką prie Kimball piano. — Nei joks daiktas neturi 
tiek Jiegos dėl išauklėjimo jaunuolių gerais budais 
kaip kad geras pianas. Jus turėdami Kimball pianą 
savo namuose turėsite motiną auklėtoją gerų būdų, 
ir sykiu gali pasitaikit, kad Jūsų jaunuoliai ras ta
lentą su muzika pelnyti sau gyvenimą jai jie nuo pat 
pradžių mokinimos išgirs teisingas muzikos gaidas/ 
su Kijnball pianu. Motina ir tėvas taipgi galės pasi
gėrėti iš Kimball grojiklio piano pasiėmę bile muzi
kos volelį galės skambinti ir klausytis geriausios 
muzikos kuri yra labiausia geidžiama pasiklausyti.

Kimball grojiklių turime labai platų pasirinkimą 
pastebėtinai žemomis kainomis po:

$395, $450, $500, $595, $050, $695
Labai Lengvais Išmokėjimais

Mielai prisiusime Kimball katalogą ir platesnius 
paaiškinimus. Klauskite ar atsilankykite.

TV/0 LARGEst°*^^^===
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PIANŲ KRAUTUVES

4177-83 Archer Avė. 1922-30 S, Halsted St.
Kampas Richmond St.
M. KtZES, Vedėjas

Prieš 19th i Mace
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Klaidos pataisymas
Gerb. “Naujienų” Redakcija!

Tamstų laikraštyje, aprašy
me Sandaros Seimo, įvyko klai
da. Buvo parašyta, jog kalbant 
“Sandaros” kėlimo iš Bostono 
klausime, aš buk pasakęs, kad | 
So. Bostono biznieriai esu pra- j 
siskolinę. Aš nesu to pasakęs. ; 
Pasakiau tik tiek, kad So. Bos
tono lietuviui biznieriui yra 
smulkesni ir bėdnesni, negu 
Cbicagos lietuviai biznieriai.

K. J. Paulauskas.

“Naujienų” pikniko 
darbininkams

Žemiau telpa sąrašas asme
nų, kurie dirbs “Naujienų” pik
nike. Visų žemiau 'įvardintų 
prašome pribūti laiku - apie 
K) vai. ryte.

J. Bielevičia
J. Ročiunas
V. Briedis
Iz Černauskas
W. Čepulis
Petronėlė Dargienė
J. Degutis
P. Dubickas
P. Indrele
Chas, Juršis
A. Juršjenė
J. Jokulmuskas
J, Kaulinas
G. Keras
M. Matulis*
.1. Mickevičius

Towu of Lake
Viena bėda, ne bėda.

Teko Reporteriui išsikalbėt 
su keliais Town of I^ike krau
tuvininkais. Dejuoja žmonės: 
girdi, apsėdo musų apielinkę 
du neprieteliu ,du nevydonu.

—Kas atsitiko, — klausia 
Reporteris.

—Nuo žulikėlių nebegalima 
apsiginti ir nuo bobų, kurio; 
renka pinigus surprise parems.

—Na, bobos ne tokia didelė 
bėda, kaip žulikai.

—Kaip tik priešingai: Židi
kus galima atiduoti policijai, c 
ką padarysi su bobomis?

—Nagi šluotų yra dar Chi- 
cagoje.

—Ak—atsiduso krautuvinin
kai, — lengva pasakyti, bet ne
lengva išpildyti.

—Na, po plynių, kodėl jus 
visi krautvininkai nesusitaria! 
ir visi kaip venas nepasakot 
daug maž tap: kūmutės, tams
tos rengiate pares, tamstos ba- 
liavokite, pačios ir užsimokėki
te. žinoma, reikia; kad visi biz
nieriai laikytųsi tokios sutar
ties.

—Butų gerai — sutiko ir 
vienas biznierius, ir kitas, ir 
trečias. — Reporteris.

P. Miller
J. Mickus
P. Mankus
A. Narbutas
B. Namajuška
V. Pačkauskas
P. Radžiūnas
X. Saikus
R. Saikus
Mrs. R. šaikus
Mrs. V. šmotelienė
B. Skinkis
J. Subačius
P. švelnys
.1. Vilis
Antanina Vilionė
A. Vilis
J. Valiulis

A. Žile.

Bridgeportas
Ketvrtadicnio vakare, birže

lio '23 d., buvo šauktas susirin
kimas Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 36-tos kuopos na
rių, kuriuos Pildomoji Taryba 
išskyrė iš kuopos.

. Susirinkimas šaukta atviru
tėmis. Atėjo tik keletas ypatų. 
Kai kurie jų mėgino plūstis. 
Atėjusieji į susirinkimą atsisa
kė užsiregistruoti ir dėtis į 53 
kuopą, kurią jiems Pildomoji 
Valdyba paskyrė. Taigi susirin
kimas neįvyko. — Report.

Surprise parė numirėliams
Surprise, bunco ir panašios 

parės iki šiol buvo rengiamos 
tik gyviesiems. O į numirėlius 
nekreipta jokios domės, žmo
gus numirdavo ir viskas užsi
baigdavo, reiškia, visos jo lin
ksmybės dingdavo.

Ale jei mums, gyviems, rei
kia linksmybių, tai kodėl gi 
mes užmirštame numirusius?

Taigi atsirado viena gerašir
dė poniutė, kuri sumanė su
rengti surprise parę ir nabaš- 
ninkams. Ir regis, kad ta pa
rė įvyks 9 dieną liepos. Šiai pa- 
rei nutarta susirinkti prie tau
tiški) kapinių, netoli Veleinio 
karčiamos.

Bet kur ir kaip tuos numirė
lius išgabenti? Vienu automo
biliu visų neišveži. O jei palik
si juos gulinčius kapinėse, tai 
koks jiems surprizas bus?

Bet musų rengėjos yra ne 
durnos. Išvežimo darbą jos nu
tarė pavesti reporteriui Kaului.

Numirėliams nutarta nupirk
ti automobilius sedanas. Dar 
reikalingos pinigų sumos nėra 
sukolektuotos, bet tikimasi, 
kad iki 9-tos dienos liepos pa
vyks sukolektuoti. Jei kartais 
nepavyktų sukolektuoti pini
gai ir iki tos dienos, tai gal a- 
tidėsime parę savaitei-kitai.

Buvo taipgi kilęs labai rim
tas klausimas: ką daryti su 
sedanu, jei kaliais nabašninkai 
nepriimtų? Ką tuomet daryti 
su automobiliu?

Po ilgų diskusijų išspręsta 
atiduoti jį poniai R-skienei. 
Dalykas, matote, yra toks, kad 
šiai poniai jau trys parės buvo 
surengtos. Visose jose ji gavo 
dovanų. Ko dar jai truko, tai 
tik automobiliaus. Pavyzdžiui, 
buvo nupirkta pečius, sekly
čios setas ir kailiniai.

....— Rep. Raulas.

ATSAKYMAS P. ŠIMKUI.

P-as .J. Šimkus iššaukė mane 
ristis. Jis pasiūlė man $500, 
leigu aš jį parisiu. Jo iššauki
mą aš priėmiau ir paprašiau, 
kad jis *’ios pinigus sudėtų 
oas p. Jarą, nes žadinys, kaip 
žmones sako, yra sapne radi
nys. Jokių kitų sąlygų p. Šim
kus tada nestatė. Bet dabar, 
kuomet aš jo iššaukimą priė
miau, jis visai kitokią giesme 
užtraukė. Girdi, reikia kad ir 
aš $500 užstatyčiau. Teks p. 
Šimkaus elgimosi parodo tik 
tai, jog jis su savo žodžiais ne
siskaito: viena karta rašo vie
naip, o kitą kartą— kitaip.

Taip dalykams esant aš p. 
Šimkui noriu štai ką priminti: 
paprastai yra priimta, jog pi
nigus užstato iššaukėjas. Pa
vyzdžiui, Marin Plėstina, kuo
met jis šaukė Ed. Lewisą ris
tis, buvo užstatęs $25,000. Jei
gu Lewis butų ritęsis su Plėsti
na ir jį paritęs, tai tie pinigai 
jam butų tekę. Iš Lewiso vi
sai nebuvo reikalaujama, kad 
jis užsistatytų pinigus. Visa 
ką jis turėjo padaryti, tai tik 
pasirašyti kontraktą, jog risis. 
Taip daro ne tik Plėstina, bet 
ir visi tie, kurie šaukia kitus 
ristis. Tai yra sportninkų tai
syklė.

O kai dėl ristynių, tai aš dar 
kartą pakartoju: su p. Šim
kum aš visuomet esu pasiren
gęs ristis. Tegul rengėjai pri
siunčia man kontraktą ir užtik
rina atatinkamą atlyginimą 
(sakysime, tam tikrą nuošimtį 
nuo įplaukų) ir aš mielu noru 
atvažiuosiu ristis. Be to, reika
linga susitarti dėl laiko, nes nė
ra galima ant kiekvieno reika
lavimo atvažiuoti.

Kad p. Šimkus išleido kelio
nei $30, tai jo asmeniškas da
lykas. Yra žmonių, kurie ke
lionei išleidžia ir šimtus dole
rių. Bet tai dar nereiškia, kad 
ir aš tai turiu daryti. Asmeniš
kai bereikalingai keliauti aš 
neturiu nė noro, nė laiko. Ke
liausiu aš tik tada, kuomet 
man bus prisiųstas kontraktas. 
Tąsyk aš žinosiu savo kelionės 
tikslą.

Dar porą žodžių turnamento 
rengėjams. Prašau nepadarę su 
manim sutarties laikraštyj ne
garsinti, kad aš ristynėse daly
vausiu. Tai negražu. Jeigu no
rite, kad dalyvaučiau tuma- 
mente, tai pasirašykime kont
raktą. Tąsyk aš risiuosi ne tik 
su p. Šimkum, bet taipgi su p. 
Komaru arba p. Sarpalium. Tai 
bus geriausi išeistis ir neberei
kės laikraščiuose tuščius gin
čus vesti. —Karolis Požėla.

Paveikslas rodo DEPOSIT- ną pirmuoju ir skaitysis tokiu 
ORS STATE BANK’O Bovviing iki ateinančio sezono. Kalbama 
jaukto (tymo) dalyvius. Skai- lyga priskaito savo nariais 16 
tant iš kairės dešinėn: stovi — bankų.
Adomas Žukas (lietuvis) ir Ja- ’
mes Salaba; sėdi — John Ne- Depozitors State Bank ran- 
mec, John Nikliborc ir James dasi 4701—4703 South Ash- 
Zdarsky. land Avenue, kampas 47-tos

Paveikslas buvo nuimtas kai gatvės. Šis bankas yra Fede- 
Depozitors Banko Bowling ralės Rezervų Sistemos narys, 
jauktas užbaigė lošių sezoną, Bankas samdo keletą lietuvių 
susidėjusį iš 90 lošių. Šis jauk- darbininkų, idant juo geriau 
tas priklauso Southwest Ban- patarnavus savo klijentams lie- 
kierių lygai. Jis pabaigė sezo- tuviams. .

Puikus šokiai p-les UrbiutSs 
naudai.

Ch icagiečiams gerai žinomą 

smuikininkę, p-lę Urbiutę, pir
ma keleto metų ištiko automo
biliaus nelaimė. Ji šiandie ran
dasi Mayo Bros, ligoninėj. Da
bar jaučiasi' kiek geriau, bet 
dar turės pasilikti ligoninėj iki 
spalio mėnesio.
" Jos draugės, priklausančios 
jaunų lietuvaičių seserijai Mu. 
Gamma. Chi Omega, rengia Šo
kių partiją, pelnas kurios eis 
p-lės Urbiutės naudai.

Šokiai įvyks šiandien South 
Side Masonic Temple svetai
nėje, 6400 So. Green st. Įžan
ga pigi.-Bus puiki Blue Bose 
orkestros muzika. • Apie 9:30 
vai. vakaro Paul Ash atsiųs sa
vo lošėjus, kurie linksmins 
publiką. Jaunimas kviečiamas 
skaitlingai atsilankyti.

—Bridgeportietis.

John R. Thompson, savinin
kas keleto šimtų garsiųjų 
Thompsono restoranu, kuris šio
mis dienomis po šešių metų ko
vos su širdies liga, pasimirė sa
vo dvare Lake Forest, ChicaKos 
priemiesty.

Roseland

North Side
Ketvirtadieny, birželio 23 d., 

gavo persk iras p-nai Songailos. 
Perskiros gauta dėl šeiminini- 
nių nesutikimų. Per tūlą laiką 
iki teismo Zigmas Songaila mo

kėjo savo žmonai po $10 savai
tėj. Įvykęs ketvirtadienyj teis
mas nusprendė taip: p. Son
gaila turės išmokėti t buvusiai 
savo žmonai Sofijai Songailie
nei’— dabar p-lei Petruliutei 
— $500 — mokėti po $10 kas 
savaitė,* kol išmokės penkis 
šimtus. —- Reporteris. '

18-tos gatvės apielinkė
Ketvirtadienio naktį (2:30 

vai.) aplaikyta iš Detroito ži
nia, kad “Naujienų” piknikan 
iš Detroito atvyksta tarpe ki
tų Dr. J. Jonikaitis. Atvažiuo
ja taipgi p. Strazdas.

Naujieniečiams bus malonu 
pasimatyti t su svečiais detroi- 
tiečiais. Lauksime jų!

Turime vilties, kad jie sma
giai praleis laiką Chicagoje.

V. P.

• r

Nelaukite Ilgiau
Įsigykit tuojau namu apšildymo reikmenis

Jei manote, kad jūsų namas turėtų būti apšildomas sekamų žiemą.
Juo ilgiau lauksite, tuo daugiau pinigų turėsite mokėti. Veikit tuojau, su

taupyki! pinigų ir bereikalingą rūpestį. Atsilankykit į musų ofisą arba* telefo- 
nuokit, mes atsiųsime savo inžinierių, kuris suteiks apskaitliavimą ir pasakys 
kainas lengvais išmokėjimais.

Mes galime įvesti namų ap
šildymą arba su musų nurody
mu, jus patys galite tai padaryti. 
Mes paskolinsime visus reika
lingus įrankius dėl atlikimo to * 
darbo, ‘taipgi duodame dykai 
planus.

Mes taipgi užlaikome pilną 
pasirinkimą garantoto plumbin- 
go, labai pigiomis kainomis. Mu-

- sų visas tavoras yra pilnai ga
rantuotas. Jei nupirktas nuo 
musų tavoras nebus užganėdi
nantis, mes išmainysime i kitų 
bile kada, arba grąžinsime jums , 
pinigus.

Pabandykit pas mus pirm 
negu pirksite kur kitur, ir mes 
darodysim jums, kad mes esame

ta kompanija, kuri gali su jumis paryti biznį.'
‘Tikrai žiūrėkit musų tikro vardo ir vietos. Musų krautuvė yra 1 blokas ilgu

mo, 1 augštOj rytinėj pusėj State St., netoli 22 St. Yra didelė iškaba ant vir- 
viršaus su sekamu užrašu:

z ♦ ¥ ( . /

M. Levy Company
Chicago didžiausia krautuvė plumbingo ir namų apšildmo reikmenų

Kampas 22nd O. State Streets
Phone j visus departmentus Calumet 0644 ir 0645

South Chicago SKyrius
9300 Commercial Avenue

Tel. Saginaw 4847
Atdara vakarais iki 8, nedėlioj iki 1 po pietų 

Musų pardavinėtojai kalba lietuvišaki
S- "" '    " * ■■■■■H I — Į . ■ I L ■ H ,     „ ...................... ... . ,,^jj

g Palaikymui puikių į 
i; plaukų naudok

____________ 9____________________

Tel. Boulevard 0214
Plumbing,. Heating

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

4604 So. Paulina St^ Chicago, III.

Surpaipių parė

šiandien rengiama surpai
pių parė. Rengia ją brolis bro
liui. Abu žino apie parę jau 
bent porą mėnesių. Parė įvyks 
name ant K12 gatvės, tarp In
diana ir Michigan avė. Munšai- 
nė upeliais plauks. — Rep.

RAYMONDAS ZIMONTAS 
UŽBAIGĖ HIGH SCHOOL

Virginia 0777
IT PAYS WJTH

S I G N S
TO ADVERTISE 

See L. Išange
4104 Archer Avenue

/— 1 11 1 11 "i

Phone Lafayette 7672
FRANK N. Z1NTAK 

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
1814-34 W. 33 Place

—i______
žinomų gerai Chicagiečiams 

Dr. A. ir J. Zimontų sūnūs, 
Raymondas Zimontas užbaigė 
įlydė Park High School. Jau
nasis Zimontas seks savo tėve
lio pėdomis—stos Ghicagos uni
versitetan mokintis dentisteri- 
jos. Jaunasai Zimontas sveikas, 
drūtas, gabus mokinys ir ne
mažų gabumų pianistas. Daug 
pasisekimo p. Zįmontui.

—M. J—ne.

DARBAS IR 
PRIPAŽININMAS

z1.......... . ■ " ... ■ X
Phone Central 1110 

Res. Canal 0403
JOHN S. RYBICKI 

ADVOKATAS 
54 W. Randolph St. 

Room 607 Woods Bldg.

Draugijų Valdybos 1927 m.
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 

TAUTIŠKO KLIUDO valdyba 1927 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3422 So. 
Ix)we Avė., pag. Adolpas Vainaus
kas, 3548 So. Union Avė., nut. ra’t. 
S. Kunevičia, 3220 So. Union Avė., 
fin. rašt. J. Grinius, 723 W. 34 St., 
kontr. rašt. F. Kaspiras, 3534 So. 
Lowe Avė., kas. Jonas Žilvitis, 3308 
So. Emerald Ave„ teisėjas Steponas 

. Dilius, Liet. Auditorijos atstovas 
P. Lėtukas, apiekunai kasos: J. 
Mačiulis ir J. Paškevičia.

S1MANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1927 m.: pirm. T. Janulis, 
3430 So. Morgan St., pirm. pag. 
Aug. Jankauskas, 3232 Emerald 
Aye., nut. rašt. P. Kilis, 941 West 
34 St., turt. rašt. A. Kaulakis, 3842 
So. Union Avė., kontr. rašt. J. Sta
naitis, 6918 So. Maplewood Avė.,

ižd. J. Racevičia, 3326 So. Union 
Avė., iždo grobėjai: J. Krikščiūnas, 
3157 Emerald Avė. ir Iz. Masaitis, 
3211 So. Union Avę., maršalka J. 
Petrolevičia, 843 W. 33 St., knygyno 
prižiūrėtojai: F. Valančius ir V. 
Stonkus, 1819 S. 50 Avė., Cicero, 
III., direktorius Auditorium Bend- 
drovėj T. Janulis.
Susirinkimus laiko kiekvieną mėne

si kas pirmą sekmadienj, 12 vai. die
ną, Cricagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj, 3133 So. Halsted St.

Vienatinis taisiklingas da
lykas yra, pirmiausiai atlik
ti darbą, o kitas dalykas, to 
darbo pripažinimas. Kuomet 
Lindbergh skrido į Europą, 
jis visai nemanė apie kredi
tus, didelį jo sutikimą ir 
garbę. Jis norėjo atlikti di
delį darbą aviacijos srityj.

37 metai atgal Joseph Tri- 
ner pradėjo išdirbinėti Tri- 
nerio Kartųjį Vyną, jo visa 
mintis buvo atkreipta, kad 
suteikus daugiausiai pagel- 
bos savo viengenčiams ir pa
gaminus pirmos rųšies gy
duoles, pripažinimas to dar
bo buvo tiktai antraeilis da
lykas. Suprantama, kredi
tas irgi buvo jam atiduotas, 
nes Trinerio Kartusis Vy
nas suteikė pagelbos tūks
tančių tūkstančiams ken
čiančių. Bandykit jas nuo 
užkietėjimo vidurių, prasto 
apetito, nevirškinimo, gal
vos skaudėjimo, gasų vidu
riuose ir persitikrinkite pa
tys! Prisiųskite 15c, gausi
te sampelį nuo Joseph Tri- 
ner Company, 1333^57 Ash
land Avė., Chicago, III. Šią 
vasarą uodų bus daugį nes 
pavaęaryj buvo daug lie
taus. Trinerio Fli-Gas už
muša juos iš sykio, 1 pante 
75c. paštu 90c.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 1927 
m.: pirm. K. Deivis, 5648 South 
Bishop St., tel. Republic 7411, pirm, 
pag. I. Kačinskienė, 6821 South 
Rockwell St., nut. rašt. J. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., fin. rašt. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, UI., kasos globėjai: O. Gu- 
žauskiene, 5005 So. Trepp Avė. ir 
S. Skridulienč, 1517 So. 49 Ct., 
Cicero, III., maršalka P. TiŠkevičia, 
7009 So. Washtenaw Avė., kasierius 
A. čėsna, 4501 So. Pauliną St., tel. 
Boulevard 4552, ligonių komytetai: 
O. Devieni, 5648 So. Bishop St., K. 
Dauda, 2146 W. 23 St.
Laiko susirinkimus kas antrą ne- 

dėldierfj 1 vai po piety.

SUSIVIENYJIMO LIETUVIŲ NA
MŲ SAVININKŲ ant Bridgeporto 
valdyba 1927 m.: pirm. S. Mažeikis, 
3149 So. Halsted St., pirm. pag. 
J. Mineikis, • 3219 So. Wallace St., 
nut. rašt. D. Gulbinas, 3144 South 
VVallace St., turt. rašt. A. Lazaus
kas, 3339 So. Union Avė., kontr. 
rašt. A. Raduskas, 3328 Auburn 
Avė., iždininkas A. Bugailiškis, 
3389 So. VVallace St., advokatas J. 
W. Zacharevičia, 903 W. 33 St. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą

trečiadieni mėnesio.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠ. ir PASIL. KLIUBO valdyba 
1927 m.: pirm. J. Makrickas, 4036 
Brighton PI., pirm. pag. V. čepelis, 
1654 N Robey St., rašt. M. Crepul, 
3227 Le Moyne St., Ųn. *rašt. J. 
Radišauskas, 5124 Dakin St., 
kontr. rašt. P. Labanauskas, 1351 
Dean St., pag. M. Krajauskas, 1750 
Wabansia Avė., marš. M. Žiūkas, 
1354 N. Paulina St., kas. L. Striu- 
pas, 3636 North Avė.
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VINCAS JOKUBAUSKAS 
(Willian» Jacobs)

Likosi palaidotas birželio 
June 23 <1., 1927, šv. Kazi
miero kapinėse. Širdingai ta
riame ačiū visiems dalyvavu
siems laidotuvėse musų sū
naus, kaip tai: giminėms, 
draugams, pralotai Krušui, 
graboriui O. A. B rady Bros. 
Dar tariam širdingai ačiū vi
siems.

