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Lindbergh skrenda 
per Atlantiką

Bandė nužudyt Meksikos 
prezidento sūnų

Vokietija jau nugriovė savo 
tvirtoves rytų sienoj

Kapt. Lindbergh skrenda
- per Atlantiką

Bandė nušaut Meksikos 
prezidento sūnų

Išlėkė iš New Yorko vakar 8 
vai. ryto, bandydamas pa
siekti Paryžių per 36 valan
das

Rodolfui Callesui sėdant j au
tomobilį* vienas policininkas 
du kartu jį šovė

NEW YORKAS, geg. 20. — 
Amerikos aviatorius kapitonas 
Charles Lindbergh šiandie- 8 
vai. ryto išskrido per Atlanti- 
ką į Paryžių. Jis skrenda ne
dideliu Ryano monoplanu “Spi- 
rit of St. Louis”t sveriančiu 
viso 5,000 svarų. Skrenda vie
nų vienas. Niekur nesustoda
mas, kapt. Lindbergh tikisi pa
siekti Paryžių nedaugiau kaip 
per 36 valandas. Jis turi, pasiė
męs 448 galonus gazolino, kū
no jam pakaks keturiasdešimt 
penkioms valandoms. Jis netu
ri radio, o todėl kelionėj nega
lės jokios žinios apie save duo
ti, kol pasieks Paryžių — 8>- 
800 mylių galą kelio.

Kapt. Lindbergh yra Jaunas, 
25 metų vyras, 6 pėdų ilgio. 
Gimęs Detroite. Pastaruoju lai
ku jis buvo Chicago-S.t. Louls 
oro pašto linijos pilotas. Jis 
turi ir tolumo skridimo rekor
dą: nesenai jis perskrido sker
sai per visą Amerikos konti
nentą, iš San Diego, Cal., į

NOGALES. Ariz., geg. 20.— 
Meksikos vyriausybė Noga- 
les’e, Sonoroj (Meksikos pusėj) 
suėmė Meksikos policininką, 
Julianą Romero, kaltinamą dėl 
kėsinimos nušauti Rodoltą 
Calles’ą, Meksikos prezidento 
sūnų.

Rodolfo Calles buvo atvykęs 
į Nogales, Sonoroj, < 
savo sesers vestuvėse, 
įvyko praeitį antradienį, 
kar jam su savo 
Fernandu Eliasu, 
klubo ir įsisėdus 
važiuoti, prišokęs staigu prie 
automobilio policininkas Romė
no paleido į Callesą du Šuvtu, 
bet nekliudė. Tuo tarpu Calleso 
draugas griebė šoviką ir išmu- 

jam iš rankos revolverį.

dalyvauti 
, kurios 

Va- 
palydovu* 
išėjus iš 

j automobilį

Jo

šė

Vokietija baigė griaut 
tvirtoves ryty sienoj

lių per 21 valandos.
Kapt. Lindberghui skrendant 

per Atlantiką, visi garlaiviai 
stropiai dabos, kad galėtų, rei
kalui atsitikus* teikti jam visos 
galimos pagalbos.

Prieš išskridimą, jau lipda
mas į savo monpplaną, kapt. 
IJndbergh, pusiau juokauda
mas, jį lydintiems draugams 
pasakė:

“Einu dabar į ląstą; tai 
taip, kaip kad eičiau į mirties 
kamerą. Jei iš ląstos išlįsiu Pa
ryžiuje, tai bus, kaip kad gu
bernatoriau . suteiktas susimi
limas.”

Išpildžius duotą santarvinin
kams prižadėjimą, reikalau
ja, kad aliantai apleistų 
Reiną

BEBLINAS, geg. 20. — Ge
nerolas von Pawels pranešė 
savo vyriausybei, kad einant 
duotu santarvininkams p;Aža- > 
dėjimu, Vokietijos reichsvveh- 
ras (krašto sargyba) jau pa- ; 
baigęs griauti Vokietijos tvlr- ' 
toves rytų sienoj - - Karaliau
čiuje, Glogau’e, Kuestrine ir 
š tėti ne.

Del to dabar Vokietija reika
lauja, kad santarvininkai taip
jau savo prižadėjimą pildytų, 
būtent, pasitrauktų iš jų 
puoto Beino krašto.

oku-

Fordas pradės dirbdinti 
naujo tipo “fliverius”

9 sovietu valdininkai pa 
smerkti sušaudyt

Dabartinio T-modelio “fordu- 
kai” nuo gegužės 28 d. nebe
bus dirbami

DETROIT, Mich., geg. 20.
Ford Motor kompanija nuo ge
gužės mėnesio 28 dienos pa
liaus dirbus dabartinio T mode
lio automobilius ir pradės dirb
ti naujus, keturių cilinderlų, 
su “gear-shift,” automobilius. 
Naujojo tipo Fordo /‘fliverių” 
tečiau dar nebusią galima gau
ti anksčiau kaip apie rugpiu- 
čio mėnesio pabaigą.

Kadangi senojo modelio “fh- 
verių” dar yra daug rinkoj Ir 
milionai žmonių turi “fordu- 
kus”, tai dalys jiems bus dir
bamos ir parduodamos dar per 
penkerius metus.

BUCHARA, Azijos Rusija, 
geg. 20. Devyni sovietų val
dininkai tapo čia pasmerkti 
sušaudyti, kaltinami dėl žiau
rumų su valstiečiais. Apie dvi
dešimt kitų nuteista kalėti 
nuo trejų iki aštuonerių metų.

Anglų karo aviatoriai 
skrenda j Indija

CRANLEY, Anglija,
20. — Anglijos aviatoriai. Įeit. 
C. R. Carr ir Įeit. L . S. Gill- 
man, šiandie 10:40 ryto išskri
do kelionėn į Indiją. Jie skren
da specialiniu Hawker-Horsley 
aeroplanu ir tikis savo kelionę, 
viso apie 4,000 mylių, nesusto
dami padaryti
keturiasdešimt ašįtuonias 
landas.

geg.
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Išsprogdinta Bath miestely, Mich., mokykla, kur 37 mokyklos valkai ir septyni suaugę asmenys buvo užmušti ir daugiau 
kaip keturiasdešimt vaikų ir suaugusių buvo Sužeisti. Mokyklą išsprogdino dinamitu vienas pakvaišęs farmerys, Andrew Kehoe, 
įdūkęs, kad dėl brangių mokesnių mokyklai jis nebegalėjęs savo farmos* morgečių atmokėti. Prieš mokyklos išsprogdinimą jis 
dar užmušė savo žmoną ir savo farmą sudegino, o mokyklos sprogime ir pats buvo užmuštas.

Prohibicijos “caras” 
Andrews rezignavo
vieton skildamas 

buvęs New York o 
natorius

Lowinan,1 
viceguber-

VVASH1NGTONAS, geg.' 20. 
— Iždo departamente šiandie 
buvo pranešta, kad iždo sekre
torius asistentas Lincoln C. 
Andrews, vyriausias prohibi
cijos vykdymo galva, rezignuo
jąs nuo rugpiučio 1 dienos. Jo 
vieton paskiriamas Seymour 
.owman, buvęs New Yorko 

vicegubematorius.
Be to vietoj Boy A. llaynes, 

ėjusio prohibicijos komisionie- 
riaus pareigas, komisionjerium 
paskiriamas James M.’ Do- 
van, prohibicijos biuro chemi
kas.

» Nors llaynes dar nėra savo 
rezignacijos įteikęs, bet iždo 
sekretorius Mellon laukia jį 
tuojau tai padarysiant.

Nikaraguoj laukiama susi- Sauks naują Lenky-Vokie 
kirtimo tarp liboraly ir J. V. čiy susiartinimo kon- 

juroiviy fereucijy

Sinclair nubaustas 3 mė 
našiais kalėjimo

Sharkey-Žukaus- 
kas nugalėjo J.

Maloney
LIETUVIS BOKSININKAS
SUMUŠĖ SAVO OPONENTĄ 

PENKTAME SUSIĖMIME

New York e, Yankee stadio
ne, vakar įvyko bokso imtynės 
tarp žinomo lietuvių boksinin
ko Juozo Žukausko (Jack 
Shaikey) ir taipjau pasižymė- 

jjusio kumščių sportininko, ai
rio Jimmy Maloney. Abudu 
yra sunkaus svorio: Žukauskas 
— 192 svarų, Maloney — 

■202i/2.
| Grumtynes laimėjo Žukaus
kas.

Gautais praeitą naktį radio 
pranešimais, Maloney buvo Žu
kausko visai paguldytas penk
tame susiėmime per 52 sekun
das.

Pirmų keturių susikirtimų 
rezultatai buvo toki:

1—lygiomis; 2—Žukauskas 
laimėjo; 3 lygiomis; 4 - Žu
kauskas laimėjo.

, Lietuvos žinios
Gaisras N. Radvilišky

N. RADVILIŠKIS. — Balan
džio mėn. 22 d. apie 10 vai., 
rūkant p. Juozapo Venclovo 
dumtrauky mėsą, kilo gaisras. 
Sudegė du jo gyvenami namai. 
Visas jo turtas sudegė.

Tik dėka susirinkusių žmo
nių darbštumui ir policijos 
stropiai priežiūrai tapo apsau
goti nuo gaisro (nors jau ir 
buvo keletas užsidegę) kiti 
namai, o taipgi dalis rūbų ir 
baldų išgelbėti iš degančių na
mų;

Nuostoliai siekia virš 7.000 
litų. Atvykę buvo Skaistkalnės 

u komisija (iš Latvijos) ugniagesiai, bet 
mėnesį darė Igaisras jau buvo likviduotas.

Aliejaus magnatas betgi ape 
liuoja; paleistas po $5,0L0 
kaucijos

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
20. 
guos liberalų valdžios .atstovas 

t Meksikos Mieste, gavo iš San 
Salvadoro žinių, kurios sako, 
kad Bivase, Nikaraguoj, kas 
vhlandą laukiama siičlkirtimd 
tarp Jungtinių Valstijų laivy
no kareivių ir liberalų' jėgų, 
kurias amerikiečiai norėjo nu
ginkluoti. Pranešimai sako 
taipjau, kad 5,000 liberalų ka
reivių, pasislėpę kalnuosę, or
ganizuoją puolimą Managuos,' . nn ana i i i'i- ■
Diazp konservatorių valdžios [0X811188 30,000 TOKSlII6S 
sostinės. . • ;: . . . . . n •• • i darbininkų Rusijoj

Fedro Zapeda, Nikara-

J. V. siunčia daugiau 
jūreivių į Nikaraguų

geg. 20. 
llarry

VARŠUVA, geg. 20. —Len
kijos užsienio reikalų depar
tamentas, žymių Vokietijos Į AVASHINGTONAS, 
vadų, jų tarpe ir reichstago — Aliejaus magnatas 
pirmininko Loebe’s, kviečia- F. Sinclair šiandie aukščiaus'o
mas, nutarė šaukti Lenkų-Vo- Columbijos teismo tapo nubau- 
kieČių konferenciją ir bandyti stas trimis mėnesiais kalėji- 
santykius tarp abiejų valstybių mo ir $500 pinigine pabauda 
pagerinti. ,už Jungtinių Valstijų

Manoma kad 1 
bus sušaukta 
birželio mėnesio vidurį.

senato

Negaunant užsieny kreditų 
medvilnei pirktis, tekstilės 
fabrikai uždaromi

t U£j U VILI J I

konferencija paniekinimą.
susirinkti apie I Sinclair mat atsisakė duoti 

atsakymus į senato komisijcs 
i klausimus, kai ta 
|1924 metų kovo i 
■kvotą garsaus Teapot Dome 
aliejaus skandalo, kuriame bu
vo Harry F. Sinclair įsivėlęs.

Teismui ištarus nuosprendį, 
Sinclairo advokatai tuojau pa
reiškė, kad jie apeliuoją į Co
lumbijos Distrikto apeDiacijų 
teismą, ir Sinclair, užsistatęs 
$5,000 kaucijos, buvo paleistai.

Kiek kainuos Telšių , c 

vyskupo rūmai
Telšių “žemaitis” rašo: '
Teko sužinoti', kad Teisiu 

vyskupas ir Klaipėdos prelatu- 
ros vaidytojas Justinas Stau
gaitis žada Telšių mieste dar 
šią vasarą pastatyti rumus.

Rumus statysiąs klebonuos 
sodne.

Bumai turėsią būti gražus ir 
patogus, 30 - 40 kambarių, di
delės priėmimo salės. Pirma
me aukšte gyvens tarnai, bua 
virtuvės, sandėliai, garažas 
vyskupo automobiliui.

Antrame — gyvens kancle
ris, bus priėmimo sales ir kiti 
oficialus kambariai.

Trečiame —gyvens pats vys
kupas Staugaitis ir bus svečių 
kambariai.

Vieno vokiečių architekto 
projektu rūmai kainuosią apie 
600—700,000 litų, kito — lie
tuvio — 250,-300,000 litų.

Namai, kur dabar gyvena 
vyskupas ir kurių remontas* 
girdėt, labai brangiai apsiėjęs, 
busią pavesti vyskupijos kan
celiarijai.

Klebonijos namuose žadama 
įsteigti kunigų seminarija.

o . v u g . r. 1*1 MANAGUA, Nikaragua, ge-!!IZ V0K!6lĮJOS“AllSt" ^užės 20 “ 'Transportu Argon- Maskvos laikraštis

rijos susivienymą —1-
VIENNA, Austrija, geg. 

Kancleris Šerpei,
20. 
su

publikos prezidento

kurs 
savo kabinetu vakar buvo res- 

I lainischo 
prisaikintas, savo kalboj parla
mente pareiškė vilties, kad Au
strija susivienysianti su Vo
kietija. Jo kalba buvo stipres
nė ir griežtesnė, ne kad dau
gelis karščiausių pan-gehnani- 
ninkų galėjo tikėtis.

ne į Korintą vakar atgabenta českaja žizn” sako, 
dar 350 Jungtinių Valstijų j u- negalėjimo gauti 
reivių, o po dienos kitos lau- Valstijose didelių 
kiama dar penkių šimtų atvyk- medvilnei pirkti, 
stant.

[Henry 
prezidento 
kurs darė 
guos liberalų 
rių 
pilietinis karas Nikaraguoj jau 
esąs baigtas ir abidvi kainavu
sios pusės atiduodančios gink
lus Jungtinių Valstijų laivyno 
vyriausybės globon. Pastaro
sios žinios rodo, kad taip dar 
nėra.]

ANTLSALOON L^A Ii 
$600,000 KOVAI *U “i 

PIU” KANDIDATU

Stimson, asmeninis 
Coolidgeo atstovas, 

taiką tarp Nikara- 
ir konservato-

indai buvo pranešęs, kad

BYGA, Latvija, geg. 20. — 
“Ekonomi- 

kad dėl 
Jungtinėse 

kreditų,
sovietų vy

riausybė esanti priversta savo 
tekstiles trustą trims mėne
siams uždaryti, išmetant iš 
darbo 30,000 darbininkų. Kai 
tik dabartiniai žalios medvil
nės medžiagos ištekliai busią 
pabaigti, visi tekstilės fabrikai 
Rusijoj busią uždaryti.

geg. 20. 
vykdo- 

mitinf.e 
specialiu}

washingtonas, 
— Anti-Saloon lygos 
masis komitetas savo 
čia nutarė sukelti
$600,000 fondą kuris turės būt 
suvartotas kampanijai prieš 
kiekvieną kandidatą į Jungti
nių Valstijų'' prezidentus, kurs 
bus “šlapias.” \ 1

BANDĖ ĮšMUGELIUOTI | J.
V. $100,000 BRILIANTŲ

ST. ALBANS, Vt., geg. 20.
— Tafptlautiifame traukiny 
Detroite iždo departamento a- 
gentai praeitą naktį suėmė vie
ną moteriškę, Mrs. John Kan- 
tor, bandžiusią įšmugeliuoti iš 
Kanados į Jungtines Valstijas '

100 ir tais oro biuras Šiai dienai pra 
Iždinės * našauja:

Chicagai ir apielinkei federa-

NEĮSILEIDŽIA SO
VIETUOS PROFSOJUZŲ 

DELEGATO

CECHA

Ce-MASKVA, geg. 20. 
choslovakija atsisakė vizituoti 
pasportą sovietų profesinių 
'jungų atstovui, norėjusiam 
lyvauti maisto darbininkų 
važiavime Prahoj.

są- 
da-
su-

NEGRAS ELEKTRA
DYTAS

NUŽU-

NASIIVILLE, Tenn., geg. 
20. — Baudžiamajame valsti
jos kalėjime šiandie buvo elek
tros kėdėj nužudytas John 
Webb, negras, mirties baus
mei pasmerktas už užpuolimą 
merginos.

briliantų, vertės tarp 
200 tūkstančių dolerių, 
agentai tą moteriškę 
jau per tris mėnesius.

MOKINYS PASIKORĖ KRANTUI NUGRIUVUS
TRYS ŽMONĖS PRIGĖRĖ

Beizbolininkas nusižudė
ST. PAUL, Minn., geg. 20.-=- 

per maždaug. Viename viešbuty šiandie nu- 
va-rsižųdė čia Ed. Meade, žinomas 

' beizbolės žaidėjas.

j Veikiausiai bus lietaus; nedi
delė temperatūros atmaina; 

'stiprus mainąsis vejas.
I Vakar temperatūros bąvo 
tarp 46° ir 60°

Šiandie saulė 
džiasi 8:08.

F.

MANIT0iW0C, Wis.>
20. — Savo tėvo farmoj,
Ii nuo Meeme miestelio, rado 
daržinėj pasikorusį Williamą 
Garliebą, 15 metų, vidurinės 
mokyklos mokinį. Per pasta-

teka 5:25, lei- ras kelias dienas jis buvo kaž- 
Iko nuliūdęs.

geg. 
neto AMBRIDGE, Pa., geg. 20. - 

Vandens pagraužtam stabam 
Ohio upės krantui nugriuvus, 
prigėrė trys žmonės, kurie 
krante vertė laukan iš vežimų 
šlamštą. Jie su visais veži
mais nukrito j srautą.

LYGOS TARYBA SUSIRINKS 
BIRŽELIO 13 DIENĄ 

GENEVA, Šveicarija* geg.
20. — Keturiasdešimt penkta 
Tautų Sąjungos tarybos sesija 
šaukiama birželio mėnesio 13 
dieną.

IMPFRFFCT IN ORIGINAL
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Savęs Auklėjimas ir 
Gyvenimo Mokslas

Sekant Dž. Leboku rašė P. B.

Svarbus klausimas

Mokėti gyventi— svarbiausias 
dalykas, kurio reikėtų mokytis. 
Nieko žmonės taip nebi
jo, kaip mirties, ir vie
nok, mažiausia stengiasi 
tinkamai gyventi. Tai neleng
va. Hipokratas sako: gyveni
mas trumpas, menas ilgaamžis, 
palankios aplinkybės nepatva
rios .tyrimas netikslus.

Laimė ir pasisekimas pareina 
nuo mus pačių, ne nuo aplinky
bių. Save pražudžiusių žmonių 
daug daugiau, negu kitų pražu
dytų; daugiau miestų ir namų 
žmonių rankomis sugriautų, nė 
audromis bei žemės dreliėjimais. 
Viskas nyksta dėl dviejų prie
žasčių : laiko ir žmonių veikimo. 
Daugelis žmonių, pastebi Lab- 
riueris,—pusę savo gyvenimo 
leidžia taip, kad likusią pusę gy
venti nelaimėje.

Dažnai karštas kraujas jau
nystėje skatina žmones daryti 
tai, ko nesveikoje sehatvėje pri- 
seina gailėtis (Lili).

Kas praėjo ir padaryta, nieks 
negrąžins ir nepataisys. Žmonės 
be galo save myli, tik neprotin
gai.

Man prikišama optimizmas. 
Aš niekuomet neginčijau rūpes
čių bei vargų neesant, aš nie
kuomet nesakiau žmones laimin
gais esant; aš tik tvirtinau juos 
galint laimingais būti, ir jei jie 
nelaimingi, tai greičiausia patys 
tame kalti; aš tvirtinau daugeli 
musų laimę aikvojant, o tas yra 
liūdna.

Niteris sako: “Kada nors pa
sakyti ar parašyti liūdniausi žo
džiai yra šie: “tai buvo galinTa”.

Neretai laikome gerą piktu dėl 
netikslaus ar per didelio naudo
jimosi. Kaip išėjęs iš savo vie
tos mašinos ratelis ir net krump
lys ardo visą mašiną, taip einąs 
prieš gamtos įstatymus žmogus 
turi būti pasirengęs sutikti ne
laimę.

Perdidelis drąsumas bepro
tystė, per didelė meilė—silpny
bė, per didelis taupumas—šykš
tumas. Patarlė sako: vienam

■ K ŪTOS
PIKNIKAS
Rengia Liet Teatr. Draugystė Rūtos No. 1 

Nedėlioj, Gegužio-May 22 d., 1927, 
CHERNAUSKO DARŽE,

Archer Avė. ir 79th St., Justice I’ark, III.
Prasidės 10 vai. ryto. > • įžanga 50 centų

Gerbiamieji Chicagiečiai: —• Ruticčiai užprašo visus atsilankyti 
ant Rūtos Pikniko. Bus gera muzika. Bus geri ir skanus pietai, 
iš tautiškų dešrų, kopūstų ir agurkui, ir taipgi visokių valgių.

Strytkariais važiuokit Archer Avė. iki Cicero Avė., persėskit ant 
Chicago-Joliet karo, kuris priveža prie daržo.

Automobiliais galima važiuoti Archer Avė., Og{len. Avė., 95th 
gatve ir Uita gatve.

Darbininkai turite būti ant lOtos vai. ryto.
UŽPRAŠO KIMITETAS.

GEGUŽINIS ŠOKIS
Rengia Aukso Rykštės Merginų Kliubas 

MELDAŽIO SVETAINĖJ, 
2242-44 W. 23 PI., netoli Oakley Avė.

Subatoj, Gegužio 21, 1927
Pradžia 8 valandą vakare. įžanga 50c. asmeniui 

Muzika POCIAUS

valgis, kitam nuodai. Nieks dar 
neįrodė, kad gamtos įstatymų 
laužymas baigtųsi geru.

Persai manė dievą Ormuzdą 
laimę, o dievą Arimaną nelai
mę siunčiant. Tikrenybėje gi 
tai mes patys užsitraukiame sau 
nęlaimes savo klaidomis ir ne
gerais darbais.

Dažnai mes klystame sąmo
ningai. Nuo sąmoningų pakly
dimų saugo mus musų sąžinė ir 
doros jausmas. Nesąmoningi 
paklydimai nuodėme nelaikomi. 
Vengdami nesąmoningų pakly
dimų, privalome klausyti tėvų, 
vyresnių žmonių, gerų draugų 
sveikų patarimų ir pasitikėti sa
vo išauklėjimu ir savimi. Nes 
musų išauklėjimas yra dalis mu
sų pačių. Kiekvienam žmogui 
tenka išmokyti ir išauklėti nors 
vieną mokinį—patį save. Tas, 
ko mes patys išmokstame, ge
riau ir ilgiau mumyse įsigali, 
negu tas, ko kiti mus išmokina. 
Apleidžiant mokyklą musų auk
lėjimas nepasibaigia, bet tik ta
me .momente prasideda ir tęsiasi 
visą gyvenimą.

Seneka sako: “Butų gera, jei 
žmonės lavintų savo smegenis 
tiek, kiek lavina savo kūną ir 
rūpintųsi geru tiek, kiek rūpi
nasi smagumais.”

Kai kurie mano, jog pasaulyje 
viskas žmogui iš anksto yra 
lemta ir visa vyksta ne dėl mu
sų noro ir priežasties. Jie žmo
gų laiko automatu ir žaislu virš- 
gamtinės jėgos rankose. Todėl 
mes turime nustatyti: 1) Ar 
yra gyvenimo Mokslas? ir 2) Ar 
galime mes patys savo gyvenimo 
laivą vesti laikų okeane, ar pri
versti tik mėtytis jame likimo 
blaškomi? Į šiuos klausimus ga
lima trumpai.ir aiškiai atsakyti: 
žmogus yra žmogumi ir viešpa
čiu savo dalies. Jei jis nesuge
ba valdyti savo likimą, tai tame 
kaltas jis pats.

Žanas Pol Richteris sako: 
“Musų valios jėga tokia yra di
delė, kad mes visuomet busim 
tuo, kuo norėsim, jei tik rimtai 
ir tvirtai pasiryšim.

Jei mes galime saVo likimą 
valdyti, tai mums svarbu yra 
išspręsti tokis klausimas: kuo 
mes norime būti ir kaip geriau 
sunaudoti dideles gamtos dova
nas?

Vieni užsibriežia gyvenimo ti- 
Į kslą ,kiti jo neturi. Pirmiausia 
i mes turime stengtis geriausiai 
' ir naudingiausiai praleisti gyve
nimą.

“Kiekvienas žmogus, — sako 
Gumboltas,—privalo siekti au
kščiausio ir harmoningiausio sa
vo įgimtų jėgų išvystymo.”

25 METĮI PATYRIMO '
Pritaikime akinių dėl visokių akių

nuo galvos skaudėje!
Jlmo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik-

Jei spaudos raitas išrodo dvigu
bas.

Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau j u m t reikia

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių 
1801 South Ashland Avc. 
Platt Bldg., karnp. 18 St.,^8 augštaa 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėki t mano iškabos

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

QUEEN KONCERTINOS
YRA GERIAUSIOS

Padarytos iš 7G ir 102 raktų oktava 
ir trigubos. Visos pirmos klesos plie
niniais. “reeds”. Dailus užbaigimas ir 
gražiai išmargintos.

Neapsigaukit, žiūrėkit, kad ant 
koncertinos butų pažymėta

“PEARL QUEEN”
Katalogus siunčiame dykai

VITAK-ELSNIK CO.
4639 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.
nxxnxxnmxnminmi

$25 įmokėti

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

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

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

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

Sol Ellis & Sons
2118-20-22 So. State Street Cicero Store: 4606-08 W. 22n(! St.
Telephone: Victory 2454 Telephone: Cicero 130.

Richteris pastebi, mus turint 
padaryti iš savęs tai, ką leidžia 
mumyse gludinti medžiaga.

Mes privalome daryti visa tai 
neegoistinių tikslų vedami, ki
taip mes patirsime nepasiseki
mo.

Siekimas sau gerovės, — sako 
Bekonas,— neturi Luti vertu 
žmogaus gyvenimo tikslu. Ge
riausi ir galvočiaus! pasaulio 
žmonės, k. ant. Platonas, Aris
totelis, Buda ir kiti, niekuomet 
nepasitenkintų savo asmenybės 
tobulumu vien tik savo naudai. 
Aš drįstu tvirtinti, kad mes tu
rime save tobulinti kitų laimei.

Gerai žinomas graikų posakis 
“pažink pats save” nurodo 
mums, kaip sunku ir svarbu yra 
pažinti patį save.

Montena sako: “Iki šiol nesu
tikau didesnės baidyklės ar keis
tenybės, kaip aš pats”. O. T. 
Braunas, kurio gyvenimas pra-
slinko be ypatingų įvykių ir jau
dinimų, tvirtina savo gyvenimą 
buvus stebuklu, kuris tęsiasi 30 
metų ir apie tą gyvenimą pasa
kojimas butų tikras poezijos kū
rinys.

Davimas patarimų yra nevi
sai dėkingas užsiėmimas. Aš ne
galiu pamiršti vieno naujai ap
krikštyto zelandiečio likimo,
apie kurį jo tautelės viršininkas 
pasakojo misijonieriui: “Jis 
mums perdaug patarimų davinė
jo, ir už tai mes jį užmušėme.” 
Bet tie, kurie nenori klausyti pi
gių patarimų pradžioje, vėliau 
labai gailisi (Lili). Todėl aš no
riu duoti keletą patarimų tiems, 
kurie nori būti kuo ntfrs ir daryn 
ti ką nors, kurie nori tobulėti ir 
naudingiausiu budu praleisti gy
venimą.

Liūdna matyti, kai žmogus 
praleidžia neišnaudojęs labai 
daug palankių aplinkybių.

Daugelis žmonių galėtų lai
mingais tapti dėka tų gabumų, 
kuriuos jie netiksliai sunaudojo 
ar nepaisė. Reikia stengtis tik
rais, bet ne išsvajotais smagu
mais naudotis. Mes dažnai gei
džiame ko nors vien dėlto, kad 
tai vadinasi smagumu, ir juo 
biaur^tumės, jei kitą vardą tu
rėtų. ' 'i

Daugelis mano, kad nieko ne
darymas suteikia jiems smagu-

uxxxxxxnnixxxxxxi

“Ten šalelė daug gražesnė,
“Juoda duona daug gardesnė
Toji daina kalba apie Lietuvos duoną. Ji sako teisy

bę. Niekur pasaulyje nekepama taip gardi duona, kaip 
Lietuvoje ir Chicagoj—J. Mosgerio kepykloj. Kodėl?