Liekame nuliūdę,
Tėvai Jakubauskai, 
broliai ir seserys.

LACHAVICZ
IJetuvis Grahorius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. ( anai 1271 
ir 2199

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL. i

J. F. BADŽIUS
PiKiatisias Lietuvis 
Graborius Chicagoje

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

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

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4053

Simpatiškas —
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 

Bgesnis Už Ki- 
Patarnavi-

mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4010 
SKYRIUS 

4117 So. Fairfield Avenue, 
Tel. I.afayette 0727 

SKYRIUS 
1110 Sb. 49 Ct., (’icero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

A. PRABISH
GRABOKIUS

Automobiliai 
visokiems rei-’ 
kalams. Pa
šaukus nakt| 
greit sutei

kiam patarna
vimą.

2205 Lake St.
Phone Melrose®

Melrose
Park, III.
Park 797

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illnesshasclaimedyouforavictim, 

if your healthis poor, your vitality low, 
build back robust health with Tanlac.

It is nature’s own body builder, made 
from roots, herbs, and barks. Over 52 
million bottles already sold.

Many thousands of happy healthy 
folks owe their present sparkling health 
to Tanlac. Some oi these are yourown 
neighbors. They’ll gladly tell how 
Tanlac restored them to robust health. 
Over a hundred thousand lettera from 
grateful friends are on file thanking 
Tanlac for the good it has done.

Your druggisthas Tanlac. Getatrial 
bot tie today, and start on the road back 
to vigorous, sturdy health.

TANLAC
FOR YOUR HEALTH

Garsinkitės Naujienose

Tarp Ghicagos

Lietuvių

Rytoj “Napjieny" 
Piknikas

Skaitlingiausios žmonių mi
nios suvažiuoja “Naujienų” 
piknikuosna. Iki šiol viena yda 
pasireikšdavo tuose piknikuo
se, būtent' ta: visai mažas su
važiavusių žmonių skaičius te

galėdavo girdėti prakalbas ir 
į kitus programo punktus išpil- 
, dant.

Šiemet, pagalba “garsiojo kal
bėtojo” — loud speaker’io, ga
lės girdėti netik kiekvieną dai
ną, neti'k kiekvieną juoką, kal
bą, bet ir kiekvieną žodį, kiek
vieną garsą visi, kurie tik bus 
černausko darže.

Jau buvo keleis atvėjais mi
nėta apie įvairius programo 
punktus. Pasilieka dar vienas 
būtent tas, kad piknike kalbės 
“Naujienų” redaktorius Pius 
Grigaitis.

Ne vien Chicagos—visos A- 
merikos lietuviai žino, kad 
'“Naujienų” redaktorius yra 
gabiausias lietuvių kalbėtojas 
Amerikoje. Bet ir kalbėtojai, 
kaip muzikai, dainininkai, lošė
jai, pasirodo visu savo gabu
mu, visų savo jėgų įtempimu 
tada, kad yra didelės klausyto
jų minios. Kalbėdamas tokiai 
žmonių miniai, kokia bus 
“Naujienų” piknike, Grigaitis 
subytis patį Grigaitį, kalbėjusį 
kada nors kuriame kitame su
sirinkime.

Reikia tečiaus pasakyti, kad 
ir “Naujienų” redaktoriui teks 
pirmą kartą kalbėti savo gyve
nime per loud speakerį.

Patogus Nuvažiavimas 
Naujienų Piknikai!

Roseland Bottling Co., 251— 
253 Kast 115th Street (Tel. 
Pullinan 5625), kurios savinin
kas yra p. Sudent, sutiko duoti 
keturis didelius trekus nuveži
mui žmonių “Naujienų” pikni
kai) į Čerhausko daržą. Tuose 
t rokuose galės sutilpti keletą 
dešimtų ypatų kiekviename.

Užsisakykite vietą tuose tre
kuose iš kalno. Užsisakyti ją 
galima:

Roselande: Roseland Bottling 
Co., 251—253 East 115th St. 
Tel. Pullman 5625.

18-ta gatvė: “Naujienose”, 
1739 S. Halsted st. Tel. Rose- 
velt 8500.

Bridgeporte: Aušros knygy
nas, 3210 So. Halsted st. Tel. 
Boulevard 9663.

Town of Lake: p. J. J. Zolp, 
1559 S. Paulina st. Tel. Yards 
0145.

West Pullmane: K. Pocius, 
725 West 120 st. Tel. Commo- 
dore 0768.

Trekai sustos ir paims va
žiuojančius sekamuose vietose: 
prie Strumilos svetainės, 158 
E. 107th St., Roselande; prie 
Aušros knygyno, Bridgeporte; 
prie “Naujienų’’, 18-tos gatvės 
apielinkėj; ir prie J. J. Zolp 
real estą te ofiso, Tovvn of 
Late.

Bukite pažymėtose vietose 
lygiai 9 vai. ryte.

Pastaba: Mano ofiaas dabar* randas) 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH
OPTOM’ETRISTAS

L' H 1v

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAb
Palengvins aklų Įtempimą, kuri) 

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

4712 So. Ashland Avr.
Bealevard 7589

Pranešimas SLA. 3G
kp. nariams

Šiandie, birželio 22 d. 1927 
m., musų kuopa taix> priimta 
atgal į Susivienijimą ir jai su
grąžintos visos teisės. Specia
liam susirinkime, kurį sušaukė 
Pildomosios Tarybos įgaliotinis, 
gerb. S. E. V i ta i t is, kuopa iš
sirinko naują valdybą, kuri su
sideda iš sekančių žmonių: Ad. 
Micevičiaus — pirmininko, K. 
Vilkevičiaus — vice-pirminn- 
*ko, J. Balčuno — finansų raš
tininko, M. Vaidylos —proto
kolų raštininko, Sholio — iždi
ninko, M. Kemėšienčs, Bračiu- 
lio ir Skama raiko — iždo glo
bėjų, Dr. Naikelio — daktaro- 
kvotėjo, F. Bradchulio — orga
nizatoriaus. Ligonių lankyto
jais išrinkta M. Kemėšiene ir 
J. Jakubauskas.

šie naujieji 36 kuopos vir
šininkai jau eina savo parei
gas ir kuopos nariai yra kvie
čiami kooperuoti su jais ir 
ypatingai rūpintis, kad nė vie
no nebūtų užvelkami mokes- 
niai, nes nuo to priklauso na
rio teisė naudotis apdrauda.

Kuopos susirinkimas skaito 
reikalinga dar tarti keletą žo
džių dėl tos suirutės, kurią pir- 
miaus keldavo tam tikri as
mens musų kuoix)je ir kurią jie 
mėgina tęsti ir toliaus tarpe 
narių. Jų apgailėtini darbai 
jau privedė prie to, kad SLA. 
Pildomajai Tarybai teko dary
ti tardymą ir laikinai suspen
duoti kuopą. Dabar jie atsisa
ko Pildomos Tarybos patvarky
mo klausyti ir siuntinėja na
riams laiškus, kurstydami prie
šintis organizacijos viršinin
kams. Del šitokio jų veikimo 
mes turime pareikšti:

1) Kad Juknis, Lietuvninkas 
i kiti buv. 36 kp. valdybos 
nariai jau nebėra valdyba. Jie 
buvo suspenduoti ir kai kurie 
jų, Pildomosios Tarybos nuo
sprendžiu, yra išskirti iš 36 
kuopos;

2) Kad atvirai pasipriešin
dami Pild. Tarybos patvarky- 
n ui ir atsisakydami įteikti jos 
įgaliotiniui kuopos turtą,a jie 
atliko naują ir dar sunkesnį 
nusikaltimą, negu visi pirmes- 
nieji jų prasižengimai prieš 
organizacijos tvarką; ir

3) Kati kiekvienas kuopos 
narys, kuris sąmoningai remtų 
tokį neteisėtą tų žmonių elgi
mąsi, butų jų nusikaltimų dali
ninkas.

Todėl visi 36 kuopos nariai, 
kurių nėra išskyrusi iš šios 
kuopos Pildomoji Taryba, yra 
įspėjami neiti į Juknio, Lie* 
tuvninko ir jų sėbrų šaukia
mus mitingus ir neduoti jiems 
mokesnių, bet kreiptis visais 
36 kuopos reikalais tik į tuos 
kuopos viršininkus, kurie buvo 
išrinkti šiame susirinkime.

Kaip visa 36 kuopa, taip ir 
jos naujai išrinktoji valdyba 
yra pasiryžusios nuoširdžiai 
darbuotis Susivienijimo labui, 
vadovaujantis organizacijos 
konstitucija ir josios teisėtųjų 
viršininkų nurodymais. Kiek
vienas mėginimas kelti kuopo
je netvarką, laužyt SLA. įsta
tus arba niekinti vadovaujan
čias jo įstaigas bus griežtai 
stabdomas ir bus dedamos pa
stangos atsteigti narių tarpe 
tą broliškumo dvasią, kurią au
klėti yra vienas svarbiausiųjų 
Susivienijimo uždavinių.

Taigi, atsikratę nuo vaidų 
kurstytojų, stokime visi į dar
bą!

SLA. 36 kuopos Valdyba:
Ad. Misevičius—pirm.
K. Vilkas — vice-pirm.
M. Vaidyla — sekret. / 
J. Balčiūnas fin. rašt. 
J. Solis — iždininkas 
A. Bračiulis — organiz.

Iždo globėjai:
M. Kemėšiene
F. Skamarakas 

Ligonių laikytojai:
J. Jakubauskas
M. Kemėšiene.
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BridgfiDortas
Reporterio vargai.

Eina vakar Reporteris Hals- 
tričiu ir girdi:

— Palauk tamsta, mato rodosi, 
kad esi Naujienų” Reporteris?

—Taip, o ką norėtum pasa
kyti?

—Kam jus, naujieniečiai, už- 
kabinė.jat vis musų pralotą ir 
p-lę Pauliną? Kam k i Šatės į 
kitų reikalus? Ir taip jau kal
bų užtenka: kur tik eini, kur 
pasiklausai — vis pralotas ir 
Paulina; tartum ant svieto ne
bebūtų nieko daugiau, kaip tik 
jiedu.

Reporteris mėgino žmogui 
paaiškinti, kad asmeniškai jis 
nei praloto, nei p-lės Paulinos 
nepažįsta, kad jis nieko prieš 
juos neturi; kad jis tik sten
giasi kai kaka parašyti apie tai, 
ką nugirsta žmones kalbant, ba 
yra pasamdytas žinioms (ypač 
iš lietuviško gyVcnimo) rinkti. 
Reporterio pastangos betgi vel
tui: žmogus tęsė savo:

—Žinai, kad musų pralotas 
yra aukštesnis už visus lietu
vius kunigus....

— Tai kas iš to?
—Na, jis turi turėti žmonių, 

kurie apžiūrėtų ir bažnyčios 
reikalus ir klebonijos. Ot ir ki
ti didžiūnai, svietiški, — tie da
gi stalan nesėda be daktaro. 
Daktaras ir pulsą apžiūri ir krau
jo spaudimą išekzaminuoja. Mu
sų pralotas taip aukštai nckila, 
bet gaspadorystė, kurią jis pri
žiūri, yra visgi ne maža, ir to
dėl jis turi pagelbininkus ir pa- 
gelbininkes laikyti — vienus 
prie pečiaus, kitus prie svečio, 
kaip tas lietuvių pasakymas ei
na.

—»Na, tegul ir turi, man tai 
nerupi — mėgino Reporteris at
sikratyti parapijoną. Bet ne 
taip lengva buvo:

—Jis apseina su mažai darbi
ninkų. Na, ar nesučėdija para
pijai pinigų?

—Labai gerai...
—Ale ko jus kabinatės prie 

praloto? Sakote, kad Paulina 
ir farmą prižiūri. Na, ir pri
žiūri, viską apdirba, žolynais 
apsodino takelius. Tai ji dirba, 
o ne jus.

—Tegul ir dirba...
—Ir dirbs. Vis tiek p-)ės 

Paulinos pralotas nepaleis, ne
žiūrint kad ir jus, ir kai kurie 
nenuoramos parapijonai kažin 
ką pliaukšite... Jus velik dau
giau nerašinėkit. Pralotas ži
no, ką jis daro, jis žino kokius 
darbininkus atleisti, o kokius 
palikti. O jei jus nesiliausit la
šinėję, tai pralotas patrauks 
“Naujienas’’ į sūdą.

Parapijonas, pasakęs tai, kas 
buvo susikaupę ant jo širdies, 
nuėjo savo keliais. O reporte
ris pradėjo galvoti apie savo 
bėdas: nerašyk apie tą, nera
šyk apie kitką — apie ką gi, 
po plynių, belieka rašyti? O 
rašyti jis turi: iš to duoną val
go. —Reporteris.

Biznierių ir profesionalu 
< atydai

* _•________ ■____________

Lietuvių biznierių ir profesi
onalų reikalai gali būti tinka
mai aprūpinti jų pačių sujung
tomis pajėgomis. Tam reikalin
ga atatinkama orgnizeija yra: 
Lithuanian-American Chamber 
of Commerce,

Daug profesionalų ir biznie
rių jau įsirašė į tą organizaci
ją, bet pageidaujama yra, kad 
nepasiliktų nė vienas, kuris ten 
nepriklausytų. Ir palengvini
mui prisirašyti ton organizaci- 
jon Valdylai nusprendė, kad į- 
žanginė ir metine mokestis 1927 
metams butų, prisirašantiems 
iki liepos 1, 1927, tik $5.00.

Prisirašyt galima pas Finan
sų Sekretorių, J. J. Hertmana- 
vičių,’ Universal State Banke.

Lithuanian-American Chanir 
ber of Commerce varde,

J. J. HertmanaviČius.

Mamuette Manor
Naujas biznis.

W. H. Kclps and Company 
—-lietuviai real estatininkai— 
atidarė ofisą adresu 2419 West 
69-th st., Chicago. Telefono nu
meris 8099.

Iškilmingas ofiso atidarymas 
ir biznio pradžia buvo vakar 
ir šiandien. •

Apielirikės gyventojai yra 
maloniai kviečiami užeiti į ofi
są, susipažinti su nauju kaimy
nu biznierių.

P-as Kelps pirmiau dirbo su 
p. Pietkevicz.

Ofisas varys platų real esta- 
te darbą: ims kontraktus namų 
statymui, rendavos butus, pa
rūpins paskolų, priiminės ap- 
draudą. v

- Bridgeportas
Pirm keleto dienų “Naujie

nose” buvo pranešta apie ne
susipratimus ]>-nų Malinauskų 
šeimynoje, 3252 So. Halsted 
Street.

Ketvirtadienyj buvo jų ne
susipratimai nagrinėti, rodosi, 
domestic relations teisme. — 
P-ai Malinauskai susitaikė.

—Reporteris.

Town of Lake
Nebegali apsiginti nuo vagilių

štai keletas žinių:
22 dieną birželio išplėšta 

garadžius p-no S. Balčiūno, 
4537 So. Hermitage avė.

Išplėštas garadžius p-no Vi
liaus, 4545 So. Hermitage avė., 
nuimti automobilio tairal.

Išdaužyta langai p-no Kulp- 
šo, namo, 4543 So. Hermitage. 
avė. Mat p. Kulpšas pajuto 
plėšikus kaimyno garadžiuj ir 
Isukėlė triukšmą. Plėšikai iš
daužė langus kerštaudami už 
pastojimą kelio jų nevykusiam 
darĮjuj.

Padarė hold ui), atėmė pini
gus iš jaunojo p. Gurskio, ku
ris gyvena 4522 So. Hermitage 
avė.

Naktį iš ketvirtadienio į pen
ktadienį, tiksliau pasakius, 
penktadienio ryte sugauta po
ra vaikėzų su maišu kei'ksų, 
pavogtų nuo krautuvių, ku
rioms buvo atvežti, čia suminė
ta tik keletas vagysčių. Jų yra 
daug daugiau.

Visos šios piktadarybės pa
pildyta, galima sakyti, tik vie
nos savaitės bėgiu ir kuone 
vienoj gatvėj. Vietos gyvento
jai žino, kas yra tie žulikėliai. 
Vienas jų yra jaunas lietuvis 
vaikėzas, kitas — lenkutis.

Kai kurie vietos gyventojai 
jau ne kartą perspėjo tų vaikė
zų levus. Bet tėvai, užuot su
stabdę, sudraudę savo vaikus 
nuo nelemto darbo, iš'koliojo, 
išplūdo tuos žmones, kurie 
perspėjo.

Kadangi gyventojų skundas 
tėvams nieko negelbėjo, tai jie 
nutarė griebtis kitokių prie
monių kovai su plėšikais: jie 
prašo visus žmones, kurie yra 
nukentėję dėl paskutinių laikų 
piktadarybių, užsiregistruoti 
13-tos wardos boosterių kliube 
Jei policija snaudžia, jei ji ne
nori ar negali poros vaikėzų 
suvaldyti, tai piliečiai suras to 
kių valdininkų, kurie pajėgs 
suvaldyti. Nachališkumas žuli- 
kėlių perėjo rubežius ir jau me
tas juos padėti ten, kur to
kiems paukščiams yra specia
liai vieta įrengta. Tik reikia, 
kad daugiau piliečių savo var
dus paduotų.

Iki kokio laipsnio žulikėlių 
nachališkumas daeina, galima 
spręsti kad ir iš sekamo pavyz
džio: p-nui Zahirskiui, 4512 
S. Wood st. buvo atvežta ang
lies. Tą patį vakarą vagiliai šią 
anglį išvogė. Tūlo bučerio ga
radžius jau tris kartus apiplėš
tas.

Tovvn of Lake piliečiai ir 
šiaip gyventojai privalo parei
kšti savo valią. Užregistruoti 
savo vardus ir pavardes jie ga
li taipgi p-no J. J . Zolpio ofi
se, 5449 S. Paulina st.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

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

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA: 

2226 MarHhal) Blvd.
TELEFONAS CRAWFORD 1480 

TELEFONAS CANAL 9464

CLASSIFIED ADS.
ta—

Announcements
____________Pranešimai___________

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

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bo Amerikoj pusmetinis susirinki
mas į^yks nedėlioj, birželio 26 d., 
Mildos svet., 1 vai. po pietų. Visi 
malonėkite laiku susirinkti ir nau
jų narių atsivesti. —A. Zalagenas.

Harvey, UI. — Harvey Lietuvių 
Amerikos Kliubo susirinkimas įvyks 
26 <!. birželio, paprastoj svetainėj. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Taigi na
riai esat kviečjami skaitlingai su
sirinkti, o durim daug svarbių rei
kalų aptarti. Be to reikia užsimo
kėti užvilktus mokesnius.

A .L. Skirmont, eekr.

SLA 183 kp. Jaunuolių Orkestro 
nariai šiandien, birželio 25 d., 3 
vai. po pietų visi bukite p. Conra- 
do Photo Studijoj, 3130 S. Halsted 
st. Jaunuoliai, kurie grajijat du, 
tris instrumentus, atsineškit visus. 
Taipgi bukite visi SLA 183 kuo
pos nariai ir kartu su orkestrą nu
siimsiu) paveikslus. —Valdyba.

PRANEŠIMAS
Vasarinė, laike vakacijų, mokyk

la atsidaro vaikams ir mergaitėms 
nuo -1 iki lt metui amžiaus, Ray- 
mond Chapel, 816 W. 31 st. Mo
kykla prasidės nuo birželio 27 d. ir 
tęsis iki 29 <|. liepos mėnesio, t. y. 
epr penkias savaites kiekvieną die
ną apart šeštadienių nuo 9 iki 11:30 
iš ryto.

Ypač lietuviai gyvenantis šio 
apylinkėj maolnėkitc siųsti savo 
apylinkėj malonėkite siųsti savo 
kinti ir tėvai busite užganėdinti.

Komitetas.

Personai
r_____ Asmenų Ieško________

PAIEŠKAI] partnerio prie biz
nio bučernės ir grosernės su ma
žai pinigų. Nemokanti išmokinsiu. 
Vieta yra nebloga, lietuviais apgy
venta. Banda pigi — $45. Biznie
riui ir visą galiu parduoti.

šaukit:
Boulevard 3379

PAIEŠKAU moters apsivedimui nuo 
35 metų iki 50 metų. Nedaro skirtu
mo kiek turėtų vaikų. Turi būt laisvų 
pažvalgų. Aš esu 44 metų, mechani
kas ir tinkantis j bile kokį biznį. At
sišaukite per laišką įdedant savo pa
veikslą ir kitas informacijas apie sa
ve. S. J. M. Box 958, Naujienos.

JOE NAGA IT! S, paieškai) savo 
sunaus Joe Nagaičio su kuiruom 
gyvenau Cicero, III. Aš esu blogam 
padėjime, jau 6 mėnesiai kaip ser
gu, neturiu nei cento. Mielas sūne
li norėčiau pasimatyti nors prieš 
mirtį, arba duok man pagelbą. 
Girdėjau, kad gyvena Kenosha, 
Wis. Atsiliepk ar kiti jį pažįstanti 
praneškite man.

JOE NAGAITIS, 
4412 S. Wood Sh 

Chicago, III.

DAKTARAS Chiropraktorius 
Chicagoj ieško pusininko arba 
parduos ofisą; gera praktika. 
Važiuoju atostogoms Lietuvon. 
Kreipkitės laišku Naujienos. 
Box 962.

Help Wanted—Male-Female
________ Pyk!ninl(!| Reikia________

PAIEŠKAU vyrų ar merginų, 
apsipažinusių gerai su Chicaga ir 
vartojančių keletą kalbų. Uždarbis 
gali būt 5 iki 10 dolerių dirbant va
karais. Smulkmenas sužinosite kas
dien.

P. CONBA1) STUDIJOJ 
3130 S. Halsted St.

Help Wanted—Female
parbininkjų Reikia

REIKIA moterų dėl karpymo bal
tų skudurų. Tiktai tos kurios turi 
patyrimą tegul atsišaukia. Darbas 
nuo šmotų. American Sanitary Rag 
Co., 1415 Dayton Avė.

REIKALINGA slenografė į real 
esiale ofisą. Turi suprasti darbą. 
Rozenski—Lėinont and Co., 6300 S. 
Weslern avė. Tel. Prospect 2102.

Help Wantcd—Malė
^^^Darbininku Reikia
REIKALINGAS patyręs virėjas 

(cook) dirbti vakarais, vyras ar 
moteris. 3517 S. Halsted st.

Help Wanted—Malė 
Darbininką Reikia

REIKIA boilerių beilavimui maišų 
skudurų skalbykloj. Turi būt paty
ręs ir mokėti skaityti ir rašyti. Tin
kamam vyrui gera alga. American 
Sanitary Rag Co., 1415 Dayton Avė.

REIKALINGI pardavėjai, kurie 
užsiima ^pardavimu vaistų po namus. 
Geri vaistai, lengva parduoti. Mid 
West Parmacy, 4135 Archer Avė.

frurnfehed Rooms
KAMBARYS RENDON, dviem vy

ram. Naujos mados įtaisymai. Tel. 
Boulevard 2035.

RUIMAS ant rendos, ant antrų 
lubų iš fronto. 4345 So. Fairfield 
avė.

RENDAI didelis kampinis Storas. 
Taipgi turiu rendai 5 kambarių f Iš
gyventi. Renda $40.00. 1626 W. 35th 
St., Chicago.

LIETUVIU HOTELIS
Pigiausia vieta dėl darbininkų 

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

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

KAMBARIS rendai vaikinui, su 
valgiu arba be valgio. Yra ir ga
ražas. 2 lubos. 3225 S. I>owe avė.

DIDELIS, gražus kambarys ren- 
don dėl 1 arba 2, 1 fl. 3011 Eme- 
rald avė. Phone Boulevard 10192.

RENDAI kambarys vyrams su 
valgiu ant savaitės $7, be valgio 
$1.50. 703 W. 21 Place. Iš franto 
ant paskutinio aukšto.

RENDON 1 kambarys vienam 
ar dviem. Šviesus, vana, graži apie- 
linkė, švariam žmogui/ 4517 So. 
Rockvvell St. 2 flpOr. Lafayette 
0541. _______________

renMin puikus ruimas vaiki
nui, be valgio. 4236 S. Maplcwood 
st. 1 fl.

RUIMAS rendai vienai arba dviem merginom jrba moteriai. 2 
lubos. 3002 S. Enieraid avė. Tel.
Yards 6231. •

For Rent
PARENDAVOJIMUI krautuves 

vieta su visais rakandais, tinka bile 
bizniui, 3820 So. Wallace St., ir už
pakalio.

RENDON automobilių repaiša- 
pis, didelioj Brighton Park lietu
vių kolonijoj, už prieinamą ren- 
dą. Geistina, kad butų lietuvis me
chanikas. 4406—08 S. Western avė. 
Tel. Virginia 1162. Matykit savi
ninką S. Diokas.

RENDON Storas, tinkamas dėl 
visokio biznio, . renda prieinama, 
2555 W. 69 St. Tel. Hemlock 0795.

_______ Automobiles_______

Skaityk ir kitiems 
pasakyk!

Parsiduoda labai pigiai ir labai ge
ras automobilius, 4-ių pasažierių 
coupe. šis automobilius yra beveik 
naujas, mekpr.iškai yra “perfect”, 
nereikės pridėti nei dolerio prie pa
taisymų, beveik nauji “robai’. Daly
kas yra tame: — savininkas gavo šį 
automobilių mainais ir neturi kur pa
dėti dviejų karų, tai neatbūtinai turi 
parduoti, čia yra milžiniška proga 
kuriems reikia gero automobiliaus.

Apie kainą ir išlygas tai greitai 
susitaikysime, tiktai neatbūtinai tu
rite pamatyti šį karą. Aš priimsiu 
mainais ir lotą, nepaisant kur jis bu
tų, bile tiktai Chicagoje, jeigu reikės 
primokėti dar “cash’, tai aš primo
kėsiu, nes tai yra mano užsiėmimas, 
namų statymas.

Aš manau kad Chicagoj yra daugy
bė tokių, kurie turi kur nors užsili- 
kusį lotą ir nieko negali su juo veikti, 
tuom tarpu garas automobilius butų 
jiems naudingiau, tai tokiems tai čia 
yra auksinė proga, arba kas turite 
International Investment Corporation 
šėrų, tai juos priimsiu kaipo *‘cash“ 
pinigą. Kuriems teks skaityti šis 
pranešimas, meldžiu pasakyti ir drau
gams, kad greičiau priėjus prie daly
ko. Atsišaukite ypatiškai ar per te
lefoną prie

HIGHWAY MOTOR SALES, 
5816 So. Wcstern Avė., 

Prospect 8134.

Fumiture & Fixtures
RakandaHteiaai

SALIUNO fikčeriai parsiduoda 
pigiai, gerame stovyje. Tel. Lala- 
yette 1721.

PARDAVIMUI 2 kambarių ra
kandai, geram stovyje. Galima pa- 
rendavoti ir kambarius; renda pi
gi. 722 W. 21 St.

PARDAVIMUI rakandai 5 ru.imjj, 
mažai vartoti, vėliausios mados, vi
si daiktai geri. Pigiai nupirksi!. Sy
kiu ir kambarius galit renduoti. 
Kreipkitės sukatomis nuo 2 ikį X 
vai. vakaro. Nedėlioj iki 12 vai.

3258 S. Union avė.
2 lubos frontas 

(Continued on page 8)
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Miscellaneous

BRIGHTON PARK MesPARDAVIMUI bučernė 
nė pigiai. Gera vieta,

Real Estate For Sale 
Namai-Zemė Pardavimui

Real Estate For Sale 
Nr.mai-Zem? pardavimui

Real Estate For $ale 
Namai-Semt Pardavimui

Business Chances 
Pardavimui Bizniui

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

Financial
Finansai-Pazkoloa

(Continued from page 7)
PARSIDUODA rakandai, ' 

mažai yra vartoti, 1 ’ova, 1 komo* 
dė, geso pečius ir šildomas pečius. 
Galima pirkti pavieniais arba vi
sus sykiu, 65 doleriai. Savininkas 
apleidžia miestą. 6937 S. Artesian 
avė.

ir groser-
..--c..—• ----- ----- - biznis iš-

visai I dirbtas, savininkas turi kitą biz- 
taip ilgą,nj. Lysą galimu padaryti 

kaip nori. 1800 S. Pcoria

Pardavimui 4 ruimų fumi- 
čiai, visi daiktai mažai vartoti ir 
parduosiu labai pigiai, nes trum
pu laiku turiu apleisti miestą. Sa
vininką galite matyti nuo 6 vai. 
vakare. Adresas 636 W. 18 st. 2nd 
fl. Tel. Roosevell 4973. Į. P.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė sumaišytų tautų apielinkėj. 
dirbta geru vieta per 2 metus.

L. Shaulsi, 5016 W. IGth Str.

Iš

GARADŽIUS
Moderniškai įtaisytas su visomis 

priemonėmis, didelis garadžhis Brid- 
geporto kolionijoje ant didelės gat
vės. Parduosime už cash arba mainy
siu ant namo ar bungalow. Priežas
tis patirsite ant vietos. Kreipkitės 
tuojaus, 901 W. 33r<| St. Yards 4669.

SOFT DRINK parloris parsiduo
da. Viskas gerai įrengia, ant gero 1 ,:,nI ,nu? 
kelio. 3224 \V. Illth st. Mt. Green- ave- 
\vood, III.

6 KAMBARIU’ namas, karštu 
vandeniu šildomas, $6700, cash 
*1006 ir po $50 į mėfiesį, įskai
tant nuošimčius. 4214 S. Artcsian

PfUDlfK ŠIANDIEN

PARDAVIMUI 4 kambarių ra
kandai labai pigiai. 1812 S. Halsted 
St. 2nd fl. rear.

PARDAVIMUI grosernė pusdy
kiai, geroj v tetoj, turi būti parduo
ta šitą nedčlią. Pardavimo prie
žastis — turiu du bizniu. Kreip
kitės 2862 \V. 38 St. Virginla 0387.

PARDUOSIU 2 pagyvenimų po 4 
kamb. medini namą su visais įtaisy
mais vėliausios mados, arba mainysiu 
ant bučemSs ar grsernės. 2446 W. 
14th Place.

South Side pigus lotai 36 y 123 
geriausias investavimas. Atmink, 
kad į žemę ĮdGti pinigai auga. Di
delis pasirinkimas biznio ir rezi
dencijų lotų. Išlygos.

Z. S. MICKEVIČE & CO.
2505 W. 63td St., Chicago, III.

yra

PARDAVIMUI gasinis pečius ma
žai vartotas, beveik naujas. 1236 S. 
Mup'ewood st.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

DIDELIS PAAUKAVIMAS
Pardavimui hotelis arba roo- 

ming house, su 15 kambarių, 
didelė virtuvė, valgomas kam* 

PARDAVIMUI vartotas Allington barys, šokių svetainė, ir ne-
cabinet jęrand upritfht Grojikli.s Pia- I svaiginamų Kerimų parloras. 
nas, 83 notų, su 43 roleliais, cabinet ■vra ant Hideli v loto 
ir suoleliu už $130. Pasimatykit su 8,s namas Xia ant Odelio loto, 

M R. HOOD, i sekamas nuo stoties ir karų fi
li 20 So. Halsted st., 1 nijos. šis namas vertas apie

•_________ 1 ____________ $20,000. Savininkas apleidžia
REIKIA pinigų, pudruosiu savo I Parduos pigiai. Kaina

grojiklį pianą jr radio už $100. At- $12,500, įskaitant visus rakan- 
V4“‘'.ki.į. V‘ba,Vj vis?nidre,iS ‘m T dus ir fixtures. Įmokėti $1000, deltoj iki b vakaro. 2216 XX. Madi- 
son St. arba mainysime bile į ką. Len-
—--------------------------------------- gvais išmokėjimais. Del infor-

ESU priverstas parduoti sa- macijų matykit.
vo Steger grojiklį pianą, s(i 90 i 
rolei i ų. suoleliu ir lempa, $65, 
cash $25 ir po $10 į mėnesį. 

6512 So. Halsted St. 1 fl.

J. N. ZEWERT and CO. 
4377 Archer Avenue

Exchange—Mainai
Miscellaneous for Sale

(vairus Pardavimai
KĄ turite mainyti ant pie- 

karnės? Į tris dienas turiu iš-' 
PARDAVIMUI “pedigrecd police mainyti. Pekarnė verta 20()0 

dog”, septvnių. mėnesių senumo, , , ». _ _
šuniukas. M. Okunis, 3210 S. Union dolerių. Ji randasi 4450 So.
a ve.

dolerių.
Kedzie Avė. Yards 4951.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namni-Žemė Pardavimui

GROSERNĖ, de’icattesen ir ken 
džių krautuvė. Parsiduoda nebran
giai. 4650 S. Sacramento avė.

PARDAVIMUI saldainių, soda 
f fountain, cigarų, cigaretų krautuvė, 

pigi renda, 4 kambariai gyvenimui, 
ilgas lysas. 2815 W. 38 St.

PARI1AVIMUI garažas arba mai
nysiu i maža namą arba 
a:u< arba priimsiu lotus i 
kaipo dalį įmokėjimo. Del 
lių informacijų kreipkitės 

Wm. Gritenas. 
3241 S. Halsted st.

Telephone Boulevard 5066

morgi-
mainus

pas:

BARGENAS. Pardaviau!! bučernė, 
grosernė, su namu. 5910 W. 63 PI. 
Priežastis — važiuoju Lietuvon.

BIZNIAVAS mūrinis namas 2 
1 aukštų su bučerne ir groserne. 3 
f’atai ir 3 karų mūrinis garažas. 

TIKBAS bargneas. Pardavimui Viskas gerame stovyje. Didelis 
restoranas pigini, nes turim greit , bargenas, greitam pardavimui, 
parduoti. įvairiu tputų apgyventa 1 Agentų komišenas eis pirkėjui, 
vieta. 540 XV. 18th St. 700 XV. 31 st.

KEPTUVĖ juodos duonos ir kčk- SAVININKAS turi greit parduo- 
sų (wholsale ir retail). Parduodu, ti 5 kambarių mūrinį bungalow, 
arba mainysiu į lotą arba namą.1 35y >25 pėdų lotas, gera konstruk- 
850 XX’. 18 St. 1 rija, 1 karo garažas, furnas šildo-

. - ' iras, dideli viškai, geras skiepus ir
r». ..OIMvm* • i i vaisių sklcpukas, 1 blokas iki 1 ARSIDl ODA pool ruimig, vi- įrautuVių, savininkas ant vietos, 

sas arba puse ar mainysiu į ma- bargenas tik $8000, cash $1200, 
smą. I riežastis —■ turiu du bizniu, niėnesiniais išmokėjimais. 8940
negaliu apsidirbti. 323b S. Lime \forgan St.

nevetv A 1 -J PARDAVIMUI namas ir groser-BEVEIK djkai priversta esu pj-j jęajna prje grosemės 4 
parduoti mažu, pelningą kendhų ka’,n|,į,.iai AlsjSal,kit 4525 South 
krautuvę dėl nesveikatos. 2979 pujrfiei(j ave 
Archer ave. ’

....... , . . . , I 2 NAUJI 5 rm. muro bung. garo
GRAŽI grosernė ir bučerne par- jį| kieto medžio trimas, prie 65 

davimui, geras cash biznis. 28371 - — - ---- —■
XV. 39 st St. $1500 ir $1000 cash, 3700 W.

35 St. Pros. 3966.

GROSERNfiS, saldainių, visokių 
mažmožių, ice cream ir sodos krau
tuvė pardavimui. Sunku moterei už-

PIGUS namas ant Bridgeporto, 
843 W. 33 PI., 2 fl., 4—6 ruimai, 
karštu vandeniu šildomas. Kaina

.11'! waU.'?.VJ« 'Url |,ar* 1 «7,5UU ir 2 kury garažu,. 'Savinin- 
duoti. 13..K I3th St. įkas .gyvena ant antro florų. Arba

~ J pašaukit:
PARDAVIMUI bekernė, sena įs

taiga, priežastis pardavimo liga, 
rinkama vieta dėl lietuvių, atsi- i 
šaukit. 5416 Princeton ave. Tel. 1 
Yards 2714

Boulevard 5066.

PARDAVIMUI grosernė ir 1 
smulkmenų štoras. 3512 S. Lowe 
avė.

TURIU pigiai parduoti savo gra- 
' žų 40 pėdų rezidencijos kampinį lotą, 
prie Grace St. Yra miesto vanduo, 
šalytakiai ir apmokėta, kaina tik

11 kambarių medinis namas ant ce
mentinio pamato. 6 lotai elektra, 
gasas. $7650.00. T. Karvvasek. Gar- 
denlain Ąve. Justice Park. • ’

PARDUOSIU, ar mainysiu 2 
fialų mūrinį namų ant ukes ar 
kitko, su groserne ir keturi 
mimai iš užpakalio; 6 ruimai 
ant antro floro. Ąžuolo medžio 
baigtas. Mainau todėl, kad tu-

Wallace st., o tas namas ran
dasi 3730 So. Paulina st.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
cottage, 2 lotai ir 6 karų ga
ražas, prie gatvekarių linijos, 
South West, kaina $6000. Del 
informacijų atsišaukit. D. J. 
Riley, 3044 W. 40th Place. Tel. 
Lafayetta 4393.

* INVESTUOTOJAI—BŪDA.
VOTOJAI

Mes turime dar didesnių bar
genų, negu šitie du paminėti

175 y 125 pėdų prie Parnell avė. 
89 ir 90 St., iš rytinio fronto *su- 
rofh- vnnduo, cementiniai šalytakiai ir gatvO cementuota ir viskas ap
mokėta, $47.50 už pėdą. Morgičių 
$5,000, užsibaigs j du metus 6%, 
liktai $3,300 cash. Yra public mo- 
kykla, 2 blokai iki Rock Island 
geležinkelio stoties, iki gatvekario 
4 blokai.

TAIPGI
100y 125. pėdų prie Aberdeen 

St., 89 ir 90 St., rytinis frontas. 
Yra suros, vanduo ir cementiniai 
šalytakiai ir apmokėta pilnai, la
bai pigi kaina tik po $40 pėdai. 
Morgičių $2500, reiiese užsibaigs
• du metu 6%, tiktai $1500 cash, 
3 blokai iki Rock Island geležin
kelio ir gatvekarių.

KARL .1. LINDHOLM & CO., 
1404 VVest 79th Street.

2 augŠtų medinis namas, cementi
niu pamatu, 4-5 kambarių flatai, 30 
pėdų lotas, garažas 1 mašinai( cash 
reikia $1500. -Specialis CVIHH 
bargenas ..................... 1 ■ UU

2 augštų mūrinis namas, 2-5 kam-, 
barių flatai, 33 pelų lotas, furnas ši
luma, moderniškas, C 1 1 fiAA 
ekstra bargenas ...... ■ ■ QUU:

MT. GREENW00D
4 kambarių medinė cottage, 50 pė

dų lotas, 2 mašinų garažas, cash rei- 

bargenaš ...... $2500
5 kambarių įpėdinė cottage. 34 pė

dų lotas, fhainysiu j grosernę arba 
saldainių krautuvę.

Gasolino stotis ir garažas, geras 
biznis, mainysiu j nesvaiginamų gėri
mų parlorą arba bučernę.

Mums reikia 1000 lotų netoli 111 St.

' B. R. PIETKIEWICH
& COMPANY

2608 Wcst 47th Str.
Branch

3228 W. 111 St.
Imkit Halsted St. karą iki 111 St. 

Ofisas netoli Kedzie.

perkame LIETUVIŲ, lenkų ir 
U. S. Liberty Bonus.

J. S. LOWITZ, 
318 So. Dearbom St.

MES PERKAME IR PA 
gaminame antrus morgičius 
dvi dienas.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

Tel. Wentworth *6292 
“Užganėdinantis Apšildymas’ 

SOUTH TOWN HEATING 
M. J. SCHULTZ, 

Kontraktorius 
Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
euum, Garu ir Vandeniu Apšildymą. 
Įvedam j nesnus ir naujus namus. 

6810 So. Morgan St.

Office:

MŪRINIS namas, 6—6 kambairai, 
karštu vandeniu šildomi abudu 
fintai, mūrinis garažas 2 mašinom, 
viskas naujos mados įtaisyta, par
duosime labai pigiai. Atsišaukit 
nuo 5 vai. vakarais, o nedėlioj vi
są dieną. 7013 S. Wnshtenaw avė.

PARDUOSIU ar mainysiu savo 
North Side tuščių lotų. Priimsiu 
kaipo dali imokėjimo automobilį, 
morgičių ar ka turit. Kreipkitės į 
Naujienas, Box 960.

?■ RT 
3-T1

MORGICIAI
MORGICIAI
Nuošimčiai6%

Paskola suteikiama 
į vieną dieną , 

Perkame real estate 
kontrantus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So. Kedzie Ave. 
Tel. Lafayette 6738-6716

GENERALIS kontraktorius ir bu- 
davotojas. Garažai, mediniai, mū
riniai ir stocco porčiai, viškai, fla- 
’.ai ir pertaisymas. Cementiniu dar- 

, 'jas visokios rųšies, 24 mėnesiai dėl 
šmokėjimo. Mes duodam planus ir 
finansuojam namus 15 melų dd iš
mokėjimo. 20 melų patyrimo. T. C. 
CHARLES, 2483 Archer avė. Tel. 
('a)urnet 1012.

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

Telefonai: Victory 2454
Ciceros Krautuvė, 4o00 W. 22 St.

Tel. Cicero 130.

STOGDENGYSTfč 
lusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trokų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senu- 

Didžiausia ir geriausia stogų 
Tik paty- 

unijos darbininkai samdomi.
J. J. DUNNE ROOFING CO. 

3411-13 Ogden Avė., 
Phone Lawndale 0114

mo.
dengimo įstaiga Chicagoj. 
•ę

PIGUS NAMAI
6—(j KAMB. medinis namas 

ir 2 karų garažas, geroj vietoj 
Brighton parke. Kaina labai 
pigi, įmokėt tiktai $2000.

6 KAM. cottage. furnasu šil
doma, su skiepu. Taipgi prie 
to ir 4 kamb. cottage parsi
duoda sykiu. Kaina labai pigi, 
įmokėt tik $1500.

7230 S. Rockftvell st. naujas 
tik pradėtas mūrinis namas, 5 
kamb. su

SVARBI NAUJIENA
Visi, kas turite senus namus ar

ba tuščius lotus >r norit gražiai 
gyventi, prašom atsilankyti pas 
mus. Mes pabudavosim tamstoms 
naujį gražų namą, kokio norėsit, 
priimdami seną namą į piainus.

STANKO & NESTOR
5097 Archer avė.

Lafayette 6036 ,

KAMPINIS 2 fialų mūrinis na
mas, 1 didelė krautuvė, 7 kamba
riai viršui krautuvės, lotas 73 pė
dų, frontas prie Archer avė. Krau
tuvė įsteigta per daugelį metų, da
romas labai geras biznis. Parduo
du iš priežasties nesveikatos. 5129 
Archer avė. Kampas Kildare avė. 
Tel. Lafayette 0392.

Tiktai 314% nuošimčių 
Be Komiso..........

Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
F300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošim
čių už morgičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
į 12 valandų.

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

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Vfalevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, p op i erą, stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St.
Phone Yards 7282

J. P RAMANėJ^NIP ”

RUBIN BROS.

trimis bedruimiais, 
onados įrengimai; 
DeĮ vįąų yįršminę- 
atsišaukit pas sa- 
kontraktorių: Juo-

kainu žema, 
tų bargenų 
vininką ir 
zas Vilimas, 4405 S. Fairfield
avė. Tel. Lafayette 5918.

VASARINIAI BARGENA1 
BRIGHTON PARKE

2—4 kambarių medinis, ce
mentiniu pamatu, geroj vietoj, 
moderniškas, netoli gatveka
rių, jmokėti $1800, didelis bar
genas — $5800.