Todėl, kad Mosgeris pats perka rugius,
Pats jis mala savo kepykloj ir
Raugia duoną taip, kaip ji raugiama Lietuvoj.
Reikalaukite Mosgerio piklevotos ir juodos duonos 

restoranuose, grosernėse, bučernėse ir visur, kur duo
na parduodama. Jus mokate pinigus, tai turite gauti už 
juos geros duonos. Siunčiame ją į kitus miestus, nes mu- 
sų**duona nepasensta.

resnis ir duoda daugiau patenki
nimo.

Mes nepaisom ir darome daug 
žalos musų kūnui, kurį tik vie
nų teturime ir nuo sveikatos 
kurio taip daug priguli musų 
dvasinis pasaulis.

Senovės romėnai sakydavo: 
sveikame kūne sveika ir siela. 
Mes nesunaudojame nė pusės tų 
smagumų, kuriuos mums gali 
suteikti dailės kuriniai. Norė
čiau patirt, kurts nuošimtis Lon
dono gyventojų kada nors ap
lankė tautinę paveikslų galeri-
ją? Mes nepratiname save do- 

mą. Kiti žodį “smagumas” su-! mėtis mokslu. Ar daugelis mu- 
pranta kaipo jausminį pojautį, sų aplankė Britanijos muzėjų? 
bet iš tikrųjų būna atvirkščiai Ir ai*daugelis buvo pasirengę 
—dvasios smagumas yra patva-1 suprasti ir įvertinti jį? Mes ne-

sigėrime žemės ir dangaus gra
žumais. Tiesa, mes truputį už
siimame muzika, bet daug ma
žiau, negu galėturnėrp ja užsiim
ti. Mes giriamės žmogų protin
gu padaru esant tuomet, kada 
gyvulys turi tik instinktą.

Bet kiek mažai tas pagirtas 
protas padidino žmonijos lai
mę! Gal ir neklydo kai kas sa
kydamas, jog protas tai “pra
keiktas palikimas” ir greičiau 
priežastis kančių, negu laimėą 
šaltinis.

Gyvuliai neturi sielvartų, o 
mes turime, žmogus visada su
sirūpinęs ir veltui jaudinasi, 
mes kankiname save abejoji
mais ir rupesniais. Paslaptingu
mas apsupa mus iš visų pusių,
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Reumatizmas sausgelė
Nesikankykite savęs skaus- 

oiais, Reumatizmų, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
—• raumenų, sukimu; nes skau- 
iėjimai naikina kufto gyvybę ir 
lažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPAUND mo- 
?tis lengvai prašalina viršmi- 
lėtas ligas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
/ones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už .*1.05.

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamas 

Naujienose

šioj knygelėje skaitytojas ras 
visus reikalingus pamokinimus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ir 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos išsimokinęs 
kiekvienas vyras ar moteris 
be jokių sunkumų galės išlai
kyt egzaminą bile kokioj val
stijoje ir lengvai gauti pilietiš
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda- 
mas 25 centus.

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

bet mes neprivalome nustoti 
ištvermės, kantrumo.

Nors mes ir neturime veltui 
jaudintis, bet budėti reikia. Rei
kia budėti ir tada, kada esame 
įsitikinę, jog pilnai apsaugoti 
huo paklaidų.

“Man rodosi, — sako lordas 
Česterfild, —daugiau reikalinga 
sumetidio tiksliam naudojimuisi 
savo dorybės, nė išvengimui 
ydų”.

Mes visi esame sutikę žmonių 
gerais budais, bet negailestingo 
ir žiauraus elgimosi. Vieną kar-

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Akių, Ausų, Nosies 
ir Gerklės Ligos

Gydomos Eksperto 
27 metai prie State SL

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

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

SPECIAL
Atsineškite savo panarnu ir šiaudi
nes skrybėles dėl išvalymo į tokią, 
vietą, kurioje žino kaip reik išva
lyti ir pamatysit jus patys kaip jos 
luikiai išrodys. Nelaukite kol pa- 
iidary* didelis susigrūdimas.

LITTLE STAR HAT CLEANERS
& DYERS

★
 3328 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 0170

KORESPONDENCIJOS

W. J. STANKŪNAS

Virginia 0777
IT PAYS WITH

SIGNS
TO ADVEKTISE

See L. Lange
4104 Archer Avenue

FOTOGRAFAS
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriau.<eai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina SIą Chicago, III. J
Tik ką gavome Kultūrą 

No. -1 
Galima gauti 

NAUJIENOSE 
1739 So. Halsted St.

SUS- 
mane 
t urė 

trasus ii
amus vidu- 

Taipgi 
užkie-

reumatizmą gerai 
Išgydė mano skilvį ir

Aš turėjau skilvio trubelius ir 
reumatizmą per keturis metus, 
kurie darė man _______ -______
skausmų, 
tyrdavo 
kūnas ii 
ja' - 
ska
riuose. 
turėjau 
tėjimą ir pras
tą apetitą. Aš 
gydžiausi visą 
laiką, bet man 
nieko nepagelbėjo. Aš pamačiau 
liudytoms lietuvių laikraščiuose tų 
žmonių kurių skilvio ir reumatiz
mo trubeliai liko išgydyti su pa- 
gelbą šių ORIGINALIŲ GYDUO- 
1.1 Ų. Aš pradėjau vartoti šias 
gyduoles. Aš išvartojau vieną 
butelį ir pradėjau jaustis geriau. 
Paikiau išvartojau jų daugiau ir 
pasveikau visai. Mane išgydė Mr. 
W. K. CHANG ir esu jam dėkin
gas už jo puikias gyduoles.

M R. STANLEY MAUZEK, 
1920 Cortez St., Chicago, III.

Aš esu moteris 60 metų amžiaus 
ir kentėjau nuo reumatizmo per 8 

metus. Jaučiau
si silpnu ir tu
rėjau skausmus 
visame kūne ir 
paskutinius 2 
metus jaučiau
si visai blogai 
ir likau s u pa ra - 
ližiuota. Mano 
visas kūnas pa- 
sty.o. Turėda
vo man kiti pa
gelbėti kuomet 
norėdavau atsi
kelti arba dėl

ėjimo lauk. Aš išleidau tūkstan
čius dolerių gyduolėms, bet man 
nieko nepagelbėjo.

Vieną dieną mano duktė skaitė 
laikraščiuose paliudymą žmogaus 
kuris buvo kentėjęs nuo reumatiz
mo per daugelį metų ir paskiau li
ko išgydytas su W. K. CHANG'S 
ORIGINALĖMIS GYDUOLĖMIS. 
Ji prispyrė mane, kad ir pabandy
čiau tas naujas gyduoles. Mes nu
važiavom į W. K. Chang’s Ofisą ir 
mane pilnai išegzaminavo. Aš 
pradėjau vartoti jo originales Gy
duoles. Aš pasijutau geriau į ke
letą dienų ir gale mėnesio visai 
pasveikau. Aš dabar galiu atsi
kelti, sėdėti ir vaikščioti. Mano 
draugai ir kaiminai labai nudžiu
go, kaip dasižinojo, kad aš pasvei
kau nuo tų užsienio gyduolių. Aš 
patariu žmonėms, kurie turi tokią 
pat ligą, atsilankyti pas Chemiką 
W. K. CHANG, 1652 W. Divisien^

MRS. F. BARK,
41 W. 109 St., Chicago, III.

per 2 
band- 

visokių

Reumatizmas Išgydoma*.
Aš buvau šlubas ant dešinės ko

jos, turėjau skausmus ir buvo su- 
styrę keliai. _ 
Aš n 
gerai 
čioti 
metus, 
žiau
gydytojų i r 
kojų speciali
stų, bet be jo
kių pasekmių.
3 metai atgal 
aš pamačiat 
pranešimą ku
nigo Jelinek 
1 a i k r a š - 
čiuose, kuris turėjo skilvio suiri
mus ir išsigydė su Oriental gyduo
lėmis, aš pamaniau, kad jis buvo 
atsilankęs pas tą patį gydytojų, 
dabar aš irgi pasveikau. Skaus
mai, sustyrimas ir sutinimas pra
nyko. Aš linkiu žmonėms kurie 
turi panašias ligas, kad atsilanky
tų pas W. K. Cbang ir išsigydyti 
su Oriental gyduolėmis.

MR. JOHN KADOW, 
2301 W. 21 St., Chicago, III.

V. K. Chang’s 
ORIENTAL REMEDY 

Specialiai dėl skilvio ir 
reumatizmo

1652 W. Division SL, Chicago. 

prie N. Ashland Avė.
A tsi šaukit nuo 8 po pietų 

iki 8 valandai vakare 
Lietuvis perkalbėtojas randasi 

musų ofise.

A. VIDIKAS-LULEV1CH
AKUŠERE A 

3101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvžf 

Tel. Yards 1119

Tel. Lafayette 0094

E. V. KRUKASPINIGAI TELEGRAMŲ 
Į LIETUVį

Išmokama Amerikos Do
leriais į 4-5 dienas.

Musų Kainos
kainos

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. Richmond Street
— . -i

gresyvės merginos.
Nors lietuvių ir nedidelis bū

relis, bet draugijų turi kaip ir, 
Lietuviai, jųjų draugijos, tavor-1 didelėse kolonijose. Čia yra 

jau.. i.. 'Lietuvių Tautos pašclpinė drau
gija, SLA. 48 kuopa, šv. Juo
zapo pašelpinė draugija ir SL- 
RKA. kuopa. Iš draugijų dau
giausia narių turi Lietuvių 
Tautos pašelpinė draugija, nes 
ji yra laisva draugija.

Keli metai atgal šioj kolioni- 
joj Chicagos ir Brooklyno ta- 
vorščiai, ar teisingiau, kapita
listinių dolerių žvejotojai buvo 
suorganizavę ALI>LD. 202 kp. 
ir LDSA. 126 kp. Abi minė
tos draugijos turėjo po virš 20 
narių. Bet Portage lietuviai 
greitai' pamatė, kad Brooklyno 
r Chicagos misionieriams ru- 
d dolerinė idėja, o ne anglia
kasių vargai, tad greitai tas 
ivi draugijas apleido ir abi 
kuopos faktinai mirė. Betgi 
itsirado keli žmonės, kurie ne
stengė permatyti tų veidmai

ningų misionierių darbų. Jie 
rnndo ir dabar tvirtinti, kad 
os dvi kuopos vis dar gyvuo- 

’ančios, nors jau keli metai 
kaip jos yra mirusios ir jų kū
neliai yra supuvę komunistinia
me kapinyne.
iau trys metai kaip yra pakri* 
kusi. Mano

Portage, Pa
ščių melai ir darbai.

Portage miestelis randasi už 
191 myliu j rytus nuo Pittsbur- 
gho, prie Pennsylvanijos di
džiojo geležinkelio. Gyventojų 
turi virš 5,000.

Lietuvių Portage randasi 42 
šeimynos ir virs desėtko pavie
nių. Yra ir virš desėtko čia 
gimusių ir augusių merginų, 
bet kad čia darbų merginoms 
nėra, tai daugelis jų yra išva- 

Ižinėję dirbti į didmiesčius. 
Tarp čia gimusių merginų yra 
:r baigusių angštesnes mokyk
is ir mokytojų seminarijas, 
'ai sesutės Ona ir Monika šau- 
kiniutės, kurios mokytojų pa- 
eigas eina Portage apielinkėje. 

Tai yra rimtos, laisvos ir pro-

$5.00 
10.00 . 
15.00 . 
20.00 . 
25.00 . 
35.00 .
50.00 . 
75.00 . 
100.00 
200.00 
300.00 
400.00
500.00

$6.15

16.35 
. 21.45 
,. 26.55 
. 36.70 
. 51.90 
. 77.50 
103.00 
204.50 
306.00 
407.50 
509.00

Jokių kitokių ekstra mo
kesčių nebus ir pinigai 
bus išmokėti per telegra
mų

METROPOLITAN 
STATE BANK

Yards 4951
Mrs. Anielia Jaruj-'z-KaushiH.ih 

AKUŠEREA
3252 So. Halsted St.

8 vakaro. Kitu lai

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki

Viršuje Univeraal
State Bank

ku pagal sutarti.

Irighton Park Budavojima ir Skolinimo Bendrovė
1105 S. Fairfield Avė Chicago, III

Finansiškas stovis Kovo 31 d., 1927 m.
LDSA. 126 kp.

TORTAS ATSAKOMYBE

2201 W. 22nd Street 
Chicago, 111.

Vai.: Kasdien nuo 9:00 
iki 4:00. Utarninkais ir 
Subatomis 9:00 iki 8:30 

valandų vakare

Tel. Cicero 2962 
Res.: Rockwell 6363
DR. S. ASHER 

. DENTISTAS 
4901 W. 14th St.

Cicero
Viršui National Tea Co.

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare

Paskolinta ant -
....... properčių $133.100.00 

Paskolinta ant šėrų 10,425.00 
Nesumokėtų nuošimčių . 315.00 
Nesumokėtų Premijų ....... 6.55
Nesumokėtų duoklių .... 3,095.97

Pripuolama Liberty
Bonas ......................  100.00

Rakandai ir knygos 310.45 
lankoj ant išmokėjimo

čekių ................^.... 5,553.91

Sumokėtų duoklių ant 
šėrų ...*....... $88,546.28

Iš anksto sumokėtuc

duoklių .............. 2.968.90
Nesumokėtų duoklių .... 3,095.97 
Sumokėtos šėros piliuu 31,650.00 
Užbaigtos šėros ant 

nuošimčio .....
Extra paskolinta .
Nuošimčiai ...........
Atsargos iždas .....

šeimininkė nu
stojo mokėjusi duokles trys me
tai atgal. Tuo laiku buvo vi- 
■o 5 nares. Su ja nustojo mo
kėję dar dvi narės. Reiškia, li
ko tik dvi narės, kurios nega- 
i ne susirinkimų laikyti, nė 

' kuopos sudaryti, nes konstitu-

BUDRIKO NAUJA
KRAUTUVE

Viso $152.906.88

•>,688.00, įįaU8ja penkios 
2,000.00 1 m v • _ * • • i
2,600.60 |g27 
3,065.20 (jyi 

Pelnas padalintas ..... 12,399.83 202
Suspenduotos šėros ....... 892.07' gj(>s

----------— i dar 
$152,906.88 būtiViso

Metine apyvarta nuo Bal. 1, 1926 m. iki Kovo 31 d., 1927 m. 
juvo $137,001.07. Bendrovė inkorponiota pagal teises Illinois1 
Žaisti jos. Taipgi priklauso prie Susivienijimo “Building Asso- 
lation League of the State of Illinois” ir prie “United States 

..eague of Local B. & L. Associations”.
Susirinkimai yra laikomi kiekvienų Trečiadienio vakarą, 

į 4auji nariai ir mokesčiai yra priimami kas dien, raštinėj prie 
I 1405 S. Fairfield Avė.

Prezidentas J. Sandaras,
Iždininkas B. Jovaišas,
Sekretorius J. J. Palekas, 5944 S. Mozart St.

Fumace $49

MES TURIME ŪIDEU PASIRINKIMĄ 
ANTRARANKIĮI RADIATORIŲ'

Boilerių, paipų, fitingų, tankų, heaterių, taipgi 
plumbingo reikmenų, viskas garantuota taip kaip 
nauji ir tik už posę kainos.

Jei jums reikia, tai dabar geras laikas atsilan
kyti ir nusipirkti geriausį mateHolą iš didelio 
pasirinkimo.

m Atdara vakarais iki 8, nedėlioj iki 1 po pietų.

Chicagos didžiausia krautuvė plumbingo 
ir namą apšildymo

M. Levy & Company
Kampas 22nd & State St,

r

Phone i visus departmentus Calumet 0644 ir 0645 
SOUTH CHICAGO SKYRIUS

9300 Coitimercial Avenue, Phone Saginaw 4847

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika' 
vusi Penn*yl« 
vanijos ligom 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 

i gimdymo, laike 
| gimdymo ir pc 

gimdymo.

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

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

————————
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimų, 

akių jtempinaą, ir galvos 
skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

3265 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7679

■(vairus Gydytojai

: narės kuopoj. 
Tečiaus žiuriu Laisvėj nr. 116, 

’ m., garsinama, khd tos 
kuopos, būtent

kp. ir LDSA. 126 kp. esan- 
gyvos. Portage lietuviai 
nežino kaip numirėlis gali 
gyvas. , 
laikraščių čia dauginusią 

pareina “Keleivio.” Taipjau 
pareina ir “Naujienų.” Yra 
keli, kurie skaito tavorščių laik
raščius Laisvę ir Vilnį, bet kaip 
kuriems jų jau apie pusmetį 
siuntinėja dykai savo šmeižtų 
ir pliovonių lapelius.
iiareina keli tautiški laikraščiai, 
taipjau “Tėvyne,” Saulė ir ke- 
’i klerikalų laikraščiai.

Čia kitokių darbų nėra, kaip 
anglių kasyklose. Nors unija 
leido dirbti antram distriktui 
ir streiko laiku, bet visgi čia 
jaučiama didelė bedarbė. Dau
gelis kasyklų stovi uždarytos, 
o ir likusios dirba tik kelias 
dienas į savaitę ar mėnesį.

—Pasaulio Vergas.

| Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
r>OWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. pų pietų

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

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

ALDU).

'taipgi

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

Olken Electric Co.
Kuri gyvuoja per daug metų, dabar 
persikėlė j savo namą, iš 1619 West 
47ts Street į

1525 W. 47 St.

J. B. KUHLMANN

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

Maleva, alyvas, stiklai, įrankiai, ja- 
r.itorių reikmenys, namų reikmenys, 
elektros reikmenys. Taisome spynas 
ir dirbam raktus. I

324 So. Crawford Avė.
Kedzie 9535

Lietuvis Konfraktorius
Suvedain šviesas ir 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus ii 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodame 
ant lengvo išmokėji- 
mo.

Metropolitan Electric
Shop 

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

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

Tel. Boulevard 4705 
Chicago, III.

Telephone Yard* 0091

OR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Ai*.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki Ii die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomi* nuo 10 
iki 12 dienų.

Res. telephone Plaza 8260

S. BALICKAS
SIUVA VYRIŠKUS IR 
MOTERIŠKUS KUBUS 

Prieinama kaina 
2305 So. Leavitt Street 

Chicago, III.

Garsinkitės Naujienose

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. Dearborn SU Room 1111 

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

Gyvenimo Vieta 
8323 Soath Halsted St. 

Tel. Boalevard 1310 
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, išskyrus ketvergų.

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

KJURGEUONIS

Reikalui priėjus, kreipkitės priemusų.
Musų patarnavimu busit užganėdinti.

Olken Electric Co.
1525 W. 47 St. Yards 8326

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 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 0141 
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktui. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgiėiam*.

Garsinkitės Naujienose

JOHN KOCHINSKAS 
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2553

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

h ii-iii i—.............. . ............ i ..... m —

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisą* vidurmiestyji 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Waskington SL 

Cor. Wa*hington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Telj Hyde Park 8896

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefoną* Kepublic *606

J. P. WAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS 

1D756 So. Michigan Avė. 
Tek Pullman MOT 

Specialistą* Abstraktų 
Vedėja* visų teisių

A. A 0L1S
ADVOKATAS

11 S. La Baile St, Room 2fl«l 
Te. Randolph 1184—Vai nuo 9-0

Vakarai*
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 ▼. ▼. apart Panedilio ir 
Pltnyėio*.

DB. HERZM1N •» 
— IŠ RUSIJOS — 

Gerai lietuviam* žinoma* per 16 
metų kaipo patyrę* gydytojas, 
chirurgas ir akušeri*.

Gydo stalgia* ir chroniška* li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujauaiu* metodu* X-Ray ir ki
tokiu* elektros prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija: 1626 W. 
18th SU netoli Morgan 8t.

VALANDOS4 Nuo 10—12 platų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakara.

{
 Dienomis i Canal

8110,. NakJL.South 'hore 2288 
Boulevard 4186 

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai po piet ir nuo 7 iki 8:86 vai. 
vakaro. Nedėliomi* nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dienų 
Tel. Midvay 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusa* Gydytoja* ir Chirurgą*

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisą* 8102 So. Halsted SL, Chicago 
arti 31*t Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
uėliomis ir šventadieniai* 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

17^4 So. Loomia, kampas 18 ir Blve 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktini* Tel. Pairtai 6858

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

Optemestrist 
Boulevard 64H7 

Jk^4649 S. Ashland A v. 
ir 806 K. 47th 86.

Kaavo^l 1TM 
---------------------------------------------------------—--------- ——i
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GEROS AKYS DŪMŲ NEBIJO.

Subicription Ratui
18.40 per year in Canada.
|7.N per yaar outtlde ot GhiMO 
>8.44 per year in Chtakc*, 

8c. per copy.

Eetered as Second C1M1 Matter 
March 7th, 1914, ai the Pftrt Ottica 
of Chlcaco, III, andar ihf Mt ef 
March 8rd 1879.

Naujienos aiaa kasdien, Uskiriant 
sekmadieniui, hetdiie Maajtene Ben
drove. 1719 S. Htbted St. Ckdcafo, 
UI. — Telefoeaaa Baeeavelt I40K

{Atpiginta)
Metami-------------------

Pinigu reikia 
orderiu karta ia

SS.

VOKIETIJOS NUSIGINKLAVIMAS.

1.74
1.24

.74

18.09

Voldemaro “Lietuvis’’ vedamam straipsnyje sako:
“Kairiųjų liogerio žmonės, viešai skelbę save 

uoliais konstitucionalistais, pasirodė (? “N.” Red.) 
smurtininkais, norinčiais perversrfiu paimti j savo 
rankas valdžią ir paskelbti proletariato diktatūrą 
(-? “N.” Red.).”

J<ad v. liaudininkai su socialdemokratais norį pa
skelbti “proletariato diktatūrą”, tai, žinoma, žiopla pa
saka. Be to, nėra dar įrodyta nė tai, kad jie darę kokių 
nors sąmokslų valdžios nuvertimui.

Bet jeigu kairieji yra vadinami “smurtininkais” tik 
už menamą jų norą perversjnu paimti į savo rankas val
džią, tai kas gi yra tie smetoniniai “didvyriai”, kurie jau 
yra perversmą padarę ir valdžią į savo rankas paėmę?

ratinys

val
džioms, Vokietija šiomis dienomis dinamitu susprogdino 
keturias savo galingas tvirtoves, pastatytas rytinių jos 
sienų gynimui: Karaliaučiaus, Globau, Kuestrino ir 
Stettimty

Reikia pasakyt, kad tai yra nepaprastas įvykis, — 
juo labiaus, kad Vokietija šiandie jau nebėra visų žemi
namas kraštas, kaip buvo prieš aštuonerius ag devyne
rius metus, tuoj po didžiojo karo. Vokietija dabar yra 
Tautų Sąjungos tarybos narys, lygus su kitoms didžiom- 
sioms pasaulio valstybėms.

Nuostabu da yra ir tai, kad dabartinė Vokietijos 
valdžia yra nacionalistų rankose ir jos prezidentas yra 
feldmaršalas Hindenburgas. Istorija, tarytum, tyčia iš
kirto tokį šposą, kad pabaigti karinės vokiečių galybės 
griovimą teko kaip*tik tiems elementams, kurių idealas — 
militarizmas. —

Niekas neabejoja, kad Hindenburgo vyriausybė tik 
su skaudama širdžia galėjo atlikti tą “baisų” darbą. Bet 
ji atlikti jį turėjo, kadangi kitaip Vokietijai butų buvęs 
užkirstas kelias Į susitaikymą su vakarų Europos valsty
bėmis. O milžiniška dauguma jos gyventojų šiandie žino, 
kad krašto išganymas yra taikoje ir atsteigime draugin
gų santykių su buvusiais priešais.

Prieš keletą metų daugelio vokiečių to dar nežinojo. 
Žiaurios Versalės taikos sąlygos ir nuolatinės provokaci
jos iš Santarvės valdžių (ypač franeuzų) pusės erzino 
tautinius vokiečių jausmus ir kurstė juos stvertis ginklo 
savo teisių ir įžeistos garbės apgynimui. Pasiremdami 
šituo masių upu, porevoliucinėje Vokietijoje ėmė atsigau
ti monarchistai ir susidarė didelė komunistų partija, 
skelbianti kerštą ir pilietinį karą.

Jeigu Vokietija tais sunkiaisiais pokariniais metais 
nenudardėjo su visa Europa naujos tarptautinės skerdy
nės ir galutinos anarchijos bedugnėn, tai daugiausia — 
socialdemokratų partijos dėka. Socialdemokratų suorga
nizuoti Vokietijos darbininkai griežtai pasipriešino ir 
monarchistų ir komunistų pastangoms įstumti kraštą į 
ginkluoto “revanšo” (atkeršijimo) kelią ir tvirtai stojo 
užtaiką. Ir jie šitą kovą laimėjo. Taikos politika Vokie
tijoje, pagaliau, taip įsitvirtino, kad net ir monarchistai 
su gen. Hindenburgu, atėję į valdžią, yra priversti ją 
vykinti.

Bet jau laikas taikai imti viršų ir pergalėtojų šalyse. 
Kuomet Vokietija ne tik nusiginkluoja, bet ir nugriovė 
savo tvirtoves, tai Francija ir Anglija turėtų be atidėlio
jimo ištraukti savo kareivius iš vokiečių teritorijos. To 
reikalauja ir pačių Santarvės valstybių pasirašyta Ver
salės taika.

Pildydama savo prižadą buvusios Santarvės
SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI 

KLAIPĖDOS KRAŠTE

Nesenai įvykusiuose miestų 
savivaldybių rinkimuose Klai
pėdos krašte pasireiškė visiš
kas darbininkų pakrikimas. So
cialistai ėjo į rinkimus suskilę, 
trimis sąrašais: kaipo socialde
mokratai, kaipo kairieji socia
listai ir kaipo lietuviai socialis
tai. Neišvengiama šito suskili
mo pasekmė buvo ta, kad soci
alistai pražudė daug balsų ir 
daug vietų miestų tarybose.

Klaipėdos mieste prieš tai so
cialdemokratai buvo turėję 13 
tarybos narių, .už kuriuos rin
kimuose 
balsai, 
tai gavo 
vedė tik 
nuo
socialistai surinko 970 
pravedė 3 atstovus, 
socialistų sąrašas surinko 145 
b. (nė vieno atstovo). Tuo 
budu socialistai prakišo beveik 
2,000 balsų ir 5 atstovus.

šituo socialistų pakrikimu pa
sinaudojo komunistai, kurie 
Klaipėdos mieste pirmiaus bu
vo gavę 2,103 balsus, o dabar 
gavo 3,275 Ih ir pravedė atsto
vų 10 (vieton 6). Komunistai 
laimėjo apie vienuolika šimtų 
balsų ir keturias vietas miesto 
taryboje. Jiems, reiškia, teko 
beveik visas socialdemokratų 
nuostolis.

Bet

buvo paduota 4,759 
Dabar soeialdemokpa
tiktai 1,698 b. ir pra- 
5 atstovus.

socialdemokratų
Atskilę 
kairieji 

balsų ir

apie 9(N> darbininkiškų 
vistiek tapo visai pražu- 
Jie, matyt, arba nedaly- 

šiuose rinkimuose, arba 
buržuazinėms partijoms.

SMOK A VO J A.”

Lietuvos smurtininkai karo 
“teismais” smerkia nekaltus 
žmones mirčiai, <> paskui val
džios leidžiamam liakraštyje 
spausdina tų žmonių “malo
nės prašymus.” Kauno “Lietu
voje” tuo budu pasirodė Dr. 
Juozo (Pajaujo, vyr. leitenanto 
E. Tornau ir puskarininko J. 
Žemaičio prašymai, rašyti Sme
tonai.

Šiomis dienomis lenkų pa
siuntiniui Jungtinėms Valsti
joms-, Jan Ciechanowski, tapo 
jteiktas raštas, kur išdėstoma 
pasibaisėtinas lenkų valdžios 
sauvaliavimas. šiandien Len
kijos kalėjimuose randasi 6,000 
politiškų kalinių. Valdžios a- 
gentai apsieina su jais žiauriau
siu budu. šalyj siaučia aršiau
si reakcija, kuri nesiskaito su 
jokiomis piliečių teisėmis.

Baštas tapo įteiktas nud In
ternational Committee for Po- 
litical Prisoners. Po juo pasi
rašo Dr. John H. Holmes, (Ba
rence I)arrow, Slierwood Eddy, 
Fclix Frankfurter, Norman 
Hapgood, David Starr Jordan, 
\Villiam Allen White, Paul U. 
Kellogg ir dar 38 
Luoto j ai.

Kaštas baigiasi 
džiais:

pinasi. “Mokytiems inteligentam 
to “nereikia”.

Kad apžvalgininko moksliš
kas bagažas yra visai menkas, 
dūliai to abejoti netenka. Ap
žvalgininkas nepasirūpino dar 
iki šiol pramokti lietuvių gra
matikos bent tiek, kad išveng
ti tokių stambių klaidų, kaip 
“visuomeninei klausimai” (tu
ri būti: visuomeniniai). Apie 
sakinių konstrukciją nėra rei
kalo ir kalbėti: ji neįmanomai 
bloga.
“Šachmatai, o prie to dar kiti 
dalykai reikalingi ‘smagiai lai
kų praleisti,’ ir viskas,” — ga
lima užtikti tik “dramaturgo” 
Karpavičiaus raštuose.