2—4 kambarių naujas mūri
nis namas, moderniškas, prie 
2 gatvekarių, parduosiu iš prie
žasties ligos, kaina $10,200.

2—5 kambarių mūrinis, ge< 
roj vietoj, moderniškas, $3000, 
didelis bargenas, $10,900.

MARQUETTE MANOR
2—4 kam balių naujas mūri

nis namas, netoli mokyklos ir 
bažnyčios, didelis bargenas, 
$10,500.

2—5 kambarių naujas mū
rinis namas, moderniškas, ne
toli parko, nauja gatvė, gatve- 
karis, $3000 įmokėti, ekstra

kitų i $1800, turi turėti $500 cash, kitus po geras bargenas, $11,900.

TURIU du bizniu, vieną noriu 
parduoti.

1) Pirmos klesos suliunas su ge
riausiais įtaisymais, ant biznio gat
vė*.

2) Visa arba pusė barzdasku- 
tvklos. Naujienos, 1739 S. Halsted 
St. Box 954.

$30 j mėnesį.
Adresuokit Box 3695, 

608 So. Dearbom 
Rm. 840

6—-5 kambarių medinis, fur- 
nas šildomas, garažas, moder- 

į niškas, didelis bargenas, $8800.
1 krautuvė ir 5 kambariai,

ATYDAb BIZNIERIŲ
5 kambarių | mūrinė bungalovv. 

Karštu vandeniu apšildoma. Sa
vininkas mainys ant bile kokio 
biznio.

BIZNIAVAS namas su groserne, 
arti šapų ir aąt gatvekarių linijos. 
Moteris nori įmainyti ant privatinio 
namo. Geros, progos, verta pasisku
binti.

STANKO, £ NESTOR 
509t Archer avė.

Lafayette 6936

NAUJAS moderniškas namas par
davimui arba mainymui. Mes tu
rime 50 namų nuo 2 iki 24 fialų 
ir bizniavų namų, šis namas yra 
su vėliausiais įtaisymais. Namai 
Marųuette Manor ir Bridgeporto. 
Mainysiu bile į kokį namą arba 
lotus. Atdara vakarais ir nedėlioj.

II. SCHETTEB & CO., 
6706 S. Ashland avė. 
Phone Prospect 8466.

m._ i.i.<v«žT ___________

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičią 

mažas komisas. Teisingai atlik si n 
reikalą į 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

NAMŲ STATYTOJAI
4155 Archer Avė.

Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

EXTRA! EXTRA!
Pardavimui - namas medinis, 2 

aukštų, apačioj; yra Meat Market. 
Yra maudynė, elektra, cemento bcis- 
nentas. Mainysiu į mažesnį namą.

J. M. .Kibartas
5146 S. Halsted st.

2 lubos frontas

..$5500 nupirksit vienų metų se
numo 6 kambarių medinę bunga- 
Iow. Muro pundamentas, vana, elek
tra, furnasu šildoma, zlykas lotas 
šalę. Yra $3000 morgičių. Namas 
randasi 228 W. 147 St. Nėra geres
nio •bargeno. Atsišaukit agentai.

2457 W. 47 PI.

TĖVAI MIRĖ

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

ATYDOS
Jei jus esate savininku 

stako, šSrų, bonų, arba 
notų ir jus manote, kad 
jokios vertės dėl jūsų, atneškite jas 
dėl manęs, nes aš turiu dėl jų mar- 
ketą, aš jums duosiu 100% ant kiek
vieno jūsų dolerio. Atsišaukite bile 
dieną iki 5 vai. po pietų, subatomis 
iki 7:30 vakaro.

Klauskite
MR. KUČINSKIS,

506 So. Wabash Avė., 
Room 521, 5 fl.

bile kokio 
specialių 

jos neturi

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

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

menys, fikčerius ir t. t.
vV. P. Stephan Electric Co., (notinc.)
2522 Šo. Halsted St., Chicago

Phone Victory 7452

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir grėitai
S. A. ZOLP

834 XV. 33rd St.
* Tel. Boulevard 0527

Vaikai turi parduoti prie 5949 
Sangamon St., 2 flatų mūrinis ir 
skiepas. Garažas. Pasimatykit su 
C. J. Erickson, 5845 S. Halsted st. 
Administartorius.

PARDUODU 2 aukštų medinį na
mą, 5 ir,6 kambarių, 1 flatas karš
tu vandeniu šildomas. Apačia na
mo mūrinė. Arba mainysiu ant 
saldainių krautuvės ar cottage. Kai
na $8000. Savininką galima matyti 
uibatoj ir nedėlioj visą dieną. 2837 
W. 38th PI. Phone Lafayette 5818.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow ir 2 lotai, 2 karų garažas. 
Parduosiu skyrium arba kartu. 
3833 W. 66 St.

IŠSIMAINO 2 fintų mūrinis na
mas. Mainysiu ant cottage tolinus 
iš miesto.

IŠSIMAINO mūrinis cottage su 
extrn kumpiniu lotu. Cottage ran
dasi netoli Crawford ir 63 St. Kai
na $6,700. Priimsiu bučernę kaipo 
pirmą {mokėjimą. F. J. Lucas & Co. 
4108 Archer avė. Tol. Lafayette 
5107.

Aš TURIU nuo 1 iki 5 akni že
mės, tinka vištų farmai arba kito
kiam bizniui, randasi prie Mihvaukee 
kelio, pigiai greitam pirkėjui.

Atsišaukite
MARY VOGEL, 

815 N. Ashland Avė,

FARMOS, FARMOS
Lietuvių apgyventoj kolonijoj yra 

daugelis gražių ūkių ant pardavi
mo ir mainymo. Atsišaukit

J. A. ŽEMAITIS, R. 1, Box 17, 
FOUNTAIN, MICH.

Vz AKRO žemės, namas, višti- 
ninkas, $3000, cash $1000. 5129 So. 
Natchez avė. 3 blokai i šiaurę huo 
Archer avė.

FARM A parsiduoda arba išsimai
no ant Chicagos namo, 160 akerių, 
apie 90 dirbamos, su apsėtais lau
kais ir gyvuliais, mašinomis ir 
su gerais budinkais. Farma ran
dasi Wisconsin valstijoj, lietuvių 
kolonijoj. Atsišaukit per 27—28 
birželio. Savininkas bus Chicagoj. 
722 XV. 22 St. Antros lubos iš už
pakalio. L. Belski, Chicago, 1)1.

2-ri MORGICIAI
1, 2, 3 metams paskola 

4% komišino
Greitas Patarnavimas
ROYAL FINANCE 

CORPORATION 
11 S. La Šalie St.,

Central 2665

NEROKUOJAM KOMIŠENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba $300.

Peoples Loan Service 
1647 W. 47 Slr.

REIKALINGA paskola ant pir
mų morgičių $10,000 ar daugiau. 
Namas vertas $35,000. Randasi ant 
67th ir Halsted st. Wa!ter J. Pau- 
lauski, 3236 W. 55th st. 2 lubos.

SULLIVAN & LUNDBOM
Generalini kontraktoriai ir buda- 

^otojai. Mes pastatysime jums na
mą ir finansuosime, arba pertai- 
;ysim jūsų namą, krautuvę, ofisą 
arba fikčerius. Ofisas 827 E. 61 SI. 
Tel. Hydepark 6737. Musų atstovas 
yra L. Poszkug.

Educational
Mokyklos

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

International Barber College
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St.

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

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

ANGLŲ KALBA

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

nimų klausk laišku.

EXTRA, EXTRA
3 PUIKIOS ūkės ant pardavimo 

už trečių dalį mažiau, negu jos 
vertos, arba mainysiu.3 PAGYVENIMŲ geras namas su 
visu bizniu ir kostumeriais. Labai 
pigiai. Turiu apleisti miestą į 15 
dienų. Aš esu atvažiavęs ant 2 die
nų laiko iš farmų. Matyki mane 
birželio 25—26 d. Tel. Lafayette 
1762.

P. D. ANDREKUS
4015 So. Artesian avė.

Chicago, III.

MiscellaneousTURITE PAMATYTI, KAD 
TINKAMAI ĮVERTINUS 

PARDAVIMUI medinis narnos, 
933 West 34th Place, 4—4, 1—3
kambarių ir štorelis su 3 kamb. 
Lotas 25yl70. Rendos neša $112 
į mėnesį. Geroj apielinkėj, lietuvių 
apgyventa. Norint pirkti galima ir 
su mažu įnešimu. Kaina — barge
nas.

mas^yra^van”'elėktriųtfurnas,Stirnas t ^‘u vandeniu Midoma, 2 ka- 
dildomas i fl. 6-6 kambarių, 2 karų rų garažas, mainysiu į ką nors 

’ mažesnį, Jotus arba cottage, 
1 krautuvė, 2—5 kambarių’ 

naujas mūrinis namas, 2 karų 
PARDUOSIU arba mainysiu į lo- garažas, stikliniai porčiai, ice 

kambarių, karštu vandeniu šildomas, b°x» polius, garu s !d as, pa 
2 boileriai, aržuolo trimas, moderniš- duosiu arba mainysiu į ką nors 

medi- 
Cice-i

garažas su šviesa ir vandeniu, į 
Ix>we Avė., netoli 36 St. šaukit South 
Shore 0203, savininkas.

PARDAVIMUI pigiai delikatesen . ----- — - -
ir groserio krautuvė, renda $20 su argyvenimu. 718 XV. 120 St. Cicero arba Bervyn, 2 flatų 6-6

PIRK IR DIRBK pinigus taip, kaa> aUgštas skiepas, 2 karų 
kaip aš padariau. Po vienai pusei Į nis garažas, prieš naują parkų
soda fountain, ice cream ir ciga- 
retai, po antrai — groserig, vai
siai ir mėsa dėl sandvičių. Važiuo
ju Lietuvon. Parduosiu nebrangiai.

1536 W. 14 St.
('anai 5998

roj. Del informacijų šaukit 
.Cicero 2133-R, 

arba’ matykit savininką, 
1811 — 51 Avė., 

Cicero 
(Agentų nereikia)

SAVININKAS 
3237 S. Auburn avė. 

l.mas Datas

PARDAVIMUI čeverykų taisymo i 
šapa, visos mašinos geram stovyje-l 
rendos tik $25.00. I” 
pats gyventi. f 
2 metų. 2737 W. 43rd Št. City. .

45 automobilių telpantis ga-!
Nevedęs gali bent ražas, SU

«?1L«outi ant duoda su namu 
. 43rd St. Citv. 1 .rendavoti;

“sales room”, 
į arba 

savininkas

mažesnį.
Jei jus iš tų negalėsite sau 

išsirinkti, tai mes galėsime 
jums pastatyti namą pagal jū
sų skonį. Mes tuirme dar dau
giau gerų bargenų. Jei jus ne
norite pirkti, tai mes galime 
jums išmainyti jūsų namą. Pa
simatykit su mumis pirmiau-

JŪSŲ NUOSAVAS NAMAS

Phone Republic 6322

ANTON M. ZIEGLER
Generalis* Budavotojas ir 

Kontraktorius
Paveldėjas senos ir atsakančios 

firmos
M. ZIEGLER & SON.

Visas darbas garantuojamas 
Biznyje jau 50 metų

1943 W. 51 St., ‘ Chicago

G. LEVESKIS 
1318 W. 12 St. 

Los Angeles, Calif.

EXTRA BARGENAS. Pardavimui ant namo arl>a IotM’

parsi-
galima gla. ^ara nedėlioj iki 4

pietų.

Vietoj mokėti rendas namų sa
vininkui, mokėkite rendą sau. Mes 
turime naulą planą, kuris dėl jū
sų bus reikšmingas. Reikia tiktai 
$250 įmokėti. Jeigu tik tuoni žin- 
geidaujate, atsiųskite savo vardą 
ir adresą į Naujienas, 1739 South 
Halsted Street. Box 961.

mainys

pigiai valgykla, geroje apielinkėje, 
prie dirbtuvių, gerai įrengta. Turi 
būti parduota greitai. 2748 West 
Chicago Avė.

Kreipkitės: 
5883-35 So. Westem

Tel. Hemlock 6151
Avė.

W. H. KELPS & CO. 
2419 W. 69 St.

Phone Hemlock 8099

NAUDOKITĖS PROGA
Parduosiu arba mainysiu 2 flatų 

namą geriausioj apielinkėj ant 
Bridgeporto, su $500 įmokėjimu, 

mainus. 
3114 S- 
4899.

arba priimsiu ką nors į 
Kreipkitės 
Halsted st.

pas A. Grigas, 
Tel. Boulevard

FARMA, 85 akerių. Savininkas 
parduoda ar maino ant ntuno. Far
ma randasi netoli nuo Chicagos, 
tik 60 mylių yra užsieta žieminių 
kviečių, 17 akerių avižų, 15 ake
rių komų, 10 akeriųs yra 6 kar
vės melžiamos, 3 geri arkliai, 3 
kiaulės, žąsų, ančių, daug vištų. 
Viena mylia nuo miestelio ir sto
ties. Farmeris grįš atgal panedė- 
lyje.

TURIU 2 farmas, 1 
arba mainysiu. Agentai 
kit. Mane galit matyti 
ryto iki 12 vai.. ,

3251 S. Halsted
Klauskit fermerio.

Phone Prospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarkit su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Westem Avė.

ChicagoI

AR JUS NORITE

parduosiu 
neatsišau- 

nuo 9 vai.

St.

NORTH SIDE. PraneSu, kad aš pa- 
tarnauju ir pristatau ant užsakymo 
anglis vasaros kainomis, 
mutuoju ir dastatau j visas 
miesto. Meldžiu kreiptis:

PETER SUBLINSKAS 
416 Kart St. 

Tel. West 6010. 
(Po 5 vai. vakare)

Taipgi ir 
puses

didesnį užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge- 
riaus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
tim. Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FĖDERAL AUTO ENGINEER1NG 

SCHOOL
1507 W. Madison Street
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Odinis Piltuvas
prasti, tai bent jie yra labai 
brangus
Dacre. — Jie man kainavo ar
ti puses miliono pinigų. Kny
gos, ginklai, brangenybės, pa-

Mano draugas Lionelis Dac
re gyveno Paryžiuj, de Vagra- 
mo aliejoje, aptvertam geleži
ne tvora name. Jo namus bu
vo gana mažas, bet jį nepa
prastai gražiai puošė iš prie-1 veikslai, kilimai turi kiekvienas 
kio žole apaugę dirvonai, o iš savo istoriją, kurios verta pa
šalių ilgus metus augę ir sto- įsiklausyti.
rėję medžiai. Savo išvaizda na- Savo pašneką mes vedėme 
mas liudijo, kad alieja buvo iš- prie kamino, jis sėdėdamas vie- 
sodinta medžiais po to, kaip na- noj, o aš antroj atdaro kami- 
mas jau buvo pastatytas, nes [no pusėj.
jo plytų sienos buvo padengtos 
kerpėmis ir apaugusios auga
lais. 1 
vieną didelį kambarį, galime 
pavadinti jį knygynu, kur bu
vo sukrauta daug slaptojo kul
to knygų ir nepaprastų įvaire
nybių. Būdamas turtingas žmo
gus, Lionelis nesigailėjo pini
gų ir pirko įvairiausias talmu- 
dines, kabalistines ir magines 
įvairenybes, kurių dauguma bu
vo didelės vertės ir retenybės 
dalykai. !___ _______  _____
tu skoniu Lionelis skyrėsi nuo I —Ak! pasakė jis, — labai 
kitų žmonių, o jo patyrimai norėčiau žinoti. Bet... paimk, 
slaptojo pasaulio srity turėjo tamsta, tą piltuvą į savo ran- 
tiek nuotikių, jog žmogus su kas.
plačia vaizduokle galėjo para- Ką prašomas padariau. Piltu- 
šyti tomų tomus žavinčio turi- Vas buvo ne medžio, o odos, 
nio raštų. Su savo draugais | kuri nuo senumo sukietėjo kaip 
;mglais Lionelis buvo gana slap
tas, bet franeuzams, kurių bū
das atatikdavo jo palinkimus, 
jis atidarydavo savo širdį.

I ionelis išorės išvaizda aiš
kiai rodė, kad jis yra daugiau 
praktiškas, kaip mistiškas žmo
gus, 
de 
bet kiekvienas jo veido bruo
žas sakvte sakė, kad i u savi
ninko patyrimai vra žymesni, 
negu jo mokslas, kad jo tvirtu
mas ir griežtumas yra stipres
ni. ka?n io būdas. Mažos, gy
vos. giliai kaktoj esančios akvs. 
kuriose žibė’o idomumo ir gud
rumo kib’rkštėlės. rodė IJone- 
b*o inteligentiškumą. Jose kiek
vienas galėjo pastebėti, kad 
Lionelis nėrė savimeilis, bet 
jautrus žmogus.

Bet gana apie pati Liūnelį. 
Jis mirė ir mirė tuo laiku, kai 
buvo įsitikinęs, kad jam pavy
ko surasti gyvenimo eleksiras. 
Vargšas! Aš čia kalbėsiu ne 
apie jo būdą ir savybes, bet a- 
nie viena nepaprasta nuotyki, 
kurs Įvyko man jį atlankius 82 
metais.

Poną Dacre aš pažinau dar 
Anglijoj, tyrinėdamas britų

pažymėjo ponas

Po- 
teisę

pras-

Iš dešinės pono Dacre sto- 
Tame name Dacre turėjo I v,nM rašomąjį stalą, kurs bu

vo papuoštas įvairiausiais se
noviniais dalykais, apšvietė di
delė lempa. Iš tų visų dalykė
liu patraukė į save mano akis 
didelis vynui į statines pilti 
vartojamas piltuvas. Jis buvo 
padarytas iš juodo medžio, ir 
apjuostas vario lanku.

—Koks keistas dalykas, — 
pastebėjau aš, — ar žinai tam

savo aukštai išlavin- |s^a *r istorijsfc

Jo vyriškam tvirtam vei- 
nesimatė asketus žvmių,

praėjus, 
savo pa- 

Rei k a 1 o 
Franci ia

tada buvo susidomėjęs slaptais 
mistiniais babilionieČių lentelių 
užrašais. Bendras darbas 
mus suartino, ir mes pradėjo
me draugauti. Toliau musų 
draugiškumas dar labiau susti
prėjo, ir aš pažadėjau atlanky
ti ji Paryžiuj.

Keleriems metams 
nasitaikė gera proga 
žadėjimui įvykdyti, 
verčiamas atvykau j
ir neatidėliodamas padariau vi
zitą savo senam draugui ponui 
Dacre. Atsimindami patogiam 
pono Dacre buste pergyventas 
drauge valandas Londone ne
pastebėjom kaip praėjo vaka
ras. Jau buvo gana vėlus lai
kas, o man vykti naktį namo 
nesinorėjo, todėl, pono Dacre 
pakviestas, pas jį apsinakvojau.

—Galiu tamstai pasiūlyti tik 
šitą sofą, — pasakė ponas Dac- 
ne rodydamas į patogią didelę 
sofą, kuri stovėjo jo ruimin
gam kabinete. — Tikiuosiu čia 
tamstai bus patogu.

Tia buvo gana ypatingas ir 
keistas nakties poilsiui kamba
rys. Jo visos keturios sienos 
buvo apstatytos knygomis, tarp 
kurių matėsi daug gilios seno
vės liekanų. Bet man senovės 
Hckanų gerbėjui ir vergui tas 
kambarys priminė 
tuoj pono Dacre 
priėmiau.

—Jei kambario
papuošalai nėra patogus ir pa-

rojų, ir aš 
pakvietimą

išvaizda. ir

ap-

pa-

vi-

medis. Jo abu galai buyo 
juosti vario lankais.

—Ką, tamsta manai? — 
klausė ponas Dacre.

Mano nuomone, jis yra
duramžių vvnpilis. Aš Angli
joj esu matęs 17-jo amžiaus 
odos ąsočius ir puodukus.

Galimas dalykas, kad tam
stos nuomonė yra teisinga. — 

pasakė opnas Dacre, — ir jis 
buvo vartojamas vynui pilti. 
Bet tai buvo labai keistas vyn- 
nilis ir dan keistesnė statinė, 
i kurią tas vynas buvo pilamas. 
Ar tamstai nematai nieko kei
sta siaurajam piltuvo gale?

Apžiurėjau piltuvą, atsidėjęs 
ir dabar pastebėjau, kad jo 
kaklas buvo suraižytas. Atro
dė, kad niltuvd kaklą kaž kas 
mėgino peiliu nupjauti. Apie 
tai ir pasakiau ponui Dacre, 
kurs nusišypsojo, o jo akyse 
sužibėjo kažin kokios nepapra
stos kibirkštėlės.

—Ar tamsta darydamas mok
sliškus tyrinėjimus, niekuomet 
nepagalvojai apie sapnų psicho
logiją? paklausė jis.

Apie sapnų psicholog i j a 
neturiu mažiausio supratimo,— 

I atsakiau, jo klausimu nuste- 
bintas.

—Mielas drauge mano, kny 
ervno yra visa eile Alberto Di
džiojo veikalų, kur anie ta psi
chologiją berašoma. Tai rimtas, 
Įdomus mokslas.

Apgavikų.— •
—Galimas dalykas. Bet ne

pamiršk tamsta, kad aferistai 
apgavikai buvo pirmieji įvai
rių mokslo sričių pionieriai. 
Astrologas praskynė taką as
tronomui, alchemikas — che
mikui, magikas — psichologui. 
Tokiu budu vakarykštis šarla
tanas yra rytdienos profeso
rius. Todėl ir dabartinis sap
nu psichologijos mokslas gali 
užkariauti sau pasauly garbin
gą vietą.

Taip. Bet pasakyk tams
ta, ką bendra turi sapnų psi
chologija su vyno piltuvu.

—Tuoj Tamsta paaiškinsiu. 
Vienas mano atstovų, kuriam 
pavedžiau rinkti senovinius 
daiktus, sužinojo, kad Pary
žiaus lotynų kvartale parsiduo
da karaliaus Liudviko XIV lai
kų retenybės, kurios priklausė 
to karaliaus aukštam valdinin
kui de la Reynie.

—Na, ir kas toliau.
—Paimk, Tamsta, piltuvą ir 

dar kartą pažiūrėk jo viršuti
nį lanką. Ar nematai ten ko
kių ypatingų žymių?

—Taip, čia aiškiai pažymė
ta raidė R, bet tamsta man* 
sakei, kad to franeuzo pavar
dė buvo de la Reynie.

—Teisingai. Bet matai tam
sta, tas franeuzas turSjo ir 
svetimomis riadėmis pažymėtų 
dalykų. Kodėl jis taip darė?

—Paaiškink, gerbiamasis.
— Bandysiu. Ar tamsta dau

giau nieko nematai Viršutiniam 
lanke.

—-Karūną.
Gerai. Dabar ^pastudijuok 

tamsta tą karūną. Jos visos 
žymės rodo, kad ji priklausė ne 
prastam bajorui, o aukštos 
kilmės ponui, markizui, 
nas ar ponia B turėjo 
markizo karimą nešioti.

—Negali būti, kad tas
tas odos piltuvas prikląuse 
markizui.

Ponas Dacre keistai nusišyp
sojo ir tarė:

—Arba bet kuriam to mar
kizo šeimos nariui. Taip; mes 
gena sėkmingai tų žymių reikš
mę išsprendėm.

—Taip, tai taip, bot nuga
lia u pasakyk man tamsta, ką 
bendra turi tas piltuvas su sap
nais. Ir, pažiūrėjęs į tą nepa
prastą niltuvą, aš staiga paju
tau tokią baimę, kad mano vi
są kūną šiupulys nukrėtė.

—Per sapnus aš daug įdo-j 
Imių dalykų sužinojau, — rim
tai pastebėjo ponas Dacre. A- 
bejodamas dėl ko nors, aš de
du tą daiktą greta savo lovos 
ir sapnai man papasakoja jo 
istoriją.

—Tai tamsta manai, kad ir 
tas odos piltuvas pasakytų man 
savo istoriją, jei aš jį pasta
tyčiau greta savo lovos.

—Visai teisingai. Aš dariau 
panašu bandymą su tuo kardu 
ir mačiau sapnuose jo savinin-

I ką. O šis paprastas piltuvas 
~»nn netikėtinų dalykų papa
sakoja...

- Ka tamsta sapnavai?
—Aš sapnavau... staiga 

nutraukė savo kalbą. Po 
landelės jis pasakė:

--Tamsta pats gali tai 
bandyti. Pastatyk tamsta
tuvą nrie sofos ir pamatysi, ko
ki vmdmeni >’s vaidino ios sa
vininkų ir jiems artimų žmo
nų gyvenime.

Patarimas buvo keistas, pats 
bandymo procesas nepaprastas, 
bet, norėdamas sapnų psicholo
gijos mokslo galybę ištirti, nu
tariau savo draugo patarimu 
pasinaudoti.

Dar valandėlę su manimi pa
kalbėjęs ponas Dacre atsisvei
kino ir aš likau kambary vie
nas.

jis
va-

iš- 
p-,1-

----- ooo-----
Atsisėdau vėl prie kamino ir 

pradėjau svarstyti pats vienas 
nergyventu valandų įspūdžius. 
Drauge galvojau ir apie tą ne- 
nanrasta odos piltuvą, kuris 
meno gvveiiimf turėjo suvai
dinti toki vaidmenį. Netikėjau 
sapnais ir ju psichologija, ta
kiau mano draugo žodžiai pa
darė gilaus įspūdžio, o visi ka
bineto puošimai pradėjo mane 
jaudinti. Tu minčių lydimas at
siguliau sofoj ir gana ilgai var
žęsis užmigau.

O dabar leiskite man smul
kiau papasakoti savo šarmą ir 
kokiomis aplinkybėmis jis vy
ko. Pirmiausia”1 pamačiau ke- 
turkamnį, panašų į dėžę kam
barį. Jo visa struktūra buvo 
gana paprasta, bet labai stip
ri. Matyt, tas kambarys bu
vo didelio namo dalis. Ties 
raudona sunkia velveto staltie
se padengtu stalu sėdėjo trys 
iuodai pasirėdė vyrai, kurių 
galvas nuošė keistos juodo ak
somo skrybėlės. Jų veidai bu
vo rimti ir labai liūdni. Iš kai
rės stovėjo du ilgais rūbais ap
sisiautę vyrai su portfeliais ran
kose. Iš dešinės tiesiog prieš 
mane stovėjo maža šviesiaplau
kė moteriškė, kurios vaikiško
se akvse matėsi daugiau susi
domėjimo. negu baimės. Ji 
neatrodė jauna, bet jos išvaiz
da nasiŽymėio malonumu ir ro
dė jos aukštą kilmę. Parėdyta 
baltais rūbais, ji nesihormani- 
zavo su 
sienomis.

pra-

e s i

pra-

baisus juodas pavidalas. Sapno 
įbaugintas surikau ir užmer
kiau akis, laukdamas tų pačių 
kančių, kurias turėjo pergy-

Nu si ramink. Tamsta

Tommy Armour iš Washington, D. C., “open” golfo čempionas, 
kuris sumušė Harry Cooper iš Los Angeles, Cal., 76 kirčiais prieš 
79 Oakmont, Pa., golfo laukuose. , ♦
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stovėjęs kunigas kažin ką kai- si prie mano lovos. Aukštas 
bėjo jai į ausį. .Tačiau ji ma
žai dėmesio kreipė į kunigo 
žodžius, nes, jos akys buvo at
kreiptos į tris prie stalo sėdin
čius vyrus, kurie buvo jos tei-jventi keturkampiam kambary 
sėjai. •

Man bežiurifit į tą stebėtiną 
vaizdą,

prie medinio arklio pririšta mo
teriškė.

trys vyrai atsistojo ir. -Kas yra tamstai? Del Die- 
kelis žodžius, kurių aš vo meilės kas tamstai yra? Iš-

I nenugirdau, išėjo iš kambario, girdau greta pažįstamą balsą. 
Jais pasekė ir .vyrai su portfe-1 Dacre! tai tamsta! 

piais Beveik tuo pat momen- sukau. Dacro! aš buvau 
pu ibego j kambarį keli žiau- gare, 
rus vyrai, nuėmė nuo stalo 
•atsitiesė. paskum patį stalą su- sveikas ir gyvas, 
ardė, ir kambarys liko visiškai j 

p? b°ldv. Bet jie veikiai jį 
užnildė naujais baldais; lova su 
1 vieni mediniais rutuliais ga- 

puos, kuriems judinti buvo įtai
syta atatinkama rankena, medi
nis arklys ir dar keli kiti dau
ginu gimnastikos salei, kaip 
kambariui papuošti tinką daik
tai buvo tvarkingai pastatyti 
pačiam kambario vidury.

žiauriai atrodanti e m s v y- 
rams kambarį sutvarkius, pa
sirodė naujas juodai, pasirėdęs 
vyras. Jis buvo baisus. Aukš- 

I tas, rūstaus veido su virvių 

ringe rankoj jis valdovo žvilg
sniu apžiurėjo visus daiktus ir 
iš lėto prisiartinęs prie mote
ries, kažką jai pasakė. Ji nie
ko neatsakė. Tada jis surišo 
'oš rankas virvėmis ir, paėmęs 
ją už peties, privedė prie me
dinio arklio ir. pakėlęs ją nuo 
grindii, paguldė išilgai arklio 
nugaroj. Kiti vyrai pririšo jos 
kojas ir rankas prie grandžių 
grindyse. Aukštajam vyrui įsa
kius, buvo atnešti į kambarį 
trys vandens kibirai ir tas pats 
niltuvas, kurį aš vakare ma
čiau savo draugo kabinete ir 
guldamas pastačiau prie savo 
guolio.

Tie pasiruošimai mane bau
gino ir jaudino, bet drauge ir 
traukė į save. Tačiau, kai auk
štasis vyras, paėmęs iš tarno 
niltuvą, prievarta jį įstatė mo
teries gerklėn, aš iš baimės su

nikau ir nubudau. Ak! kaip ge
ra ir malonh buvo patirti, 
aš gyvenu XIX amžiuje ir 
liu dideliame salione, pro 
rio langus skverbėsi vidun 
nulio šviesa. Drebėdamas atsi
sėdau sofoj ir su pasibiaurėji-’ 
mti prisiminęs per 
tytą baisų vaizdą, 
“tai butą niekšų 
Dievas nebaudė jų. 
tikėtinas reiškinys.1

Tik staiga baimės šiurpas 
vėl mane visą nukratė. Kažin

atsakiau. žinai,

—Bet, Dacre, aš mačiau 
garą.

—Ir odos piltuvą? paklausė 
mano draugas.

—Taip,
Dacre, už visus pasaulio tur
tus nebegulsiu greta to prakei
kto ir pragariško piltuvo'.

prieS

—Aš taip ir maniau, kad tam
sta pergyvensi šią naktį bai
sius vaizdus Bet tikiuosi, tam
sta patyrei oiltuvo istoriją.
- Kokią istoriją?
—Vandens kančias.
---- Ne, aš nubudau dar 

joms prasidėsiant.
—Tai esi tamsta laimingas. 

Aš ištvėriau iki trečiojo kibi
ro.

—Pasakyk, Dacre, ar ji bu
vo didelė nusikaltėlė? Ar jos 
bausmė nebuvo baisesnė, kaip 
jos nuodėmės.

—Ne! žinodamas kas ta mo
teriškė buvo, galiu tvirtai pa
sakyti. kad ji savo nusikalti
mais buvo verta tos bausmės.

—Kokiu budu tamsta tai su-

kad 
gu- 
ku- 
me-

sapną ma- 
pagalvojau: 
pasauly, ir 
Baisus ne- 

»»

sunkiomis kambario
Greta tos moteriškės kas lengvais žingsniais artino-

Dacre paėmė nuo lentynos 
seną storą odinę knygą ir at
sisėdęs greta manęs pradėjo 
iš jos skaityti francuziškai: 
“kalinė buvo kaltinama n užu* 
dyme savo tėvo ir dviejų bro
lių ponų d’Aubray. Niekas ne
galėjo patirti, Cad ši ramios ir 
malonios išvaizdos moteriškė 
galėjo taip sunkiai nusikalsti. 
Bet teismas surado ją kalta ir 
nubaudė mirti, o prieš mir
siant sužinoti jos sąmokslinin
kų pavardes.” t

—Tai labai įdomu, — pasa
kiau aš, — bet kaip tamsta ži
liai, kad tai yra ta pati mu
sų sapnuose matyta moteris?

—Toliau knygoj pažymėta, 
kad budėliui prisiartinus prie 
ios su virvėmis rankoj, ji be 
jokio pasipriešinimo 
surišti savo rankas, 
ma nė vieno žodžio.
tamsta sakysi?

leido jam 
nesakyda- 
Ką dabar

Vienos Ligos Nyksta, 
* Kito® Tarpsta

' Rašo Dr. A. J. Karalius ♦, ' » ■ X"* ■' ■ • L '
Dažnai klausiama, ar ligos iš-1 gresai, kuriose aptariama vi- 

tikrųjų nyksta, ar ne. Tai gan sų Salių piliečių sveikatos sau- 
rimtas klausimas. Žmonės ei- gojimo klausimai ir pasidalina

ma gautais patirimais.vilizuojasi, tobulina savo mies
tus, švarina dirbtuves, taiso ke
lius, stato tūkstančius naujų 
mokyklų, naujų ligoninių; mok
slininkai dirba laboratorijose; 
raštas platinasi. Ir taip to- 
liaus. Bet ar dabar žmonės 
laimingesni su savo automobi
liais ir orlaiviais? Ar mažiau 
jie dabar serga? Ar nyksta li
gos?

Medicinos mokslas paskuti
niais laikais padarė žymų pro
gresą.' Surasta priežastys įvai
rių' ligų, surasta šimtai įvai
rių kenksmingų bakterijų; su
rasta ir padirbta tukstnačiai į- 
vairių naujų vaistų. Tai vi
siems žinomas dalykas. Bet 
ar dabar žmonės jau tikrai il
ginus gyvena, negu pirmiaus, 
kol medicina dar buvo silpnu
tė ? \

(ialime trumpai atsakyti: vie
nos ligos nyksta, bet kitos bai
siai platinasi. Apkrečiamos li
gos (tos, kurias pagamina bak
terijos) iš tikrųjų nyksta, bet 
jų viėtą užima kitos ligos, ku
rios dažnai dar pavojingesnės.

Bakterinės ligos.
Bakterinėmis ligomis 'vadi

name tokias ligas, kaip šiltinė, 
rauplės, džiova, geltonoji karš
tinė ir tūkstančiai kitų. Šitas 
ligas paprastai vadiname už- 
krJčamomis arba limpančio
mis ligomis, šitos ligos nyk
sta ir apie tai nėra mažiausios 
abejonės. Medicina surado ši
tokių ligų priežastis ir budu 
jas naikinti. čionais padarys 
ta didelis progersas. Cholera 
iiy.kst?., tifas civilizuotose ša
lyse beveik nežinomas, materi
ja (drugys) nyksta; naikinama 
tūkstančiai ’ kitokių bakterinių 
ligų.

Vaikų ligos mažinasi ir jų 
vis mažiaus ir mažiaus miršta. 
Aplamai imant apkrečiamas li
gas jau mes pusėtinai kontro
liuojame, apart gal būt vene
rinių ligų, kurių naikinimu 
žmonės vis dar nenori rimtai 
susiripnti. Itet medicina jau 
turi tikrų vaistų apsisaugo j i 
mui nuo venerinių ligų (lytiš- 
kų ligų).

Visuose kraštuose ir visuose 
miestuose veikia sveikatos de
partamentai, kurie saugoja pi
liečių sveikatą. Dažnai įvyks
ta tarptautiniai gydytojų kon

—Aš pats tat mačiau.
—Nesujaudino jos nei medi

nis arklys, nei kitos kančių 
prievolės, o pastebėjusi tris 
zandens kibirus, ji linksmai 
budeliui pasakė: “Ar tamsta 
manai mane prigirdyti.” Skai
tyki toliau?

Nereikia! gana! Aš tikiu, 
kad tai bilvo ta pati moteriš
kė, kurią aš mačiau sapne.

-—Gerai. Bet aš tamstai dar 
pasakysiu, kad ta moteriške 
buvo garsi žudytoja ir nuody
toja Marie Madeleine d’Aubray 
markizą de Brinvilliers.

Aiškiai atsiminiau skaitytą 
knygose tos moteries istoriją, 
kuri savo laiku sukėlė daug 
trukšmo visoj Francuzijoj. Ro
dos, tai įvyko apie 1676 metus. 
Bet dar negalėjau suprasti, ko
kiu budu jos inicialai ir karū
na pateko ant piltuvo. Juk, ji 
pati jų ten nebraižė. Apie tai 
paklausiau ir poną Dacre. Jis 
man paaiškino, kad tas raides 
ir karūną turėjęs išraižyti po
licijos viršininkas de la Reynie, 
kurs tą piltuvą pasilaikęs kai
po suvenirą.

Tuo budu aš susipažinau su 
garsios franeuzų nnsikaltėlės 
istorija. —Krc.

[“L.”]

Chirurgija padarė milžinišką 
progresą paskutiniais laikais. 
Musų gadynėje operacijos atlie
kama be skausmo. Padaroma 
tokos operacijos, apie kurias 
pirmiaus niekas ir ne svajojo. 
Pradedama daryti operacijos 
ant širdies, sutaisomi nutrukę 
nervai, taisoma sugedę sma- 
genys.

Nebakterinės ligos.

Vienok turime tūkstančius 
ligų, kurias ne bakterijos pa
gamina. Ir šitos ligos nesima- 
žina. Galima sakyti jos dau
ginasi. Civilizacija alina musų 
kūną. Mes gyvename per grei
tai, per smarkiai ir priešingai 
savo sutvertojai gamtai. Už tai 
turime inkstų ligas, arterioskle- 
rozą (arterijų sukietėjimą), 
širdies ligas, apoplekciją, dia
betą ir šimtus kitų ligų, ku
rios mus be laiko nualina ir 
be laiko į kapus nustumia. O 
kur dar visoki sužeidimai dirb
tuvėse, visoki nuodai dirbtuvė
se, dulkė ir tt... Visos šios rų- 
šies ilgos mus pradeda naikin
ti tada, kada tiktai pradedame 
gyventi kaip /reikia... Statisti
kos parodo, kad musų laikuo
se nuo šitų ligų miršta du 
kartu dauginus, negu keturios- 
dešimts metų atgal. Dar gali
ma paminėti vėžį, kuris milio- 
nus civilizuotų žmonių be laiko 
numarina. O su vėžiu kovoti 
tur hut sunkiausia. 
* * t '

; • f t * / • 1* l

Organinis persidirbimas.

šitos rųšies ligos, kaip sa
kinu, atakuoja žmones tada, 
kada jie dar tiktai pradeda gy
venti, t. y. apie 40 m. Jos dau
ginus vyrų parbloškia, negu 
moterų. Tiktai vėžys daugiau
sia moterų numarina. Aplamai 
sakant šitas ligas pagamina 
persidirbimas musų organų. Ne 
muskulų persidirbimas, bet 
persidirbimas musų vidurinės 
mašinerijos. O šitą mašineri
ją suardo toki dalykai kaip 
persivalgymas, stoka t.yro oro, 
girtuokliu vimas, pa tentuotos 
^vduolės, persunkus darbas ir 
tt.

Pereitos subatos “Naujieno
se” rašiau apie nuodus, ku
riuos pagamina persivalgymas 
ir įvaitgis. Tie nuodai ardo 
kūno mašineriją ir laikui bė
gant pagamina šimtus įvairių 
’igų. Genda širdis, inkstai, ar
terijos kietėja, veidas raukšli- 
aasi. Čmogus sąsta be laiko.
Nereikia smerkti civilizacijos.

Nors, kaip sakiau, musų ga
dynėje tarpsta tokios ligos, 
kurių senobėje umžai arba vi
sai nebuvo, vienok mes jau at
gal negrįšime. Miškipiai musų 
protėviai gal bnt nežinojo in
kstų, širdies ir kt. likų, bet 
mes jau miškuose negalime gy
venti. Jau ir miškų mažai te
liko.

Civilizacija nekalta. Kalti 
patys žmonės. Jie išmoko tin
kamai maitinti kiaules ir kar
ves, bet neišmoko savęs mai
tinti. Jie tyrinėja įvairias ma
šinas, bet apie savo kūną nie
ko nežino Ir nepaiso. Jie iš
moko išvalyti gatves ir jas 
švariai užlaikyti, bet neišmo
ko švariai užlaikyti savo pilvą 
ir žarnas.

Ateis laikas ir žmonės iš
moks tinkamai maitintis ir 

tinkamai užsilaikyti. Tada pra
dės nykti ir šitos ligos, ir žmo
nės gyvens ilgiaus.
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Tarp Žvaigživi
būtinas padaras žmrgua’piai kitoks: jie daboja ir tiria 

Su šiurkščiausio egoizmo eks
cesais, jame pinasi tauriausio 
pasi 'ūkavimo žygiai, ir pa p ris
čiai Joji proza sugyvena su tik
ra, >oez i ja. Net ir tikslieji i nok
si:', i, kuriuose, rodos, sparnuo
tai fantazijai nėra vietos, to
ri srvo romantikus, bėgančius 
nuo nuobodžių knygų į žavin
gą nežemiškų stebuklų pasaulį. 
Taip, vi a dar pasauly, ačiū Die
vui, tekių originalų, kurie dė
mes mato- tik saulėj ir mėnuly, 
o užtemimus, — vien tarppla- 
netinėse erdvėse. Tokių, ku
riuos toks lyg ne šio pasaulio 
klausimas, kaip Marso gyven
tojai daug labiau domina, ne
gu svarbiausi Tautų Sąjungos 
posėdžiai. Maža to, yra pa
sauly ir tokių idealistų, kurie 
šitiems poetams, astronomams, 
stato savo pinigais ištisas ob
servatorijas ir leidžia didžiau
sius turtus joms įrengti. Velio
nis Flamarionas kartą išskai
čiavo, kad Erancijoje, An$ 
je ir Jungtinėse Valstijose 
vieni asmenys išleidę pei 
metus tam tikslui daugiau 
28 milionus.

dangaus kimus, nustato jų fi
zinis savybes ir cheminę su
dėtį, matuoja jų judėjimo grei
tį, nuotolį nuo žemės ir tt. 
Tokiuo budu įgytų davinių pa
galba pamažu įsigilina į vi
satos santvarkos paslaptis, bur
bai pamažu eina šis kruopštus 
darbas. Iš kelių milionų žvaig
ždžių, prieinamų musų stebėji
mui, per paskutinius pusantro 
šimto metų nuodugniai tėra iš
tirta apie šešios tūkstančius. 
Bet į šį skaičių įeina ir saulė, 
ir mėnulis, visos saulės siste
mos planetos ir stambesnės 
Paukščių Kelio žvaigždės. Jų 
mes smulkiai žinome ne tik 
dydį, turį ir masę, bet ir jų 
sudėtį, temperatūrą, judėjimo 
ųreitį ir kryptį ir tt. Su šiais 
daviniais naujausioji astrono
mija jau gali šiek tiek įsiskver
bti į visatos santvarkos paslap-

lionų, o pavirčiaus 6,5(Hb laips
nių, musų dienos šviturys yra 
niekas kita, kaip didžiulis lau* 
žas, apšviečiąs ir šildąs visas 
paminėtas planetas. IŠ šių pla
netų artimiausias mums mė
nulis, taip pat negyvenamas, 
nes ten nėra nei atmosferos, 
nei vandens. Tas pats reikia 
pasakyti ir apie Merkurą, Ju
piterį, Saturną, Neptūną ir Ti
raną, nuo amžių tebesančius 
dujų pavidale. Tad lieka dvi 
planetos, Venera ir Marsas, dėl 
kurių astronomų nuomones 
skinasi: ar jie gyvenami ar ne. 
Apie- Venerą tikrai žinoma, kad 
ten yra ir atmosfera ir van
duo. Bet dėl didelio sunkumo 
tyrinėti tą planetą, nuolat rin
ko apsuptą, klausimas apie 
tai, ar ji gyvena, ar ne, ligi šiol 
tebėra atviras.