Bet tiek to. Pažiūrėkime da
bar, ko vertas pats 
ninko “pamokslas.”

Apžvalgininkui tą 
lą” reikėjo pasakyti
motais, kuomet Maskvoj įvyko 
šachmatų turnamentas. Bolše
vikų valdžia ne tik kad tam 
turnamentui nesipriešino, bet 
dar paskyrė pusėtinai pinigų 
jo išlaidų padengimui Dabar 
kyla sekdamas klausimas: ar 
“stumdymas šachmatų” Maskvoj 
buvo geras daiktas, ar ne? Jei
gu tai buvo geras daiktas, tai 
kode! Chicagos inteligentams 
nevalia tatai daryti? 
gu blogas, 
nie«p
kū pamokslų 
gontams ?”

Nauja Stiprybe ir Jėga 
Del Silpnų žmonių

Per Sb metus Nuga-Tone buvo didžiauri 
palaima milionams e’lpav, sergančių .r vi* 
suomet kenčiančių vyrų ir moterų. Joe su
teikė jiems naują sveikatą, daugiau stiprumo 
ir vietoj kentėjimų, laimę ir džiaugsmą. Ir 
gyduolės, kurios turi tok j puikų rekordą per 
taip ilgą laiką, tikrai yra vertos pasitikėji
mo kiekvieno silpno ir sergančio žmogaus.

Jei jus prarandate savo svarumą arba sto
ka jums stiprumo energijos arba turite kokią 
nors | gą ii priežasties nusilpnėjimo viso jūsų 
kūno, pavartokit Nuga-Tone ir pamatysite, 
kad jos jums ištikrųjų pagelbės. Išdirbinėto- 
jai Nuga-Tone yra pilnai- įsitikinę, kad jos 
jums pagelbės, o jei ne, tai 
jums pinigus grąžins, jeigu tik 
sijus, kad žios gyduolės jam 
Tiktai žiūrėkite, kad gautumėt

vaistininkai 
pirkėjas pa- 
nepagelbėjo. 
N uga-Tone.

Tokie sakiniai, kaip

apžvalgi-

‘pamoks- 
praeitais

K

Nuo pleiskanų 
Naudok

R“ffles
n
g

žymus dar-

tokiais

KĄ JIE SAKO DABAR.

Tuomet Lietuvai

dyta, 
vavo 
teko

Tas skaudus Klaipėdos dar
bininkų pralaimėjimas nėra ne
tikėtas. Jo priežastis — Klai- 
pūdbs krašto socialdemokratų 
partijos netikusi taktika. Nuo 
pat Klaipėdos prijungimo prie 
Lietuvos to krašto socialdemo
kratai darė “bendrus frontus” 
su vokiečių kapitalistinėmis 
partijomis. Lietuvos socialde
mokratai atkartotinai kritikavo 
klaipėdiečius už šitą nesveikų 
taktikų, bet iki šiol nepasise
kė juos iš tos vagos išprašyti.

(ial bent šių rinkimų rezulta
tai pamokins klaipėdiečius, kad 
“einheitsfrontas” privalo būt 
atmestas.

Kai dėl santykio tarp buržu
azinių partijų, tai lietuvių su
rašai šį kartą gavo apie pusant
ro šimto balsų ir 1 atstovų dau
giau, negu pirmesniuosc rinki- 
muosc. Vokiškų balsų skai
čiuos dauginus, kaip vienu tūk
stančiu sumažėjo.

“Prezidentas” Smetona to
kios rųšies prašymus patenki
na tiktai tuomet, kai jie yra 
parašyti “mandagia” forma ir 
turi savyje pasmerktojo “prisi
pažinimą” prie kaltės. Kitaip 
pasmerktasis yra sušaudomas. 
Ši “susimylėjimo” sąlyga, žino
ma, yra pažeminantis dalykas 
pasmerktam žmogui, kaip yra 
pažeminimas net prašyti “susi- 
mylejinio” iš asmens, neteisė
tai įsirioglinusio į prezidento 
vietą. Bet dėl to, kad tai že
mina smetonininkų priešus, tai 
tie prašymai yra skelbiami 
spaudoje!

šlykštu, kad valdžia nesidro
vi tokiam tikslui panaudoti 
valstybės pinigais leidžiamą 
laikraštį. Bet ką pasakyti apie 
pašalinius spaudos organus, ku
rie tuos prašjinus persispausdi
na iš Kauno “Lietuvos’, ir jų 
turinį “smokavoja?”

Pajaujo, Tornau ir šėmaičių 
“malones prašymus” persispau
sdino Brooklyno “Vienybė” ir 
dalinai “Laisvė.” Pirmoji sa
ko, kad tie raštai tikrai įrodą 
nuteistųjų asmenų kaltumą, o 
antroji — kad Pajaujis esąs 
“be jokių idėjų.”

Na, o kažin kad šaika bandi
tų, atstatę revolverius, paliep
tų Sirvydui su Vidiku pasira
šyt, kad juodu atsižadą visko, 
kas jiems yra brangiausia pa
saulyje, — ar juodu nepasira-* 
šy tų ?

Ir taip tu man susigiedok 
tom dviem kraštutinybėm, fašis
tui ir komunistui!

“Mes maldaujame, 
piliečiams butų sugrąžintos konstitu
cinės teisės. Mes raginame, kad 
Lenkija sustabdytų policijos sauva
liavimus ir suteiktų kaliniams žmo
niškas sąlygas. Mes prašome, kad 
Izmkija prisilaikytų .konstitucijos, ku
ri laiduoja pilietines teises ir asmens 
laisvę. Mes prašome pilnos amnes
tijos visiems politiškiems kaliniams, 
kurie liko nuteisti . ilgiems metams 
kalėti arba sėdi kalėjime be teismo 
ir formališko apkaltinimo.”

Amerikiečių raštų Ciecha- 
novvski pasižadėjo perduoti len
kų valdžiai.

*
“Draugas’ 

Jis rašo:

kad Lenkijos

/

♦ *

jau ima dejuoti.

paskelbta, kad Švieti-

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausia vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

O jei- 
tai kodėl “Vil- 

apžvalgininkas ncpasa- 
Maskvos inteli- 

—K. Sėjikas.

Surembėjimai
Greita, sąugi, tikra pagelba nuo 
surembčjimu ir 'skaudamų 
kojų.

Aptiekoie ir čeverykų 
krautuvėse.

DlSchoirs 
Zino-pads

Uidėkit vieną ir 
skausmas 
pranyks

Klerikalų “Garsas” ve kaip dabar rašo apie “naują
ją erą”:

“...Istorija mums rodo, kad gyvenimas labai 
smarkiai eina iš vienos kraštutinybės į kitą. Trukus 
tautininkui rėžimui yra pavojaus, kad Lietuva neat- 
sidurtų kitoj kraštutinybėj — būtent, bolševizmo pa
vojuj (ar girdite? “N.” Red.), 
mirtis.

“Apjakę savymeile tautininkų vadai to pavojaus 
nemato ar nenori matyti. Jie laikosi anos ruso pa
žiūros, kad ir valandą bile paviešpatauti.”
Pirma iš klerikalų girdėdavome, kad smetoniniai 

smurtininkai “išgelbėjo Lietuvą nuo bolševikiško pavo
jaus”. O dabar jie mums sako, kad tie smurtininkai pa
tys stato Lietuvą į bolševizmo pavojų!

Naujoji klerikalų evangelija yra teisingesnė. Iš tie
sų, smurtas, griaudamas demokratijos pagrindus, ruošia 
dirvą bolševizmui (žiur. rinkimų pasekmes Klaipėdoje).

Bet per penkis menesius patys klerikalai to nematė 
arba nenorėjo matyti. Jiems buvo svarbiau tas, kad jie 
gali paviešpatauti kartu su savymeiliais tautininkais ir 
pasinaudoti!

NEBLAIVUS MONOLOGAS.

“Draugas” Pruseika, tur būt 
neblaivam stovyj būdamas pa
skelbė “Laisvėje” monologą, pil
ną “durnių,” “asilų” ir “dvei
gių kumelukų.” O gal būt ra
šydamas jisai da ir veidrodį 
buvo prieš save pasistatęs? Ka
da žmogus įsimeta, tai mėgsta 
su savim “diskusijas” vesti. Ir,
mat, yra, atsiprašant, laikraš-j : '
čių, kurie tokias “diskusijas” , SlŲSkit pinigUS per
deda į savo špaltas. I NAUJIENAS

“Lietuvoje 
mo ministerio p. Bistro ir finansų mi- 
nisterio p. Karvelio atsistatydinimas 
priimtas. Sykiu iš Ministerių Kabi
neto pasitraukė ir susisiekimo minis- 
teris p. Jankevičius.

Jų vieton patvirtinti švietimo mi- 
nisteriu inž. Šakenis ir finansų min. 
p. Tūbelis.

Susisiekimo ministerija busianti iš
skirstyta tarp vidaus reikalų ir fi
nansų ministerijų.

Iš tikrųjų, gyva košė Lietuvoje. Ir 
kada ji bus iškabinta.

Yra Seimas—nepadirba; nėra Sei
mo—nepadirba; reiktų rinkti Seimas 
—nesutinka. Visos partijos šaukia, 
kad jos darbą dirbančios Lietuvos 
labui, o viena kitą kaltina, kad ji žiu
ri tik savo labo—partijos kromelio. 
Aišku, kad kiti kitiems [vieni kitais. 
—K. S.) nepasitiki ir kokiu budu tat 
gali išvien dirbti?

Bet ar senai čia smetoninin- 
kų smurtų “Draugas” »kele j 
padanges? Jis tvirtino, jog 
guodžio 17 d. pervartas' išgelbė
jo Lietuvą. Dabar jis jau pra
deda kitų dainą dainuoti.

Kodėl tokia staigi permaina? 
Dalykas labai paprastas. Sme
tonos šaika yra pasiryžusi lai
kytis valdžioj ginklo pagalba. 
Jų organas “Lietuvis” krikščio
nims demokratams gan atvirai 
ir gan ciniškai maž daug taip 

pagiedojo: Būdami valdžioj, 
jus nesugebėjote kraštą valdy
ti. Jus rūpinotės vien tik sa
vo partijos kromeliu. Dabar 
tad jums nepritinka būti per 
daug “panabernais.” Daryki
te taip, kaip mes norime arba 
“jukš’’ 
jūsų.

Toks 
miškas 
baisiai

CUNARD
(Per Angliją) 

J Lietuvą 
sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 

žintinių laivakorčių
Į Kauną ii* atgal ant
Berengaria ir
Aųuitania ..... v.......... Z........ $215
Mauretania ....................... $211

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

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

CUNARD

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjau

900 W. 52nd Street
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

IŠSILAVINĘ DARBININ
KAI IR INTELIGENTAI 
SKAITO “GYVENIMĄ” — 

SKAITYKIT IR JUS!

Prenumerata metams
Pusei metų ..................
Kopija .......... >—.......

$2

20c

lauk. Apsieisime ir be

LINE 
140 N. Dear- 
bor St..

Chicago. Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienom 
yra naudingo*.

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

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

Res. 3201 So. VVallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

ir 6:30 iki 9:80 vakare 
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. L „ .

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

▼akare.
Ofiso Telefonas Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 1)578

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 848*
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12

Dr. C. A. O’Brilis
' GYDYTOJA IR CHIRURGAS 

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

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

LPacific and Atlantic Photo]
Mrs. Beulah Graham iš Oak- 

land, Cal., 28 m. amžiaus, kuri 
sakosi esanti jauniausia močiu
te (bobutė). Jos duktė, Mrs. 
Byron Winder, dar tik rudeny 
turės 15 m., o jau turi 4 mėn. 
vaiką. /

‘tautos gelbėtojų” cba- 
pasielgimas, žinoma, 

nepatiko krikščionims 
demokratams. Bandė jie pro
testuoti, bet cenzorius ir jiems 
uždare burnas.

Vadinasi, apsigavo krikščio
nys demokratai su perversmu 
taip, kaip Zablockis ant muilo. 
Pripcrejęs naujų kapitonų, pul
kininkų ir generolų, Smetona 
pasidarė baisiai unoravas ir ne
benori skaitytis net su savo 
buvusiais perverto bendradar
biais. * * *

“Vilnies” apžvalgininkui už
kliuvo Chicagos lietuvių inteli
gentai, kurie interesuojasi šach
matais. Jis teikėsi jiems tokį 
pamokslų pasakyti:

šachmatai, o prie to ddr kiti da
lykai' reikalingi “smagiai laiką pra
leisti”, ir viskas. Svarbus visuome
ninei klausimai — kas ten lahžys 
galvą jais. Tegul prasčiokai jais rū

Chicago, III. I

Dr. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 8. Morgan St 
CMcaio. III. 

Tel. Boulevard 2164 
— Valanti s — 

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

A. K. Rutkauskas, M.D.
4442 So. VVestern Avė.

Tel. Lafa/ette 4146
Valandos I nUo iki 11Valandos j nUQ 6 9 val vak<

DR. M. T. STRIKOL 
gydytojas ir chirurgas

4641 So. Ashland. TeFSJkihoard 
7820. Ros, 6641 So. Albany Ava. 
Te). Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 Del 12 d.

Office Boulevaid 7042

.. Dr. C. Z. Vezelis -
LIETUVIS DENTISTAS

<645 So. Anbland Ate. 
Ant Zaleskio Aptiekoa 

CHICAGO, 1LL.
A. MONTVID, M. D.] 

1579 Milwa«kee Room 209 ' 
Kampas North Avė. ir Koboy St. 
Valandos: 1 Iki 8 po pifety, 6 ild 
8 vakaro. Tftl. Brunswick 4983 I
Namų telefonas Spauldin* 8688 

UlltavioKtinl Šviesa Ir aifrthennia ■

Kėi. 661/0 So. Arli ^ian Avė.
Phohe Prospėct 6669
Ofii-o Tel. ('nitai 11257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Makleri St.
Oicago, III.

s



■ Niunraros, csw, m.’
SAVĘS AUKLĖJIMAS IR 
GYVENIMO MOKSLAS

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

karto virstamo blogais žmonė
mis ir reikalinga daug laiko ir 
triūso, kad sugadinus mus. Mes 
nepuolime doroje, kaip akmuo 
iš dangaus, viena diena”. (To
mas Braun).

savo proto ir palinkimų lavini
mui. *! 41,

Nieks neabejoja, kad ateityje 
bus išrasta tūkstančiai naujų 
dalykų, kurių nemažai, gali būti, 
šiandien gludi prieš musų akis.

ta dvasiškiai smarkiai kritikavo 
lordo Palmerstono pasakymų, 
kad visi vaikai gimsta gerais. Ir, 
išties, reikia padėti daug pastan
gų, kad žmogų blogu padarius.

“Galime džiaugtis, kad musų 
ydingame pasaulyje mes ne iš

Jei mes galėtumėm geriau pa
žinti gamtos jėgas ir medžia
gos savybes, tai, greičiausiai, 
viena ar dvi valandi darbo duo
tų mums visą reikalingą paten
kinimui musų fizinių reikmenų, 
ir mes turėtumėm daug laiko

AR JUS PLANUOJATE 

ĮSIGYTI NUOSAVĄ NAMĄ?t

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

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

Peoples %-Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

Chicago
Gerai žinomas bankas tarpo 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu,

Todėl stebėtina, kad taip va
dinamas “krikščioniškos tautos“ 
aikvoja milionų milionus pinigų 
vieni kitų naikinimui ir mušasi, 
kaip laukiniai žvėrys, dėl kąsnio 
žemės, kuomet prieš juos gludi 
didis okeanas nepažintos tiesos.

Senosios žmonijos kartos au
gino savo vaikus nemokindamos 
jų rašto; dar jr musų laikais kai 
kurie skundžiasi perdideliu vai
kų mokymu, nors, tiesą sakant, 
turi jie pagrindo: dažnai musų 
laikais mokyklose mokoma ne 
tas, kas reikalinga gyvenimui.

Skundžiamasi šiandieninio 
mokslo brangumu, tačiau nepa- 
stebiama to, kad neapšviestumas 
kainuoja daug brangiau.

Musų mokyklose paprastai 
mažai kreipiama domesio j dori
nį auklėjimą. Musų laikų visuo
menės ištvirkimas ir yra pasek
mė šio dorinio neauklėjimo.

Daugelis laiko geru visų žmo
gaus norų ,ar tai dorų ar blo
gų, patenkinimą. Taip elgda
miesi mes klystame: patenkin
dami blogus norus mes liekame 
vergais savo blogiausių aistrų.

Kai kas jaunuolių laiko savo 
ydas vyriškumu. Bet, juk ir 
silpnabūdis kvailys gali būti pa
gedusiu ; norint gi būti geru, bū
tinai reikia būti vyrišku; kad 
ikti laisvu, reikia būti geru; pa

gedimas daro žmogų visišku ver
gu. Toks ar kitoks pasielgimas 
žemina žmogų ne dėlto, kad jis 
dogas, bet jis blogas dėlto, kad 
žemina žmogų.

Jei pažiūros i dorą pakitėtų 
;aip, jog pikta laikytume gera, 
;ai tuomet iš pikta padaryta ge
ra butų musų laimei žalinga ir 
drumstų musų dvasios ramumą. 
Ydos ir nelaimės eina kartu. 
Lordas Česterfieldas, vienas ge
riausiai išsilavinusių žmonių pa

saulyje, baigia laišką savo sunui 
šiais žodžiais: “štai tas atlygini
mas, kuriuo vainikuojasi geri 
darbai, ir štai budai tų žmonių, 
kuriuos tu turi sekti, jei nori 
tapti didžiu ir geru žmogumi, 
kas yra vieninteliu keliu į lai
mę“.

Dekartas teikia praktiškam 
gyvenimui keturias taisykles: 1) 
žmogus privalo priklausyti įsta
tymams ir savo tikybai; 2) 
dirbdamas turi dirbt greit ir są
žiningai ir kantriai laukti išdar 
vų; 3) privalo ieškoti laimes 
siauriniame savo geidulių, ne jų 
patenkinime; 4) ieškojimą tie
sos privalo, laikyti savo gyveni
mo tikslu.

Lili taip pataria savo “Eug- 
heus“: “gulki vienu laiku su 
avinėliu, kelki su vėversiu; lin
ksminkis, tik kukliai; buki su
silaikęs, bet ne niūrūs; buki drą
sus, tik nerizikuoki; prideran
čiai dėvėki; maitinkis sveiku, 
bet negausiu valgiu; litiosą lai
ką leiski dorose pramogose; ne
įtarki be reikalo kitų, bet ir ne
pasitikėki pilnai tuo, ko nepa
žįsti; neprisiimki lengvai kitų 
nuomones, bet ir nebūki užsispy
rėliu.“

Be abejo, mes negalime išgy
venti amžių be nubudimų. Kame 
saulė, ten ir šešėlis. Neminint 
tai, kad musų gyvenimas yra ap- 
rubežiuotas ir tenka gailėtis mi
rusių artimų mums žmonių, gy
venimas savaime yra sudėtinas, 
žmonija randasi dar vaikystės 
stadijoje. Mes patys toli gražu 
dar nesuprantame gyvenimo ke
lių; mes mažai pažįstame gam
tą ir medžiagos bei jėgų ypaty
bes, ir todėl privalome būti pasi
rengę sutikti nelaimes ir skaus
mus.

Daugelis jaunų linksmabūdžių 
žmonių kentėjo savo sąžinės iš
metinėjimus ir kankino save dėl 
to, kad jie buvo laimingi; iš tik
rųjų, turėtumėm būti dėkingi li
kimui už tą dovaną ir stengtis 
palengvinti gyvenimą tų ,kurie 
dėl ligų ir nelaimių negali džiau
gtis gyvenimu ir saulės šviesa.

Sonti sako: “Niekuomet dar

xxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Žemesnes Kainos ant 
Namams Reikmenų 

VISUOMET RASITE

Peoples Furniture Co 
Krautuvėse

Jus galite pirkti rakandus tiesiog iš išdirbėjo už išdirbėjo kainą ir sutaupyti 
sail vidurinių pirklių uždarbius.
Štai vienas pavizdis ir tūkstančiai daugiaus žemų apkainavimų ant įvairių 
namams reikmenų atėję rasite šiose Krautuvėse. —

i Veikite dabar. — Turite progą sutaupyti.

cor. Richmond St. & Archer Avė

», BU Y V O t J M 

PAPLOK SU IT R S 
DIRCCT fROM 

OUR FACTORY 
SAVE* MONEY

pa P lSFŠ u i V e s madetoor d er ]

ahe PEOPLES 
FURNITURE 

. CO'S 
manufactijring 
DEPARTMENT
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šis dailiausis 3-jų šmotų Seklyčiai Setas tiesiog iš 
musų dirbtuvės į Jūsų Namus už $148.50 ant 
kurio Jus sučėdysite beveik pusę pinigų!

Jus Galit Sutaupyti nuo 25 iki 
35% Pirkdami Dabar

Dabar yra laikas pradėti galvoti apie namų apšildymą kur jus norėsite turėti 
sekamą žiemą. * Į

Pašaukit mus telefonu arba atsilankykit į musų ofisą, musų inžinierius at
važiavęs išaiškins jums kaip jus patys galite įsivesti į savo namus apšildymą, arba 
mes įvesime jums namų apšildymą. Jis išaiškins greit be sutrukdymo jūsų dar
bo. Biskutį reikės įmokėti, o paskiau mokėsite po biskį per du metus.

Mes taipgi užlaikome pilną 
pasirinkimą garantuoto plum- 
bingo labai pigiomis kainomis — 
taipgi išmokėjimais.

Atsilankykit kol pirksite 
kur kitur ir mes įtikinsime ju
mis, kad musų vieta yra geriau
sia dėl pirkimo plumbingo ir na
mų apšildymo materiolo.

Musų motto yra geras ir 
teisingas patarnavimas visiems 
musų kostumeriams. Taip mes 
išdirbome biznį iš mažos krau
tuvėlės į didžiausį plumbingo ir 
namų apšildymo reikmenų Chi- 
cagoje.

Kaip važiuosit pas mus žiū
rėkit tinkamo adreso ir tikro 
musų vardo.

Mes ūžimam visą bloką prie State ga tvės, tarpe 22 ir 21 St. rytinėj dalyj gat
vės. Musų namas 1 augšto su didelė ant viršaus iškaba.

Atdara vakarais iki 8, nedėlioj iki 1 po pietų
MES KALBAM LIETUVIŠKAI

M. Levy & Company
įtampas 22nd (D. Stete Streets

Phone i visus departmentus Calumet 0644 ir 0645

South Chicago Skyrius
9300 Commercial Avenue

9300 Commercial Avenue, Phone j visus departmentus Saginaw 4847

žmogus, išpildęs savo prievoles, 
nesiskundė šiuo pasauliu.“

“Nėra prievolių,— sako Sene
ka,—kurias išpildžius mes nelik
tume laimingesni ir nėra tokių 
pagundų, nuo kurių nebūtų vais
ių”.

Galime būti tikri, kad akys 
nematytų gamtos grožių ir au
sys negirdėtų muzikos, jei jos 
nebūtų skirtos musų gyvenimo 
pagražinimui; negalime įkainuo- 
n to nuraminimo, kurį suteikia 
žmogus kitiems ir to malonumo 
kurį jis suteikia sau elgdamasis 
dorai.

Nors mes turime pilnai nau
dotis nesuskaitomomis gyveni
mo gerybėmis, bet neturime ma
nyti, kad musų gyvenimas pra
eis be nuliūdimų ir rupesčių.

Valpols sako gyveninį esant 
komedija mąstantiems ir trage
dija jaučiantiems. Iš tikrųjų, va
landomis gyvenimas būna tra
gedija, dažnai komedija, bet ben
drai imant, gyvenimas toks, ko
kiu mes jį padarome.

“Nieko pikta,—sako Sokratas,. 
- neatsitiks su geru žmogumi 
nei čia nei po mirties.“ Mes ne
galime tikėti visuomet pasiseki
mo turėsiant. Ir gamtoje būna 
nepasisekimų.

Boecijus sako: “Tu neprivalai 
didžiuotis savo sveikata bei ge
rove ir neprivalai nusiminti ne- 
aimei atėjus.“

Evangelijoje sakoma: “Įeikite 
pro siaurus vartus, todėl kad 
platus vartai ir platus kelias ve
da į prapultį, it daugelis jais ei
na“. Man rodos, kad šie evange
lijos žodžiai dažnai netikrai su
prantami: jie nesako tiesų kelią 
sunkų ir pilną kančių esant, jie 
tik sako, kad jis yra siauras ir 
sunku jį rasti. Be abejo, yra 
tik vienas tikras kelias su daii- 
keliu takelių, į šalis vedančią.

Plaukiąs jurose laivas turi tik 
vieną kryptį, kuria jis gali pa
siekti tikslą—kelionės galą; vi
sos kitos kryptys jį nuves toli 
nuo jo siekiamo uosto. Tačiau

M

Tas Setas yra gvarantuotas per Peoples Furniture Co., kaipo augštos rųšies 
medegos ir konstrukcijos. Rėmai subudavoti iš parinkto kieto medžio, tvir
tai suklijuoti ir dailiai išpiaustyti, apdengti su naujausios mados ir spalvos, 
augštos rųšies Jacąuard kombinacija su Mohair, liuosos paduškaites pripil
dytos su Nochman Springsais, su antra apverčiama puse uždengta dailiu 
damask. Visas Webbed konstrucijos pripildytas su tvirčiausiais Springsais 
ir geriausia iškimšimo medega. — Šie seto padarymas ir Ffi
išveizda tikrai yra verta du sykiu tiek,, bet Peoples M Į J JII 
Krautuvėms yra daleistina teikti šia Nepalyginamą Ver- ■ #1 SCa 
tybę. Visus 3 šmotus, pilnos mieros, Sofa, Kėdė ir Ving ■ ■Al 
Kėdė už......................................................... ,................... ■ ■

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

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gatvės
M. KEŽAS, Vedėjas

Didžiausi Lietuviai Krautuvninkai Amerikoje, 
Rakandų Išdirbėjai ir Olselninkai

Halsted Street
Prieš 19 Place

J. NAKROŠIS, Vedėjas

1922-32 So. f

negalime tvirtinti, kad laivo ke
lionė tiesiuoju keliu N'tų sun
kesnė ir pavojingesnė, negu ap
linkiniu keliu.

Negalima ginčyti, kad pikta 
kai kada nesuteikia malonumo. 
Nepripažinti tai, reikėtų nepri
pažinti ir pagundos buvimą. Aš 
tik sakau, kad mes, pasiduoda
mi pagundoms, perkame bran
gia kaina busiančias nelaimes 
dėl labai mažo ir trumpo pato
gumo. Mes perkame valandą 
neprotingo malonumo laike dau
gelio metų atgailojimo kaina.

Gerovė ir laimė nevisuomet iš
vien eina. Dažnai žmonės būna 
nelaimingi, nors turi visa, kas 
gali padaryti juos laimingais, 

“Likimas daug muips duoda, 
tik musų protas tą “daug“ gali 
padaryti užtenkamu“ (Boil).

“Mano protas—mano karalys
tė. Taip daug džiaugsmo jis 
man duoda“ (Daieris).

“Ne kiekvienas musų, —sako 
Vorenargas, — gali įgyti turto, 
garbės, bet kiekvienas musų ga-

Babies Love It
Del skilvio ir viduriu nešina* 
rūmą iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio kaip lia .augu. Kūdikiu 
Latative.

Mrs. Winslow*s 
Syrup

Ii būti geru, kilniu ir protingu.
Tikrais turtas ne tame, ką mes 

turime, bet tame, kuo mes esa
me.

Žmonių reikalai, tai žaidimas; 
turtas ir neturtas, valdonai ir 
pavaldiniai, tai scenos vaidinimo 
dalys.

Laimingas tas, kas gimdytas 
ir pamokytas netarnauja sveti
mai valiai, kieno šarvai—jo do
ros mintys, ir paprasta tiesa — 
jo aukščiausias menas. (Uotten).

Tik protingas ir'doras gyveni
mas, bet ne egoistinis ir nedoras, 
būna tikrai laimingu gyvenimu.

(Pabaiga)

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uzdavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharniacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS
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Įdomiausia Knyga

Gruodžio 17 Dienos Perversmas
Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

mas
laikas

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas is didžiųjų Lietuvos rašytojų

Įsigykit Sau Vieną!

Parsiduoda po vieną jr olsėliu

NAUJIENOS

Pasili 
pama

lietu
Dear

Kaune ir 
merginos

vertes 
$295.00 
vertes 

$127.00

savininkui
>. Halsted

Jurginėj svetainėj ketvergo 
vakare kalbėjo šimutis. Kalbė
jo daug 
abelną įspūdį padarė jo kalba 
į klausytojus.

ekskursija, nors 
keliauti ir vienas, 

pasiteiravo jo drau-

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE

Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 
to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 

J I

nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo> tuoj po perversversmo ir upui atslūgus.

Liet. Rymo Katalikų

Vilkmer
vei

P-nui Aisenui 
valgyklos, 3208 
st., iki vakar dienos dar nebuvo 
užmokėta nuostoliai, kuriuos 
jis turėjo dėlto, kad fašistai 
pirm užsakė parūpinti valgių, 
o paskui atsakė vakarienę. 
Nors nuostoliai nedideli, tik 
kokia 15 dolerių, bet visgi jie 
turėtų būti atlyginti.

TIK 10 DIENŲ KAINOS SUMAŽINTOS DEL 
KAIKURIĮJ PRIEŽASČIŲ TURIME PARDUOTI 

UŽ SUMAŽINTĄ KAINĄ

Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai suprantama ir 
skaitosi kaip romanas.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas

PIANŲ, RAKANDŲ IR RADIOS 
Chicago. IR,

Sodžiuose miltelių suvartoja
nti a kiek mažiau, bet jau ir čia 
zicna-kita mergšė stengiasi n-o- 
’tsilikti nuo miestiečių. Dau
giau skrybėlių, daugiau gelum- 
biuotų.

—Kodėl bėga lietuviai Brazi
lijon?

- Gyventi sunku, darbo ma
žai. Pas mus Suvalkijoj pra
dedama naudoti daugiau maši
nų ūkio darbuose. Mažiau žmo
nių samdoma. Toliau ūkinin
kai — jų darbo produktai pi
gus. —Reporteris.

Teko nugirsti stoty j porų 
žmonių kalbant. Vienas jų sa
ko. Girdi, važiuoju antrų sykį 
su “Naujienų 
esu pratęs 1 
Kodėl ?
gas. (ii smagiau, linksmiau va
žiuoti su saviškių dideliu bu
riu ir dar todėl, kad keliaujan
tys su “Naujienų” ekskursija 
geriau aptarnaujami yra.

Buvęs palydėti.

Naujieny" Ekskursija 
Išvažiavo

REFERENDUMAS PROHIBI-
• CIJOS KLAUSIMU
Illinois valstijos atstovų bu

tas priėmė 18 d. gegužės rezo
liucijų, kuri reikalauja, kad bu
tų leista šios valstijos gyven
tojams nubalsuoti referendumu, 
ar jie nori, idant įstatymai taiy 
komi vykinti gyvenimai) pro- 
hibicijos reikalavimus butų at
mesti, ar kad jie paliktų veik
ti, kaip kad veikė iki šiol, ši 
rezoliucija paliečia taipgi pa
tvarkymus, liečiančius užgrie
bimą svaiginančių gėrimų ir 
darymą kratų tikslu ieškoti 
svaigalų.

ANTANAS PANEVEŽIS, 
kuris gyvena Chicagoje, yra 
prašomas atsišaukti į Lietuvos 
Konsulatą, Room 1232, 608 So. 
Dearbom St., Chicago, III. Teko nugirsti, kad šv. Jur

gio parapijos kamendorius 
kun. Statkus, perkeliamas 
Cicero.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH v
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ SPEClALlSTAo
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 So. Ashland Avc
Boalevard 75bC

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų fr moterų

Dr. J. W. Beaudutte
VIRIUI ASHLAND STATE

BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10. Nedi-
llol nuo 2:30 Iki 4:80 po pietų

REZIDENČIJA:
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1480
TELEFONAS CANAL 0464

3417-21 So. Halsted St
Telephone Boulevard 4705

Trečiadienio vakare, gegužės 
18, Erie geležinkelio Dearbom 
stotis kimšte prisikimšusi žmo
nų. Kur eisi, kur pasisuksi — 
girdėti lietuvių kalba. Jauni, 
seni, moterys, vyrai, vaikai ir 
mergaitės. Kai kurios su glė
biais gėlių rankose.

Kas atsitiko? Ko suvažiavo 
čia tokia lietuvių minia?

Atsakymas lengvas. “Naujie
nų” ekskursija Lietuvon ap
leidžia Chicago. Didelė ekskur
sija 
niu.

P-nas Jonas Griunas, 10123 
S. Aberdeen St., cliicagietis, 
paeinąs iš Gudelių kaimo, Pa
jaunio valsčiaus, Vilkaviškio 
apskr. Jis buvo nuvykęs Lie
tuvon pereitą vasarą, D-ro Gri
niaus prezidentavimo laiku. Tą 
dienų, kai Griniaus-šleževičiaus 
valdžia tapo nuversta, jis buvo 
Kaune.

James L. Devereaux, viršinin
kas policistų, prižiūrinčių Illi
nois vieškelius, 18 d. gegužės 
davė tokį įsakymą vieškelių 
policijai: girdi, jus nekiškite 
nosies į automobilius, kad per
sitikrinus, ar vaikinas bučiuo
jasi su mergina; neuostikite, ar 
nedvokia Snapso kvapas auto
mobilyj; jus nesate nusamdy
ti moralybės prižiūrėti. Jūsų 
užduotis yra reguliuoti važinė
jimą ir apsaugoti važiuojančius 
nuo plėšikų.

Ne blogas patarimas.

Jaunas lietuvis vyrukas, gy
venąs prie Emerajd avė. ir 30 
gatvės, bėdoj. Matote, važinė
damas darban ar mokyklon, jis 
susipažino gatvekario belauk- 
damas su airiše mergina, kuri 
gyvena prie Emerald avė. ir 
31 gatvės.

Susipažino, tai ir gerai. Jų 
pažintis tęsėsi daugiau kaip 
pusę metų. Jr tūlas laikas at
gal ateina į musų lietuvio vai
kino stabą kalbamoji airišė 
mergina ir jos motina. Ir sako: 
taip ir taip, vesk mano dukte-

Am
Moterų Sąjungos centro rašti
ninkę, p-nią Marioną Vaičiū
nienę, klebono Vaičiūno brolie
nę, šiomis dienomis atlankė 
garnys. Atnešė mažiukę dukte
rį. P-nai Vaičiūnai gyvena 
1927 So. 49-th Avė.

slepiamas.
—Kodėl?
— Baimė.

mų, baimė kares teismo, baimė 
kalėjimo.

Tik įsikalbėjęs, tik žmonėms 
patyrus, kad tavim galima pa
sitikėti, jie prabildavo atviriau.

Lietuvos gyventojų didžiuma, 
be abejonės, yra nepatenkinta 
smurtininkų žygiais. žmonės 
kalba, kad fašistai ilgai nevieš
patausią. Ir aš manau, kad 
Lietuvos gyventojai butų suki- 
ę prieš smurtininkus, jeigu tik 
nuverstosios valdžios vadai bū
ti pašaukę gyventojus stoti ko

von.
—Na, o šiaip gyvenimas?
- Pas mus, Suvalkijoj geria 

“granspiritį** ir “brekalą?”
—Kas tai per gėrimai?

A Dievas žino. Atgabena
mi jie iš Vokietijos kontraban
dos keliu. Tas- “granspiritis” 
;ur-but yra panašus Amerikos 
mediniam alkogoliui, o “broka
tas” (kitaip jis dar vadinama 
“drapais”) — pdnašus a»odi-

Kokį įspūdį padarė j Lie
tuvos gyventojus fašistų per
versmas Lietuvoj? — paklausė 
Reporteris.

Labai platus klausimas, ir 
aš bijau, kad pilnai į jį nega
lėsiu atsakyti.

Žinai, atsikėliau ryte, išėjau 
gatvėn. Būreliai žmonių su
sirinkę ties stulpais skaito rau
donas proklamacijas. Priėjau 
ir aš. Matau: pranešimas “val
džios.” Sakoma, buk Griniaus 
ir Šleževičiaus valdžia norėjusi 

parduoti Lietuvą lenkams ir 
bolševikams ir buk todėl ka
riuomenė ir patriotiški lietuviai 
nuvertę ją.

—O ką žmonės sake»
—'Matėsi žmonių nepasitenki

nimas. Bet žmonės bijojo pra
sitarti. įbugę, matyti, buvo. 
Kai kurios proklamacijos apdra
škytos.

Kitą dieną betgi pasirodė 
naujas valdžios perspėjimas, 
grūmojąs bausmėmis tiems, ku
rie draskys valdžios praneši
mus.

Kaune,* pavyzdžiui 
gėj ypač darbininkai 
kiausia butų sukilę prieš nau
jus valdonus, jeigu socialdemo-

Grojiklis pianas, kaip ant paveik
to, vertas $700, už ........  $328.00
Kimba)! grojiklis vertas $700, 
už ...........   $327.00
Straube grojiklis storas medis 
visur po $900, už .......... $425.00
Baby Grand y— Lyon & Healy 
už ...................................  $195.00
Bei man grojiklis už ......  $135.00

Bridgeportas
Bėda vaikinui

Tai kodėl i.^geria valstybi

— ta, gal sveikesnė yra? 
Perbrangi tur-but.
Na, o kaip žmonių gyveni
— paradas ?

“Progresuoja.”
kituose miestuose 
vartoja tur-but ne mažiau mil
elių, kaip Chicagoj. Lupos taip 
jau raudonai nudažytos, kaip 
Amerikoj. Madose neatsilieka 
įuo amerikiečių, jei nepralen-

Tas neapsivedė. Pora dienų 
atgal jau policija ieškojo mu
sų jauno vyro. Jam kolei kas 
pavyko išvengti susidūrimo. 
Klausimas: ar išvengs vaikinas 
ženybinio gyvenimo?

O mergina? “Bėdos vargai 
vis tai mergai” ir tt.

— kelios dešimtys žmo- 
(> palydėtojų, giminių, bro

lių, seserų, draugų ir draugių 
važiuojantys juk turėjo ir turi. 
Tai ir susirinko minia kelis 
kartus didesnė, negu būrys va
žiuojančiųjų. štai kodėl 
viai buvo “užkariavę” 
born stotį. >

.Juokas, komplimentai, 
kiai, o greta ženklai susirūpi
nimo tolima kelione, gailestis 
persiskyrimo, slepiama ašarėlė 
ir lyg abejonė — ar nesustoti, 
ar nesugrįžti atgal ir nebeva
žiuoti ?

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

vėl sujunda, 
jau ir ašarų 

ran- 
vėl sudiev, iki 

nesuskaitomi

šią savaitę buvo šaunios 
krikštynos Bridgėporte. Kėlė 
jas Jonas ir Domicėlė Daračiu- 
nai, savininkai rūbų siuvyklos. 
Davė sunui vardą Jono. Tai 
yra antrasis iš eilės sūnūs, ir 
kaip Reporteris “nugirdo”, 
“paskutinis”. Kurna buvo p-nia 
Petronėlė Grybinienė, kūmas— 
Antanas česna, žinomas Town 
of Lake biznierius, pirties ir 
viešbučio savininkas.

— Reporteris.

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

Ant lengvij išmokėjimų,

Jos. F. SUDRIK

kratai ir liaudininkai nebūtų 
kvietė žmonių užsilaikyti ra
miai ir vengti kraujo pralieji
mo.

Kaip sodžius pasitiko fa
šistų perversmą?

- Abelnai imant, gan pasy
viai, šaltai. Kai kurie ūkinin
kai, stambesnieji lyg apsidžiau
gė, kad vėl sugrįžusi kunigė
lių valdžia. O biednuomėj— 
mažažemiuose ir darbininkuose 
— aiškiai .buvo matytis prita
rimo nuverstai valdžiai ir prie
šingumo smurtininkams.

Ale tas priešingumas buvo 
ir pasiliko iki aš išvažiavau,

nos” rengia kitą ekskursiją. 
Jau dabar esama 10 asmenų, 
kurie nori važiuoti su ja. ši 
sekanti ekskursija rengiama 
liepos 19 dieną. Ekskursija vyks 
tiesiog j Klaipėdą, be jokio per
sėdimo.

Vienok tokių neatsirado. No
ras, troškimas pamatyti gim
tinį kraštą, vietą, kurioj dau
gelis praleido gražiausias jau
nystes dienas, — tas noras, tas 
troškimas buvo galingesnis už 

visas abejones; galingesnis, ne
gu susirūpinimas.

O laikas nepermaldaujamai 
slenka pirmyn. Praėjusi minutė 
niekuomet nebesugrįš. Tas pats 
atsitiks su kita, 
lipti traukinin.

Aprimusi minia 
vėl sukrunta. Čia 
daugiau. Vėl bučkiai 
kų spaudimas 
pasimatymo 
linkėjimai ir linkėjimai

Išdundėjo traukinys, 
kusieji lyg ką praradę, 
žėl apleidžia stotį.

Išvyko ekskursija.
Tai bus o ne pirmutinė ir ne

bus paskutinė “Naujienų” eks
kursija. Greitu laiku “Naujie-

-£ >

HūBi /



PE'l'RON. RUTKAUSKIENĖ 

l’o tėvais Artišauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasau
liu gegužės 19 d., 7:30 vai. 
vakare, 1927 m., sulaukus 32 
metų amžiaus. Gimus Lietu
voje, Kauno rčdybos, Pane
vėžio apskr., Naujamiesčio 
parap. Paliko dideliame nu
budime vyrą Joną Rutkauską 
ir 2 mažas dukreles: Pran
cišką 8 metų, Amiliją 6 me
tų ir se^ą motinėlę Elzbietą 
Artiašuskienę, 2 brolius ir 5 
seseris. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4217 S. Sacramento avė.

Laidotuvės įvyks nanedėlyj, 
gegužio 23 d., 8 vai. iš ryto 
iš namų į šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Petronėlės Rut
kauskienės giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu
vėse ir suteikit jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikini
mą. Nubudę liekame,

Vyras ir dukrelės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borįus A. Masalskis Telefonas 
Boulevard 4139.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side

Tel.

3307

Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GRABORIUS
Musų patarnavimu.' 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
ošti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturime išlaidų 
laikymu skyrių.

Auburn Avė, 
CHICAGO, ILL.

už-

HAOT1ĘNŪ8. CTIcagū, IU,

! Jonas Benikaitis, 
Southern and Western 
rance kompanijoj, tapo nu
skirtas superintendento padėjė
jo vietai Humboldt’o Parko ap
skrity.

Sugrįžo iš Lietuvos
i Pranas Maukus, išvykęs Lie
tuvon su pernykščiu “Naujie
nų” ekskursija ir išbuvęs ten 
apie 8 mėnesius, sugrįžo Chi- 
cagon pereitų šeštadienį, gegu
žės 14 d.

P-nas Mankos pasakoja, kad 
jusiu iš banko moteriškių ir šiuo laiku paplito po Lietuvą 
sako kitai: (ypatingai daug šnipų. Jie yra

j —žiūrėk! Nugi ve Adomienė fašistų tarnai. Lietuvos Žmo- 
praėjo su nauju kotu.
dešimtine irgi guli tame

Bridgeportas
Surprise purių atbalsiai

Man bestovint ant kampo1 
33-čios ir Halsted gatvių išei
na dvi ponios iš banko ir su
stojusios šnekučiuoj'asi: Tuo 
momentu praeina jauna, graži ( 
moteriškė, dailiu kailiniu ap
siaustu pasirėdžiusi. Viena išė-

Mano nes apėmusi apatija.
“kou-

dirbęs
Insu-

Vaidylų brolija pasirodė 
ką gali

Northsidės vaidylų brolija,

I Bridgeportas
Iš Šv. Jurgio parapijos mitingo

Gegužės 18 dienų įvyko šv. 
Jurgio parajiijos narių mitin
gas. Jis buvo šauktas tikslu 
apsvarstyti reikalų pataisymo 
bažnyčios stogo, kurį pastaroji 
smarki audra apdraskė.

Susirinkime tečiaus kilo 
klausimų, kurie nieko bendra 
neturėjo su stogo taisymu.

Vienas parapijos trustisų 
užklausė klebono, kodėl tapo 
paleistas iš darbo zakristijonas. 
Klebonas, Beporterio gautomis 
finformadijomis, atsakęs daug 
maž taip: tai esąs jo, klebono, 
reikalas; jis 
jis pasielgęs, 
geriau.

Parapijonai 
tečiaus tokiu 
nepatenkinti,
kai, girdi, ^pinigų reikia bažny
čios taisymui arba kuriems ki
tiems parapijos reikalams, tai 
mus atsiklausia, o kai smdyti 
arba paliuosuoti tų ar kitų pa- 
rapijos tarną, tai jau klebonas

viskas prižiūrėta juo puikiau
sia. Keis nebrangins tokios dar
bininkes?

Kai dėl žmonių kalbų — ko 
žmonės neprosimano? Vienas 
pasakė kų nors. 'Kitas pakarto
jo tų pasakymą kų nors pridė
damas, ir žiūrėk, susidarė visa 
apysoka, ištisas romanas.

Bet jeigu nori tikrai žinoti, 
kas šiame nesusipratime yra 
kaltas, tai pasakysiu: Chica- 
goj yro vienas lietuvis kunigtte. 
Jis yra tokio tipo, kaip kad 
buvęs “naujienietis” Jamon- 
tas. Jis, tas kunigas, labiausia 
nepatenkintas Paulina. Jis kur
sto parapijonus, jis pliatkus 
leidžia. — Reporteris.

Brighton Park
Surprise parė “kiltam 

siekiui

Brighton parko gyvanašlės 
pradėjo kolektuoti pinigus vie
nai nepaprastai “surprise” pu
rei.

esųs gaspadorius, 
kaip jam išrodo Bridgeportas

CLASSIFIED ADS
Announcements

Pranešimai

DIDELIS SIUVĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

' Bodosi, kad Adomienė išgir
do tuos žodžius, ba paskubino 
i savo žingsnius ir dingo iš m u- susirinkusi pereitų 
*sų akių.

Kita šių dviejų ponių neuž- Austin Avė., 1 
g-anėdintai ėmė dejuoti: lLiliui garadžių į vienų

-----Ar pažįsti tą. latrą Pakmr- | Ką 
aką? Nugi pereito panedėlio Tai 
vakarą išgirdau skambutį. Iš-* 
einu už durų. Matau jį besto-j 
vint nedagėrusį. Jis ir sako:Į 
'“Atėjau aš ant to seto pasėdė- 
• ti, ką mes tamstai ant surpri- 
ise parės nupirkom. Aš dėjau 
1 penkinę, taigi noriu ir aš biskį 
pasėdėti.” 
—aiškinosi 
kiau duris ir palikau bestovin
tį, ir jeigu dar kas mane bude
liuos, tai išmesiu setą laukan.

—Rep. Japu-Jahnis.

pas Jonų Bačiūnų, 5527 North 
pastatė automo- 

> dienų, 
sakau : j koktaus 6 vsila.ndt»s. 
bent smarkus darbininkui 
vaidylos! —Noithsidietis.tie

Klaidos atitaisymas

Kas buvo daryti? 
ponia — užtren-

ir parapijonkos 
paaiškinimu yra 

Jie sako taip:

Parengimas gatvėj.

Hals-

Illinois Korporacija Clcaners ir 
Dyers kviečia visus siuvėjus atsi
lankyti į didelį susirinkimą, gegu
žio 22, 2 vai. po pietų, į Zajecz- 
kovvskio Svetainę, 45 St., kampas 
Hermitage avė.

Korporacija yra gerai sutverta ir 
greit auga. Yra nupirkta žemė dėl 
dirbtuvės, statymas prasidėjo. Taip 
yra, kaip mes rašėm pereitą savai
tę. Viskas eina gerai. Komisija dar 
sykį kviečia visus siuvėjus atsi
lankyti.

KOMISIJA.

Kame dalykas? fcioj apielin
kėj, matote, gyvena tūla ne
laiminga gyvanašlė, kuri norė
tų gauti divorsų nuo savo vyro. 
Priežastis perskirų ieškojiftiui 
esanti labai rimta: vyras esąs 
nebejaunas, nebe meilus. Bet 
perskirų neima.

Taigi jo žmonos draugės dar 
bar rengia jai surprise parę, 
idant surinkus 150.00 advoka
tui, kad šis paimtų perskirų 
bilų vesti.

Reporteris turi vilties, kad 
lietuviškoji “visuomenė” — 
ypač senberniai ir gyvanašlės 
- parems šia' “surprise” parę, 

rengiamų f;aip kiltam tikslui. 
J irlc nomalonu moteriškei sry- 
venti su senyvu vyru, kuomet 
gana sviete daug jaunų ir 
smarkių. — Reporteris.

NEPAMIRŠKITE —

kad “N?ujienų” Darbuotojų 
Vakarienė ir draugiškas pasi
kalbėjimas bus subatoje, gegu- 
žės-May 21 d., š. m., Masonic 
Temple svetainėje, 1547 N. Le- 
avitt St. Pradžia lygiai 8 vai. 
vakaro, šiame susirinkime da
lyvauja tiktai tie, kas yra ga- 
vęs tikietus iš “Naujienų” liuo
bai įžangai į virš pažymėtų su
sirinkimą. Primenant turin
tiems f tikietus, kad subatoje 
kaip 8 v. v. būtinai atvykite į 
Masonic Temple svetainę! Iki 
pasimatymo. — Komitetas.

šiandien 33rd PI., prie 
ted gatvės, didžiausias susivo
kimas. (iros puikus bėnas. A- 
merikoniški liaudies šokiai. Lie
tuvių tautiški šokiai. Gimnasti
kos žygiai, kuriuos išpildys 
merRiiičių kliubui ir berniukai 
skautai. “Cow'boysų” šokiai. 
OI) i,,,,4-^.,’’ v-t.m /iliAUnd

Čia suminėta tik dalis nepa
prastai įvairaus programo.

Įžanga parengimo vieton vi
siems veltui. Visi kviečiami.

Automobiliams pastatyti vie
ta: Auburn Avė., tarp 32-ros ir

CLASSIFIED ADS
/_____________

Kep. Japu-Jahnis pranešė, 
kad mamytes “surprise pa- 
rėn” “singeliams” tikietas kaš
tuosiąs tik $1.00. Tai netiesa. 
Singeliams į ta parę tikietas 
butų kaštavęs $25. Bet su šiuo 
tikėtu jie butų galėję dalyvau
ti ir dukters vestuvėse ir auto
mobiliu butų buvę pavažinėti 
— vis už tuos pačius 25 dole
rius.

Pranešimas Budriko krautuvės 
koštumeriams, rėmėjams, drau

gams ir visuomenei. t
Nuo 1 gegužės, 1927, Jonas 

Mistikus iš dariai tapo praša
lintas ir kad Jonas Mishkus 
nėra ir nebuvo jokis pusinin
kas minėtos krautuvės.

širdingai kviečiu su visais 
reikalais , atsilankyti tiesiog į 
krautuvę.

Jos. F. Budrik krautuvė ra
kandų, pianų ir radio, 3417—21 
S. Halsted st. Tel. Boulevard 
1705 8167.

Su pagarba,
Jos. F. Budrik, savininkas.

Announcements 
Pranei i m a i

Vienas trustisij užklausęs 
buk klebonas, kodėl jis Pauli
nų parsivežęs, kuomet klebonui 
buvę liepta keletas metų atgal 
iškraustyti jų. Dabar, girdi, 
ji vėl sugųžusi.

Klebonas į tai, pasak parapi- 
jonų, nieko neatsakęs.

Beporteris teiravosi pas pa- 35-tos gatvių, 
rapijonus, kokia yra tikroji 
zakrastijono paliuosavimo prie
žastis. Aiškaus ir patenki
nančio jį atsakymo Reporteris 
negavo. Jis išgirdo tik tiek: 
girdi atleistas zakrastijonas ai
škina, kad jis perdaug įvairių 
dalykų žinojęs. Todėl ir tapęs 
paliuosuotas.

Vienas’betgi dalykas pasiro
dė Reporteriui aiškus, būtent^ 
kad parapijonai yra užsispyrę 
išvyti Paulinų iš klebonijos. Ir 
jeigu kleboną? nesusipras ir 
neatleis iš darbo jos, šv. Jurgio 
parapijoj kils audra — didele 
audra. Barometras parapijonų 
ūpo pranšauja 'tai.

Kada Reporteris pakartotinai 
klausinėjo viėn6 ir kito ir tre
čio parajiijono/ kodėl jie nepa
kenčia Paulinos klebonijoj; ar 
jie turi rimto pomato tai nepa- 

ikantai; ar jie turi faktų, — 
[visi klaust’ parapijonai atsakė, 
’kad jie asmenniškoi tokių fak- 
• tų neturi. Stipriausias parapi
jonų argumentas, kurį Repor
teris girdėjo iš parapijonų bu
vo toks: girdi, Paulinos buvi
mas klebonijoj kelius papiktini
mų.

I Kieno kaltė — klebono ar 
parapijonų — šiame nesusipra
time, Beporteris nesiima spręs
ti. Jis tik praneša, kų matė ir 
nugirdo.
Bet tebūna išklausyta ir kita 

pusė
Reporteriui neteko kalbėtis 

nei su klebonu nei su jo šali- 
: įlinkais. Jam betgi teko nu
girsti nuomonė vieno rimto ir

Pradžia 8 v. v. Bengia Fel- 
lowship Ilouse įstaigos vedėjos.

y
Kas, ką, kur, kaip ir kada 

rengia, veikia ar kviečia
APIE STRAZDĄ

Ch-gos Lietuvių Auditorium ben
drovės extra susirinkimas įvyks 
pirmadieny, gegužės 23 d., 8 vai. 
vakaro, Auditorijos svet., 3133 So. 
Halsted st. Gerbimui direktoriai ir 
draugijų atstovai turite būtinai 
ateiti, nes yra labai svarbus rei
kalas aptarti. —Nutarimų Rašt.

Geresnis ir Pi 
gesnis Už Ki 
tu Patarnavi-

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
1605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

1417 So. Fairficld Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blrd. 3201

S. 0. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
ir Baizuunuotojas 

2314 W. 23rd Place 
Chicago, III.

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Ale kad Japu-Jahnis “suspoi- 
lino” “surprise parę” savo 
gremėzdišku pranešimu, tai da
bar mamyte sako, kad ji išga
li visus uždyka, nes ji yra pa
kankamai turtinga.

Pranas Sadauskas

Stefanija Kaminskienė
Žymus dainavimo studentas, 

dalyvavęs praeitam “Naujienų” 
koncerte “Muzikos Akademi
joj” — A. Vanagaičio veikale.

Persiskyrė su šiuo pasaulių Gegužio 19 dieną, 4 valandų iš ryto, 
1927 m., sulaukus apie 37 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, Kauno rė- 
dybos, Biržių - Pasvalio apskričio, Kvietkų parapijos, Dikonių kaimo. 
Paliko dideliame nubudime vyrą Aleksandrą Kaminskj, 2 sūnų, Al
bertą lt metų, Ernestą 7 metų, brolj Bronislavą BrozguH ir ciocę 
Služinskienę ir dėdę Stanislovą Brozgulį Amerikoje, Lietuvoje paliko 
seną tėvelį ir brolį ir 2 seseris. Kūnas pašarvotas, randasi 6947 
Archer Avenue.

Laidotuvės įvyks Panedėlyje, Gegužio 23 dieną, 2 vai. po pietų 
iŠ namų j Lietuvių Tautiškas kapines.

Visi A. A. Stefanijos Kaminskienės giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
VYRAS IR MAŽI SŪNELIAI.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Blvd. 4139.

WETZEL& PETERSON 
GRABORIAI 

Privatiški Arnbulansai 
408 N. Sheridan Kd. 

VVaukegan, III.
Phone 95

rašoStrazdas — visi
Lietuvis, bet diclžiuo- 

negalima. Tenka grei-

. O vie- 
Kodel?

iš Tel- 
Žarėnų

Ignas 
apie jį. 
tis juo 
čiau apgailestauti vaiko likimų 
Vaikas dar — 17 metų 
nas didžiausių plėšikų. 
Tėvai kalti.

Strazdo tėvai paeina 
šių apskričio. . Molina
parapijos — Jozefą Stulpinai- 
tė. Tėvas — Bietavos parapi
jos, irgi Telšių apskričio.

Kokie penki metai atgal 
Strazdo plotina paėmė diyorsą 
nuo vyro. Mat įsimylėjo į Sta
sį Rugį, su kuriuo ir apsivedė. 
Vaikų neprižiūrėjo. Tai ir išau
go jis Dievas žino į kų.

Tai šitaip kalba Bridgeporto 
lietuviai, kurie pažįsta 
plėšiko tėvus.

Dr-jos šv. Petronėlės extra susi
rinkimas įvyks subatoj, gegužės 21 
dieną, 8 vai. vakare, Šv. Jurgio 
parap. svet. Susirinkimas šaukia
mas iš priežasties1 mirusios dr-jos 
narės a. a. Petronėlės Rutkauskie
nės.

Narės susirinkit panedėly, gegu
žės 22 d., 8 vai. vyto į Šv. Jurgio 
svet. iš ten eisime Auburn avė ligi 
35-tai pasitikti mirusią naręV su 
dr-jos včllatfdinis. Visos narPs pri
bukite. —Rašt.

jauno

Town of Lake

SLA 6-to Apskričio suvažiavimas 
įvyksta šiame septintadieny, gegu
žės 22 d., Bridgeporto kolonijoje, 
Mildos salėje, 3140 S. Halsted st. 
Suvažiavimo posėdis prasidės lygiai 
1 vai. po pietų. Gerbiami delegatai 
ir delegatės, kaip sykiu ir visuo
menės darbuotojai bei kuopų val
dybos esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti šiame suvažiavime. Ypa
tingai delegatai turime būtinai vi
si atvykti. —K. J. Semaška, sekr.