Marso reikalai kitoki. Ligi 
pat paskutinio laiko daugelis 
astronomų buvo tos nuomonės, 
kad “raudonojoje” planetoje, 
tikriausia, egzistuoja organinė 
gyvybė. Tą sprendimą Lavvel-

pa-

per

Kas naujo dangaus sferose? 
Bet kokias atmainas mes gali
me pastebėti savo kad ir pa
čiais didžiausiais teleskopais 
|>er tą milionų arba miliardų 
mylių nuotolį, kuris skiria mus 
nuo žvaigždžių pasaulių? As
tronomai ir neieško danguje 
jokių naujenybių, priprasta to 
žodžio prasme. Jų darbas vi-

»
Kokie gi tie daviniai? Pra

dėsime nuo vadinamųjų plane
tų, t. y. musų saulės sistemos 
žvaigždžių*). Pradėsime nuo 
jų dėl to, kad jos arčiausia 
prie .musų, ir dar dėlto, kad 
tai vieninteli dangaus kūnai, 
apie kuriuos galima kalbėt, ar 
jie yra gyvenami, ar ne. Pla
netų viso yra devynios: 
saulė, mėnulis, Merkuras, 
teris, Saturnas, Uranas, 
tunas, Venera ir Marsas,
tai, kad saulė negyvenama, nė
ra dąug ko kalbėti; dėl jos 
branduolio temperatūros 10 mi-

pati 
.lupi- 
Nep- 
Apie

ir vadinami
Tų kanalų

lūs vertė daryti ne tik ta ap
linkybė, kad ten yra atmosfera 
ir vanduo, bet 
Marso “kanalai”.
linijos, tiesios ir dauguma ma
žiau taisyklingos, nepanašios į 
musų upių, kontūrus, kurie su
daro, kaip žinome, įvairiausias 
kreivąsias. Iš to linijų taisyk
lingumo kai kurie astronomai 
prieina išvados, kad jie gali bu-, 
ti kaž kas panašus į tuos dirb
tinius kasimus, kuriais žemėje 
jungiame juras ir upes t. y. 
kanalai.

I Pa sinodo bet^ie kadi kad tai 
netaip paprasta. Pirmiausiai 
net ir patys “kanaliatni” prieš* 
tarauja vieni kitiems: vieni 
rpato plačius išsitiesusius ruo
žus, kiti siauras, aiškiai api
brėžtas iinijas; vieni mato jų 
daug, kiti visai maža. A n to
li indi matė iš viso 50 kanalų, 
Skiaparelli 82, Pikering^s 

>— 211, Toddas — apie 300, 
Lavvellis — 420, o Žonkieris — 
net 443. Kai dėl kitų astro
nomų, tai vieni jų mato lyg 
linijas, liet netiki, kad tai bu
tų kanalai, kiti gi po ilgų ste* 
bėjimų kategoriškai pareiškė, 
jkad tie kanalai tikrai tesanti 
tik optinė iliuzija, kuri) atsiran
da žiūrint per daug silpnus te
leskopus. Hėt vi»= tik astrono
mų daugumas Ilgi paskutinio 
■laiko ne tik leidžiat kad Mar
šas yra gyvenama^ bet dargi 
randa, kad jis turi būti gyve
namas, vis tiek, ar jame yra 
kanalų, ar ne. Todėl; kad vi
sos sąlygos, dėl kurių gyvybė 
kadaise atsiradusi žemėje yra 
ij* Marse, kad Marsas esąs to
je gėjimo stadijoje, kadh gali 
ir reiškia turi būti gyvybė, dėl 
tų pačių gamtos dėsnių, dėl ku
rių vanduo, pav., negaili nevir
sti ledu nuo vienos temperatū
ros ir dujomis iluo kitos.

NESITIKĖTA J! fe
IR NEMANYTA

ret naw an even greater
E s s ex Super~Six

Didesnės jėgos—geresnio veikimo— 
Ruimingesnis — Gražesnis ir geriau 

išrodantis viršus

Essex Super-Six turi didžiausio pasisekimo šiuose mies
tuose. Ja pardavimas viršija visus rekordus. Jo populia
rumas pasididino tarp tūkstančių ir dešimčių tūkstančių 
savininku *r yra padarytis taip tobulai kokį industrija iki 
šiol žino.
Essex inžinieriai dabar yra suradę ir išdirbę dar puikesnį 
Essex Super-Six. Pagerinimai yra taip žymus, kad par
davinėjimas tų karų pakilo augščiausiai ir tiek daug orde
riu randasi ant rankų, kad nespėja jų nei išpildyti. Išdir
binėti tų autobomilių jau •nebt-spėjama, o savininkai jau 
laukia tų didelių vertės karų.
Mes dabar parodome puikiausius Es^ex, negu kada nors 
pirmiau. Nora musų dirbtuvė buvo didelė, bet ji dabar yra 
dar 
tyti

ESSEX SUPER-SIX 
2-Paso. Speedabout - >700 
4-Pass. Speedster 
Coach - - - 
Coupe - - - 
Sėdan ...

Ali prices f. o. b. Detroit, 
plūs war e x eis e tax.

835
735
735
835

Dabar Yra Parodymui

padidinta ir mes dabar jau turime galimybės dasta- 
t ūksiančiam* pirkėju, kurie nori įsigyti naujų Essex.

E*aex Super-Six turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atailankysite j pardavimo kambarj, reikalaukit 

lietuvio P’rda <ėio.

Klauskite Mr. Montviū

Hudson Motor Gompany ot Illinois
2220 South Michigan Avė.

Bet pačiu paskutiniuoju lai
ku garsus švedų astronomas 
Arrenius paskelliė Marsą esant 
visai negyvenamą. Tiksliausi 
tos planetos stebėjimai, jo da
ryti per trejus metus ir asis
tentų daug kaitų patikrinti, 
įtikinę jį, kad ta planeta jau 
tiek atvėsusi, jog visokia gyvy
bė joje senai turėjusi išnyti. 
Kai žemės vidutinė metų tem
peratūra yra 26° C., Marso vi
dutinė temperatūra Arreniuslo 
išskaičiavimu esanti 17° C. čia 
pat pridurtam, kad Grinvičo 
(Anglijoj) observatorijos di
rektorius Kifempbellis, nepri
klausomai nuo švedų moksli
ninko tyręs tą. pačią tempera
tūrą, rado ją esant tokią —17° 
C. Tokiai temperaturai esant, 
visos planetos vanduo sena 
jau turėjo virsti ledu ir dali#* 
su dirvožemiu sudaryti lyję ak- 

mens padermę.
Pastebėsiu prie progos, kac 

iš kelių šimtų astronomų, per 
paskutinius 40—50 metų ste
bėjusių mum^tj’upimą planetą, 
nė vienam neatėjo į galvą, kad 
nebloga- butų tųtsliai ištirti jos 
temperatūrą, ftaž kas ir kažin 
kada, nežinia -kuo remdamasis, 
nustatė ją esant 9°. Niekieno 
nepatikrintas, visų patikėta)^ 
šitas parodymas taip tvirtai į- 
sišaknijo astronomijoje, kad 
kai Arrenius, o paskui ir 
Kiempbellis kategoriškai parei
škė, kad Marso temperatūra, 
jų daug kartų spektroskopo pa
galba ištirta, iš tikrųjų per 26 
laipsnius žemesnė, negu aukš
čiau nustatytoji, tai visi nu
stebo. Šių dviejų mokslininkų 
autoritetas bet gi buvo toks di
delis, kad negalėjo būti jokių 
abejojimų, jų stebėjimų tikru
mų. Marse gi atmosferos tirš
tumas yra du kart mažesnis, 
negu aukščiausio žemės kalno* 
Everesto viršūnėje, kur nebė
ra kuo alsuoti. Reiškia, iš vie
nos pusės poliaus šaltis, dėl 
kurio negali laikytis ne tik gy
vūnai, bet ir menkiausi auga
lai, o iš antros — atmosfera, 
kurioj nėra kuo kvėpuoti. Ko
kia čia gali būti ‘kalba apie gy
vybę? Bet, jeigu sutikti nesi
ginčijant, kad Arrenius, Kiemp
bellis ir panašus sako tiesą, tai 
ką gi tai reiškia? Kad vie
nintelėje planetoje, kuri ligi 
šiol buvo laikoma gyvenama, 
senai jau nebėra gyvybes ženk
lo. Ir kad visoje mums jau 
prieinamoje visatoje su jos ne
sukaitomais pasauliais viena 
tik musų žemė apgyventa dau
giau ar mažiau išmintingų bū
tybių. Jeigu gi tolimoj ateity ’ 
ir ji atvės, kaip mėnulis, pav;, 1 
tai begalinėse pasaulio erdvėse 
nebus kampelio, kur butų ko
kia nors gyvybė. Pasaulis su 
jo nesuskaitomias įvairiausių 
švytulių miriadais, virs kaž ko
kiu kosminiu lavonu, visatos 
uikynėmis.

JT/ - *'•
(Tąsa aut 5-to pusi.)

'jie yra padaryti iš geriausio

JLj UCKY STRIKAS yra švelnus ir gardus 
geriausi eigaretai kokius esate rūkę.

Jie yra malonus jūsų burnai.

Kodėl? Todėl
Turkiško iv naminio, tabako, tinkamai pasen
dinto ir sumaišyto su didžiausiu patyrimu, ir 
dar yra daditas extra procesas prie to tabako.

APSAUGOJIMUI JŪSŲ BURNOS

V. M. STULPINAS
& CO.

Atstovauja visas Laivų Linijas 
hstA }ub sapoąoApų nponpjuj 

laivų, ir ant visų laivų plau
kiančių tiesiog

Į KLAIPEI
Žemos kainos, geriausias patar

navimas. Parūpina pasportus, 
pagryžirio permitus, ir far- 
merių affidavitus, bei kitus 
dokumentus.

Rašykit arba kreipkitės pas:

V. M. STULPINAS
& CO.

3255 So. Halsted Street 
Chicago, III.
Yards 6062

— Notary Public —

25 METU HtTYĮMMO
Pritaikime akinių dėl visokių akių

'Jei skaitant raidės susilieja į daik* 
' tą.
.Jei spaudos raštas išrodo dvigu+ 

bas.
Jei skaitant arba< neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
akinių.

JAN SMETANA, 0.0.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių

1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštąa 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėki^ mano- iškabas

Valandos nuo 9 ryto, iki 8:30 vak.

Atėjo Kultūra No. 5—6 
Galima gauti 
Naujienose 
Kaina 45c. •

4 KLAIPĖDA! I KLAIPĖDA!
Paskutine proga lietuviams

Važiuot šią i vasarą tiesiai į Klaipėdą tuo. pačiu laivu.

KET VIRT ASI KETVIRTAS!
šią vasarą išplaukimas

IŠ AMERIKOS NEW YORKO
SlaČiai j

LIETUVOS KLAIPĖDĄ
Baltiko—Amerikos Linijos

LAIVU “LITUANIA”
LEP6S-JULY 1S DIENA, 1827

Ekskursijas ant šio laivo rengia:
Rytuose: Petras Baltuška, Vakaruose: “Naujienos”,

6 Eaat Market St;, 1739’So. Ilalsted Stl,
Wilkes Barte, Pa. Chicago, lllinoia.

J ŪSU VIETOS AGENTAS:
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 

PARŪPINS POPIEHAS IR PAŠA 
UŽSAKYS VIETA ANT LAIVO 

NURODYS KELIĄ I LIETUVĄ

Kainos stačiai j? Klaipėdą:
Trečia kliasa.......  $107

Kainos į Klaipėdą ir atgal: 
Ttečia kliasa ....  $181-

Turistine III kl. .. $117 Turistine _ $196

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietinį agentų:

Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Diat. Bank 
Jno P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vine. M1laslewic. 
Naujienos 
Frank L. Sariokaa 
V. M. Stulpinas & Co.

* Universal State Bank 
, J. J. Zolp j. 

' Metropolitan Statė Bank
Wargin & Wargin

BALTI C AMERICA LINE, 120 N. LaSsiIlb St., Chicaeo. III.

901 West 33rd St., Chicago, III.
1112 Weat 35th St„ Chicago, III.
841 West 33rd St., Chicago, III.
809 West 35tK St., Chicago, III. 
1723 W«st' 47th St.. Chicago, III. 
1730 S<m Halui**!, St., Chicago, III.

<726 West 18th SJh, Chicago, III.
3255 So.. Jlalsted S't., Chicago, III.
3252 So. Ilulsted St., Chkago, UI.
4559 So. Paulina St., Chicago, III. 
2201 W. 22'Stl, Chicago, UI.

535 Mitchrl St., Milwaukee, Wi».

Garsinkites NAUJIENOSE
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“Sarmatykis, žmogau,” lėtu 
tonu pasakė Hondų Billas paš
to vežėjui, “vežti tiek daug 
prisikimšus beverčių popierių. 
Kų gi visa tai reiškia? Kur jus 
liolandiečiai laikote savo pini
gus?” ,

Ballingero siuntinių maišas 
nuo Hondo peilio atsidarė ta
rytum kokonas. Jame rasta

Moksleiviu Keliai
I

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
Eina kartą savaitėje.

Redaktorius J. LAPAITIS

1739 South Halsted St., Chicago, Illinois

J. LAZDAUSKIS, Pirm., 4710 W. 12th PI., Cicero, III.
K. J. SEMAŠKA. RaSt., 18S4 Waban«ia Avė., Chicago
J. KAULINAS, Ižd., 4532 S. Francisco Avė., Chicago.

ŽEMES SVORIS

Žemės svorio nustatymo klau- 
. simu jau daug metų suka gal

vas ne vienas mokslininkas. At
rodo, kad išrišti kaip reikia ši
to klausimo negalima. Juk svo
ris yra ne kas kita, kaip ta jė
ga, kuri traukia vienų daiktų 
prie kito. Pav., žemė traukia į 
save visus kitus daiktus. Jeigu 
ji jų į save netrauktų, tai, pav., 
akmuo iškeltas j orų ir išleis
tas, ten ir pasiliktų. Vadinas 
sprendžiant apie svorį, reikia 
turėti traukiamasis dviejų kū
nų santykis.

O kur .mes rasime tokį kU-t 
nų, kuris galėtų traukti į sa
ve žemę, su lygiai tokiomis 
traukimo savybėmis, kokias tu
ri žemė, t. y. kokias žmogui 
įprasta pažinti, žemės svoriui 
nustatyti reikėtų kito tokios 
pat masės kūno kaip žeihė ir 
dar daug didesnio. Tai kokio jo* 
reiktų?

Žemės masė (kūno turis) ap
skaityti nesunku. Tai jau ir pa
daryta yra. Sako, kad, mūsiš
kiai skaitant, žemė turi sverti 
6,000 trilijonų tonų. Tai leng
va pasakyti, bet nelengva įsi
vaizduoti. Bet vis tik mėginki
me įsivaizduoti iš tokio apskai
čiavimo. Padėkim, kad butų 
galimumas pervežti žemę va
gonais iš vienos vietos į kitų. 
Tai jeigu koks nors galinčius 
galėtų per vienų minutę nu
vežti į kitų vietų po 100 vago
nų žemės, tai visa Žemę jis per
vežtu per daugelj milijonų me
tų. Prisiminsim, kad palyginti 
su saule žemės masės dydis yra 
vieni niekai. Saulės mase yra 
350,000 didesnė kaip žemės ma
sė. [“Liet. Uk.”].

O. Henry

Ghaparralo kunigaikštis
(Tęsinys)

Kada laiškas jau buvo baig
tas rašyti, lomas dar vis tebe
laukė jo. Išmetus laiškų lau
kan, Lena matė, kai Tomas pa
siėmė jį ir pradėjo lipti į skar
dų kalnų. Jinai nenusirengus 
užputę žvakę ir susirietus atsi
gulė ant šieniko, kurs buvo 
ant grindų.

Nuo 10:3(1 vai. senas Ballin- 
gtras išėjo lauk iš savo buto 
po vienų pančiakų ir, rūkyda
mas pypkę, pasirėmė į vartus. 
Jis žiurėjo į didelį baltai mė
nulio nušviestų vieškelį ir kasė 
vienos kojos riešų su antrosios 
kojos pirštu. Jau buvo laikas 
keliu atbarškėti Frederieksbur- 
go paštui.

nimo turtas ir džiaugsmas. Ant
raeilės jo susidomėjimo svar
bos buvo Vokietijos impearto- 
rius ir Lena Ipldesmuleriutė.

“Pasakyk man,” paklausė 
Fritzas besi rengdamas važiuo
ti, “ar šiame maiše yra laiškas 
dėl ponios Hildesmulerienės nuo 
mažosios Lenos, tarnaujančios 
akmenų skaldinyčios viešbuty? 
Praeitą karta jinai rašė esanti 
biskj serganti. Jo® mama labai 
norėtų iš jos kų nors išgirsti.”

“Taip,” pasakė senis Ballin- 
geris. “Yra laiškas dėl ponios 
Helteskelterienės ar tam pana
šios iMivardės. Tomas Ryanas 
grįždamas jį atnešė. Ar jos ma
ža mergaitė dirba tenai, kaip 
tamsta sakai?”

“Viešbuty,” atsakė Fritzas, 
imdamas vadžias; “vienuolikos 
metų amžiaus, bet ne didesnė 
už dešrutę. (Irai būt Lena šia-i 
me laiške rašo, jog jinai jau
čiasi geriau. Jos mamai bus 
smagu. Auf wiedersehcn*), po
nas Bailingerai. Susišaldysi sau 
<ojas šaltame nakties ore.’*

“Sudiev, Fritzai,” pasakė se
nis Ballingeris. “Tu turi pui
kių ir vėsių naktį savo kelio
nei.”

Keliu risčia nubėgo pora ma
žų juodų moliukų, o Fritzas 
siuntė jiems savo netikėtus 
branginančius ir drąsinančius 
žodžius.

Tokiomis svajonėmis buvo 
užimtas pašto siuntinių vežė
jas iki jis pasiekė didelį ąžuo
lų miškų, esantį už astuonių 
mylių nuo Ballingero. čionai 
jo fantazijos buvo išblaškytos 
ugnimi, šaudymais ir riksmais, 
tarytum visa tai paėjo nuo vi
sos indijonų gentės. Jo vežimą 
apstojo būrys raitų banditų. 
Vienas jų prijojo prie prieki
nio vežimo rato, atstatė vežė
jui revolverį ir įsakė sustoti. 
Kiti banditų sugriebė Dondero 
ir Blitzeno apinasrius.

“Donnenvetter!” suriko Frit
zas su savo didžiu Balsu — 
“was ist? Šalin savo nagus nuo 
mulų, čia yra Jungtinių Valsti
jų paštas!”

“Skubėk, holandiečiau!” pa
sigirdo rustus balsas. “Ar tu 
nežinai, jog esi apsuptas? At
sigręžk su savo mulais ir lipk 
lauk iA vežimo.”

Atsižvelgiant į Hondų Billo 
platų kaltinimų ir didelį nedo
rų darbų išplėtimų, negalimu, 
buvo sakyti, kad šis Frederiek- 
sburgo pašto užpuolimas buvo 
papildytas pasinaudojimui; Kaip 
levas, ieškodamas aukos ir 
bendrindamas savo narsumų, 
gali užkelt savo niekingų kojų 
ant pasipainiojusio kely triūso, 
taip Hondų Billas ir jo gauja

siekti Meksiku ir ieškodami 
Bio Grande upėj perbrendamų 
vietų. Pasipelnymas traukiniu 
desperatiškus krūmų bastūnus 
padarė džiaugsmingais ir links
mais vieversiais.

Drebėdamas dėliai jo garbės 
įžeidimo ir baimės, Fritzas iš
lipo ant kelio, \ atgal užsidėjęs 
savo skubiai nuimtus akinius. 
Plėšikų būrys nuŠokinėjo nuo 
arklių ir dainavo, šokinėjo ir 
šukavo, tuo reikšdami pasiten
kinimų savo įstatymų neliečia
mu gyvenimu. Rogėm, kurs 
stovėjo Fritzo mulų prieky, 
žiauriai sutempė Dondero briz- 

nuo ko pastarasis pašoko 
ir garsiai suprunkštė. Su pik
tu šauksmu Fritzas urnai pri
bėgo prie Rogerio ir su kumš
tėmis jam grūmojo.

“Niekše!’* suriko Fritzas, 
“šuva, bestija! Šis mulas turi 
skaudžias žiotis. Aš nutrenk
siu tau galvų nuo pečių — va- 
gišai!”

“Vai, vai!” atsiliepė Rogeris, 
staugdamas iš juoko ir kraty
damas galvų, “kažkas nori iš 
manęs gauti kopūstų!”

Siuntiniai veikiausia butų li
kę neliesti, jeigu ne letena li
tas Benas Moody, kurs išrodė 
turįs daugiausia plėšimui gud
rumo.

“Klausyk, kapitone,” pasakė 
jisai, kreipdamasis j Hondų 
Billų, “galimas daiktas, kad 
tuose siuntinių maišuose yra 
gero grobio. Tie holandai rizi
kuoja tūkstančius dolerių, siųs
dami pinigus suvinioję į popie- 
rį, kad išvengus mokėti ban
kui siuntimo lėšas.

švelnaus balso ir veiklaus 
judėjimo Hondų Billas jau tem
pė siuntinių maišus iš užpaka
linio vežimo galo Moodui dar 
nebaigus savo kalbos. Sužibėjo 
jo rankoje peilis ir pasigirdo 
maišų piaustymas. Puolikai su
sispietė krūvon ir' pradėjo 
draskyti laiškus ir ryšulius, 
keikdami laiškų rašytojus. 
Fredericksburgo siuntiniuose 
nerasta nė vieno dolerio.

vien tik laiškai. Fritzas ne
kantravo ir išgęstavo iki. buvo 
paliestas šis maišas. Dabar jis 
atsiminė Lenos laiškų. Jis krei
pėsi į banditų vadų, prašyda
mas jo apsaugoti šį laiškų.

“Ačiū tau, holandai,’' pasakė 
jisai sujudusiam pašto vežėjui. 
“Aš manau, kad tai bus tas 
laiškas, kurio’ mes norime. Ar 
yra jame pinigų? Čionai jis. 
Užžiebkite šviesų, vyrai.”

(Bus daugiau)

ros seime prakišo. Jis sako, 
jeigu mes esame tikri tėvo 
Smetonos Sekėjai, tai reikėję 
su ginklu ateit į seimų ir iš
vaikyt visus posėdininkus, o 
Sandarų į savo rankas pasi
imt.