Jis dalyvaus J. žurono mokinių inteligentiško žmogaus, gyve- 
koncerte seredoj, 25 d. gegužės, nan^įo Bridgeporto, bet nepri- 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, klausančio dagi parapijai.
Pradžia 8:15 vai. vakare. Prog-1 _Kodel klebonas laiko Pau- 
rame dalyvaus ir daugiau dai- limj? — atsake tas Bridgepor- 
ninhikų: Juozas Bybokas, Pra-'to gyventojas Reporteriui. — 
nas Skamarakas ir pats žuro- štai kodėl. Ji yra pirmos ru
nas. Tikietas 50c. Juozo žuro-( šies gaspadinė. Ji yra moteirš- 
no Studija, 7013 S. Bockwell kr, kuri gaspodiniavimų skaito 
St* Tel. Heinlock 1757. sa vo idealu. Įeik klebonijom:

Olken Electric Co., kurioj 
dirba mandages lietuvis par
davėjas, Adomas Folinas, per
sikėlė į naujų, didesnę vietų, 
būtent 1526 West 47 St. Daug 
elektrikinių dalykų, o ypatin
gai namams “fikčeriai” (namų 
baldai), dabar yra parduodami 
nupigintomis kinomis.

Liet. Teatr. Dr-stė šv. Martino 
laikys mėnesinį susirinkimą šešta
dieny, gegužės 21 d., 7:30 vai. va
karo, Šv. Jurgio parap. svet., 32 
PI. ir Auburn avė. Nariai būtinai 
malonėkit laiku pribūti, nes turim 
naujų reikalų aptarti. Taipgi atsi
uskit dėl prirašymo naujų narių į 
draugystę, —(P. K., nut. rašt.

, PRANEŠIMAS
Kad įsitaisius visai mo

derninį ofisų — labaratorijų 
ir patarnavus ligoniams 
kuogeriausiai, persikėliau į 
didesnę ir patogesnę vietą, 
3421 So. Halsted St. (ant 
naujos Budriko krautuvės).

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

— DR. MARGERIS.

Personai
Asmeny Ieško

kuoNorth Side. — SLA 226-tos 
pos jaunuolių skyrius rengia kon
certų, balių ir šokius nedėlios va
karų, gegužės 22 d., Liuosybės sa
lėj, 1822 \vabansia avė. Pradžia 7 
vai, vakaro. Tai bus puikus jau
nuolių vakaras. Visus nuoširdžiai 
kviečiam atsilankyti. —Rengėjai.

PAIEŠKAU Jono, Vincento ir 
Antano Pctrilų, paeina iš Užupių 
kaimo, Rietavos vals. Turiu švar
ku reikalą, meldžiu atsiliepti ar ki
tų apie juos žinančių pranešti.

Petras Petrila,
4211 Maplcwood avė., Chicago.

Pirm keleto dienų “Naujie
nose” buvo pranešta, kad nuci- 
šovė lietuvis Paukštis. Iki šiol 
jis dar nepalaidotas. Niekas iš 
giminių neatsišaukė. Nors ve
lionis turėjo nekilnojamos sa
vasties (praperčių), bet pasi
rodo, kad ta savastis veik nle- 
<0 neverta. Velionį dagi nėra iiafsied ^st. 

iŠ ko palaidoti. Taigi buvusieji pranešę komisijai rengimo vakarie- 
* I Am /L, I ne 1 Gi 1 * Iz o A ■

Didž. L. K. Vytauto gvardijos at
sibus draugiška vakarienė pagerbi
mui narių, kurie gaus dovanas ne
dalioj, gegužio 22 d., 6:30 vai. va
kare, Lietuvių Auditorium, abejose 
mažosiose svetainėse, 3133 South 
__ __ ; ... Kurie draugai nesate 

n”abašninko"'draugal''ir~ pai^ I__________________ vjMį’
mi pradėjo rinkti kolektas, kad 21 gegužės, kad komisija žinotų 
o»lAin« H nolnidofi !(,el kiek ren«ti vakarienę,galėjus J} palaiUOl . Renginio Komisijos vardu S. Kune-

— Reporteris, yičiu. 3220 S. Union avė., Chicago.

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

Box 931. Chicago, Ilk

BlLLY'SiVNCLE Furnished Rooms

(Continued on page 8)

RENDAI du kambariai vienam 
ar dviems vaikinams arba mergi
nai bei moterei. Kambariai su vi
slia parankamais. Yanls (>231. An- 
ros lubos. 3002 Emerald avė.

RENDAI fornišioti ruimai, su 
valgiu arba be valgio, geri ruimai, 
telefonas ir kiti patogumai. Kreip
kitės. Bill Dudor, 4816 S. \Vent- 
worlh avė.

RENDON kambarys dėl vyro, 
šviesus ir švarus, kambarys ir val
gis $8 j savaitę. Mrs. Daniela, 3531 
\irnell avė.

RENDON fornished 2 kambariai 
dėl vaikinų; remia pigi, su visais 
patogumais, gera transportacija. 
2124 S. Halsted st. 3-čios lubos.

BRIGHTON Park apielinkėj 
cambarys su visais įtaisymais, vie
na arba 2 vaikinam, su valgiu, ant 
2 floro. 4325 S. VVhipple st.

'VVAKT tVtUIVJG O«- AT AM V

TO TV^ P\_A\MT\^ AMTT^MG, 
votz. TVAT SAATTE^ , TV\AT 
COCLb To

TO Gooo
KlAKAJe. OV1 TYiVL Pk-A\k\TWV ?

i • t įmoi ii mmiHiMi mm

PA1EŠKAU Marijonos Kiseliutės, 
po vyru nežinau pavardės, kuri yra 
atvažiavusi 1923 metais ir Augusto 
mėn. Gražios išvaizdos. Girdėjau, kad 
gyvena Brghton Parke, Chicago. Tu
riu labai svarbų reikalą. Jeigu kas 
žinot kur gyvena, arba pati, meldžiu 
atsišaukti už ką busiu labai dėkingas, 
pašaukit tel. Lafayette 5107 arba 
pranešti Naujienoms. Joseptune Osi- 
nskienė.
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PARDAVIMUI muro didelis na-

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui 6

Furnished Rooms
(Continued from page 7)
LIETUVIŲ MOTELIS

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

PETER GADE1KO
1696 S. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 šunės, geri 
niui. Naikina žiurkes ir yra 
sargai. 1635 S. Lawndale aive. 
Roekwell 6620.

Business Chances 
Pardavimui Bianląi

PARDAVIMUI restaurantas, ne- rnm/nvimvi uiuvus u«- >niuuivinui v
toji S. Water marketo. 1457 Sų. mns ant Halsted st. Geriausioj biz- flatų muro namas, randasi South 

nio dnlyl, galima gerai uždirbti pi- Sldėj. šaukit P, Vaičaitis Lafayette 
nigų, tik jei tamsta turi pinigų 6036.

For Rent
RENDAI pool roomis, visa ar

ba pusė. Mainysiu į mažesni bizni, 
narna, lotą. Vienas negaliu apsi
dirbti. 3221 XV. 38 St.

BENDON 4 kambariai, yra ga- 
s:c», elektra, šviesus, mūrinis namas, 
*12 j mėnesi, 2 fl. .3534 Parnell avė.

RANDA $15.00 i mėn. 4 dideli ir la
bai šviesus kambariai ant aukšto beis, 
mento. Klausk ant 2-rų lubų nuo už
pakalio. 820 W. 35th Place.

RENDAI ofisas linkimas gydy
tojui arba dentistui. Taipgi štoras 
tinkamas dvi harware. Renda jHd- 
einvma. 2555 XV. 69 St.

RENDAI storas ir 4 ruimai pra
gyvenimui. Gera vieta dėl bučer- 
nes, grosernės ir kitokių biznių.

4432 S. YVestern avė.

Help VVanted—Feraale
Darbininkių Reikia_______

REIKALINGA moteris ar niergi- 
na prie namų darbo prižiūrėti ma
žą kūdiki. Duosiu ruimą, valgį ir 
pr.mokėsiu. Atsišaukit nuo 6 iki 9 
vakare. 2818 XV. 39 PI. 1 fl.

Help VVanted—Malė
Uarbininkų Reikia

VYRAI, kurie noril dirbti ir už
dirbti pinigų, patyrimas nereikalin
gas, alga į savaitę $30, 4% komi- 
šina.s ir bonai. Pasimnt)kit su Mr. 
Bartkus, Gen. Mgr., 111 W. \Vash- 
ington st. Rm. 453.

REIKALAUJU gero bučerio ar
ba partnerio j bučernę, butų ge
rai. kad mokėtų anglų kalbiu 7359 
S. Paulina st. 
Urban.

Hemlock 3479 XV.

Automobiles

Business Čhances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Restauranas, lietu- j 
vių kolonijoj, binis geras, renda pigi 
Ilgas lysas. Parduosiu pigiai. 

11955 So. Halsted St

j Sungaman M.
3'cl. I ’

GROSERNE PARDAVIMUI
■— Kam reikalinga geras grosernės 

biznis? Parsiduoda labai pigiai.
I Randasi Brighton jfcirke. Kas pir- 
mne, tas laimės.

. C. P. SU ROMIŠKI S X CO.
5833 S. VVestern avė.

Hemlock 6151

ELECTRIC KONTRAKTORIUS 
Seniausias ii lietuvių, kur duoda

PINIGU Hgl valės turėsi nusi
pirkęs manu bučernę su groserne, 
nes tiktai svarbi 

PARDAVIMUI čebatų taisymo ša- čia parduoti. 5097 
pa. Gerame stovyje. 4565 YVcnt- Lafayette 6036. 
\vorth avė. !

PARDAVIMUI I 
sci nė, su ledine 
mašina, elektrinė 
mašina, 2 svarstyklės, 
lu dalykų. Bučernė 
107 ir Michigan avė.

Tel. Trlangle 
Stencel, 1203 W.

bučernė ir gro- 
inašina, sliclng 

• kavos malimo 
ir daug 

randasi
0600.
79 St

priežastis priver- 
Archcr avė. Tol.

PARDAVIMUI
i roj pelningoj vietoj. Gerai į 
tas. Vienam sunku apsidirbti.

ki-
ant

restaurantas ge- 
jreng- 
. Yra 

pagyvenimui kambariai. Remia tik

AR nori būti biznierių be pini
gų, tai čia yra gera proga, tik ne
praleisk šitos progoj Nei cento 
nereikia, o daug bus pinigų, tik 
jei tamsta biskį supranti apie biz
nio dalykus. Adresas: “Naujienų” 
Skyrius. 3210 So. Halsted Street, , 
Bok 228.

NEPAPRASTAS BARGENAS

Pardavimui bučernė ir groesrnč, 
didelis biznis už pusę kainos nuo 
<ontraktoriaus; biznis daromas 
•ash, tandasi Bridgeporto apielin- 
kėj biznio centre. Kas pirmas, tas 
aimės. šaukit

biskį įnešti. Nepramiegok, bo gai- • 
lėsis.

SAVININKAS
32141 S. Halsted st. Box 227

Antras mano barmenas! BARGENAS. Pardavimui geras 9| 
________ ka įbarių namas ir vana, naujas 2 

........ o ... . ikarų garažas, 75 pėdų žemės, $7500.Laimes irskotoiams 8 H gražus |>rosnp(.t john \vilinm, 3118
namas, 2 fl. po o, 6 11. po 4 kamb. \y (jf p|
Garu šildoma, remia $500 į mėnesį,, _*______ *____________ ,
kaina $37,500. Randasi prie 79-los I
ir s. si. NEGIRDETI MAINAIskiros. Pinigais $6000 iki $8000.
Laimė tam kas pirks.

PARDAVIMUI pusantro aukšto 
mūrinis namas ant kampinio loto. 
6358 S. Campbell avė.

NEGIRDETI MAINAI

2 FI.ATU muro namas no 5 
kambarius, karšto vandens šiluma, 
2 karų garažas, mainysiu ant bun- 

. galow ar
$39 mėnesiui. Parduosiu už $3110. apielinkės. 
1844 Candport avė.

ant coltage nepaisant

---------- ------------------------------ ---- BIZNIO 
PARDAVIMUI storas kendžių, kambariai 

cigarų, notion, mokyklos 
nų, ice ertam, žurnalų, 
mokyklos, 3 ruimai pragyvenimui. 
Parduosiu pigiai ir greitai.

A. RUSECKAS 
3537 S. YVallace si. 
Tel. Yards 0196.

namas, krautuvė ir 5 
užpakalyj ir 7 kamba- 

reikine- riai viršuje, kaina $3500, arba nuli
pdo pat nysiu ant loto, biznio i 

mobiliu.
PAUL RAMS

4034 ARCHER AVENUE 
Tel. Lafayette 6719

Išsimaino 5-ių flatų puikus muro 
namas, mainysiu ant bizniavo namo, 
fannos, loto, bučernės, arba Dry 

i Goods store.
Išsimaino storas su 4 flatais, mai

nysiu ant mažesnio namo, ne paisant 
apielinkės, arba priimsiu bučernę kai
po pirmą išmokėjimą, namo kaina 
$11,500.

Išsimaino 2jų flatų muro namas po
nrhn mito 4 kambarius, mainysiu ant Cottages, <1» I Jei U1111 J • (v •

----------------------------- -------------- 4-
PARDAVIMUI barbernė, 3 krės

lų. su naujausios mados įtaisymais. 
Pardavimo priežastis — turiu dvi 
barbernes. 7311 S. Halsted st.

PARDAVIMUI arba mainymui 
road house, su namu arba tik biz
ni. ši vieta naujai {steigta. Prie
žastis — einu i kitų biznį. 4139 S. 
Harlein avė., Stickney, III.

M. ZIZAS, 
Hemlock 5526 TURIU n

žasties apl*
GARAŽO biznis su sales ruimu 

'jardavimui arba mainymui. Telefo- 
nuckit Hemlock 6151.

PARDAVIMUI grosernė ir aiskri- 
minė, lietuvių kolonijoj. Parduodu 
»š priežasties Ilgos. 1439 S. 491h 
Ct., Cicero, 111.

parduoti grosernę iš prie- 
leidirnu miesto, gera vie

ta ir geras biznis, parduosiu pigiai, 
5 kambariai iš užpakalio. 4554 So. • 
Paulina st.

Exchange—Mainai

toliaus iš miesto.
Išsimaino bizniavus namas Brigh- 

, ton Parke, mainysiu ant 2jų flatų na
mo nepaisant apielinkės. Su virš mi
nėtais reikalais kreipkitės pas 
F. G. Lucas & Co.

F. G LUCAS & CO
4108 Archer Avė., 

Phone lafayette 5107

PARDUODU gražią 7 kambarių 
bungalow Bervvyn, III. Lotas 81 pė
du pločio, 136 pėdų ilgio, 3 karų 
garažas, labai graži viela ant Ke- 
nilworth netoli Ogden. Kaina 
$117,000. Parduosiu už $12,500. Ma- ČIA RASI TIKRUS BARGENUS 
žas {mokėjimas. John J. Zolp, 4559 * ________
So. Paulinu st.
I------------------ - ----------------------- NAUJAS muro namas, 5 ir 6

SOUTH SIDRJ bungalovv iš 6 kamb., garu apšildomas, randa- 
pnnhiS’ X'en.ain"siu ant'’bi'h- Marquctte Manor apielinkėj. 
kokio tinkamo man biznio. Savi-; Pigiai parduosime arba mainy- 
Prospect Gi(Pt<>S* ,a,man nve’ lpl‘ Sime ant bungalow. 
-------------1_:.------------------------- , NAUJAS

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis namas, 5 ir
, namrs, 6 ir ,6 kambarių, karštu: nxnjft 
• vandeniu šildomas, 2 mašinų gara-1apA,iaomas’

IŠMAINYMUI 3 flatų muro na
mas, rendos j mėnesį $210.00 ant ge
ros farmos ar namuko už miesto. C. 
Shuru, 318 S. Richmond St. Tel. Ke- 

PAHDAVIML’l kendžių, ice ertam i dzie 5695.
ir visokių smulkmenų štoras, 4 rui
mai gyvenimui, 4 metams lysas, pi- , 
gi renda. 5115 S. XXrells st. Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui

moderniškas muro 
5 kamb., atskirai 
viškos. geriausis 

ir aržuolo trimas. 
Sykiu ir rakandus galit Ran(Jasj arfĮ Marąuette parko 

3423 S. Leavitt st. ir lietuvių naujai statomos baž- 
1 !^0:sr__ t nyčios. Kaina tik $13,500, jmo-

kėt $4000.
NAUJA medinė 5 kamb. bun-

žas. Apleidžiu šią šalį. Pigiai nu- plumbingas 
pirksit, 
pirkti.

PARDAVIMUI labai pigiai 
Haynes, 5 pas. sport touring 
su žiemos stiklais, modelis 75. 
Kiną ir atrodo labai gerai. Di* 
tižiausias bargenas. P. Vąge. 
6202 S. Carpenter st., 2 augs- ^stį patlrdt 
, i F>bai pigiai. <>01 XV. 38 st. Kampas
las* • '• 38 ir Normai.

! gros®r.n.*’. i^.ra SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS 
na- 
vi-

ta, kreipkitės pas S. Ruinishek, 1621 
S. Union avė. Mes parduodam visokia kaina 

mus, lotus, farmas ir biznius po 
są Ameriką. Kurie turite ką ant 

PARDAVIMUI soft drink parlar, mainymo, kreipkitės pas
-—---------------- —m----------- >« ■ A GRIGAS

3114 S. Halsted st.
Tel. Boulevut-d 4899

biznis Keras, prie Akpu, išdirbtas 
mg- daug metų. Pardavimo, prie-

Mstj patir.iit ant ridas. Parduosiu

PABSIDUODA 3 pragyvenimų 
muro namas po 6 kambarius, beiz- 

ažas, praiovv, sausu garu apšildoma, namas randasi aut West Sidės ne- » j i

toli bažnyčios ir dviejų mokyklų, mcdermški įrengimai. Randasi 
Rendos neša j n litus $1600, parsi- ar|j Marųuette parko ir lietu- 

vių statomos bažnyčios. Kaina 
i tik $6800, įmokėt $2800, kitus 
kaip rendą išmokėsi.

MURO naipas, .5 ir 6 kamb., 
2 atskiri boileriai, aržuolo tri-

duoda už $1'5,000. Klauskite pas 
Ben. J. Kazanauskas, 
2242 XV. 23 Place

SIGUIMAS NAMO IŠRIŠTAS 
’alnidavosim ant jūsų loto bun- 

,is krauigaiow, 2 flatų, arba apartmentinj 
gera proga geram žmogui Į Duosime dėl 15 metų morgičių be

PARDAV1MUI l'ordas, touring, PARSIDUODA Malt d Hops krau igalow, 2 flat 
pigiai nupirksit. Pasinaudoki! pro- tuvė, gera proga geram £__ ' . . T _
ga. Matyki! vakarais subaioj jx>'įkibti į šitą i>elningų biznį. l*rie- ! nuošimčių per 3 metus. Del apsi- 
pietų ir i edėlioj visą dieną. 1 lu- žastis pardavimo — nesutikimas saugojimo paihatyk mano planus
l>os, 3123 S. Lowe avė.

PARDAVIMUI Hudson couch, 2 
doors. Kaina $360.00. 1924 metų. 3 
flatas, 3342 So. Union Avė.

PARDAVIMUI pigiai Moon auto- I 
mobilius aiba mainysiu j Player Pia
ną. 6412 S. Califomia Avė................ Į

pardavimo — nesutikimas saugojimo paihatyk 
partnerių. Atsišaukit greitai. 4254 pirmiausiai. Geo. O. Hadwick, kon-

' Archer avė. ’ traktorius ir budavotojas. Phone
.......................    -____ . [ Palisade 3163.

į PARDUOSIU ar mainysiu gro- 
serne su namu, geroj vietoj, biznis 
išdirbtas per daug meta; mainysiu , 
i* South Side ant mažesnio namo, 
šaukit Difayette 9125.

BRIGHTON PARKO 
BARGENA1

PERKAM, mainom, ] 
dam, nežiūrint kur randasi, na
mus lotus, farmas ir t. t. Ne
sigailėsite atsikreipę pas mus.

STANKO and NESTOR 
5097 Archer avė.

Chicago, ITt
Lafayette 6036

nardu o- J vedam elektroz dra-* . tu®, motorus, taiaom elektros reik-
menys, fikčerius ir t. t.

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

Phone Victory 7452

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevąT popierų, stiklus Ir t. t.

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

204 akrų farma mieste, didelė 11 
kambarių stuba, 2 augštų barnė, 4 
arkliai, 13 karvių, 500 vištų, daug vi
sokiu mašinų, kaina $16,500. Del 
smulkmenų Rašykit, Paul Lynch, Car- 
ney, Mjch.

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

ras patarnavimas, žemoz 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. State St.Financial
Finansai-Paskoioe

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
‘ Perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

AR JUMS REIKALINGI 
PINIGAI?

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

BILDA E. SCHROEDER
10 N. Clark Street 

Tel. Dearbom 4406

Tiktai 3,/z% nuošimčių

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

J. J DUNNE ROOFING CO.
3411-13 Ogden Aven

Phone Lavvndale (H 14

HOME 
CONSTRUCTOR

Budavoju namus, garažus, taisau 
senus namus ir darau bile reika
lingus pribudavojimus prie namų. 
Darau i akandiis-fixtuięs ofisams 
arba krautuvėms. Atlieku bile kuri 
karpenterystės darbų. Taipgi {vedu 
apšildymų į namus. Reikale atlikti 
ėiršpažymėtus darbus kreipkitės 
prie savo tautiečio lietuvio.HOME CONSTRUCTOR

1739 South Halsted SL 
Tai. Roosevelt 8500

Sol Ellis & Sons, Ine.
Jobbers In 

Plumbing ir namų šildymo reikmenų.
2118 So. State St., CMcago, UI.

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

T»l- Cicero 180.

Be Komiso.........
Mes paskolinsime jums $100—$200 ir 
$300 dėl užsimokėjimo taksų, nuošimčių už mors-ičius ar kitiems privati
niams reikalams. Pinigai paskolinami 
į 12 valandų.

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

Atdara vakarais iki 9 vai. apart 
rėdos ir pėtnyčios.

.—"'"Tir*— 
PARSlDL^OIVA 3 piufyveninių 

ro namas. Pirmas flatas 4 kamba- i 
rių, antras ir trečias' po 5 kamba-1 

pai sidmida už’ mtu, 2 karų garažas, cementuo
ta alėja. Randasi arti parko ir 
55-to bulvaro. Mainysime į 

----- • '■ žesnj namą.
namas,1 GRAŽUS mūrinis biznio 

randasi , , .nes mas, kartu su groserne ir 
. ku, 2 fl. po 3 ir 
' karų garažas. Rendos neša į 
mėnesį $220. Randasi geriau
sioj vietoj Brighton Parke. Par
duosime pigiai, arba mainysi
me j privatišką namą, neski
riant vietos. 

MEDINIS 
pamato, 5 ir 
viškos ir kiti 
dasi arti YVestern avė., Brigh
ton Parke. Pardavimo priežas
tis — šeimynoj divorsas. Kai
na tik $7000, 

KAMPINIS 
randasi arti 
ir rengiamos 
bažnyčios. Kaina $3700.

TAIPGI turime keletą gerų 
bargenų ir mainų, ‘ kurių čia 
negalima suminėti. Del plates
nių

. __  . inu
ro namas. Pirmas flatas 4 kamba- i 
rių, antras ir trečias' po 5 kamba 
rius, beizmente 2 dideli kambariai 
greitam pardavimui | 
$12500. Klauskite pas 

Ben. J. Kazanauskas, 
2242 W. 23 Place

PARDAVIMUI mūrinis 
3 flatų |xx 6 kambarius, 
ant Bridgeporto,. kaina pigi, 
noriu apleisti šių šalį. 

Savininkas
4316 S. Aptesian avė.
Tel. I.afąyette 3(M>8 

* 1

ma

na- 
sta- 

kamb., 4

se

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
Tel. Lafayette P"05—8700

Chicago$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičių 

mažas komisas. Teisingai atliksim: 
reikalą { 24 valandas.

H. EPŠTEIN
155 N. Clark St., Room 820

Phone Central 6260

Educational
Mokykloa _______

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

International Barber College
651—672 W. Madison St.

arba 109 S. Wells st.

BARGENAS. 4 kambarių cottage 
pardavimui pigiai, nes man reika
lingi pinigai dėl biznio. $1800 mort- 
gage, kaina $2600. 5246 So. Knox 
avė., arti Archer avė.

F’ARDĄVIMUI puikus dviejų aukš- į 
tų, beveik naujas muro namas; 2 
fintai po 6 kambarius, kieto me
džio* užbaigimas, karšto vandenio 
Šiluma su 2 atskirais boileriais. 2 
kani garažas, platus lotas; {mūry
tos ledaunės ir kiti naujos mados 
parankuniai. ’ Vieta lietuviais apgy
venta. Namas vertas $15,000, par- 
siduos už $12,500 su $3,000 įmokė- ; 
jimo. o kitus rendos išmokės.

PARDAVIMUI 4 kambarių, vie-1 
Brigh- 
j vie- 

| davimo priežastis — moteris turiu toj. Kaina $3,200, įmokėt $500, kl-, 
tus išmokėjimais kaip rendą.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis!
i PARDAVIMUI arba mainymui mo- 
demiškas 2 flatų namas, South Side, 
5-5 kambarių, miegojimui porčiai ar- 

tile vana ir 
morgičiųs

_____________ ___ ___ ______ _ PARDAVIMUI pool,room, 3 strt-
- i lai, pečiai — 2, show case ’2;

PAIGE automobilius o paša- kas pirks be agentų, gaus $50 pi- 
žierių, sport touring, geram ^au. 4211 Maplewood avė. ; 
stovyje. iSvažiuoju j Lietuvą, pwlMV1M(11 fruMtl) lr (k,Mc#te. 
parduosiu daug pigiau kiek Ssen štoras, atiduosiu už $450, nes 
vertas. 847 W. 33 St. Boule-'ur'5,as su «’» M***- 550 W.3b St. Kampas YVallace st. vard 3308. 1

PARDAVIMUI namas 2 aukštų, 
mūrinis; našlė moteris turi greit 
parduoti. Karštu vandeniu apšil
domas. Savininkas, 6737 S. Camp
bell avė.

namas ant muro 
5 kamb., vanos, 
parankamai. Ran-

TURIU parduoti pirmus morgi- j 
ar-čius, $3600 nupirksit už $3300, 

ba mainysiu j namą.
Kreipkitės:

A. PETRAUSKAS, 
5210 S. Peoria avė.
Tel. Yards 3490

PARDAVIMUI saliunas su visais 
fikčiuriais, nupirksit pigiai. IFurniture & Fixtures

Rakandai-Įtaiesi
STORAGE SALE

Naujų rakandų ir kaurų suban
krutavusių ir paliktų pas mus san- 
delyj. Greitam išpardavimui. Atda
ra vakarais iki 10, nedaliomis iki 6. 
Dykai sandėlis. Dykai dastatymas.

STORAGE WAREHOUSES, pą, su visom mašinom, renda pigi, 3
4025 XV. Madison St., kambariai gyvenimui.
3531 N. Clark St., tas per 8 metus. T _ _

--------------------------- -------—-------— Z. Binkis, 1443 S. 49 Avė., Cicero, III
PARDAVIMUI 5 kambarių rakan- --------- —---------- -----------------------

dai, viską kartu arba atskirai; vde- r-—--------- -' - - -
toj $600 tik $150. 745 S. Kolmar . . _vavė. Važiuoti reikia Harrison ka- -5 Lietuvių^ u l^nkų apgyvento] 
rais į vakarus iki 4500 West.

isais no pagyvenimo namukas, F 
Par- ton Parke, lietuvių apgyvento]

du bizniu, negaliu viską gerai ai>- 
žiurėti. Kreipkitės:

3355 S. "
Tel. 1
Spring 47.

PARDAVIMUI arba mainymui, 3-5 
kambarių flatas. Bargenas. Randasi 
netoli Archer ir Kedzie, 3017 W. 41 
Place,’ 3rd Floor.

3355 S. Morgan st. namas, 2 fintai po 6 kambarius,
Boulevard 1108 arba XXrillow 1 geroj vietoj, kaina $3,500 išmokė-J 

jimais.
•PARDAVIMUI ar mainymui ant

įmokėt $2500.
lotas, 56X125, 

Marą u et te Parko 
statyti lietuvių

Miscellaneous
įvairus

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.

KONTRAKTORIUS 
Rudavau namus ir taisau 

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

Boulevard 0527

Į 90 DIENŲ UŽ $90
Galite išmokti Wenzel budu beauty 

culture pagal valstijos curiculum
THE WENZEL WAY
BEAUTY CULTURE SCHOOL

177 N. State St.,
Room 307, Phone State 1887

$8,000.
Telefonuoklt Wentworth 0486m • aji-. i naujos mados ir fuma.su Šildoma.! 

Biznis ‘šdirp- Randasi geroj vietoj prie lietuvių

Norėdami matyti viršminėtus tik
rus bargenus atsilankykit dienomis 
ar ’ 
po pietų. ' .

JOSEPH YUSHKEVVITZ

Parduosiu piftūd- vienuolyno. O žirA T11 <

PARDAVIMUI grosemė ir Bučer-
■ ;■ * *, ’ *. ‘ $ Parsiduoda dėl žmonos ligos. Ne- ’ 

brangiai. 2237 W. 21st St.

irčdan
b arge

vakarais, ^o šventadieniais iki 2
NETIKĖTAS BARGENAS

6 pagyvenimų medinis namas, po 1 
ir 4 kambarius. Randasi ant !

3647 Archer avė. 
Prie Oakley avė.

Bridgeporto, netoli nuo švento Jur
gio bažnyčios. Parsiduoda labai pi

PARDAVIMUI krautuvės fixtu: nnncvDMfr . 'res, shovv keisai, kaunteris, cash GROSERNC ir Candy Store
registeris. Pigiai. 2300 W. Lake st.! X u? $500.00. Gera vieta, 5014 ' 
MeIrose Park, III.

giai. Savininkas mainys ant biznio 
arba lotų. Perkant reikia {mokėti

C. P. SUROMSKIŠ & CO.
5833 S. YVestern avė.
Tel. Hemlock 6151

informacijų kreipkitės
K. J. MAUKE & CO.

x (Machiukas)
2436 W. 59th Street

(Kampas Artesian)

PARDAVIMUI rakandai ir 2 
siuvamos Singer mašinos, parduo
siu pigiai, 2 floras. 822 W. 37 PI.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

mntMiuurfr : . $500, kitus kaip renda.PARDAVIMUI naujas moderniš-! - " 
a : kas 4 flatu mūrinis namas, 4—4,

kambarių, garu šildomas, randasi 
rHm i,T b t5758 So Cullfornia avė. vertas $2000.00 kam reikalingas. Ga- j 

liu mainyti ant automobilio. Parduo- 
diu iš priežasties, kad turiu kitą biz
nį.

Atsišaukite šiuo adresu:
2956 So. Walląee St. { Storą

BIZNIERIŲ ATYDAI
Parsiduoda arba išsimaino ant$800 VERTĖS GROJIKLIS PIA

NAS už $79, su benčiumi, roldiais ir namo South Sidėj naujas 100 karų 
cabinet. 6136 So. Halsted Street, garažas ant namo, neskiriant apį®: 
1 flatas frontas. I

2 AUKŠTŲ niurinis namas, 4—4 
kambarių; 2 aukštų mūrinis namas, 
3—-5 kambarių, su 2—3 miegrui- 
miais, yra skiepas ir viškai, 
dasi 45 St. ir Califomia avė. 
na nebrangi. Savininkas. 

Henry Koplewski, 
1003 Archer avė. 
Lafayette 9305

ran
kai-

BRIGHTON Park bargenas. Par
davimui 6 kambarių medinis na
mas. aukštu cementuotu beizinen- 
tu, 2 karų garažas. Galima pirkti 
su mažu {mokėjimu. 4030 S. Camp
bell avo. Chicago, 111.

KUi <i4cvi eini iitąxiiV| i aį/iv
linkės. Taipgi parsiduoda 90y 160 
lotas, tinkamas dėl garažo, geroje 

MES turime savo sandSlyj la- °W. ”31pS
r* .................. .......

ST. JOSEPH, MICH.

Yards 6206.l>ai gražių 88 notų grojiklį pia
nų, parduosim už $110. Taipgi 
fnnimo t nurink PARDUODU čeverykų taisymeturime 3 žmotų parimo setą, japi|j su mašlnom, renda pi- 
vėhausio styliaus, parduosime gi. 3 kambariai gyvenimai. Biąnis 

išdirbtas per 8 metuą. Parduosiulabai pigiai jūsų pačių kaina. pigini j Binku> H43 So 
Atsišaukit subatoj iki 9 vakaro, Cicero, III.

PARDAVIMUI namai, vienas 5 
ruimų, bungalow, aržuolo užbaigi
mas antras 2 pagyvenimų, 9 ruimai ir 
vienas ekstra lotas, yra garažai for- 
nisais šildomės, galit pirkt po vieną, 
arba mainysiu.

Ateišaukite pas 
JOSEPH GLODENIS,

1807 Woleott Avė., St. Joseph, Mlch.

*
TIKRAS PIRKIMAS

2 FLATAI i 
karštu vandeniu apšildoma ir vis
kas 
kia 
kur 
ant

EXTRA 
DIDELIS BARGENAS 

BRIGHTON PARKE 
2 štorai, 1 flatas ir 3 karų 

garadžius ant kampo — pu
sę bloko nuo Lieituvių Baž
nyčios. Savininkas privers
tas greitai parduoti. Kai
na tik.... ...................$7850.00

WM. DAMBRAUSKAS
Lietuvių mufuotojas. Esu pasiren

gęs tamstoms patarnauti, kuomet j 
jus mufuositės, arba reikalausit ang | 
lių, tai kreipkitės pas mus, mes at- j 
liksiu darbą pigiai ir teisingai. Ma
tykite mumis pirmiausia.

817 West 34th St.
TeL Boulevard 9336

Phone Austin 4255
STANDARD HDWE. & 

SUPPLY CO.
4319 W. Madison St. 

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

Visas ta voras garantuotas.

AR JUS NORITE
| didesni užmokesnį, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos ir Baterijos Amato.

; Praktiškos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokea-

, c i m. Darbą surandame. $20.00 ir $40 
i mokame besimokinant. Irgi mokina-
i me važinėti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
F^DERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL

nedelioj iki 6 vakaro.
American Storage House 

2216 XV. Madison St.
1 floor.

PARDAVIMUI grosemė ir bu- 
i černė. Esu singelis, negaliu užlai
kyti. Parduosiu pigiai. 8436 Gilbert 
Ct. Halsted ir Vineennes avė. Tel 
Triangle 3558.

BARGENAS. Moderniška 5 kanl-' 
barių rezidencija, karštu vandeniu 
šildoma, 2 karų garažas, lotas 
90yl2ą, greitam pardavimui $7750.. 90yl2ą, greitam pardavim 

Savininkas, 6049 S. Kildare avė.

po 6—6 kambarius, 

moderniškai {rengta. Man rei- 
parduoti už pigiausių kainų, 
dabar statau po šios mhdos 
Bridgoporto.

3332 S. Union avė.

PARSIDUODA 2 flatų po 6 kam
barius mūrinis naujas namas' su 
rakandais ir lųutomobilium. Ne
brangiai greitam pardavimui, Ap
leidžiu miestą. Savininkas, 7007 S. 
Maplewood avė.

3 FLATŲ, 2—8, 1—7 ruimų, mū
rinis, garu Šildomas, apt Garfield 
bulvaro. Mainysiu ant mažesnio 
arba loto. Tel. Normai 7988. Savi
ninkas, 6044 S, Peoria.

5 kambarių kampinis na
mas ir 2 karų mūrinis gara- 
džius puikioje Berwyn ko
lonijoje. Savininkas priims 
lotus kaipo pirmų {mokėji
mą. Kaina tik.......$5750.00
Įnešti tik.......... .... $750.00

Balansas lengvais išmo
kėjimais.

Atsišaukite toujaus.
FRANK L. SAVICKAS, 

726 W. 18th St., 
Phone Canal 1603.

Elektros Kontratkorius ANGLŲ KALBA 
(vedam dratus j senus ir naujus na
mus. Taisom. RADIO parduodam 
ir

Taisom.
taisom. Geras patarnavimas 

nebrangiai.
Wallin & Cserep 

1435 W. 105th PI. 
Tel. Beverly 9794

li

APSIRENGKITE GRAŽIAI 
Turėsit pasisekimą

Geros rųšies vyrų aprėdal&i. Di
delis pasirinkimas visokių mierų 
YVilson Bros, marškinių, apatinių, 
nosinių, kaklaraiščių, panČiakų dir 
žų petnešų, Portis Bros, skrynelių, 
kepurių ir darbinių aprėdalų.

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

Richmond St.

yia labai svarbu mokėti kiekvienam 
gyvenančiam Šioje šalyje. Kurie kal
ba gerai angliškai visur turi pasise
kimą ir pirmybę. Anglų kalbos ,arit- 

i nietikos, knygvedystis, pilietybės ir 
daug kitų dalykų gali lengvai ir grei- 

i tai išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje per laiškus 
(correspondence). Platesnių paaiški

nimų klausk laišku.

G. LEVESKIS
1318 W. 12 St.

Los Angeles, Calif,

fuma.su
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šiandieną eidamas pas ją, j —Bet tu, pone, 
mąsčiau: “Aš turiu pamesti Į tei to kablelio?
tą kvailą baimę, aš pasakysiu ’ nors yra. 
jai... Jei ji atsakys “taip“,

ar gi nema-
Jis čia kur

Peržiurėjau 
mano krutinėję pavasaris išauš j visą albumą ir neradau. Kny- 
ir gyvenimas pirmą kartą ma- goję taip pat nėra. Verčiau pa- 
lonumu dvoktelės. Jei “ne“ - 
...aš nesakysiu nieko, apsisuk
siu ir išeisiu... Ir niekas dau
giau negirdės apie mane nė vie
no net žodžio. Galbūt tik po 
keletos metų pasieks ją ir jos 
pažystamus gandas, apie keistą 
vienuolį, garsų savo žiauriu 
asketišku gyvenimu tyrumoje, 
palankų vyrams ir neapken
čiantį moterų... Ir... bet jos na
mų vaizdas išsklaidė mano sva
jones, aš marmuriniais laip
tais artinaus prie jos kamba
rio. Kai įėjau, jaučiau, kad ma
no lupos susimąstimą reiškė, 
gi akys baugia ugnimi spindė
jo.

—Kas tau yra? - paklausė 
ji nusistebėjusi.

—Man?... Aš... privalau pa
sikalbėti su tavimi apie vieną... 
vieną svarbų dalyką.

Jos akyse irgi blykstelėjo 
dvi slaptingos ugnelės, blykste
lėjo ir užgeso.

—Gerai. Bet pirma aš turiu 
padaryti du vizitus. Aš viliuo
si, kad tu palydėsi mane.

—Be abejo. Ar galima Gar 
abejoti...

—Tai aš tuoj persivilksiu ir 
važiuosime; pirma galanterijos 
prekių sankrovom paskui pas 
mano siuvėją. Ar taip?

—Nors ir pas Ivi siuvėjas... 
—Ji susimąstė.

— Pas dvi? Ištiknr~tr priva
lau aplankyti dvi siuvėjas, bet 
gaila, kad aš nežinau 
adreso. Danyte, 
kiemsargį.

kitos 
pavadink

reikalingas?
— nusistebau.

Bet aš negaliu 
gatvę tik vienoje suknelėje.

Taigi ar kiemsargis...
—Tai ilga istorija. Kiemsar

gio žmona, tarnaujanti keletur 
šių namų gyventojų, 
rį, kuri dirba pas tą 
vėją, kuriai aš savo 
taisyti daviau. Taigi 
neužmiršusi savo sesers 
so, tai siųsiu pas tą i 
Danytę lai paltą parneš.

—Taip, taip. Bet štai čia yra 
adresas — vienas iš dviejų — 
kurio tu nežinai?

—Ne, matyt 
šis adresas tas, kurį aš žinau. 
Kitaip kaipgi 
rasti ?

—He, kaip jus nuobodžius, 
moterys, — nusišypsojau.

Ji parodė man liežuvį ir įbė
gu į gretimą kambarį.

Atsisėdau, pasiėmiau 
ir perskaičiau nuo 
ligi galo. Ji tuo laiku vil- 
Peržiurėjau albumą, paė- 
kažkokią knygą

juk išeiti

turi sese- 
pačią siu- 
paltą pa- 
jei ji bus 

i ad rė
šiu vėją

tu nesupratai.

aš galėčiau j]

laik- 
pra-

nežinau.

klausime kiemsargį, nes jis net 
ir apie paltą žinia turi.

Danytė irgi manįs nesupra
to.

—Domu k! — suriko ji bėg
dama į prieškambarį, ar tu 
nematei kur nors panelės bate
lių kablelio?

—Tpfu! neva supykau.—- 
Nu, dabar mano eilė, paieško
sime — tariau įeidamas į kam-, 
barį, kuriame ji vilkosi.

Ji stovėjo prieš veidrodį Ir 
šukavosi. Netoli jos pora mažų 
batukų stypsojo. Žvilgterėjęs ) 
juos sumurmėjau:

—Manai tu jais apsiauti?
—Taip. Bei nerandu gi kab

lelio.
—Kablelio... juk galima nu

sipirkti, pasidaryti, rasti, ar 
nors ir pasivogti. Bet gi žiū
rėk, jis gi nereikalingas tau.

—Kaip tai?
Juk tavo batukai neturi 

sagučių. Jų vietoje šniūreliai.
—Tikrai!? Taip, be abejo, o 

aš maniau, kad... Na, gerai. 
Danyte, nebeieškok.

'U>
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Vandens užlieti dideli plotai ūkių žemės ties Gale, III., netoli Cape Girardeau, Mo., Mississippi upei išsiliejus iš krantų. 
Prieky matyt užtvarą nuo upės, kurią prisiėjo išsprogdinti potvinio pavojui padidėjus.

būtinai yra reikalingi vitaminai. 
Yra davinių manyti, kad dau
giausiai vitaminų turi daržovės. 
Tos tai priežasties dėliai dakta
rai ir pataria kuodaugiausiai 
daržovių valgyli.

Butų vienok klaidinga many
ti, kad visiems yra reikalingas 
vienokis vitaminų kiekis. Vie
nam žmogui jų reikia daugiau, 
kitam - mažiau. Tai priklau
so nuo žmogaus amžiaus ir už
siėmimo.

Kaip paprastai, naujas daly
kas visuomet randa didelių en
tuziastų. Tatai atsitiko ir su 
vitaminais. Atsirado moksli
ninkų, kurie vitaminams priduo- 

! da nepaprastai didelės reikš
mės. Pasak jų, vitaminai gali 
būti sekamomis rųšimis suskir
styti :

a) vitaminai, kurie yra rei
kalingi audinių sukūrimui;

b) vitaminai, kurie palaiko 
nervų pusiausvarą;

c) vitaminai, kurie reguliuo
ja kraują,

d) vitaminai, kurie reguliuo
ja maisto asimiliaciją.

džios

ir per- 
dar vis 

toliau, 
gal būt

ne. Toliaus, de- 
ir ji iškišusi

. Ar turi?
— atsakiau

nuo šio laiko
savim. Gi

laiko sugaišinti

ra-
aš ji

kad

miau 
skaičiau 3 skyrius. Ji 
tebesi rėdė. Skaičiau 
Septintas skyrius... bet 
jau pasirėdė?... 
vintas skyrius
iš už uždangos galvą paklausė:

—Ar tu neturi kablelio mano 
batukui užsagyti? Aš savo ne
galiu niekur rasti nors ieško
jau ligi šiol.

—Neturiu, 
miai, — bet 
neštosios su 
dar mažiau
tektų, tai dar ir plaukų spil- 
kutę, šukas bei paltą. Jei dar 
kai ko nepridėjau, praleidau, 
tai tu pabaik.

Ji matyt nesuprato mano pa
juokos, nes atsakė:

—Ne, aš turiu spilkučių lig 
valiai. Bet jei šukų atsineštu- 
mei, tai dažnai pasiimčiau, nes 
jos lengvai pametamos.

Tuo tarpu įėjo Banytė ir 
paklausė:

Kai kurie net žmogaus būdą 
bando vitaminų pagell>a išaiš
kinti. Bet tik aiškinimai re
miasi daugiau spėjimais, negu 
moksliškais daviniais. Tad 
daug apie tai neužsimoka ir 
kalbėti.

Kur kas įdomiau bus susto
ti ties Dr. Funko teorija kai 
dėl vėžio ir diabeto ligų paėji
mo. 'Tą teoriją Dr. Funk re
mia savo eksperimentų davi
niais.

Manau, jog skaittytojams y- 
ra žinoma, kad prieš keletą me
tų du Kanados daktarai sura
do insuliną diabetui (cukrinei 
ligai) gydyti. Dr. Funk pasi
ryžo surasti insulino chemišką 
sudėtį. Maisto pagalba jis ap- 
sargino balandžius tokia liga, 
kuri yra labai panaši į diabe
tą. Bet kai sergantiems ba
landžiams po oda buvo įšvirkš
ta insulinas, jie tuoj pasveiko. 
Tokių pat rezultatų davė ir vi
taminai. Išeina, vadinasi, kad 
insulinas ir vitaminai yra la
bai panašus- dalykai. Vitami
nai tapo net pavadinti augme- 
niniu insulinu (glukokininu).

Daugiau betyrinėjant pasiro
dė, jog insulinas ir glukokini- 
nas nėra jau taip paprastos su
dėties, kaip buvo manoma. Dr. 
Funk’ui pasisekė suskaldyti in
suliną Į penkias substancijas. 
Substancijos “A” ir “C” pasi
žymi savo antidiabetinemis sa
vybėmis. Tuo tarpu substan
cija “B” pagimdo cukrinę ligą.

Kai kurios maisto rųšys, Dr. 
Funko manymu, turi daug in
sulino “B” substancijos. Iš 
to pati savaime išteka išvada, 
jog tam tikros maisto rūšys 
gali pagimdyti diabetą.

Savo pranešime Dr. Funk 
ypatingai atkreipė klausytojų 
dėmesį į mėsą. Pasak jo, per
daug didelis mėsos vartojimas 
gali privesti ne tik prie cuk
rinės ligos, 1x4 ir prie vėžio. 
Esą karo laiku pusėtinai daug 
kareivių susirgo vėžiu. Tai i- 
vykę todėl, kad kareiviai dau
giausiai buvę mėsa maitinami.

Apskritai kalbant, Dr. Fun
ko teorija susiveda prie mais
to problemos, kuriai jis priduo
da daug reikšmes kiek profi
laktikos (apsisaugojimo nuo li
gų), tiek ir terapijos (gydymo) 
srityse.

Kiek Dr. Funko teorija yra 
teisinga, tatai parodys ateitis. 
Tačiau verta pastebėti, jog pa
staruoju laiku tarp Amerikos 
mokslininkų (ypač bio-chemi- 
kų ir fiziologų) yra didelis su
sidomėjimas maisto klausimu. 
Apie tai,, ką toj srityj Ameri
kos mokslininkai yra nuveikę, 
aš pakalbėsiu kitą kartą.

—K. A.

♦ ♦ ♦
Kada mes įėjome į sankrovą, 

tarnautojas nubalo, nors gan 
mandagiai mudu pasveiklino. 
Ilgai žiurėjo bailės pilnu žvilg- 

besišypsantį 
nusiramino

Aš išėjau. Iš nuobodumo vėl|sniu į ją, į jos

—Medžiaga atsakanti pasku
tiniam mados reikalavimui,... 
daugiau nieko nebeturime.

- Taip ? Bet ši spalva man 
per tamsi, arba, geriau prisa
kius, per šviesi. Galų gale reiš
kia, kad aš nieko negausiu sa
vo bliuskelei. Gaila, labai gai
la.

—Kaip gi — pridūriau sar- 
kastingai ir parodęs tarnau
tojui vieną gabalą liepiau suvy
nioti. Man buvo gaila vargšo 
pardavėjo. Juk įr jo namuose 
turbūt vargas nėra svetimas...

Apleidome sankrova.
—Nu?
—Kur dabar važiuosime?
—Kur? juk aš jau sakiau, 

kad pas siuvėją.
—Vežėjau, drožk pas siu

vėją!
—Kurion gatvėn?
- Kurion gatvėn? — paklau

siau šalę sėdinčią ją.
—Ta, ilgoji... aš užmiršau

nūs Dalykus :
su

gale Maistas ir Ligos ■ Tyrinėjimai parodė, jog be- 
- -  'ri-heri liga žmonės serga dau-

Funko pranešimas apie ginusia tose vietose, kur ry-

veidą. Galų 
bent kiek.

—Parodyk 
dėl bliuskelės. 
nors naują, 
ateinu pas tave, ir tu vis man 
rodai tas senas meilingas...

Mat kokia... — pamaniau.
Tarnautojas sugrėbė sudeda

mus laiptelius, pasilipėjo ir

pasiėmiau laikraštį. Tik staiga 
išbėgo Danytė klausdama:

Ponubuk, ar nematei kur 
nors panelės sagos?

—Nežinau. Jei pažiūrėtum
ant kaimyninio narni stogo, ga‘‘ 
būt pamatytumei, 
nors budu 
no.

Danytė, 
reiškiančiu 
Peržiurėjo 
gus. visus 
stogus ir 
si ranka, 
bari n.

—Nėra 
panele po

—Taip, 
jo nėra.

—O, Dieve mano...
Aš nervingai vėl įėjau i jos 

kambarį.
—Kur tu jį savo papratimu I kiausia pasauly, 
padedi? Kaip jis išrodo?

Gal kokiu 
už kamino užsikabi-

nors naują 
būtinai ką

ką
Tik

Aš kelintą kaną

akylai visus
kaimyninių

su tikrai rūpesčius 
veidu, ėmė ieškoti, pradėjo mesti ant stalo įvairių 

lan- įvairiausias medžiagas. Metė,
namų metė tol, kol pasidarė ant sta-

beviltiškai mostelėjo- lo didelė krūva. Ant galo nu-
vėl sugrįžo jos kam- lipo, nusišluostė prakaitą ir

I patenkinamu veidu žiurėjo į 
mudu. Rodos iš medžiagos 
tvirtovę sau pasistatęs, nebtbi- 
jojo aštraus, nemalonaus pirkė
jos žvilgsnio. Bet vis tik Jo 
akyse spindėjo neviltis Ir gilus 
nepasitikėjimas.

—Štai, panele, medžiaga pui-

ten... Bet ar žiurėjai 
dyvonais?

jos vardą.
He, ilgoji. Tai turbut ta, 

kur abiejose pusėse dideli na
mai stovi, o ties jų vartais 
kiemsargiai sėdi?

—Taip. taip.
ketuvių 
kiais...
tvirtino

—Su

Ar ne?
Joje randasi 

namai su 
vartais -

Dr.
maistą francuzų mokslinin- ži«i auginama ypatingu budu. 
kams. — Naturališkas ir ne- Ant ryžių daroma tam tikra 
naturališkas maistas. — Be-1 racija, kuri sulaiko norma- 
ri-beri ir skorbutas. — Vi
taminai ir jų rųšys. — Insu
linas. — Diabeto ir 
priežastys.—Maistas ir

vėžio 
ligos.

suva- 
Casiinir 

apie 
Dr. Fu n k yra vienas

lų vystymąsi.
Dr. Eikman darė eksperimen

tus su vištomis. Vištos, kurios 
buvo maitinamos nenormaliai 
užaugintais ryžiais, apsirgo 
“polynevrite aviare’’ liga, kuri 
yra labai panaši į beri-beri. 
Bet kuomet s*ergančios vištos 
pradėta maitinti tinkamai už
augintu maistu, tai jos greit 
pasveiko. Kita liga, kuri parei
na nuo netikusio maitinimo, y- 
ra skorbutas. Seniau 
labai išsiplatinusi tarp 
ir kariuomenėj, kuri 
šiai buvo maitinama
vais. surogatais ir falsifikuotu 
maistu.

Francijos mokslininkų 
žiavime Paryžiuj Dr. 
Funk padarė pranešimą 
maistą.
žymiausių pasaulyj maisto che
mikų, kuris pastaruoju laiku 
dirbo Listerio Institute Londo
ne.

Francuzų spauda pašventė 
daug vietos Dr. Funko praneši
mui apie vitaminus, naują vė
žio ligos teoriją, diabetą ir 
maitinimąsi surogatais.

Dr. b'unk nurodo, jog musų 
laikais žmonės nesimaitina taip, 
kaip pridera. Senovėj žmonės 
maitinosi naturališku masitu, 
t. y. tokiu maistų, kurį tiesio
giniai gaudavo iš gamtos. Kas 
kita dabar. Technikai besivys
tant, ėmė platintis įvairios rų- 
šies konservai ,užšaldyta mėsa, 
surogatai (daiktai, kurie 
keičia kitus) ir tt.

žiūrint chemiko akimis 
naturališkai ir dirbtinai
rengto maisto neturėtų būti jo
kio skirtumo. Bet taip nėra. 
Sveikatos žvilgsniu dirbtinai 
prirengtas maistas nėra tinka
mas. Kai kurie mokslinnikai 
bando įrodyti, jog musų laikais 
yra gana prasiplatinusios to
kios ligos, kurios senovėj buvo 
beveik nežinomos.

Yra ligų, kurios* tiesioginiai 
pareina nuo maisto. Sakysi
me, Indijoj, Japonijoj ir Siame 
yra pusėtinai prasiplatinusi be- 
ri-beri. Nuo tos ligos pakrin
ka nervai ir širdis. Ant kū
no pradeda pasireikšti sutini
mai. Ta liga, sako mokslinin
kai, ten yra prasiplatinusi to
dėl, 1 
ryžiais.

jį buvo 
jūreivių 

daugiau- 
konser-

—Šita? Turbut tičiojies iŠ 
būna ant manęs. Ji tik sodietėms tinka, 

o ne man.
—štai kiloki: paskučiausiam 

madų reikalavimui atatinkanti.
—Argi? Nesityčiok, meldžia

masis...
Aš nepastebėjau jo veide jo

kios permainos. Tik kakta su
siraukšlėjo ir luptos nerviškai 
drebėjo. Gi ji vis dar tebesi- 
rinko “ką nors dėl bliuskelės“. 
Medžiagos rietimai vienas po 
kito slinko vėl ant lentynos — 
jai tinkamo rūbo nebuvo čia.

Štai šitas net man patinka 
—'pratariau nedrąsiai rodyca- 
mas melsvo šilko gabalą.

Tarnautojas metė man pilną 
padėkos žvilksnį, turbut tikėjo
si, kad nors kartą pabaigs ji 
knistis po 
rietimus, 
mai slinko 
atgal. Ant 
bės nustojau.

—Pažvelgk, tariau
dangiškus rubus turėsi, 
parodžiau į mėlyną vyniojamą sėj dešinė, 
popierį. ;

Tarnautojas susijuokė. Mano 
drauge susigėdo, bet v61 tuoj 
grįžo į pirmutinę padėtį.

—Dar parodyk ką nors, tik ka, ten ir dešinė pusė. Tugi bu 
geresnio, 
balseliu.

Ir vėl ėmė tarnautojas krau- tiek “tokių” vartų, kad nežino
ti medžiagas ant stalo ir vėl j ome jokiu budu, kur siuvėja 
ėmė ji rinktis ir neišsirinktl. gyvena. Gi kai be nieko suigrį- 
Skardus tarnautojo balsas, ei- žome namo, ji atsiminė ir tarė: 
nąs iš aukštybių nepasiteKkl-1 —Ką tu žadėjai prieš Išva- 
nimu skambėjo. Galų gale, vne- žiuojant man svarbaus pasa- 
tęs paskutinį rietimą sumur- kyti?
mėj(>; —Gi paklausti tik kur ptr- nebeturėti.

aukštų 
tokiais...
ji.
kokiais vartais? — pa

klausiau.
—Su tok...
—He, štai 

vardas ?

jis

Tai pasakyk, mel- 
laiko tu praver- 
ieškodama daik

tu© tarpu kitoje 
randasi?

brangių medžiagų 
Bet apsiriko. Rieti- 
ant lentynos ir vėl 
galo ir aš kantry

to
lų

nu, juk tu žinai, 
vartai. Gi gatvės

tu neišmanėle, 
visai užmiršusi

ėjo sava linija.

mano krutinės. Išrodo... taip... 
tu žinai, kaip arkliai po kojom 
turi.

— Po kojomis?
—Nu, tai])... jis vadinamas 

naga...
Aš neatsimenu, kad bučiau 

matęs kada pas tave nagą — 
sagą. Galbūt pasagą?

T'aip, tai]).... tu žinai.. 
barška...

—Tai kodei tuoj iš pradžios 
nesakei to?! Tas, kas barška 

-aš tuoj bučiau atspėjęs. Bet 
pasagos aš neatsimenu Gal būt 
tai bus ta, kurion auksakalis 
turėjo įdėti brangųjį akmenį? 
Juk jis iškritęs buvo. Ar jau 
pataisyta?

— Dar ne.r-
—Aha!

džiamoji, kiek 
t i, paprastai, 
to čia, kuris 
pusėje gatves

Ištikro! Jis pas auksakalį
yra... Danyte, 
nebeieškok! Aš 
buvau!...

Toliau viskas
Ir jei ne tas, kad abidvi nebo
tu sumaniusios atkimšti dyką 
parfumų buteliuką, viskas bu
tų laimingai pasibaigę. Tik no
rėdamos susišlakštyti kvėpa- 
lais, pasiėmė ne pilnąjį buteliu
ką, bet tuščią ir pravertusios 
3 vai. nieko teigiamo negavo, 
lig susiprato ką darančios. Ga
lų gale viskas buvo suruošta, 
mes išvažaavom galanterijos 
prekių šankiovon.

-Nežinau, 
jau. Dabar 
mes turime 

—Vežėjau, 
Bet kur

dešinėn važiuoti 
—kairėn suka.