Žemiau pasirašę visį keturi 
broliai fašistai, pareiškiame, 
kad mes negalėjome su gink
lais rankose atėję į seimų 
smarkavot. čia ne Kaunas. 
Kaune tai visoki pusdurniai 
gali kelti smurtus, o čia greit 
tave nugabens į “kreizauzę”.

Nors ir esame tikri fašistai 
ir musų tautiškas kraujas ver
da kaip degutas ant ugnies dėl 
fašistinės valdžios meilės, bet 
jus nė musų rezoliucijų nenorė
jote priimti, kurios pagiria 
Smetonų ir visus smetonlai- 
žius.

Taigi visi keturi broliai fa
šistai, chicagiečiai, dar kartą 
sušunkame: “Tegul , gyvuoja 
smurtai!” “Tegul gyvuoja ne
baltų piliečių sušaudymai!” 
“Tegul sprogdina ‘Varpo’ ben
drovės spaustuvę dar kartą ar 
daugiau!” \

O dabar pareiškiame diplo
matišką protestą prieš visus 
nefašistue.

Keturi broliai fašistai.

protu. Mat dalykas labai pap
rastas. čia ne vien buvo svar
bu kas daryti su protu, bet 
kur jo gauti? Visgi atrodo ga
na bloga, kad fašistai turi tokį 
protą, kuris labai panašus į su
puvusią bulvę.
Užpakalinių reikalų ministeris.

Nėra reikalo būti kvailiu,
(kad galėjus lošti golfų, bet tas 
daug gelbsti!

♦ ♦ ♦

Musų lietuviški bolševikai 
Bridgeporte pradeda giedot 
karunkas prie neperstojančius 
pagalbos, kad gavus Maskvos 
karalystę tam tikroje SLA. 
kuopoje. Sakoma, kad Trockis 
pataręs negiedot karunkų, nes 
jis priimsiąs į Maskvos karaly
stę. Mat sulig jo pranešimo 
mulkių kol kas tenai trūksta.
........■■■■■——■ ■ '■ ąy

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

FAŠISTAI TURI TROBELIO 
SU SAVO PROTU

Kelios dienos atgal pasklido 
gandai, kad tūli fašistai neži
nojo kas reikia daryt su jų 

_________ ~ h- ; - •............
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į PINIGAI PASIUNČIAMI GREITAI Į LIETUVA 
| IR KITAS EUROPOS ŠAUS
■'

3% Mokamas Ant Taupimo Atskaitų
| Komercialės Atskaitos Pageidaujamos 

Parsiduoda Augštos Rųsies Pirmi Morgičiai Ir 
Gold Bondsai, Nešanti 6%

Pasirenduokite Apsaugos Dėžutę Musų Sau- 
| giuose Vaultuose. Kainos $3.00 Ir Augščiau. 
x Atviras nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Subatomis 

nuo 9 ryto iki 8 vakare. ĮJtarninko vakarais nuo 
| 6 iki 8 valandos
I J. J. KRASOWSKAS

Vedėjas naujo biznio departmento

I South West Trust and Savings Bank
| 35th Street, Archer and Hoyne Avenues
| . Chicago

Valstijos Bankas po Chicagos Clearing Housc 
K Priežiūra
B . TURTAS VIRŠ $5,750,000.00

Senas Ballingeris palaukė dar 
keletą minutų ir išgirdo sku
bius Fritzo mulų kojų Irapsė- 
jimus. Tuoj p) to prie vartų 
sustojo dengtas vežimas. Suži
bėjo mėnulio šviesoj Fritzo aki
niai, o jis pats baisiu balsu rik
telėjo, sveikindamas paštininkų 
Ballingerų. Siuntinių išvežioto- 
jas iššoko iš vežimo ir nuėmė 
nuo mulų brizgilus, nes jis vi
sada prie Ballingero šerdavo 
mulus avižomis.

Miliams beėdant avižas iš 
genamųjų tarbų, senis Bailina 
gėris išnešė maišų siuntinių ir 
įmetė į vežimų.

Pritars Bergmanas buvo tri
jų pajautimų žmogus. Pora mu
lų buvo svarbiausias jo gyve-

žaismingai puolė Meinherų 
Fritzo ramųjį transportą.

Tikrasis jų baisaus nakties 
puolimo darbas buvo baigtas. 
Fritzas, pašto siuntinių mai
šas ir jo mulai priėjo galų, bū
dami dėkingi savo profesijos 
sunkiai pareigai. Dvidešimt my
lių į pietryčius stovėjo trauki
nis su sudaužytu lokomotyvu, 
hysteriškais pasažierais ir api
plėštu ekspresu ir siuntinių 
vagonu, šis reiškinys liudijo 
rustų amatų Hondų Billo ir jo 
gaujos. Su gana turtingu lai
mikiu pinigų ir sidabro plėši
kai darė platų išsisukimų j 
vakarus per mažiau gyvenamas 
vietas, tikėdamiesi saugiai pa-

♦) Iki pasimatymo.

Lietuvoje trūksta kalėjimų 
ir budelių. Budeliai nespėja 
kart ir šaudyt nekaltų piliečių. 
Varniuose jie šaudo kalinius 
urmu, pro langus. 

* * *
Fašistams, kurie išsivystė iš 

sandariečių, trūksta Vieno šu
lo... Praeitam Sandaros seime 
jie pilnai tai įrodė. 

♦ ♦ *
Ko daugiau trūksta? Ogi 

ČernauSko daržo tvoroje yra 
viena didelė skylė. Jų reikia už- 
lopyt, kad birž. 26 d. tavorščiai 
nelįstų per jų į Naujienų pik
nikų.

. j* * * ,
Lietuvai .trūksta .Vilniaus. 

Bet Lietuvą dabar7. Valdo-ma- 
ras, tai nesirūpinkit su Vil
nium, jisai numarins ir pačių 
Lietuvą. 

♦ * *
Sandar iečiai buvo pritrukę 

“dvasios vadų”. Visi jų, taip 
sakantį'“dvasios vadai” apsirgo 
fašizmo liga. Net ir Seimo spe
cialistai jų neišgydė. Jeigu ne 
importuotas “Sandaros” redak
torius Pronskus, tai butų likę 
be vadų. — Be Gaiduko.

Fašistu atsakymas

šių savaitę Naujienose pasi
rašęs Pustapėdis* pajuokia Chi- 
cagos fašistus, kad jie Sanda-

Chevrolet permainė žmonių 
nuomones ir nurodė kokį pui
kų karą jus galit nusipirkti už 

biskį pinigų

Ollette Laboratorijoj
3138 So. .Halsted St., Chicago, III.

GALITE GAUTI SEKAMUS PRODUKTUS:
OLLETTE L O T I O N S

1. For a dry, oily and neutral skins (75c), 2. Black head remover 
($1.00, 3. For elosed, pores (75c), 4. Wrinklc lotion (75c.), 5. Pimples 
lotion (75c), 8. Hand lotion ($1.00), 11. Special whitening neck lotion 
($1.00), 12. Freckle remover ($1.00), 13. Liquid povvder ($1.25), 14. 
Aftcr shaving lotion (75c.), Cooling Antiseptic, Toilet vinegre, Piq- 
uant and many others lotions.

OLLETTE C R E A M S
1. Clensing cream for dry, oily and neutral skins ($1.50), 2. Founda
tion cream ($1.00), 3. FAT REDUCING ($2.50), 4. Frecklcs oint- 
ment ($2.50), 5. Black Head Remover ($2.00), 6. \Vrinkle and Tissue 
Cream ($2.00), 7. Skin nurrishing cream ($1.00), 8. Whitening cream 
($1.00), 9 Against redness nose and face ($3.00), 10. Jellow and red 
spots remover ($3.00), 11. Cocoanut aftcr shaving cream ($1.50), 12. 
Vanishing cream ($l.Q0), 13. Cold cream (75c.), 14. Against rough- 
ness and sunburn' ($1.50).
LIP ROUGE: French and Spanish stile U oz jar ..................  $1.50.
SPECIAL CREAMS FOR VERY DELICATE SKINS: Honey, Almond, 
Cueumber, Eggs, Soap, Glycerine, Cherry and many others creams.

OLLETTE HAIR BEAUTY PREPARATIONS
1. (Juinine Hair Tonic for brunette and blonde (75c.), 2. Dandruff 
Remover ($1.50), 8. Ideal Water Softener 8 oz (75c), 4. Hair 
straigthenear (75c.), 5. Hair remover (75c.), 6. Gold Brilliantine 
(75c.) 1 oz, 7. OLLETTE — Shampoo ($1.00).
OLLETTE PERFUMES (92% alcohol garanty) different odors 50c. to 
$1.50 oz. . į
OLLETTE TOILET,WATER (60% — 70% alcohol garantu) 2 oz, — I 
75 —, 4 oz — $1.25, 8 oz $2.00. i
Apart tų mes dar prirengiame kitokius produktus dėl pagražinimo 

rankų, kojų, nagų, veido, dantų, lupų, antakių ir t. t.

Reikalaukite Allette Kainų Surašo, 
Prisiųskit Money Orderį.

Nes pirkdami Chevrolet jus gaunate taip kaip ir 
brangų ir gerą automobilių, kuris veikia taip gerai, 
kad ir sapne negalima buvo sapnuoti — tuo budu 
tas Puikus Chevrolet permainė žmonių nuomones — 
kokį puikų automobilių jus galite nusipirkti už 
biskį pinigų.
Nežiūrint su kokiu karu jus dabar važinėjate, nežiū
rint kokią kainą jus manote mokėti už savo naują 
karą — atsilankykit į musų pardavinėjimo kambarį 
ir apžiurėkit naują Chevrolet modelį. Jus pamaty
sit kokia puiki dabar yra Chevrolet automobilio rų- 
šis ir už kokią pigią kainą. Taipgi pamatykite kaip 
jis elegantiškai išrodo, o jo kaina yra visai ne
brangi.
Ir, kaip tūkstančiai kitų žmonių, ir jus pasakysite, 
kad tai yra tikrai doleris už dolerį vertes visoje 
istorijoje automobilių industrijos.
Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas 
mus ar pas kitus Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo.

$595
26323’525

25^’695 
a.tc..’715 
Landau.•• •745 
Sift^’780
Kfailudi *395
HmVuA M95

Atlankyki! arčiausį Chevrolet Vertelgą

• . SOUTH
Orme Bros. & Sheets Motor Co.

6522 Cottagc Grove Avenue
Superior Motor Sales 
6943 S. Halsted Street

S. & M. Chevrolet Company
8622 Commercial Avenue
Vandėrploeg & Riotveld
South Holland, Illinois

Warme Motors, Ine.
Chicago Heights, Illinois

Young & Hoffman 
1709-11 W. 95th Street

Argo Motor Co. 
7410 Archer Avė.
Summit, Illinois

Ashland Avenue Motor Sales 
5486-42 S. Ashland Avė.

Barron Mauloff Chev. Sales 
2339-43 West lllth St.

Bauman Chevrolet Sales 
3516-20 Archer Avė.

Caley Brothers 
10638 S. Michigan Avenue

F. L. Crawford Motor Sales 
9321 Cottage Grove Avė.

Ducy Chevrolet Co. 
4741 Cottage Grove Co.

Spooner Motor Sales 
Harvey, Illinois

McManus Motor Sales 
6711 S. VVestern Avė.

Michigan Avė. Chevrolet Co.
2234 S. Michigan Avenue

Nieburger Chevrolet Company 
7744 Stony Island Avenue

A. J. Oosterbeek Motor Co.
7541 S. Halsted Street

NORTH
Milwaukee Avė. Motor Sales 

2604 Milvvaukee Avenue
Nelson Chevrolet Sales 
812 Diversey Parkvvay

Nickey Auto 'Sales 
5010 Irving Park Blvd.

Ross .Chevrolet Sales 
1832 W. Irving Park Blvd.

WEST
Ray O’Conneil Motor Company 

4625 W. Madison Street

Roosevelt Motor Sales 
3838 Roosevelt Road

R. & N. Motor Sales 
6827 Ogden Avenue, Berwyn

West Auto Sales 
2632 W. Washington Blvd.

George W. Durst Chev. Co. 
741 W. Jackson Blvd.

Fivek’s Sales & Service
2546 S. Turnė!1 Avenue

Keenap Motor Saka 
Cicero, 111.

King Motor Saled 
Mayvvood, Illinois

Lewis Auto Sales 
3838 Ogden Avenue
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ROSELAND BOTTLING 00.
STANLEY SUDENT, Savininkas

Tel. Pullman 5625
Obelis near-bear, papso, ice creamo ir saldainių. Suteikiam patar
navimą su trokais dėl piknikų ir truck parių.- Mes turim penkis 

naujus trokus dėl patarnavimo Jums dienų ir naktj.

251-253 E. 115 St., Chicago, Ilk

Pirmiau
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SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME.
Per ilgą laiką aš sirgau ir tik buvau suvargęs, nusJabęs, kad ! 
ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau tai visą daktarams !

Mane kankino viduriu* nedirbi- į 
mas pilvelio nuslabnėjimas, skil- ] 
vio nemalimas ir nervai; skaudi 
davo galva, po kratine, strėnas 
ir t. t. neturėjau apetito ir ne
skanius atsirūgimus; abelnai bu
vau visai suvargę*.

Matydamas, kad niekur negau
nu pagelbos, ėmiau tyrinėti pats. 
Ir man tiek pasisekė surasti vai
stus, vardu SALUTKS BITTER- 
LS VYNAS ir j 6 mėnesius pali
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar 

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

§ čionai aš pasirodau visuomenei; taipgi yra tūkstančiai žmonių pa- 
$ sveikę nuo SALUTES BITTERIO VYNO ir dėkavoja jo Geradėjystei.

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai 
§ naudokite SALUTES B1TTKRJ ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
R vidurius ir prašalins galvos, pok rūtinės ir strėnų skaudėjimą ir abel-
■ n ai visus nesmagumus prašalint, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
R tvirtumą raumenų (muskulų), Ldpgi yra labai naudingi nuo influ-

enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jj gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
K aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonką 

i $9.00. Siunčiant į kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bori- 
g kų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau- 
I ti, tai reikalauk tiesiai iš Salų les Manufacturing Co. Taipgi norė-

■ darni greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiųsl-

| me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.
S PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit taip:

SALUTES MANUFACTURING C(h b 616 W. 31st Street. Chieago, I1L, Tel. Boulevard 7351

TARP ŽVAIGŽDŽIU
(Tąsn nuo 2-ro pusi.)

Nc, žmogaus protas nelei-

113 milionuti' kartų. O kadan
gi saulė 1,301,200 kartų dides
ne už žemę, tai, padauginę du 
pirmuosius skaičius iš paskuti
niojo surasimė, kad pirmoji mi-

džia tos minties, kad mes via- nų, o antroji 1,470 trilionų 
nintėliai visatos gyventojai, ir kartų didesne už musų kamuo- 
dar baisesnės minties, kad pa- H J
sauBs, kosmine to žodžio pras
me, kada nors virs begalinė 
tyruma. Ir kam tokios liūdnos 
mintys? Po kokių 50 ar 100 
milionų metų — palygimus- su 
amžinybe, tai tik trumpas mir- 
ksnys — žemė, atlikus visa že
miška, nueis nebutin, kaip Mar
sas ir mėnulis. Bot ligi to lai
ko priaugs kokia nors kita pla
neta, pav., paminėtoji Venera. 
I>nbar ji, taip sakant, dar te
bėra vystykluose. Bet per mi- 
lionus metų jį užaugs ir gal 
teiksis musų žemę pavaduoti.

Aukščiau minėtos planetos 
kartu su saule, mėnuliu ir že
me sudarančios vad. saulės sis
temų, apima tik mažutį mato
mo žvaigždžių dangaus kampe
lį. Jo vidurinę sferą, t. y. be
veik visą musų matomą dangų, 
apima Paukščių Kebas, — pen
kiolikos įvairių didžių žvaigž
džių rinkinys. Iš jų pro teles
kopą mątomų žvaigždžių astro
nomai priskaito ne mažiau dvi
dešimties milionų, nematomų 
gi bet neabejotinai esančių —- 
apie du miliardus. Jų didumą 
galėsime įsivaizduoti pasakę, 
kad žvaigždės Betelgos iš Orio
no žvaigždyno turis yra 27 
didesnis už musų saulės turį; 
o kita, Antarės ir iš Skorpiono 
žvaigždyno, didesne už saulę

H

Sekama Panedėly, Ju ne 27 d., prasidės pigus išpardavimas ir tęsis 
visą savaitę, tad mes norime pranešti visiems pažįstamiems, drau
gams ir pirkėjams, kad mes šią savaitę turime tokį pigų išpardavimą, 
kad labai retai kada atsitinka. Kaįp jus žinote, kad milionus uždirba 
tie žmonės, kurie turi nupirkę prapertes sekamose vietose, čia parodo 
faktai, kad yra uždirbę didelius pinigus. Tad kam dirbti sunkiai, kad 
kiekvienas turi progą, kaip vyrai, taip ir moterys bei vaikai turėti 
laimingą gyvenimą ir turi progą palikti turtingu kaip kad jus žinote 
yra daug jau ir lietuvių darbininkų patapę turtingi ir gyvena laimin
gą gyvenimą. J

Stengkis taip gyventi kad jūsų pinigai uždirbtų pinigus delei jūsų. 
Mes turime tūkstančius faktų, kaip kad sekamas, ateikite pas mumis 
kas savaitė ir patys persitikrinsite, (

Pradedant Gruodžio, 1923 m., buvo 25.00 dol. pėda kiekviename lote 
(East) rytų pusė South Park Bulvaro; ant 87 gatvės buvo parduota 
už $1,700, bet‘1925 tie patys lotai pakilo iki $5000, tas parodo, kad pro
centas tų žmonių siekia (194%), tą jie visą uždirbo į 2 metu. •

October, Lapkričio 1923, rezidencijų lotai ant South* West kampo 
Bishop ir 93 gatvės, parduodami už $4,190, o 1925 metais tos prapertes 
buvo parduodamos po $9,600, tai yra geras uždarbis į 2 metu.

1923 metais aš nupirkau dykus lotus Beverly Hills už $1,250, o 1926 m. 
tie patys lotai buvo parduodami po $5000, įdėtų pinigų procentas sie
kia 300% ant originaliai įdėtų pinigų į 3 metus. Čia yra tūkstančiai 
faktų, kuriuos mes galime prirodyti iliustruotais paveikslais. Ir jus 
tą pat j galite pasiekti ir palikti turtingu, tiktai jums reikia pradėti, o 
pradėti galima su $395 įdėti, o tik $19 į mėnesį lieka mokėti Su ta 
suma jus galite turėti gerą pradžią savo naujam gyvenimui.

Chicago Title & Trust Company yra užsitikima. Prapertes pilnai 
ištaisytos, nėra assessmentų, labai greitai plėtojas ir bildingai vienas 
po kitam,, taip kaip grybai po lietaus digsta. Jus patys galite įsigyti 
tuos lotus, jeigu jus tik tuojaus pasirupysite ir pradėsite veikti tuo- 
jaus. Jus tą visą galite sužinoti jeigu jus tuojaus pareikalausite mu
sų informacijų. Nepraleisk tos progos ir to laiko, kuomet galite gauti 
pigiai savo gyvenime! \

Mr. Eugene V. Oouvan
Room 1103
160 No. La-Salite. St.

* Meldžiu jūsų prlsiųst man jūsų jtormacijas 
dykai ir greitai. i

, Vardas, Pravardė ......................................................
Adrcma .............................................. ................................................. t
TeJcfona* ................... v........... -..............     ,V

BRANIGAH BROS.
& COMPANY

Sun 11II3-1HIIH, bSilIs SI,
Gliicago, III.

MAČklcsgo, ftt

nėtoji žvaigždė yra 351. trilio-

jų mokslo žinių skleidimą buvo 
deginami, jau praėjo. Todėl Iva
novo eksperimentai šiandie jau 
gali būti daromi.

Kai dėl nuotolio nuo musų 
iki Paukščių Kelio tai apie jį 
galime šiek tiek suprast* pasa
kę, kad viena artimiausių to 
žvaigždyno žvaigždžių, Sirijus, 
yra nuo musų 83 trilionų ir 
300 miliardų kilometrų tolumo, 
gi jo šviesa ateina pas mus per 
8 metus ir 9 mėnesius. Kita, 
tolimesnė, Poliaus žvaigžde yra 
440 trilionų kilometrų tolumo 
nuo žemės, o jos šviesa pasie
kia mus tik per 46 (/j metus. 
Kai dėl tolimesnių nuo musų 
Paukščių Kelio žvaigždžių ir už 
'jų esančių “spisalių miglynų” 
nuotolio, tai jie skaičiuojami 
nebe kilometrais, o vadinamais 
šviesos metais. Sakoma, kad 
“Mageliono debesys*1, pav. yra 
nuo žemes 6,500 šviesos metų 
tolumo.

Kadangi šviesos greitis yra 
300,000 kilometrų per sekundą 
tai per metus ji nulekia apie 
pusantro triliono kilometrų. 
Padauginsime šitą skaičių iš 
6,500 gausime nuotolį kuris mus 
skiria nuo paminėtos žvaigždės. 
Kai dėl Paukščių Kelio žvaigž
džių skaičiaus, tai jis taip len
gva susekti, kaip visų musų 
jurų ir okeanų lašų skaičių.

A
*) Saulė, mėnulis, planetos ir žvai

gždės nei savo fizine struktūra, nei 
tehemine sudėtimi nesiskiria vienas 
nuo kitų, tad kiekvieną žvaigždę ga
linga pavadinti saule, o musų saulę, 
kaip ir kiekvieną planetą, — žvaigž
de. Jei musų sauiė mums rodosi di
delio kamuolio pavialu, o žvaigždės 
tik šviesiais taškais, tai tik dėl to, 
kad žvaigždės yra šimtus tūkstančių 
arba ir milijonus kartų toliau nuo 
musų, negu saulė. Artimiausia žvai
gždė (Alfa Centauro žvaigždyne) 
276,000 kartų toliau nuo žemės, negu 
saulė. Del tos pat priežasties ir me
nulis atrodo mums didesnis žu bet 
kurią žvaigždę nors iš tikrųjų jis 
daug milijonu kartu mažesnis.