Tolimesni tyrinejimia Įtikino 
mokslininkus, jog kai kurios li
gos pasireiškia tik tada, kai 
maistui ko tai trūksta. Ne
pakanka todėl baltymų, rieba
lų, cukraus ir mineralinių dru
skų, kad palaikyti gyvybę ir 
sveikatą. Reikalinga dar ir ki
tokių dalvku.

Tokie mokslininkai, kaip Fra- 
se, Stranton, Broda ir kiti, be- 
eksperimentuodami su gyvu
liais, priėjo išvados-, jog maiste 
vra koks tai misteriškas daly
kas, kurio trukumas pagimdo 
ligą. Po ilgų bandymų Dr. 
Funk iš 50 kilogramų ryžių iš
skyrė apie pusę gramo krista
linio preparato, kurį dar 1911 
m. jis pavadino vitaminu. Tru
kumas kurio nors vitamino 
la žinomos kelios vitaminų 
šys) ir pagimdo vienokią ar 
tokią ligą.

Per ilgą laiką tarp mokslinin
kų ėjo karšti ginčai dėl vita
minų buvimo, ypač Europoj. 
Amerikoj Dr. Funk rado nema
žai šalininkų. Bet paskutinis 
Dr. Funko pranešimas, sakoma,

bei užtat žino- 
atsimenu tik, kad 
pasukti dešinėn, 
dešinėn...

važiuoja? Juk 
privalo gi jis

jis

—Juk dešinėn ir važiuoja.
—Kaip tai dešinėn, kad kai

rėn. Važiuojame toliau, 
slaptai persižegnojo.

.—Nu, tu ir religinga pasida
rei — ištariau besijuokdamas. 
— Bene manai į vienuolyną į- 
stoti?

—Ne, — ji atsakė, — tokiu 
pu-

ta!1
;r būdu aš sužinau tik kurioj

, —-Kaip ?
—Mat žmonės Žegnojasi 

šine ranku visuomet. A& tą 
rai žinau. Gi kur dešinė ran-

Ge-

pa-

tarp
pri-

paprašė maloniu vai man abejojimą suteikęs...
Galų gale gatvėje radome
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rų- 
ki-

kad gyventojai maitinasi I įtikinęs ir francuzų mokslinin
kus. 'Pieša, vitaminų tikroji 
sudėtis nėra žinoma. Tečiau 
juk ir “fermentų,” kurie lošia 
neįmanomai svarbią rolę maisto 
virškinime, chemiška sudėtis 
taipgi nėra tikrai žinoma.

Be vitaminų ir geriausias 
maistas nėra atsakantis. Kad 
organizmas butų sveikas, jam

kai bundeles prie arbatos duo
damas — atsakiau slėpdamas 
tikrą mintį, nes nutariau ne! 
vienuoliu netapti; nei su ja ir 
su panašiomis jokių santykių
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Ar tobulai sutvarkytas 
pasaulis?

i.
Gamtos surėdymo klausimą 

čia nenagrinėsiu išeidamas iš 
žmogaus asmeninių pajautimų 
ir nesakysiu, kad pasaulis ne
tobulai sutvarkytas todėl, kad 
jame privisę žmogų kankinan
čių vabzdžių, kad daug nelai
mių tenka žmonėms pergyven
ti, nes ir jos kartais yra reika
lingos.

Ištikrųjų gi pasaulis tobulai 
Lūs sutvarkytas, jei visi jo reiš
kiniai turės vieną tam tikrą 
tikslą.

O tas tikslas gyvoj gamtoj 
pas kiekvieną gyvių rūšį yra 
tik vienas: stengtis kuo pla
čiausia sau vietą praplatinti ir 
įsiviešpatauti žemėje.

Daug gamtoje yra nuostabių 
gyvybei palaikyti skirtų reiški
nių, kurie atrodo tarytum vie
no išmintingo kūrėjo sutaisyti.

Žolių žiedai, kurie apvaisi
nami vabzdžiams pernešant vie
no žiedo dulkeles prie kito, pa- 
sižvmi savo spalvų rvškumu, 
viliojančiu kvapsniu, tuo tarpu, 
kai žiedai apvaisinami vėjo pa
galba kartais visai būna nepa
stebimi.

Gyviai, kurie įvairiais būdais 

ATYOAI ŠEIMININKIŲ!!!
Po Velykų Galutinas Išpardavimas

štai yra kai kurie spccialai dėl šio išpardavimo

Varniais galionui ...........................................................................................  $1
Sieninė popiera ................................................ 6c roleliui ir auglčiau
Grynas Linaeed Oil galionui ..............................................   $1
Alyvas White I.ead .................................................  $12.75 už 100 svarų

Visas tavoras garantuotas
Specialiai tiktai šiam mėnesiui

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

Pardavinėtojai

SAMUEL HELMAN
PAIMS. WALL PAPER, BRUSHES, VARNISHES, ETC.
1421 So. Halsted Street Phone Canal 5063

Conn Eb Alto prirengtas outfitas $99.45 
$15 cash ir po $2 i savaitę

Conn Chicago Co.
• 62 East Van Buren St.

l>ačios gamitos ar kitų gyvių 
yra smarkiai naikinami, vaikus 
veda ar peri po kelioliką kartų 
per metus arba deda tūkstan
čius ar net milijonus kiaušelių.

Kurmiai ir kiti žemėje gy
venantieji gyvulėliai turi labai 
mažas akis, o pelėda, kuriai 
tenka naktimis maisto ieškoti, 
akis turi labai dideles.

Bene įstabiausias bus gam
tos surėdymo tobulumo požy
mis tai gyvių ginamoji spalva.

lau mūsų kasdien sutinkami 
paukščiukai savo phiksnii mar
gumu prisiartina prie medžių 
lapų spalvos, ir vanagui ar ki
tam priešui nelengva jie paste
bėti. Varlės, gyvenančios pie
vų balose esti žalios, dumble 4
juodos, o dirvose margos.

Zuikiai vasarą rudi, žiemą 
pasidaio šviesesnės spalvos, kad 
ant sniego būtų nepastebimi; 
tolimesnėj šiaurėj zuikiai vi
siškai balti.

Jūrų gyviai gyvenantieji tarp 
raudonų jūrių dugno augalų la
pų būna raudoni, gi gyvenan
tieji vandens paviršiuje dau
giausia esti skaidrūs, permato
mi, kad per kitų kūną galima 
net smulkus raštas skaityti.

Yra ne maža jūrų vėžių, žu
vų ir kitų gyvių, kurie prisi
taikydami prie aplinkos, savo 
spalvą keičia. Patekę tarp ža

lių žolių, virsta žaliais, tarp 
raudonų dugno lapų — raudo
nais, prisiartinę prie geltono 
smėlio dugno virsta rudais irtt.

Drugelis Kallima turi apati
nes sparnų puses visiškai pa
našias į sausą lapą ir jam tu
pint, kai sparnai esti iškelti į 
viršų ir suglausti, nieks jo ne
gali pastebėti.

Iš vabzdžių, Phillium, dėl sa
vo žalių gysluotų sparnų ir 
plačių kojų, yra neišskiriamas 
iš žalių lapų, o kitas vabzdį s 
bacillus rossii laibu kūnu ir 
ilgomis kojomis primena sausą 
medžio šakutę ir paliestas krin
ta ir guli nejudėdamas ant že
mės. kaip nulūžusi šakutė.

Siena Australijos krantų žu
vis — Pbyllopteryx savo išsi
šakojusiu kūnu panaši i jurų 
krantų augalus, tarp kurių ji 
gyvena.

Kai kurie gyviai, neturėdami 
girų apsigynimo priemonių, pa
mėgdžioja savo kūno forma ki
tus gamtos apsaugotus gyvius, 
tuo išvengdami kai kurių pa
vojų.

Kai kurie drugeliai pamėgž- 
džioja savo pavidalu širšes, 
sparvas ir kitus.

Nenuodinga gyvatė (’oronella 
savo kūno išvaizda, panašia į 
amerikonišką nuodingą gyva
tę, baugina kiekvieną sutiktą 
gyvį kaip ir ši paskutinioji.

I urint keletą faktų iš tobu
lo gamtos surėdymo, kur, ro
dos. nė vienas gyvis nėra pa
mirštas apdovanoti jo veislę 
apsaugojančiomis priemonėmis, 
kyla klausimas: ar galėjo ši 
gamtos harmonija susidaryti 
atsitiktinai, o jei ne, tai kame 
yra to viso priežastis?

Taip, ne atsitiktinai atsirado 
šis gyvių pamėgždžiojimas 
mimitizmas ir kiti gyvos gam
tos taškiniai, bet jų priežastis, 
kaip moko gamtos mokslas, 
glūdi pačioje gamtoje.

Mūsų paminėti drugeliai yra 
tūkstančiais per dieną paukščių 
naikinami, bet ir daug naujų iš 
gausingai dedamų kiaušinių iš
auga. Laikui bėgant tarp šių 
milijonais žūstančių ir gim
stančių drugelių atsiranda ir 
tokių, kurie dėl vienokios ar 
kitokios priežasties esti šiek 
tiek panašūs į augalų lapus ar 
kitus paukščių nemylimus daik
tus. Jie lengviau gali pasislėpti 
nuo priešų ir jų giminė labiau 
gali išsiplatinti.

šių šiek tiek prisitaikiusių 
prie esamų sąlygų drugelių iš
liks vis daugiau ir jų gimine 
dar daugiau savo ginamosiomis 
savybėmis sustiprės.

Paukščiai išrinks ir suės vi
sus lengvai pastebimus druge
lius, o savo išvaizda, prisideri
nę prie gėlių žiedų ar medžių 
lapų ar kilų jų gyvenamų vie
lų, išliks.

Kad pati gamta išnaikina ne
tobulus gyvius, tatai šiandien 
jau aiškiai įrodyta.

Kasinėdami žemę, randa da
bar žemėje nesutinkamų gyvu
lių kaulų jau išnykusių vabz
džių, kirmėlių ir kitų gyvių su
kietėjusių atspaudų. Tas rodo, 
kad buvo laikai, kuomet žemė
je gyveno visai kitoki gyviai, 
bet dėl savo prigimties netobu
lumo turėjo išnykti, ir užleisti 
vietą kitiems.

Be gamtos atrankos įstaty

naujuos, chjeago, m.
mo yra ir daugiau, mimitizmo 
ir kai kurių kitų nuostabių gy- 
vulijos požymių priežasčių. Gy
vių oda kartais gali turėti “fo
tografavimo” ypatybę ir savo 
odoje per ilgą laiką atmušti tas 
spalvas, kurios aplink jį vy
rauja.

Taip pat gyvendami vieno
kiose sąlygose, vienodu maistu 
misdami, gyviai įgauna ir vie
nokį pavidalą.

Pažindami šiuos gamtos įs
tatymus, mis negalėsime su- 

i likti su teologu aiškinimais, 
kad šią nuostabią prigimtį tu
rėjo sukurti iš karto kažin ko
kia tobuliausia, aukščiausia ir 
išmintingiausia Esybė, kuri yra 
viso ko priežastis, o priežastis 
visuomet esanti aukštesnė už 
pasekmes.

Bet pasaulyj ne tik iš visu 
galinčių ir visa žinančių kyla 
bejėgės kentėjimui ir daugini
muisi skirtos būtybės, o ir iš 
tylių mažajėgių būtybių atsi
randa galingi ir išmintingi.

(Bus daugiau)

Kalėdų Kaukė

ATSIMINIMAS

Ilgas rankų paspaudimas, 
Pirmas meiles pajautimas...
Ir sapnų, sapnų naktis!..
I'iek malonės neregėtos!
Žėri akys sužavėtos,
Taip karšta, karšta širdis!
Ak tai buvo; viskas buvo, 
šildė džiugino... bet žuvo... 
Ir teliko atmintis...

PATARLĖS

Iš ožio nei pieno nei vilnos.

Iš pelų dulkės neišvarysi.

Iš tų pačių šventieji, iš tų 
pačių prakeiktieji.

Išeik bemylimas, ateik be
laukiamas, tai geras busi sve
čias.

| ką jaunas įprasi, tą senas 
teberasi.

Į kurią pusę vėjas pučia, į 
ta ir linksta, v

J klaną puolęs, sausas nesi
kelsi.

įeinant akys kaista, išeinant 
pakaušis.

įsileisk velnią' į bažnyčią, 
lips ir ant altoriaus.

SELVESTRAS RUTELION1S, Pirm., 1448 s, 48th Ct. Cicero, III.
Sumokėjo parankos $10,000.00.

W. J. BUTWELL, Vice-pirm„ parankos $3,000.00.
M. JACYNO. Kasierius, parankos $25,000.00.
LEO. SHVEGZDA, Raštininkas, parankos $20,000.00.

DIREKTORIAI 1927 M.
JOHN SORIS, JOHN RAINIS, K. DEVEIKIS, M. JACYNO, JOE 
TAKAZAUSKAS, SELVESTRAS RUTEL1ONIS, W. J. BUT- 
WELL, BEN. TUMAVICH, LEO. SHVEGZDA.

Peoples Furniture Co.
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuometšiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Radio
lų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už priei

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai

4177-83 Archer A ve
I.afayette 3171 
M. KEZES, Vedėjas

BRIDGEPORT

Gegužes 3 dieną Lietuvių Au
ditorijoj čionai buvo paskutinis 
lietuvių dailės parodos vakaras. 
Kalbėjo vietinių lietuvių paikų 
k h ubo profesorius. Jis aiškino, 
kad pą)ka turi du gidu ir kad 
$u ja galima numušt sviedinį.

Užsimanė Drangelūlis 
žioplį pamokyti, 
Gudrus žioplių peekelėlis 
Jam palaikė atsakyti.
Prisilakęs jis Smetonos, 
Išsižiojęs ima šaukti, 
Kam Grigaitis ir “Naujienos” 
Baigia valdžią griauti.

ŽIOPLIO PAMOKSLAS 
GIRTUOKLIAMS

Amžius gyvenom, amžius gy
venam, amžius dar gyvensim. 
Žmogus, aukščiausias savo iš- 
išminčia šiame pasaulyj su Įvė
rimas, naudodamasis savo di
džiu protu, kad palengvinus 
sunkias savo gyvenimo sąlygas, 
daug padare išardimų. žmogus 
pakinkė arklį, jautį, vėją, van
denį, ugnį ir kitas stiprias gam
tos jėgas, kurios judi na-varto 
sunkiausius daiktus, suka di
džiausius ratus, veža prikrau
tus vežimus, dirba darbus ir to
kiu būdu paliuosuoja nuo sun
kių darbų tifkstančius žmonių 
ir milijonus žmogaus- augintų 
gyvulių, žmogus, turėdamas 
pakaktinai duonos, mėsos ir 
barščių, išsimanė dirbti degti
nę, kurioje paskandino savo 
aukštybę, gražybę, protą, iš
mintį, žmogiškumą ir turtą, o 
pavirto į vabalėlį, šliaužiojantį 
po gattės smirdintį purvyną.

Kas Tas.

DABAR JIE BUS TURTINGI

Vaikutis (priėjęs prie tik ką 
atvykusio į svečius dieduko, 
kuris ištiesęs kojas ilsėjosi): 
—Dabar tai mes busime tur
tingi.

Diedukas: Tai kodėl, sū
neli ?

Vaikutis:— Nes tu, dieduk, 
jau kojas ištiesei, o tėvas sa
kė, kad kuomet dieduos kojas 
išties, tai mes busime turtingi.

1922-32 So. Halsted St.
Canal 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas 

šeštadienis, Gegužio 21,192? 
Jam c Valbą baigiant,' Plojikų 
Susivianijimas nuėjo j koridų-*
rių pypkių parūkyt. Sipčjama, 
kad Plojikų Susivienijimas kal
bai besibaigiant apleido salę 
todėl, kad nereikėtų delnų dau
žyt. Delei nepasisekimo kaltė 
j Babravičių šį kąrlą nemeta-
ma. —Jukš.

liet.’ Skolinimo ir Budavojimo Dr-stės Cicero, III.
(Lithuanian Building and Loan Association of Cicero, 111.). 

Uždėta 1911 m. Gyvuoja per 16 m. Po priežiūra Illinois Valstijos. 
Direktorių susirinkimas įvyksta kiekvieno ketvergo vak., 7 vai.

Kiekvienas gali prisirašyti, ištraukti ir mokėti kas dieną.
Skaitykit ir tėmykit šį raportą; kokį milžinišką uždarbį turi 

Lietuvių Skolinimo ir Budavojimo Draugystė Ciceroje.
Illinois Valstija duoda progą draugijai gyvuoti be jokių tak

sų ir iškasčių, tokiu budu dalininkai tuo pasinaudoja įgyti savo
namus ir tampa turtingais piliečiais.
Ofisas: 4917 W. 14th St, Cicero, III

Phone: Cicero 3734.
ĮPLAUKĖ PER 1926 M. t t

Pas kasiertų....................... ....................................... i.......2,56!>.O0
Ant akcijų..................................................................  91,455.13
Nuošimtiniai įdėliai .................................   42,150.00
Nuošimčių .............................................     22,054.25
Premijų ....................................................  923.00
Įstojimų .................... |........................    519.25
Perrašymas knygučių ..... ........... 10.00
Baudų     224.33
Atmokėtos paskolos......................................................  164,012.25
Atmokėtos paskolos ..................................................... 103,765.91
Atsargos fondas .......................................... t...................... 900.00

, Viso ................................................................ 428,579.21
IŠMOKĖTA PER 1926 M.

Paskola ant nejudamo turto.........Į............................... 119,495.00
Paskola ant akcijų .................. t.............................................................................. 30,470.98
Užbaigta mokėti ir ištraukta .......................................  90,217.58
Uždarbis ant akcijų ......................................................... 47,435.00
Ištraukta nuošimčiai ant akcijų ...................................  11,910.17
Atmokamos sąskaitos .......................................   113,125.77
Nuošimčiai ant atm. sąskaitų .........................................  7,262.47
Abelnos išlaidos........................................................~..........  472.98
Algos .......................................   821.24
Išlaidos spaudos ir pašto....................................................... 235.00
Pas kasierių ant rankų ..................................................... 6,233.02
Atsargos fondas ...............,..................................................  900.00

Viso ................................................................  428,579.21

ABELNAS STOVIS DR-STĖS TURTO 
TURTAS, i

Paskola ant nejudamo turto........................................... 415,182.90
Paskola ant acijų............................................................. 31,452.23
Nuošimčių nesumokėtų ..................................................... 3,438.46
Nedamokėta ant akcijų ,.................................... -..........  16,573.23
Rakandai ...............................................................  ,225.00
Pas kasierių ant rankų.....................................................  6,233.02

Viso ........ ’.......................................................  473,104.84

ATSAKOMYBĖ
Sumokėta ant akcijų ....................................................... 225,779.02
Permokėta ant akcijų................................................ -........  482.46
Nedamokėta ant akcijų ............................................. — 16,573.23
Iškalno sumokėtų akcijų ...............................................  143,025.00
Atmokamos sąskaitos ....................................................... 25,698.98
Nuošimčiai ant sąskaitų...................................................  2,500.00
Atsargos fondas................................................................. 8,385.00
Grynas pelnas padalintas ...............................................  50,600.74
Grynas pelnas nepadalintas .................................................  60.41

Viso ................................................................. 473.104.84
AKCIJOS:

Užbaigtos mokėti........................................................................ 825
Ištraukta ................................................................................ 1,878
Parduota ........................................................................ 2,077
Akcijų yra. mokama .................................................................................................. 8.228

entistai
; D1DELIĮ)KUINŲ

Aš noriu gauti jūsų šeimy
nos dantų darbą.
Aš gausiu juos jei tik turė
siu progos jiems profesiona
liai patarnauti, nes aš ir da
bar tai darau.

Apart dantų darbo, aš ištaisysiu jūsų veido gražumų, padarysiu 
jumis išrodančiais natūraliai ir jausitės patogiai.

Tik po biąkj lengvais išmokėjimais. 
Atsilankykit šiandie irleiskite jumis išegzaminuoti.

1)R. M. S. HARVEY.
Sistemos Dantistai

Ofisąs 301 So. Halsted St.
Piet-Rytinis kampas Jackson Bulvaro 

Telephone Haymarkct 8824
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakaro. Atdara nędėlios rytą. Del moterų 

ir vyrų mes turime daktarą chirurgą savo ifipc, kusis 
gydo vyrų ir moterų ligas.
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Halsted Exchange National 
Bank of Chicago 
Halsted Street ir 19th Place

Kapitalas ir Surplus $230,000.00

Vedama

Jungtinių

Valstijų

Lietuvių Reprezentantas

DIDELE
EKSKURSIJA

GEGUŽIO 31 D.

45,647 TONŲ

CUNARD LINE

Pirmiau

Nacijonalė
Banka

V runsitMt - 
uehmSuuve

Taupymui 
Jūsų 

Pinigam

Ekspresiniu Cunard 
laivu-palociu

nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miejjąir 

kitų ligų. Pertai jj gali visur laikyt ir panlavinčti, kaip 
’ * j

už 12 bon-

Vincent Milaszewicz, 
1723 West 47th St., 
Chicago. 111.
Eita Commerce Co^ 
3251 So. Halsted St., 
Chicago, III.

V. M. Stulpinas, 
3255 So. Halsted St 
Chicago, III.
Paul P. Baltutis, 
901 West 33 r d St„ 
Chicago, III.

25 Broadway 
New York, N. Y 

ar pas

Papigintos 3 klesos laivakortes į abu galu.
Prieinamos kainos antroje klesoje 

Kad apsaugoti savo pinigus, pirkite 
CUNARD TRAVELERS CHECKS 

Jie geri visur
folimesnių inf. klauskit pas vietos agentą ar pas

.Žuvus*"* ui LietuvosUHve 
L 1911 m

LIETUVA
išplauks iš New Yorko 

(per Southampton)

Po asmeniška vadovybe p-no C. FRUTON, prityrusio keliauninko iš 
Cunard štabo. Iš Southamptono keleiviai specialiu traukiniu bus 
nuvežti j Londoną, kur sės ant laivo tiesiai j Klaipėdą. Fruton 
prižiūrės keleivių bagažą ir aprūpins viską reikalingą kelionei: pri
dabos jų gerovę ir suteiks užtektinai palinsminimų. Tai puiki proga 
keliauti draugėje savo tautiečių. Privatiški kambariai trečioje kle
soje ir švarus bei patogus vieši kambariai pasižmonėjimui. Nami
nis virimas.

M. Krulewich, 
1122 So. Halsted St., 
Chicago, III.
S. L. Fabionas, 
b09 Wcst 35th St., 
Chicago, III.

John B. Budginas, 
4519 So. Hermitage Avė, 
Chicago, III.
John Zolp, 
4559 So. Paulina St., 
Chicago, III.

Universal State Bank,
3252 So. Halsted St., 

Chicago, III.

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgą laiką aš sirgau ir tik buvau Nuvargęs, nuslabęs, kad 
ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau tai visą daktarams 

Mane kankino viduriu nedirbi- 1 mas pilvelio nuslabnėjimas, skil-
& vio neinalimas ir nervai; skaudė-
r davo galva, po krutinę, strėnas

k ir t. t. neturėjau apetito ir ne-
M skanius atsirūgimus; abelnai bu-

vau visa* 8Uvar«es’Matydamas, kad niekur negau- 
, nu pagalbos, ėmiau tyrinėti pats. 

Ir man liek pasisekė surasti vai- 
W stus, vardu SALUTES B1TTER-

)■ 1S VYNAS ir j 6 mėnesius pali-■r 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 BITTERI ir jums suteiks sveikatą, sudrutins 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaudėjimą ir abel
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 
enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jj gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonkų 
$9.00. Siunčiant j kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bon
kų $11.00.

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

SALUTES MANUFACTURING CO.
616 W. 31st Street, Chicago, III., TeJ. Boulevard 7351

SAVE' 
TRAVEL 
MEMBER 

BANK

Angliakasiu Likimas Ateityje
Kitų amatų darbininkai, o 

taipjau ir dalis lietuvių visuo
menės, prisiskaitę iš kapitalis
tinės spaudos, yra įsitikinę, kad 
šios šalies, Amerikos, angliaka
siai labai daug uždirba. Taip 
manydami, niekurie šaukia, 
kad angliakasiai dabar strei
kuoja visai be jokio reikalo, 
nes jų algos ir taip esu per
daug didelės. Girdi, dieninis 
darbininkas uždirba $7.50, o 
kasėjas (lioderis) gaunąs tiek 
kiek padaras ir uždirbąs labai 
daug pinigų.

Tokis manymas yra klaidin
gas. Del aiškumo, pažymėsiu 
kiek angliakasiai gali uždirbti. 
Geriausia angliakasiai yra or
ganizuoti Illinois valstijoj, 12- 
tam distrikte. Čia U. M. W. 
of A. unija yra tvirčiausia ir 
todėl yra iškovojusi geresnes 
darbo sąlygas, negu kitų vals
tijų angliakasiai. čia padienis 
darbininkas gauna tiek pat, 
kiek ir kitose valstijose, būtent 
$7.50 j dieną, už 8 vai. darbą. 
Maineriai gi čia gauna keliais 
centais daugiau už toną ir taip
jau gauna mokėti už kitus dar
bus, kaip fleitų nuklinijimą, 
už kuriuos negauna mokėt Pa. 
ar W. Va. angliakasiai.

Keli metai atgal, man teko 
dirbti Illinois kasyklose — Coll- 
insville, 111. Maineris gauna už 
toną mašina pakirstos anglies 
87^c. Anglis čia yra nuo 5 iki 
10 pėdų augštumo ir čysta. čia 
dirba du darbininkai “bodčmis” 
ir turi užėmę du “pleisus,”— 
vieną išklinija, o kitų mašina 
pakerta. Tai yra nebloga ir 
angliakasis dar gali kiek užsi
dirbti. Mes uždirbdavome $10 
ar $11 į 8 vai. Bet yra bė
da tame, kad kasyklos mažai 
dirbo. Žiemos laiku dar iš
dirbdavo dvi ar tris dienas į 
savaitę, bet atėjus pavasariui 
kasyklos visai užsidarydavo ko
kiems keturiems ar penkiems 
mėnesiams. Tad imant apskri
tus metus, angliakasis labai 
mažai teuždirbdavo. Be to 
kiekvieną dienų eidamas į darbą 
angliakasis stato savo gyvybę 
didelin pavojun. Jo gyvybė 
kasyklose nėra užtikrinta ir jis 
nežino ar vakare sugryš namo 
ir jam teks dar pasimatyti su 
savo šeimina ir draugais. Ga- 
sas, dulkės ir liuosi akmenys 
laip ir tykoja, kaip laukiniai 
žvėrys, kad praryti savo aukų 
ir pražudyti angliakasio gyvas
tį. Tankiai mes randame laik
raščiuose žinių, kad vienur ar 
kitur ištiko kasykloje eksplo
zija, kuri gal šimtus angliaka
sių palaidojo ir kad jie žuvo, 
arba, mažiausia, jiems gręsia 
mirtis. Savaimi darosi supran
tama, kad tie keli doleriai yra 
menkas atlyginimas už tokį pa
vojingų darbą.

Bet ne visuomet angliaka
siam tenka gauti ir lį men
ką atlyginimų, nes gana tan
kiai būna ilgos bedarbės, o kar
tais kasyklų savininkai ir ty
čiomis uždarinėja savo kasyk
las, kad tuo padarius angliaka
sius biednesniais ir labiau nuo
lankiais anglių baronams. To
kia bedarbė Illinois valstijoje 
ištiko 1923 m; Padėtis nepa
gerėjo, bet dar labiau pablo
gėjo pasirašius Jacksonville su
tartį, nes jau nuo pradžios ko
vo mėn., 1924 m. kasyklos pra
sidėjo užsidarinėti ir neliko at
darytos ikišiol. Tuo uždarinė
jimu kasyklų Illinois anglies 
baronai rengėsi prie angliaka
sių streiko 1927 m. Jie užda
rė kasyklas tam, kad paskui 
išbadėję angliakasiai gryštų 
prie darbo tokiomis sąlygomis, 
kokias pasiūlys anglių baronai. 
Geresniais laikais Illinois vals
tijoj operavo 480 kasyklų, ku
riose dirbdavo apie 95,000 ang
liakasių. Bet jau lapkričio 
mėn., 1926 m., dirbo jau tik 
180 kasyklų ir apie 4(),(X)0 ang
liakasių. Kiti visi angliakasiai 
jau nuo 1924 m. bedarbės bu
vo išvaikyti į didmiesčius — 
Chicago, Detroit ar kitus ir 

ieškoti darbo dirbtuvėse.
Dabar Illinois angliakasiai 

yra kovos lauke. .Jie streikuo
ja todėl, kad anglių baronai y- 
ra pasiiyžę nukapoti angliaka
sių algas ir sulaužyti jų uniją.

Taip yra Illinois valstijoje, 
kur angliakasiai yra geriausia 
organizuoti. Kitur gi yra dar 
blogiau. Štai imkime viduri
nę Pennsylvania valstiją, U. 
M. W. of A. 2-rą distriktą, 
kur taipjau yra uninės kasyk
los. Bet Čia darbininkai yra 
silpninus organizuoti, todėl ir 
darbo sąlygos yra visai kito
kios — daug prastesnės, o ir 
uždarbis daug mažesnis. Čia 
anglis yra žema — nuo 3 iki 
4 pėdų.- Anglis yra nečysta; 
angly yra daug “bonių,” o ant 
viršaus yra daug šleito, kurį 
Pennsylvanijos angliakasiai tu
ri klįnyti uždyka, o jei ne- 
klinys, tai bus pavarytas iš dar
bo. Nors darbas žemose ka
syklose yra daug sunkesnis ir 
lėtesnis, tečiaus ir už tonų pri
kastų anglių čia mokama ma
žiau. Čia už toną 3—4 pėdų 
mašina pakirstos anglies moka 
tik 86c (Illinois angliakaisai, 
kaip minėjau, gauna 87 už 
tonų 5—10 pėdų augščio ang
lies). Pa. angliakasiai taip
jau dirba dviese ruime, bet jie 
gauna tik vieną “pleisą,” taip 
kad kada tų “pleisą” išklinija, 
tai tankiai turi laukti mašinos 
ir tą dienų uždirba labai ma
žai. Tankiai jie turi tenkin
tis uždirbę tik $2 į dienų, o jei 
uždirba $7 ar $8 į dienų, tai 
skaitosi labai geru uždarbiu. 
Dieninis darbininkas ir čia už
dirba $7.50 į dieną, bet mai
neris uždirba mažiau už dieni
nį darbininkų.

šis, 2-ras distriktas, taipjau 
pasirašė po Jacksonville sutar- 
čia, bet kaip Illinois, taip ir 
čia, tuoj ėmė uždarinėti ka
syklas. Kasyklas atidarė už 
metų ar dauginau laiko, bet 
jau “open shop” pamatais ir 
1927 m. mokestim, kuri yra 
apie 30 nuoš. žemesnė už uni
jos nustatytąją mokestį. Tuo 
kompanijoms pavyko sulaužy
ti uniją 2-rame distrikte. čia 
1923 m. buvo 20,000 organi
zuotų angliakasių, bet šiandie 
jie dirba jau “open slioi)’’ pa
matais.

Iš šių trumpų palyginimų 
skaitytojas gali aiškiai pama
tyti, kad daugelis amatninkų 
mieste, dirbtuvėse, uždiri>a 
daug daugiau už angliakasius, 
o ir jų gyvastys nėra tokiame 
pavojuje, kaip angliakasių.

Bet dar sunkesnis likimas! 
šiam požeminiam vabalui-ang- 
liakasiui gręsia ateityje. Dar
bininkų gerbūvis priklauso 
nuo stiprumo jų organizaci

jos. Kur darbininkai yra sil
pniau organizuoti, ten ir jų 
uždarbiai mažesni, o ir dar
bo sąlygos prastesnės. Ang
liakasiai gi toli ne visi buvo 
organizuoti. Tuo pasinaudo
jo anglių baronai ir pradėjo 
visuotiną puolimų angliakasių 
unijos. Ta kova tęsiasia jau 
daugelį metų ir yra anglies 
baronų vedama labai sistema- 
tingai, sutartinai ir atkakliai. 
Vietomis ta kova buvo ir la
bai kruvina (West Virginia, 
Kentucky, o seniau — Colo 
radoj). Ir štai po ilgos ko
vos angliakasių unija — Uni
ted Mine Wotkers of Ameri
ca vietomis liko visai su
laužyta, o vietomis tiktai ap
laužyta. Dabartinį gi ang
liakasių streikų kasyklų baro
nai ir iššaukė tik tam, kad 
užduoti angliakasiams pasku
tinį smūgį ir galutinai sulau
žyti jų unijų. Bet ar tai pa
vyks ?

Distriktas 16-as U. M. W. 
of A., Md. valstijoj ; viliai su- 
laiižytas. i Beveik tviski su| 
laužytas ir distriktas 17-tas 
W. Va. valst. Visai sulaužy
ti di strik tai yra 19-tas Tenn. 
ir Ky. valst., 23-čias Ky. valst. 
15-tas Coloradoj ir. 20-tas A-

labama valstijoj. Dalinai ap
laužyti yra šie distriktai: 2- 
ras Pa. valst., kur unija nete
ko 20,000 narių, 5-tas distr. 
vakarinėj Pa., kur unija ne
teko 22,000 narių; 17-tas W. 
Va. — 45,000 narių, /14-tas 
Kansas valst. — 4,(XM) narių; 
21-mas Okla. 7,000 narių; 10- 
tas Wash. valst. — 5,000 na
rių. šios skaitlinės toli nėra 
pilnos, nes unija yra netekusi 
daugiau narių, negu čia pa
duota. Tečiaus neturėdamas 
po ranka tikslesnių skaitlinių 
turiu kitas valstijas apleisti.

Dt^bar minkštųjų anglių 
angliakasių kova eina už ge
resnį gyvenimų ir už išlaiky
mą savo organizacijos gyvy
bes, nes kasyklų savininkai y- 
ra pasiryžę kokiomis nors prie
monėmis unijų sulaužyti, kad 
galima butų visas kasyklas o- 
peruoti gryniausia amerikoniš
ka sistema — “open shop,” 
kur darbininkas neturi jokių 
teisių, apart dirbti už tiek, 
kiek bosas duos (jei dar bo
sas “iš malonės” duos darbo) 
ir kantriai kęsti visus bosų 
pasityčiojimus, visai nesvajo- 
jant apie jokias savo organiza
cijas, praradus viltį į skaistes
nį rytojų.

Angliakasių unija yra stip
riausias angliakasių įrankis jų 
kovoj už genesnį gyvenimą ir 
tinkemesnes darbo sąlygas. li
nija kartu yra saugotoja ir 
angliakasių gyvasties, nes kur 
angliakasiai tvirčiau susiorga
nizavę, ten mažiau ir nelai

Extra Jėga
kuri užkariauja kalnus lengvai

HUDSON SUPER-SIX
£g-h :: ’iltl 

Custom B*Ut MoJth

HUDSON Super-Six
L

Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Mkhigan Avė.

mių kasyklose būna, nes uni
ja reikalauja geriau apsaugoti 
kasyklas, negu yra ten, kur 
kasyklos nėra unijines. Man 
dirbant Illinois valstijoj apie 
tris metus, mes du kartu bu
vome sutoję ryte ir pranešam 
kasyklų užveizdoms, kad ke
liai yra perdaug sausi ir pa- 
reikalavom kelius išlaistyti 
vandeniu. Tretį kartą dėl 
sausumos mes net valstijos 
inspektorių pašaukėm. Tų mes 
galėjom padaryti dilba;’ 
mes buvome organizuoti ir to
dėl turėjome tvirtų atspirtį. 
To nebūtų galėję padaryti ne
organizuoti angliakasiai, nes 
jie butų likę tuojaus pašalin
ti iš darbo; valstijos inspekto
riai irgi nepaiso neorganizuo
tų angliakasių. O tas saugu
mo priemonių nepaisymas yra 
pavojingas, nes delei to tan
kiai gali įvykti ir labai dide
lės nelaimės. Mat daugely 
vietų yra gaso, o jei dar ke
liai yra sausi, nelaistyti ir 
dulkėti, tai lengvai gali ištik
ti eksplozija, kurioj gali žūti 
šimtai angliakasių. Eksplozi
ja gi gali pasidaryti netik nuo 
gaso, bet ir nuo dulkių.

Yra faktas, kad kur anglia
kasiai yra gerai organizuoti, 
tose valstijose mažiau nelai
mių kasyklose ir būna, negu 
ten, kur angliakasiai yra ne
organizuoti, ar mažai organi
zuoti. Pav. W. Va., Alabama 
ir New Mexico valstijose eks
plozijų kasyklose būna daug 
daugiau, negu bile kurioj ki-(

Pats smarkumas ir lengvumas, kuris atlieka ir J 
sunkiausi darbų yra labai pažymėtina Hudsono 
veikime.

Jo ekstra jėga yra matoma tykiu ėjimu ir tikru
mu ir jo kaip šilkas dailumu, vienodumu, kuris 
eina taip lengvai ir gerai, kad ir į augščiausius 
kalnus.

Ir ta ekstra jėga ir veikimas, kaip kiekvienas 
žino, yra suteikti vien tik Super-Six principui. 
Nestebėtina, kad kiekvienas vadina tai “Di
džiausia Vertė Pasaulyje.”

toj valstijoj. Pa. vahtijąj 
kol angliakasei buvo tvir
čiau# organizuoti, tai ualnidM- 
vo tiek daug eksplozijų, klek 
dabar kada Smt laužyti upi- 
ją. Pastaruoju laiku skaičius 
nelaimių ten labai žymiai pa
augo. j

Angliakasių likimas yra ne- 
užvydėtinas; ateitis irgi nėra 
viliojanti. Juos ir toliau lau
kia daugely vietų nedarbas, 
blogos darbo sąlygos ir nuo
latinis pavojus jo gyvybei. O 
Čia dar kasdie reikia vesti ko
vą už išlaikymą gyvybės savo 
unijos, nes be unijos angliaka
sio gyvenimas pasidarytų vi
sai neįmanomas, kaip ekono
miniu, taip ir saugumo žvilgs
niu. Todėl visi angliakasiai 
turi organizuotis į savo eko
nominę organizaciją U. M. W. 
of A. uniją ir kartu į politinę 
darbininkų organizaciją — 
Socialistų partiją. Tik būda
mi stipriai organizuoti ekono
miniai ir politiniai angliaka
siai, kaip visi kiti darbininkai, 
gali tikėtis laimėti savo kovą 
už geresnį gyvenimą, geresnes 
ir saugesnes darbo sąlygas ir 
skaistesnį rytojų. Unija yra 
geriausias ginklas ekonominia
me lauke, o politiniame lauke 
geriausia darbininkų reikalams 
tarnauja tik Socialistų partija. 
Tad vienykimės ir kovokime už 
darbininkų klesos pasiliuosavi- 
mą!

—Pasaulio .Vergas.
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Fašistu Himnas Apriliška melodija

( Diplomatinėse sferose i Vieton šitų liuksų įsigyk gerus +—
— — smagenis; tai kiekvienas Jurgis •

Apgulos ir už.sicnhr ministeriai i tau šluotų paims ir kiekviena 
kūmutė apšnekės, o kad kokio, 

tai dar ir lupt gausi.
Nenori šita musų žemelė iš

imties, bet kvailybes jinai lai- 
ina, kaip kunigas davatkas.

Č1RU-V1RAI

Pači ra vo Lapsi-Tapsį

išsiskirstymas priklauso nuo jū
sų, gerbiamoji visuomenė!“

“ Birutės“ jubilčjų apvaikščio
jant, dalis Padaužė Ministeri
jos, susidūrę su lietuviškų fa
šistų Chicagoje vyriausiu šlu
bu, šit kokį himną dainavo:

Ir šeškai ir katės 
Turi daug tri vogus... 
Svodbą jų pamatęs 
Rūpinas ir žmogus...

’l rys fašistai susitarę, 
Pasigavę žmogų barė

Visi žmonės myli.

Bet tai geras mėnuo.
Pasigavę žmogų barė.

O antrasis 
Trečias riebus 
Jojo vaidas • tai

yra ponas, 
Krukonas.

Ir rėmėjų dar jie turi;
Tie per užpakalį žiuri.
Vieno yra minkštas kūnas 
Jojo* vardas pons Gasiunas.

Žiemą Įkirojo 
žmonai savo vyras... 
Eina ji ant vėjo,— 
Ten, kur oras tyras.

nusibodo 
jis nu- 

irendč apguli i miestus
h idosi į pašau1) jūsų pačių 

nkalais. Kadangi ir musu 
1 rangioj tėvynėj įvestas apgu- 
I >s stovis, tai ir Padaužų mi- 

11 isleris laikys apgulęs viską ir 
visus, kad niekas negalėtų pa- 
ipurtinti ir jo nuversti, tai y- 

] :i kariaus prieš revoliuciją.
Užsienio ministerio nikalai 

< ina iš kilo galo, todėl reikia 
komisariškų gudrybių, kad juos 
j‘žiurėjus, vienok sutraukus ga
lima pasakyti, kad jis išvažiavo 

. piap’.ėsti sienas ir jomis užda- 
vti respubliką mm viso pasau- 
io.

9f

Kitas šypsos į akis 
Juomi yra pons Zolpis. 
Kad sustiprin ryšius, 
Su jais balsuoja ir Grišius 
I ž Smetoną visi stoja, 
Nors šlubuoja žedno koja. 
Maldą visi vieną 
Voldemaro giria leda

Ant šio punkto himnas

Nm mirties jie liuikia 
staigios, i

Klausės himno pašaliniai, 
Ir nusilpę, ir geležiniai. 
Dydis Bilas vis šypsojos, 
Kam fašistų dreba kojos...

Nesant tuo laiku Padaužų 
'lautos Vadui, buvęs ant vietos

nas Prezidentas bandė kelis 
paragrafus senos konstitucijos 
pravesti; kas jam dalinai ir

—Raportuoja Apgulos 
Ministeris.

Mėnesį aprilį
Savų nebemyli 
Ir su širdžių ščyra 
Ieško kito vyro.

Buvo sau mieloji 
Ir rami ir lėni, 
Dabar vandravoja 
Po Mickiavičiau- slėnį...

Mėnesį aprilį
Jeigu kas nemyli, 
Tam širdis ir plaučiai 
Nieko nebejaučia.

Studentas mokinos 
Darė seminarus, 
Dabar pats nežino 
Kas čia su juo daros.

Mėnesį aprilį
Jausmas nebetyli
Ir po seminaro
Ąžuolynan varo.

Krūmai ir pavėsiai 
Per žiemą šlamėjo, 
Ir dabar šlamės jie. 
Tik nebe nuo vėjo...

Jauni ir pražilę 
Triukšmauja aprily, 
O kai stos gegužis, 
Budiet cėlyj užas...

Spaktyva.

I) i s k u s i j 3 s.
I

Padaužų filosofai susirinks 3 
valanda ryte ir diskusuos klau- 

’ imą: “Ar reikalinga Lietuvai 
užsienio reikalų ministeris, kuo-

musuJą. nebeturi reikalų su 
□rangia tėvyne?“

Be krėtimo sviesto nebus.

i sta tie, kurie teisylzę mėgsta 
pasakyti, jau nekalbant apie 
musų brolius padaužas, kurie 
ne nemoka meluoti. Ir padau

žos, gerbiamieji, užsigeidė pa
budinti žemę - iki šiol Brič- 
portą jau mes ne karią esame 
pajudinę

štai padaužų respublikoje į- 
sitvirtino nauja valdžia su tau
tos lyderiu pryšakyje, o mane 
išmetė į užpakalį, bet vis-gi 
dar, kaip matote, duoda progos 
atvirai pakalbėti. Žinoma, 
smurtininkai dreba, kaip muses 
praryję....

(šitas straipsnis nėra tikslus, 
o vis tai dėl to, kad cenzorius 
iškando gerą dali ir pats begė
dis prirašė kas jam į galvą at
sikraustė. Kitaip aš bučiau 
galėjęs jums daug daugiau žin
geidžių dalykų papasakoti. —

Bet kam rašo
kas para- 
šitie žmo-

Lietu vos 
Smetona 
Smetona 
Lietuvos

reikalai surugo ir 
tovi* ant viršaus.

greitai pasmirs 
žmonės neims iš jo

Nereikia išminties
Pirmojo padaužos apdūmojimai

O dabar, gerbiamieji, aš per
mainau savo tema. Reiškia, 
vadinas, trumpai: galas.

P. Padauža.

Reformų reikale

Taigi, gerbiamoji visuomenė, 
smulkmeniškai išsiskirstikime, 
nes vištide mes, paprasti dievo 

! žmonės, nieko čia nesuprasi-

gal ir patį ro- 
ų m.;Pionierių sužavėsi ir 
kas iš merginų parašys,

:’aug laimėsi;
..ian

t.
kaip žiuri į vaikinus, kurie in-
eligentiškn bildu i pažintį su- 
ina pei .aikraštj? Ar užsimo

ka merginoms mylėti vaikiną, 
įuris girtuokliauja? Prašau

i

kam jie rašė?

studentas ir 
aiškina apie politinę eko-

Baltiko Amerikos Linija
OFICIALĖ LINIJA

LIETUVOS VYČIU ORGANIZACIJOS
PRANEŠA KAI) DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ 

—ĮVYKS—

Laivu “Lituania” iš New Yorko Birželio 14

Kai smurtininkai mane išme
tė iš prezidento vietos, tai man 
atsirado dauginus liuoso laiko 
Įvairiems apdūmojimams. Aš, 
vadinasi, noriu 
durnas dūmoti, 
jau pradedu.

Musų mamas 
čia išminties. I 
pasakius, nelaukiamas svečias; 
jisai nepageidaujamas svečias; 
dažnai kenkia žmogui. Ar su
prantate, ką aš noriu pasaky
ti? Aiškiau galiu pasakyti ši- 
taipos: Sokratas turėjo nuodų

i, Bruno sudegė ant lau- 
itče iš galvos išsikraustė.

tik 
ar 
įs

vy

filosofuoti, t.y.
Ir va čionais

. svietas neken- 
Bazumas, kitaip

Tiesiai į Klaipėdą
TIE KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI

Laivu ‘‘ESTONIA" May 24 dieną
VIENU LAIVU KLAIPĖDON

VAŽIUOKIT ŠĮ PAVASARĮ Į LIETU
VĄ SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, 
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN 
SMAGUMAS.

žo, 
Ingers’oll keletą kartų ką 
nebuvo fanatikų nušautas 
nulinčiuotas. Juo žmogus 
mint i ogesnis, juo biedniaU
vena. Talentų žmonės neken
čia, o genijus žudo arba hadu 
marina...

Mlisų broliai žmonės padare 
vieną neatleistiną klaidą senų 
senovėj. Kokių plynių jie iš- 
simufino iš beždžionių karalys
tės? Ar negalėjo dar sau miš- 

| kuose riešutus valgyti? Ar 
negalėjo sau medžiuose snaus
ti ir uodegas augyti?

Bet kur tau. Užsimanė mu
sų pratėviai visus gyvūnus su- 
bytyti. Ir kas iš to? i
dė smagenų ir razumo. 
do savo nagus, dantys, 
ir plaukus ir atsisakė
tūrių vkaiščioti. O dabar pa
tys matote, kaip yra, ar ne?

Sukure žmonės tokį svietą, 
kuriame išmintis paliko nepa- 

! geidaujama. Turėk krūvą pi- 
1 nigų, didelį pilvą — tai visi 
tave laikina, ir garbavos. O

Užsigei- o
Apipi

li ode ga s 
ant ke-

IšPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
MUS, PAMATYKIT SAVO TfiVYNĘ, BRO
LIUS, SESERIS IR GIMINES.
Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti

Kainos stačiai i Klaipėdą: 
Trečia kliasa ...  $107

Turistine trečia .... $117

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

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

Revenue Tax ir Head Tax Atskirom

Sekanti laivai plauks tiesiai j Klaipėdą:

ESTONIA May 24-tą 1927
LITUANIA June 14-tą 1927

LITUANIA July 19-tą 1927

V. M. STULPINAS 
&C0.

Atstovauja visas Laivų Linijas 
hsjA }UU 83į.lO>|BAĮV| UponpjUJ 

laivų, ir ant visų laivų plau
kiančių tiesiog

Į KLAIPĖDĄ
Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 

savo vietinį agentą:
Paul Baltutis & Co. 
Central M (g. Dist. Bank 
Jno P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. MilMlewicz 
Naujienos 
Frank L. Savicką* 
V. M. Stulpinas & Co. 
(Jniversal State Bank 
Jno F. Zolp

BALTIC AMERICA LINE, 120 N. I-aSalle St., Chicago, IU.

901 West 33rd St., Chicago, III.
1112 Weat 35th St., Chicago, III.
841 West 33rd St., Chicago, III.
809 We«t 35th St., Chicago, III.
1723 We8t 47th S t., Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
726 Weat 18th St, Chicago, IU.
3255 So. Halsted St, Chicago, III.
3252 So. Halated St, Chicago, III.
4559 So. Paulina St, Chicago, III.

Žemos kainos, geriausias patar
navimas. Parūpina pasportus, 
pagryžimo permitus, ir far- 
merių affidavitus, bei kitus 
dokumentus.

Rašykit arba kreipkitės pas:

V. M. STULPINAS 
&C0.

3255 So. Halsted Street 
Chicago, III.
Yards 6062

— Notary Public —

Bet čia ne apie reformas kal
bėsiu, bet tiktai apie musų lie
tuviškos kalbos naujus’ žodžius. 
Žinote patys, kiek tų naujovi- 
nių žodžių nukalta... Bet kad 
jau dabar kalimo gadynė, tai 
kodėl aš negaliu kalti, ypatin
gai budamas padaužų unijos 
eks valdonas....

Mano skymas šit kokis. Rei
kia činčiuoti daug žodžių, kurie 
dabar jau mums šiur netikę. 
Aš paduodu 
mus:

Graborius 
kia činčiuot.
tų vadinti, padėkim sau, 
grabų daktaras?”

•Munšainą pradeda vadinti na
mine ar naminęle. žinai sy, 
tas vardas, vadinasi, negeras; 
įeikia vadinti, kaip kitados še
štokas vadindavo, “meiles la
šais.“

Surpraiz partės dabar mado
je, ale, žinai sy, vardas neti- 

svyruk-
žinai sy, svy- 

partėse, vadinasi,

šitokius činčiavi-

Ar ne ( griaus bu-
pa-

kęs. Kodėl nevadinti 
Juk visi 

visose

bolševikus p nule
kia ui iška partija.

ruoja 
ar ne?

Tavorščius 
da vadinti 
lai, žinai sy, ir ne lietuviška
ir neteisinga, maž daug. Kiau
lių veidai visų be išimties pail
gi; žmonės kiaules, žinai sy, 
kartais ir vadina ilgaveidėmis. 
Ale kur veidai ilgi, ten mažai 
vietos smagenims, o kur sma- 
genų nedaug, ten skrumnas ra- 
zumas, vadinasi maž daug, Tai 
gi, broliai ir sesers, vieton kiau
liškos partijos, aš proponuoju 
vadinti “ilgaveidžių partija“— 
bus ir lietuviškiau ir supranta
miau.

Fašistai žodis netikęs ir ne
aiškus. Kas turi geresnį žodį? 
Aš pasakyčiau: ar ne geriaus 
sakyti ‘‘rūkaliai?’’ S»itą žodj, 
žinai sy, visi lietuviai supran
ta. —Eks P. P.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulf utinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

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

Mineralinės, su 1 f erinės 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.

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

Atdara dieną ir naktį
Phone Boulevard 4552

<;erus raškius skiriu ant pir- 
' nos pažinties vertės 5 iki UI 
meilės romansų su paveikslė- 
’iu savo ant pamatymo.

Ant. Žalvarnėlis. etc.“

Aklas aklą veda

Vienai lietuvių kalbos moky
tojas ir dagi kunigas rašo (iš
leidžiame visu pavardes ir mies
to vardą):

“Musu miestelies kaip jau vi- 
sims žinomas yra gana Nema
žas murelies' lietuviu, ir tuo ter- 
pu randase gana skaitlingas bu- 
relies Mergaičių, kibios yra lie-

1 tuviska dvasia išauklėtos, tuo- 
Abelnai čei dažnai atsilanko iš kitu 

miesteliu vaikinai ir išsiveža in į 
" i_ * kita miestą,

Suomes dienoms Jonas—, at- j 
viko ing svečos —pralaiste Dar-' 
bininku šventes,ir tuo proga su
sipažino su Panele Emily—, iri 
nieko nelaukies apsivedė, vestu
ves inviku jos Tėvu namuse kur'tų, turite eiti prie paties dirbėjo, o

' trolį metų ir labai žinomas. Mes at
liekam darbą geriausiai, duodam ge-

! riausj materiolą. Parduodam visokius

pryčeris

Kaip kas rašo

Paprastai raš ima, 
kaitytų ir suprastų 

syta, 
nės?

Štai 
šitaip
nomiją:

“Ekonomijos tarmė paimta 
iš Graikų žodžio olkos, kuris tur 
reikšmę iš gyvenimo ir šeiminin- 
kystės.” LGO LAIKO PATYRIMAS

Kita studentė štai kaip aiški
na kas tai yra mokslas:

“Kas yra mokslas?
mokslas yra natūraliai systema- 
tinis žmogaus išvystymas, fizi
niai, intelektualiai ir moraliai, 
per tam tikrą specialj išauklėji
mą. Delko mokslas yra reika
lingas? Mokslas būtinai reika
lingas vaikams, jaunimui, au- 
gusiems ir seniems žmonėms. 
Krikščionybė ir mokslas. Litera
tūros lavinimosi ankstyvais am-. 
žiais krikščionys pasiskolino iš

Norėdami įsigyti naujausios ru
pios geriausio padarymo seklyčios se-

dalivavo grąžei skaitlingas bu-t^afl» ta* \ra musll amatas per <lau- 
relies svečiu, šluba ieme šv. 
parapijos Bažnyčoj pas Kun.

uiti i» * i i j i j i/Mkjaunva»ii v a»a • • " - . *■ a u* a v* * •   

pagoniu aukštai išvystytų impe- lenkeme laimingo gyvenimą yau- į rakandus žemomis kainomis ir patar- 
imlių mokyklų, būtent Europos, navedriams jie abud

ingo
I išvažavo

Yaunoia gyvenimą miestąAzijos ir Afrikos.”

O štai kaip, pasak jos, reikia 
mokslo pasiekti:

“Intelektualia mokinio lavini
mas gal būti 'su gerais rezulta
tais pasiekiamas tik tuomet, ka
da minčių išvystymui suteikiama ' štai vienas senas kimšas, vedęs,’ 
visa galimybe per kurią natūra- * tu rys keletą vaikų, 
liai įvykdoma praturtinimas, nes 
kiekvieno žmogaus mintis yra Dus, jaunikaitis 
tik tuomet veikli ir nepailstan- žinti su savo tautos panelėmis

— su inteligentėmis, dailininkė- 
myliančio-
su darbo

Be šulo..

ga rsinasi:
Aš meilės- romansų milion te

noriu susipa-

navimas geriausia.

Sulig Jurgio ir kepurė, 
koks protas, toks ir raštas

GLOBĖ FURNITURE &
ti

Ji iškepė ir šitokią mokinio mis» 
maldą:

“Duok man, O Viešpatie! re
ginčiais akis, girdinčias ausis, su
prantančią širdį ir išlavintą ran
ką. Amen.”

Ak, kad ji pasimelstų, kad 
kas jai nors biskį proto duotų.

O vienas dailininkas porina: 
“žmogus reaguoja pasauliui 

keleriopai: grynąja mintimi, eti
kos bei estetikos mąstymais ir 
tikybos gyvenimu. Šitie reakci
jos budai galima pavadinti ke
lioms pasaulėžvalgos rųšimis 
kurias mes pergyvename, minti
mis, estetikos, 
gabaus tikybos

artistCmis ir 
mis dailę, sceną ir 
mergaitėmis* Tuojau rašyk, o

O

u

UPHOLSTERING CO.
6637 So. Halsted St.

PINIGAI PASIUNČIAMI GREITAI Į LIETUVį 
IR KITAS EUROPOS SAUS

3% Mokamas Ant Taupimo Atskaitų 
Komercialės Atskaitos Pageidaujamos 

Parsiduoda Augštos Rūšies Pirmi Morgičiai Ir 
Gold Bondsai, Nešanti 6% 

Pasirenduokite Apsaugos Dėžutę Musų Sau
giuose Vaultuose. Kainos $3.00 Ir Augščiau. 
Atviras nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. Utarninko vakarais nuo

6 iki 8 valandos
J. J. KRASOWSKAS 

Vedėjas naujo biznio depąrtmento

South West Irusi and Savings Bank
35th Street, Archer and Hoyne Avenues

Chicago
Valstijos Bankas po Chicagos Clearing H o ils e 

Priežiūra
TURTAS VIRŠ $5,750,000.00

0

ę

Extra Pale Alaus

groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

Extra®PaU

Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

etikos arba pa-
jausmais.“ Ir

tokį proziškąPerskaitęs gi 
dalyką, kaip “Raginamas dailės 
mėgėjų surengti Chicagoje ma
no paveikslų parodą, kas galėtų 
būti naudinga ir tautos žvilgs
niu“—įpuola didžiausion eksta- 
zėn ir šaukia:

“Kaip čia giliai atjausta silu- 
ečių, minčių, norų ir siekimų 
vienybė. O platus smulkmenų

SERGANTI ŽMONĖS!
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, Pūsles ir Visas šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Rosr vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už. medikolį patarnavi
mą yra Per Pušę negu paprastai.

IN-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy
riškumą silpniems 
vyrams.

MALT TONIC - EXTR A PALE 
SPECIALIS ALUS

Del zmdamų moti- 
i 

nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

ntvi*onATino 
ou roa coNvALtsOK”specialistas

Grynas kraujas ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit Šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 508.

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

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

MFMSHiNO
OOOD

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627 

3824 Dcodor St., Indiana Harbor, Indiana

įfįįžumiT&iai: JhAAll-š