[“V. A.”]

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir. skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
.................... / ---------------d

Pradėki! jį- 
Paspauskit jį- 
Sustabdykit jį!!

The Reo Flying Cloud
Eina smarkiai, kad ir į augštus kalnus. 
Eina lygiai, kaip ant dailiausio šalygatvio. 
Eina sklandžiai, kad ir nelygiu keliu.

Tuomet jus suprasite kodėl “six” tas puikus inžinas yra išrinktas 150 
automobilių inžinierių. Jus dar pastebėsite, kad ideališki Amerikos šeimy
noms karai, yra daryti pagal modelį kaip REO FLYING CLOUD — daugelis 
dalių tinka ir šiam karui.

Važiavimas su FLYING CLOUD, taip kaip plaukimas. Jus ne nejusite, 
kaip jis lengvai skina kelią. Tik paspausite gasą ir ramiai sau sėdėsite jame, 
nes jis lengva kontroliuoti. O kuomet reikės sustoti, tik užminsite ant brė
žių, jis jau irt stovi ant vietos.

The Flying Cloud yra nelyginant kaip “laivas”, kurio jus jau seniai 
laukiate.

Pasimatykit su mumis dėl “plaukimo” ir važiavimo daikte.

Mals t e d Reo Sales
1714-16 So. Halsted SI. , Telephone Ganai 0121

Visi modeliai REO FLYING CLOUD — WOLVERINE ir 
SPEED WAG0NS yra parodymui.

Įvairenybės
Laukiama beždžionės ir 

žmogaus vaiko.
Mokslo Akademijoje Maskvo

je speciališkoj i komisija šiomis 
dienomis išklausė daktaro prof. 
Ivanovo raštišką pranešimą a- 
pie jo moksliškus bandymus su 
beždžionėmis. Prof. Ivanovas 
praneša apie bandymus apvai
sinti beždžionę žmogaus sper
ma. Viena beždžionė jau pa
sidariusi nėščia nuo žmogaus 
spermos. Prof. Ivanovas norė
jęs dirbtiniu budu apvaisinti ir 
moterį beždžionės sperma,, bet 
Gvinėjos gubernatorius, kun 
prof. Ivanovas dabar daro ban
dymus, tatai padaryti uždrau
dęs. Rugpiučio mėn. prof. Iva
novas grįžta Rusijon, veždamas 
su savimi nėščią beždžionę. To
limesni tyrinėjimai busią tęsia
mi Juodųjų jurų pakrantėse, 
ojr, manoma, beždžionėms bus 
tinkamas gyvenimui klimatas, 
čia beždžionė gimdys vaiką — 
jusiau žmogų, pusiau beždžio

nę, kaip spėjama; čionai prof. 
Ivanovas yra pasiryžęs padary- 

i ir antrą darbo dalį, t. y. bež
džionės patino lyties diegais 
(sperma) apvaisinti moteriškę.

Šie profesoriaus Ivanovo dar
bai teoretiškai senai moksliuin- 
cų yra apspręsti ir tik jis da- 
)ar ryžosi įvykdyti juos prak

tikoje platesniu mastu.
Vis tik darbai gana įdomus, 

ir užsienių spauda nemažai jais 
domisi.

šitie profesoriaus Ivanovo 
tyrinėjimai, kaip ir profeso
riaus Varonovo tyrinėjimai I 
žmonių pajauninimo idėją be
vys tąnt, sudaro šiokią tokią 
sensaciją*. 1 J
J i i j . • H •

Kai kurios tikybos, paprastai* 
konservativiškai nusistačiusios, 
j tokius tyrinėjimus žiuri krei- Viii.

i!3et nieko nepadarysi. Bu- 

vę laikai, kada žmones už nau
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RadiogramosAukauju žioplam 
fašistui
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Kiekvieną 
Metą
Mes gauname surašą įvairiausių parinktų 
Pirmų Morgičių ir PirmųMorgiėių Auksi
nių BonųK
Mes išsirenkame tiktai saugiausius ir ge
riausius dėl investmentų musų kostu- 
meriams.
Dabartiniame laike mes turime dar didelį 
pasirinkimą pirmų morgičių ir auksinių bo- 
nų kurie atneša 6%.
Jus galite investuoti savo pinigus mokėda
mi visą sumą arba galite paimti dalinais

Aš įgavau aukštą mokslą 
Kiaules beganydama; 
Pasigavęs mušiau, keikiau — 
Kiek tik įmanydama.

Aš sumaniau deglei šonų 
Daugiau nekapoti;
Geriau važiuot Amerikon 
Ir ponu pastoti.

' Atvažiavęs Amerikon 
Pramokau bliufuoti.
Tuoj pristatė prie “Sandaros” 
laikraštį redaguoti.

Sandariečiai mano mokslą ' 
Labai greit ištyrė, 
Bet sarmata pasakyti 
Kur jie man įspyrė.

Nesijutau, kaip Smetonos 
š’lininku tapau,
Ir nustojau savo mokslo 
Su visai apakau.

Anų dienų Cbicagoj įvyko 
Sandaros seimas. Seime atsi
rado ir “naujos eros” ekspona
tų. Tie eksponatai visi buvo 
iš Chicagos. Juos vadinama 
fašistais. Ir jie buvo seime. Ir 
jie kalbėjo. Ir jie skaitė savo 
rezoliucijas. Ir jas niekas ne
priėmė. Ir jos tių)o atmestos. 
Ir savo rezoliucijų I>r. Angelis 
norėjo draskyti. Ii’ jam Kriu- 
konis nedavė. Ir draugas Ga
šlūnas, kaip vienas seimininkų 
pareiškė, pasirodęs seime di
džiausias žioplys. Ir jis tam 
r ei dabar netiki. Ir Tulys po 
rezoliucijos nepriėmimo norėjo 
“eiti lauk.” Ir su juo kartu 
nenorėjo niekas eiti. Ir jis 
siliko svetainėj. 
.• tmosfera buvo,

redaktorius. Žmonės, kurie vi
sai nesenai kelines prosijo, 
barzdas skuto, anglis kasė, gat
ves šlavė, dabar išmoko įmin
ta ino fabrikas varyti arba bol
ševikiškas gazietas redaguoti, 
spyčius svietui sakyti, apie že
mės atsiradimų išaiškinti. Tiek 
drąsos ir mokslo urnai prisi
pildė buvusieji nemokšos ir net 
idioati, kad net lankus ant jų 
prisieis kalti, kad neplyštų. Ir 
visiems šitokiems žmonėms 
reikia medalių ir diplomų.

Kolegija arba fabrikas atsi
darys Jeffersono giriose, nes 
praktika parodė, kad ten įkvė
pimo gauna kiekvienas kiaulių 
piemuo ir tampa kalbėtoju.

Profesoriais 
žmonės:

1. čempionas 
nų ėdime, kuris 
tų ir kozirų;

2. Socialčs ligos suėstas Bro- 
c,klyno keikimo 
šoriu s;

3. Storalūpis 
gali kalbėti ir
spiauja, už ką ir paskilbo šia
me syiete, nors sveiko proto 
visai neturi.

4. Didelius mokslus išėjęs 
Gaules beganant Lietuvoj kil- 
;asininkas iš Roselando.

Na, ir kitos 
rios ne savo 
nors kitu yra

—Aš matau, 
rašomą mašinėlę.

Labai gera... 
daug klaidų. 

♦ «

tamsta įsigijai 
Ar ji Mera? 
Tik ji daro ILGO LAIKO PATYRIMAS

bus paskilbę

kiaulių smege- 
kalba iš pirs

ir melų pro fe-

idiotas, kuris 
toliausia nu-

Ir kokia 
bandykit

pa- 
ten
iš

vakariene. Ir

J. S. čaikauskas 
Vedėjas Lietuvių Departamento

įjg Aš pagerbiau diktatūrų

CENTRAL”“ BANK
1110 West 35th Street

h* jąją užstojau, 
Nes Lietuvoj kiaules ganant 
Kas dieną ją vartojau.

botagų savoj rankoj
Į Visuomet nešiojau,—

gj ; Ir degiojai abu šonu
i Bjauriai atkapojau.—Pustapėdis.

--------------—_
CHICAGO. ILLINOIS Visi Padaužos rengiasi

garsenybės, ku
protu, o kuomi 
pasižymėjusios.

—Derektorius.

Tikra priemonė

Peoples Furnitūrų Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

rasitešiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet 
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei

namesnę kainą. —1 Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyi

4177-83 Archer Avė 
Lafayette 3171 
Mi KEŽE S. Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROSIS, Vedijaa

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus

Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Garsinkities Naujienose

Vidurinių Reikalų Padaužų 
ministęriui yra be galo malonu 
nranešti visai plačiąja! Padau
ža Respublikai ir visiems jos 

visi ir visos

Barbė. Tos blusos, kaip pašė- 
usios kanda, ar nežinai kokios 

nuo jų “rodos”?
Morta. Reikia dar čia kokios 

iš-

♦
Vagis (šeimininko užklup

tas). Po velnių, šlykščiausias 
prigavimas! Juk tamsta buvai 
iškabinęs ant savo duriį užrašą: 
“Grįšiu pirmadienį”, o šiandien 
tik šeštadienis! 

♦ * ♦
Gailestinga ponia elgetai:
—Tau turi būti karšta stovėti 

ištisomis valandomis saulėje?
Elgeta:
—Teisybė, poniute... ‘ 

veido prakaitu pelnysi sau 
ną!”

♦ * ♦

Kompozitorius Šubertas 
savo amžių kentė pinigų truku
mą ir, žinoma, ir kitus trukumus 
todėl turėjo kęsti. Vienų kartą 
vienas iš draugų užėjo pas jį, 
kviesdamas eiti pasivaikščioti. 
Kompozitorius norėjo apsimauti 
sveikas kojines ir ėmė ieškoti jų 
komodėje. Bet veltui — visos 
buvo sudriskusios. Atsiduso di- 
disai kompozitorius ir tarė:

—Klausyk, man
sveikų kojinių niekuomet 
naI

Norėdami įsigyti naujausios rų- 
fties geriausio padarymo seklyčios se- 

| tų, turite eiti prie paties dirbėjo, o 
i šitas, tai yra musų amatas per dau- 

Savo ir labai žinomas. Mes at-
(luo 1 ,ie^am geriausiai, duodam ge

li iausį materiolą. Parduodam visokius 
rakandus žemomis kainomis ir patar- 

(navimas 
visą

geriausia.

GLOBĖ FURNITURE &
rodos, kad

nebu-

Suprato.
Mokytoj a s: Nieko 

pranti. Ir kam gi turi galvą ant 
pečių?

Mokinys: Kad apykaklė 
nenusmuktų.

nesu-

UPHŪLSTERING GO. 
j 6637 So. Halsted St.

1 piliečiams, kad 
rengiasi važiuoti ryto į “Nau- 
jifnų>* piknikų.
reikalo ir minėti, kad piknikas 
bus Černausko darže. Visi Pa
daužų ministeriai darbuojasi iš
sijuosę arba, kitaip tariant, iš
sirėdę, kad jų Respublika bu
tų atatinkamai reprezentuota 
šiame apvaikščiojime. Padau
žos žada turėti savo pavilioną, 
kur jų respublikos reikalai bus 
tinkamai atstovaujama. Ir iš 
to jau aišku, kad juo šiame 
suvažiavime Padaužos geriau J 
pasirodys, tuo jų Respublika iri 
jų piliečių ir jų pačių reikalai 
pakils dar aukščiau. Taigi ar 
lis, ar snigs, ar taip pasiliks, | 
visi Padaužos turite 
skodan, nes 
ir jūsų pačių 
stovi pirmoj

Be to, šin
atvykstant srvetimų šalių am
basadorių, ypač Oisterių Res
publikos Ambasadorius tikima
si čia turėti. Laukiama ir dau
giau aukštų svečių. Reikia pri
minti, kad Padaužų Respubli
ka susilaukė nemažų dovaną 
nuo vieno Ambasadoriaus. A- 
pie tų dovaną ir jos siuntėją 
sužinosite ant vietos.

Dar reikia pastebėti, kad 
Padaužų Respubliką jau pripa
žino dauguma valstybių. Ir 
musų respublika vis darosi po- 
puliaringesne ir stipresnė. Pi
liečiai bėga iš svetimų šalių ir 
prašo Padaužų pilietybės, 
daužų natūralizacijos ofisas 
verstas aplikacijomis. Tas 
ženklas musų stiprybės ir 
lybės. ,

Manau, nėra

rinktis 
jūsų Respublikos 
reikalai visuomet 
eilėj!...
skodan laukiama

Pa- 
už- 
yra 
ga-

----- ooo^----
Padaužos sumanė surengti 

ekskursiją į Lietuvą aeropla
nais. Darbas jau buvo pradė
tas, tik dar laikas nenuskirtas. 
Pasažierių buvo užtektinai no
rinčių važiuoti. Bet musų lai
mei ar nelaimei kelionė turėjo 
būti atidėta neapribuotam lai
kui. Kai dėl šio reikalo buvo 
atsikreipta į Lietuvos Susisie
kimo Ministerijų, iš ten gau
ta atsakymas, kad nelėktume, 
nes, girdi, visoj Lietuvoj nėra 
kur aeroplanams nusileisti. Lie
tuvos žemė taip minkšta pasi
darė, kad aeroplanas gali nu
skęsti taip, kaip į vandenį, jei
gu nusileistų. Del šios pačios 
priežasties Lietuvoj oro susisie
kimas nutrauktas neapribotam 
laikui. —P. P.

Po seimo buvo
toj vakarienėj dalyvavo daug 
svečių; jaunų ir senų. Ir jie 
visi valgė ir gėrė. Ir kalbėjo 
ir prakalbas sakė. Ir dainavo. 
Ir juokavo. Ir buvo plojikų 
gengė. Ir jie plojo. Ir visi į 
juos žiurėjo. Ir po vakarienės

[buvo šokiai. Ir šoko kas kojas 
miklias turėjo, o kurie negalė
jo, tie žiurėjo. Ir čia buvo 
žmonių tikrų Padaužų. Ir jie 
buvo atvažiavę iš rytų. Ir jie
kandidatais Padaužoms tiktų. P0^08* Sugavus kiekvienai 
I • povakarienčs visi namo ėjo. daužyk dantis ir nebekųs 
Ir najno parėję į lovą nuėjo. Iri 
atsigulė. Ir užmigo. Ir sap-1 Teisme
novo. Ir kas? Ir ką? Teisėjas skundėjui—Na,

----- ooo----  I mšta, pasakyk man, į kurią vie- 
Aną nedėlią Varšuvoj vienas I tą tamstai uždavė.

Irronarchistas pasiuntė vieną I Skundėjas:— Ponas teisėjau, 
bolševikų greituoju kurieru pas |ogi į galvą; 
Leniną. Del šito įvykio bolše
vikai pakėlė skandalą ir jau 
norėjo eiti 
lenkų. Bet pabijojo ir į vai-I  
ną nėjo. Jie manę lenkams*pa-1 * * *
tiksinti — sukelti ten levoriu-Į —Tamsta nori būti blaivinin- 
•’ią. laigi vaina neįvyko <lel Į o gerj ajų jr degtinę? 
bolševikų apsileidimo. I —Taip; aš geriu ir vieną ir

—-oooųj I kĮĮa ]^ajp vandenį.
Lietuvos Smetona nori pasi-1 ♦ ♦ #

gerinti amerikiečiams Šmerurn vienas jaunas kas šo 
damas .r tepdamas jiems svies- jo dukters rank()s Tg.
tu. Smetona žada amenkie-l . . . . ... xx. , , . . . ... | vas teiraujasi apie busimo žentočiains duot palengvinimų isigi-L. „ _ . /
jime žemės ir turto. Jis ma- šlos ^es t1ur us; , v . 
no, kad amerikiečiai taip greit -Ne tai kad aš per labal ver- 
paperkami. Vienok jis gan guJ turtą, taiė jis, — bet 

Idrus. Žino, kad šmeruosi, tai I n ^U| i tamsta tiek, kad galėtum 
važiuosi. Reikia tept, reikia I gyventi nesiskolindamas ? 
tept I —Ar tamsta vadini tai -skola,

___ ooo___  Ikad aš bent kiek pasiskolinčiau) 
Dr. Kasputis surado, kad lie-Jpas savo uošvį ?—paklausė iš sa-1 

tuviai, Amerikos lietuviai, ne-po pusės vyrukas visai nekaltai, 
kultūringi, kad jie neparašė I * * *
nieko apie fašistus “kapito-1 žmona kalbasi -su savo vyru 
nūs,” kurie atvažiavo iš Lietu-1 apie Tut-An-Amono grabą, 
vos. IMat, tie fašistai prižade-1 —Ar gi ne stebėtinas daiktas, 
jo duoti Kaspučiui raidą. Įspė-1 mano mieloji, —sako vyras, — 
[kit kodėl jis juos giria. —P. I surasti daiktai yra gražiausiai

---------- | išsilaikę* nors jie išgulėjo ten 
Kuriama Kolegija I tris tūkstančius metų.

----------- • I —Matai, kad mano teisybė,—
Padaužos įkuria (o ne užku- I itsako žmona,—Visuomet reikia 

ria) kolegiją arba fabriką pa-1 geriausi ir brangiausi daiktai 
skilbimo, o ne pagarsėjimo) | pirkti, 
diplomų išdavimui. Paskubu
sių žmonių skaitlius auga, jie 
darosi pasauliui žinomi, ir eko
nomišku išrokavimu musų res-1 įmonai vieną dalyką, kurs jai 
publikai bus pelninga daryti I nepatiko, ir jau dvi dienos, kaip 
diplomus. I ji neprataria į mane nė vieno

Vienas pilietis pasidarbavo I žodžio 
visuomenės labui ir turi šei-1 
myną iš 34 vaikų. Šitokiam 
patriotui būtinai reikia duoti 
diplomą. Kitas suvalgė į pus
valandį šešius tuzinus bananų, 
trečias šimtą frenkfortų. Vie
na moteris į metų 
skyrė su 8 vyrais; 
Ševikas kalbėjo be sutojimo gpletkas. Jis

Teisėjas:-
Skundėjas

mušti I teisėjau, užmerkęs buvau.

Ta-

O akis neiškirto?
— Neiškirto ponas

♦ ♦ ♦

—Pamanyk tik tamsta, šio
mis dienomis aš pasakiau savo 

kurs jai

—Ką tamsta sakai! Ką gi to
kio tamsta jai pasakei? Tai aš 
turiu tą savajai pasakyti!

♦ * *
Vienam cirke liūtų ramintojas 

laiką persi-1 prižiurėJ° savo septynetą liūtų, 
vienas bol-1 Jie buvo- laimin«ai suvaryti J , 

1 žaidė su jaunais 
valandas, kitas iš“ išmonių I žvėriukais. Tuo pačiu akimoju, 
sutvčrė IU> visokių fondų, sųry-|l|žpuola jį jo žmona ne vien žo- 
šių ir tarybų. Lindberghą va
dino “flying fool,” 1 
lantiko neperlėke, o dabar kelia I nebesuranda sau kitos 
jam ovacijas ir teikia meda-Įkaip tik liūtė klėtkoje! Įpuolęs 
liūs, 
raščiuose nebuvo vietos ir ko
kį žmogelį susigavęs vedžioda-1 ką ir pajėgia ištarti paniokina- 
vo apie prūdą ir skaitydavo 
savo sočinenijas, o dabar jis

[užpuola jį jo žmona ne vien žo
džiais, bet veiksmais. Drąsusis 

kol jis" At-1 Hiity ramintojas pasprunka ir 
1 ’ ’ ’ ''‘ t vietos,

Pruseikos raštams laik-| tenai, jis užtrenkia duris. Jo į- 
niršusi žmonelė stovi prieš klėt-

niai:
—Ei tu, baily!

Negryna sąžinė
Jonas, beišdykaudamas mo

kykloje, sudaužė mokytojo raša
linę. Niekas to nematė, bet 
vargšas vaikas labai bijojo, kad 
jo prasižengimas išeisiąs aikš
tėn. Po to buvo tikybos pamo- 

Įka. Kunigas klausia:
—Jonuk, pasakyk man, kas 

sutvėrė dangų ir žemę?
—Tai ne aš, kunigėli, kaip 

Dievą myliu ne aš! — sušuko 
vaikas visą laiką manydamas 
apie rašalinę.

—Ką tu šneki? Kaip ne tu? 
—nustebo kunigas.

—Aš, aš, kunigėli, bet dau
giau niekad to nebedarysiu — 
užbaigė verkdamas vaikas.

Paaiškino
—Pasakyk, kaip jis dainuoja? 

Gal bosu?
—Ne.

galimų kai- 
Jjaikau sa- 

aptiekoj vi- 
dalykus, ku 
tik yra lai- 

didžiau-

Gran! Works Pharniacy
4847 West 14th Street

, Esu baigęs mok
I slą Idiana uni-
, versite. Esu
gistruotas
tiekorius ir 
r i u 
metų

receptus 
ningai ir atsar
giai už pigiau
sią 
ną. 
vo 
sus 
rie 
komi 
siose aptiekose. Rekomenduoju gy-' 
duoles ir duodu patarimus. Atei
kite ir persitikrinkite. Visi busi
te užganėdinti.

Saugioji spinta (šėpa) brangme- 
nėms pasidėti atidaryta kasdien 
nuo 8 vai. ryto iki 9:30 vakaro.

J. MALACHOWSKAS

CUNARD
(Per Angliją)

Į Lietuvą 
sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 

žintinių laivakorčių
Į Kauną ir atgal ant
Berengaria ir
Aųuitania........................ $215
Maureitania..................  $211

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

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

CUNARD LINE 
140 N. Dear- 
bor St„ 

•O»U3|U3

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

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

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

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
iŠ tos progos. Per daugelį metų. 
Dr. Ross yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos. Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolj 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- specialistas 
riškumą silpniems 
vyrams. Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit Šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Vfoterų priėmimo kambarys 5t8.

OR. R. M. ROSS
35 South Dcarborn St., 
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto augšto.
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
ki 5 vakare. Nedaliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedčlyj, Utar- 
linke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.

M
M

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

Atdara dieną ir naktį
Phone Boulevard 4552

—.——
h 
M

Reumatizmas sausgėlų
Nesikankykite savsę skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.50.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxf


