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Verčia Lietuvą taikintis su šninn-mnnamhislti

Lenkais
šnipy-monarcIiistĮj

Smurtininkų teroro 
auka

Lakūnas pulk. Lindbergh 
grjžo i Ameriką

Buvo kaltinami dėl tarnavimo 
svetimų valstyb’ų žvalgy- p 
boms
MASKVA, birž. 10. — So-' 

vietų politinės policijos virši
ninkas Menžinsky kaltina sve
timas valstybes, kad jos pradė
jusios teroristinę ir pragaištin
gą kovą prieš bolševikus, ir• • 1 — paskelbia, kad “čeką” sušau-Sovietai sušaudė 20 asmenų- džius jau dvidešimt baltagvar- - - . 1 1 • • ~ diečių monarchistų, kurie buvękaltinamų dėl smpavimo sve, susekti tarnaują už pinigus 

• B 9 svetimų valstybių žvalgyboms.
Pranešime sakoma, kad kai 

kurie jų, kaip kad kunigaikštis 
Povilas Dolgorukovas, George 

tariamas Anglijo.4 
r ir kiti, bu

vę Britų valdžios apmokami 
šnipai. Jie bandė nužudyti Či- 
čeriną, sovietų užsienio -reika-' 
lų komisarą, ir ą,itus, kurie 
kartu su juo važiavę iš Gene- 
vos name.

timoms valstybėms

Anglija spiria Lietuvą tai- Lakūnas Lindbergh grižo
kintis su Lenkais į Ameriką

Nenormalus Lietuvos su Len
kija santykiai kenkia Angli
jos bizniui

šiandie prieš pietus 
Washingtoną, kur j1 
iškilmingai pasitiktas

pasieks 
s bus

BYGA,

Brihvva

I^atvija, birž. 10. — 
dešiniųjų laikraštis

Žeme” išspausdino 
kuriame atakuojama
Laikraštis skelbia,

pluk-

Lietuva.
kad Anglijos vyriausybė prane
šus Kaunui, kad anglų firmos 
negalėsiančios naudotis 
dymu Nemunu miško iš Lenki
jos, kolei Lietuva nesunor- 
muosianti savo santykių su 
Lenkija. Anglų firmos atsisa
kančios pradėti geležinkelių 
tinklo statymą, kadangi tų dar
bų finansavimą laikančios vi
sai negalimą kol Lietuvos san
tykiai su Lenkija nebusią su
reguliuoti.

Laikraščio žiniomis, Anglijos 
užsienio reikalų departamentas 
žadąs netrukus vėl daryti žin
gsnių, idant privertus Lietuvą 
susitaikinti

NORFOliK, Va., birž. 10. — 
Jungtinių Valstijų kreiseris 
Memphis, gabehąs namo lakū
ną pulk. Charles A. Lindber- 
ghą, šiandie po pietų atplaukė 
jau į Chesapeake įlanką ir ry
toj [šiandie] apie 11 vai. ryto 
bus jau VVashingtone.

Besiartinantį 
krantus kreiserį 
tūrių kitų karo 
išlėkė pasitikti
tys aeroplanų ir mažesnių lai 
vų su įvairios rųšies valdinin 
kais, laikraščių 
tofografais etc.

VVashingtone 
mingai pasitiks
zidento Coolidge’o 
priėmimo komisija, valdininkai 
ir minios piliečių, suplaukusių 

ju Lenkais ir at-(ir vis plaukiančių į Washing-* 
normalius su ja santy- toną. Vėliau ties

Daugiau monarchistą su 
mimą Lenkijoje .

Sovietai taisą antrą, daug aš
tresnę notą, dėl Voikovo nu
žudymo

kius.

j Amerikos! 
Memphis, ke- 

laivų lydimą, 
kelios dešim

reporteriais

lakūną iškil-
oficialinė pre-

pasikirta

V i įšyla

Opozicija prieš Staliną 
vėl kelia galvą

Voikovo kūnas išlydėta 
į Maskvą Lietuvos žinios,

iiLenkų vyriausybė išlydėjo 
iškilmingai ir su mil>tarine 
garbe

Pabaltijo Savivaldybių 
konferencija

VARŠUVA, birž.

mušto Varšuvoje
nisterio Lenkijai,

Su Trockiu prieky, ji aštriai 
kritikuoja Stalino vedamą 
užsienio politiką

I BERLINAS, birž. 1O. —Ru- 

8Ų socialdemokratų partijos už
sienio atstovybė ką tik gavo iš
Rusijos pranešimą, kau prieš nas šiandie tapo 
Staliną ir jo politiką išėjus 
vėl stipri opozicija su Trockiu 
prieky.

Prieš melus 
nia, Trockis su 
buvo subausti; 
sti prisipažinti 
dėti daugiau nebegriešyti. Da
bar je turbut jaučiasi pakan
kamai stiprus ir tikisi 
geresnio pasisekimo, ne 
anakart.

laiko, kaip ži- 
savo šalininkais 
jie buvo priver-
klydę ir priža-

tu rėti 
kad

vie-
miš-

Šį kartą opozicija išėjo 
nebesislapstydama 

kuose ir kelnorėse. Ji atsiuntė 
aukščiausiam 

organui — 
memorandu- 

aštuo

io. --  Už-
sovietų mi- 

Voikovo, ku- 
išlydėtas į

laukė specia- 
rau- 

ir žaliomis

KAUNAS, geg. 25. — Vakar 
naktiniu traukiniu Kauno mie
sto savivaldybes atstovai išvy- 

ko į Kygą į Pabaltijo valstybių 
savivaldybių atstovų konferen
ciją, ki.ri prasideda šiandie ir 
truks tris dienas.

Delegacija sudaro 
asmenų su burmistru 
šių priešaky. Iš kitų
savivaldybių į konferenciją 
laukiama nuvyksiant dar apie 
tiek atstovų.

apie 12 
p. ViTe- 
Lietuvos

PASLAPTINGAI NUKAUTAS
PLĖŠIKAS

juos — prezidento Moscic- 
asmeninis atstovas, paga- 
įvairių valstybių, su kurio- 
sovietų Rusija palaiko

MAŽEIKIAI. — Pereilų me
tų rudenį netoli Mažeikių, be
vežant į Mažeikių arešto na
mus iš sargybos pabėgo plėši
kas Liaučius Simonas 35 me
tų amžiaus. Dabar gegužės 13 
dieną Mažeikių apskr,
nių vai. Purvėnų kaimo žvir- 
duobėje tasai plėšikas 
nukautas. Išaiškinti, kas jr ko
kiose aplinkybėse jį nukovė, 
policija veda kvotą.

Viekš-

Maskvą. I
Į vagzalą, kur 

liai priruoštas traukinys, 
donais kaspinais
šakelėmis papuoštas, karstą ly
dėjo visi Lenkų kabineto na
riai, išskiriant Pilsudskį, kurį 
atstovavo kitas aukštas kari
ninkas, ir užsienio reikalų mi- 
nisterį Zaleskį, kurs vakar iš
vyko į, Genevą, taipjau daug ki
tų aukštų valdininkų. Paskui 
karstą sekė Voikovo našlė ir 
vienuolikos metų sunus, o pas
kui 
kio 
liau 
mis
santykius, diplomatiniai atsto
vai.

Procesijos prieky žygiavo 
trys lenkų infanterijos kompa
nijos, du eskadronai kavaleri
jos ir du batalijonai artileri
jos. Po jų sekė du vežimai 
pilni vainikų ir gėlių, daugiau
siai nuo komunistų orgąnizaci 
jų, visi apraišioti raudonai! 
kaspinais.

Kūną į Maskvą lydi Volkovu 
našlė ir sunus, taipjau buvę? 
sovietų charge d’affaires Lon 
done Bozenholcas ir sovietu 
legacijos Varšuvoje sekrelo 
rius Arkadievas. Be to, iki Bu 
sijos sienos lydės Lenkų užsie
nio reikalų ministerio Zaleskit ( 
sekretorius ir lenkų militarine' 
garbės sargyba.

rasta

“politbiurui” — 
sovietų valdžios 
tam tikrą raštą, 
mą, kurį yra pasirašę 
niasdešimt opozicijos vadų, jų
tarpe, ir pirmoj vietoj, žinoma, 
Trockis.

Savo memorandume opozici- 
ninkai įspėja, kad Stalino poli
tika vedanti komunistų partiją 
ir visą sovietų Rusiją prie žlu
gimo. Politbiuro šeimininkavi
mas esąs taip nelemtas ir 
blogas, jogei krašto pusiausvi
ra šiandie pasilaikanti tik 
skaudžiu ūkininkų ekspluatavi- 
mu. Bet ūkininkų ir darbinin
kų nepasitenkinimas nuolat di
dėjąs ir jų nebepasitikėjimas 
politbiuru darąsis pavojingas. 
Jei, be to, derlius šiemet busiąs 
blogas, tada katastrofa bu
sianti neišvengiama 
komunistų partijai, bet 
sovietų Rusija1*.

Opozicija reikalauja
tiek vidaus tiek užsienio poli
tikos pakeitimo. Memorandu
mo autoriai sustoja ypač ties 
nutrūkimu santykių tarp Ang
lijos ir sovietų Rusijos ir sa
ko, kad tas santykių nutrūki
mas biivęs tiesioginis Stalino 
politikos vaisius, o pasėkos bu
sią taip pragaištingos Rusijai, 
kaip kad ekonominė blokada.

Memorandumas baigiamas 
įspėjimu: “Sustokite ir apsi
svarstykite, kol dar nėra vė
lu.”

PRIGĖRĖ BEPROTĖ

Seirijuose, tyčia įšoko į šu
linį, matyti, norėdama nusižu
dyti Eglinavičaitė Rachelė, 27 
pietų amžiaus, beprotė. Ištrau
kta iš šulinio, nežiūrim vie
tos gydytojo pastangų nepavy-* 
ko atgaivinti ir po kelių va
landų ji mirė.

VARŠUVA, birž. 10. —By-, 
šy su sovietų ministerio Voiko
vo užmušimu Lenkijos vyriau- ^aro lau^() teismo pasmerk- 
sybė areštavo daugiau asmenų ^as 8 metams katorgos, kartu 
Belostoke, Gardine, Brest L*.'- u p: nkia's kitais kariškiais, 
tovske ir Slonime, daugiausiai gavusiais po keletą metų 
rusų monarchistų organizacijų1 katorgos, provokatoriškai iš- 

[narių ir buvusių Dcnikino ir keltoje byloje dėl tariamo “są
mokslo prieš esamą valdžią.” 

Kiti 
kautis:

metai katorgos; Mockevi- 
vyresnysis puskarininkas 

metai katorgos; Romanau- 
viršyla — 8 metai kator- 
špokas, vachmistras (rai-

6 metai katorgos; 
vyresn. puskarinii- 
metai katorgos.

dar buvo pasmerkti

LIETUVOS EKSPORTAS
Vvangelio oficierų.

Girdėt, kad Boriš Kovarda, 
sovietų ministerio Voikovo už
mušėjas, busiąs atiduotas civi
liniam teismui. Kovarda gina
si, kad jis jokių padėjėjų ai,en- 

Vėliau ties Jurgio, tatai neturėjęs. Nužudydamas 
Washingtono paminklu pulk, j Volkovą jis sakosi tik išpildęs 
Lindbergh susitiks su prezi- savo šventą priedermę kaip ru
deniu Coolidge’u, kurs apteiks 8ų patriotas.
jį garbingu oro pionieriaus or- 
denu.

pasmerktieji yra se- 
Barčiauskas, kariūnas

Lenkai stengias "uglos 
tyli sovietą valdžią

Varšuva betgi neprisiimanti at
sakomybės dėl - atentato 
prieš sovietų minlsteri

Imigracijos klausimas 
bus vžl pakeltas

giau darbininkų; pramatom; 
aštri kova kongrese

Pranešimais iš Maskvos, clar 
nepatvirtintais, sovietų Sal
džia rengiantis pasiųsti Lenki- 

| jai antrą notą, daug stipresnę 
tonu, ne kad pirmoji.

Italija prieš Rusiją

ROMA, Italija, birž. 10. — 
Pasak Romos laikraščių, Itali
ja eisianti išvien su Anglija ir 
kitomis valstybėmis prieš Ru- 

’siją, jei pastaroji pultų I^enki-
WASHINGTONAS, birž. 10. Lulkrašeiai man0’. kad 

kietija veikiausiai taip„au 
siunti prieš sovietiją.

BER LINAS, birž. 10. —Pra- Pramonininkai reikalauja dau 
nešimai iš Varšuvos sako, kadi 
Trenku valdžios atsakymas į į 
sovietų notą dėl Voikovo nužu-i 
dymo esąs labai taikingo tono, i
Del tos piktadarybės Lenkų — Ateinančio] kongreso sesi-
valdžia nesiimanti atsakomy- joj bus vėl pakeltas imigraci-, 
bės, nurodydama, kad Voiko- jos klausimas — bus ieškoma i 
vas atkartodamas prašęs atim
ti policijos apsaugą, kadangi, 
kaip gerai žinomas Lenkijos 
draugas, jis nieko nebijojęs.

Atsakyme Lenkai sutinką su 
sovietų valdžios reikalavimu, 
kad, tardant užmušėjo bylą, riausybė. 
teisme butų ir sovietų legacijos; 
atstovas, bet tik kaip atstovas 
Voikovo našlės, kuriai Lenkų 
valdžia pasirengus i_______
atlyginimą.

Vc-
• v.

I ii vi « x • •£ • rp J. V, laivyno kareiviai už-mo kvotų nuostatui apeiti. To 7
ėmė Nikaraguos miestąreikalauja pramonininkai, ku

rie sako, kad jiems reikia dau 
giau darbininkų. Jiems, matyt, 
pritaria jau ir imigracijos vy-

Imigracijos komvsionie?»us 
Hull, kalbėdamas lovvoj ir ki- 

šumokėti vidurinių va kai ų vietose, 
pareiškė, kad darbo departa
mentas jau svarstąs planus, 

, kuriais, iškilus reikalui, sve-6 asmenys prigėrė timšalių butų įsileidžiama dau-
7 r o ^jau> nej nustatyta kvota.

į Kadangi yra elementų, kurie 
reikalauja dar aštresnių imi
gracijos suvaržymų, ne kad 
dabartiniai, tai be abejo kon
grese, kai imigracijos klausi
mas bus vėl pakeltas, kils aš
tri kova.

WASHINGTONAS, birž. 10. 
— Admirolas Latimer pranešė 
laivyno departamentui, 18 id 
Jungtinių Valstijų karo laitfo 
Tulsa kareiviai užėmę EI Galio 
miestą, rytinėj Nikaraguoj. 
Detalių nepaduodama.

Tornadas Wisconsine 
padarė daug žalos

Minnesotos ežere RICE LAKE, Wis., birž. 10. 
— Užėjęs iš žiemių vakarų tor
nadas praeitą naktį šioje apie- 
linkėje padarė didelės žalos.; 
Daug farmų namų 
daug apdraskyta
vielos nutraukytos. Kiek 
žmonių užmuštų nebuvo.

RADO NAUJĄ KOMETĄ

CAMBRIDGE, Mass., birž.
Vaikinas prigėrė

MENASHA, Wis., birž.

cius, 
— 8 
skas, 
gos;

Čepaitis, 
kas — 6

Be to, 
Pajaujo byloje trys kiti kariš
kiai, savanoriais įstojusieji į 
Lietuvos armiją, kuomet Lie
tuvai teko gintis nuo bermonti
ninkų: Erikas Tornau, vyres
nysis leitenantas; Žemaitis, 
vyresn. puskarininkas, ir Sė
liams. Pirmuoju du smetoniš- 
kis “teismas” buvo pasmerkęs 
sušaudyti, bet paskui gavo 
“susimilimą” sėdėt katorgoje 
iki gyvos galvos...

Paralytikas sūnūs mi
šo tėvą ir kunigą

SHEBOYGAN, Wis., birž. 
10. — Tardymai ;
liuteronų kunigą Wambsgans- 
są ir Frank Doeringą nušovė 
pastarojo sunus Walter Doer- 
ing, 27 metų amž., paralytikas. 
Susikivirčijęs namie 
jis jį nušovė, paskui, 
klebonijom nušovė 
kurs buvo jo tėvo draugas, ir 
čia pat pats nusižudė.

ne tik 
ir visai

griežto
Dievočiai bandė neleisti 

I)arrowui kalbėti

Lietuvos eks-

Byrd rengiasi skristi i 
Paryžių ir atgal

NEW YORKAS, birž. 10. — 
.Komandorius Richard E. Byrd, 
kurs aeroplanu perskrido per 
žiemių ašigalį, planuoja aero
planu “America” skristi į Pa
ryžių ir atgal. Paryžiuje jis 
mano sustoti nedaugiau 1<aip 

parodė, kad Į dvyliką valandų, idant galėtų 
pasilsėti ir prisipilti gazolino 
tankus kelionei atgal.

CL1NTON, III., birž. 10. 
Clintone eina batalija dėl 
nomo Chibagos advokato 
mokslininko Clarence Darrow. 
Vietos kongregacionalistų baž
nyčios Vyrų Klubas pakvietė 
Darrową kalbėti ateinantį pir
madienį ir tam reikalui paėmė 
Knights of Pythias salę. Die
vočiai pakėlė didžiausį riksmą: 
Darrovv esąs paskilbęs bedievis. 
Knights ^of Pythias ložos direk
toriai nutarė nebeduoti salėa 
Darrovvui kalbėti. Tatai iššau
kė tokią protestų audrą, kad 
bažnyčios Vyrų Klubas matė 
reikalo nusamdyti Darrovvo 
prakalbai teatrą, kurs, be abe
jo, bus dabar pilnių pilniau
sias klausytojų.

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS 
SAUGUMAS

ži

KAUNAS, 
portas š. metų balandžio mėn. 
pasiekė 18.0 mil. lt., o importas 
21.4 mil. litų, arba importas 
didesnis už eksportą 3.4 mil. 
litų.

Balandžio mėn. eksportas, 
palyginti su kovo mėn., suma
žėjo 6.8 mil. litų, o importas 
sumažėjo 2.5 mil. litų.

Per šių metų sausi — ba
landį prėkių iš Lietuvos išvež
ta už 94.6 mil. litų, o įvežta už 
77.6 mil. lt., arba eksportas 
didesnis už importą 17.0 mil. 
litų.

Pasiruošęs skristi iš Fi
lipinų j San Francisco
MANILA, Filipinai, birž. 10. 

— Kapitonas Fabiano Bugarin, 
Jungtinių Valstijų armijos re- 
zervos oficieras, pasiruošęs 
skristi iš Man i los į San Fran
cisco, jeigu Filipinų valdžia ar 
privatiniai suinteresuoti žmo
nės parūpins jam aeroplaną.

su tėvu 
nuėjęs 

kunigą,

Prancūzas bandys skri
sti iš Paryžiaus i 

New Yorką

SORA
sugriauta, Chicagai ir ^pielinkei federa- 

ir telegrafo finis oro biuras šiai dienai p;a- 
našauja:

( Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; pusėtinas, 
daugiausiai žiemių ryti) vėjas.

10.— Vakar temperatūros buvo

PARYŽIUS, birž. 10. — 
Francuzų aviatorius Maurice 
Drouhin žada šio mėnesio pa
baigoj bandyti skristi iš Pary
žiaus į New Yorką. Jis vartos 
Farmano aeroplaną “Goliath” 
kurį jis savo skridimui pakrik
štys Oiseau Bleu — Mėlynuo
ju Paukščiu.

žinia,

ONAMIA, Minn., birž. 10.—' 
Mille Lacks ežere, netoli nuo 
Garrisono, prigėrė šeši asme
nys, kai staiga užėjus smarki 
audra apvertė ežere keletą vai-; 
čių.

Audra, kuri neilgai tęsės, bu-, 
vo taip smarki, kad Mille [ 
Lacks apygardoj telefonų vie-!
los buvo nutraukytos ir nedi- 10. — Harvardo observatorijai Prigėrė 19 metų vaikinas Ber- tarp 63° ir 75Q F. 
delis Garrisono rezortų mieste- praneša, kad Sydney, Austrą- nardės Smolinskis, 
lis visai nuo susisiekimo at- lijoj, astronomas Yhle suradęs lęs šoko j kūdrą 
kirstas. .naują kometą. »ir buvo mėšlungio

kurs .isuši- 
pasimaudyti džiasi 8:24.
sutrauktas. 3.14 ryto.

Žemės drebėjimas 
Virginijos valstijoj 

RICHMOND, Va., birž. 10.— 
čia ir kitose Virginijos vietose 

lanksti šį rytą buvo jaustas že-
šiandie saulė teka 5:14, lei- mės drebėjimas. Supurtymai 

Mėnuo leidžiasi, truko keletą sekundų, žalos 
nepadaryta.

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

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

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

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

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kalnuos jums tiktai 50 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEK A, 233 E. H5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 2346 VVest 69th Street.

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

I
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Surembėjimai
Greita, saugi, tikra pagelba nuo 
surembėjimu ir skaudamų 
kojy.

Aptiakoae ir ėeverykų 
krautuvėse.

DlScholls Uždfkit viena h-

%ino-pads pranyks

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Ieško darbo

CHICAGOS DARBO FEDE
RACIJOS LAIŠKAS 

“NAUJIENOMS’
Sportas

- 1 - - ĮMSi-rri----------**

POŽĖLA LAIMĖJO

Garsinkitas Naujienose

Kiekvienas gali tai 
įsigyti. 

Kiekvienam yra 
reikalinga. 

Žiūrėkit apie tai 
Naujienose birželio 15

Charles Potroški, 1840 N. 
Leavitt st., Chicago (tol. 
Brunswick 0166) ieško darbo. 
Jis rašo:

“Gerbiami ‘Naujienų’ dar
buotojai, jei pasitaikytų pro
ga, kad kas pareikalautų žmo
gaus už vačmoną (dabotoją), 
kur į anglies kiemą, į medžių 
sandėlį (lumber yard) arba 
taip kokiam lengvam darbui, 
kaip man ubagui be kojos, ma
lonėkite pranešti. O laikui bė
gant gal aš galėsiu tamstoms 
atsilyginti. Pasilieku viso gero 
velijantis Charles Petroski.”

LIETUVIŲ JAUT. KATALIKŲ BAŽNYČIOJE
Prie 36-ton ir Union Avė.

Nedėlioj, Birželio 12 d., 1927 m., Pamaldos
Suma ir pamokslas atsibus 11 vai. ryte.

Parapijos susirinkimas 1 vai. po piet.
Brangus Katalikai: Klebonas atsikėlęs iš sunkios ligos vėl tarnaus para
pijai ir visiems katalikams. Dirbkim, broliai, savistovą darbą. Vienykimės 
su savo Tautiška Bažnyčia. Užteks vergauti ir turtus krauti airiams ir 
vokiečiams. Dėlto remkite Tautišką Katalikų Bažnyčių Chicagoj.

— KLEBONAS.

PEOPLES FURNITURE 00. KRAUTUVĖSE
Nauju, Vartotų ir Pertaisytų

GROJIKUI! PiANU

Išpardavimas
Didžiausia proga įsigyti gerą pianą už beveik pusę 
kainos. — Veikite tuojaus, pamatykite šiuos pianus 

šiandieną!

Žemiau talpinama keletas 
ištraukų iš Chicagos Darbo 
Fedieųacijos sekretoriaus laiš
ko, atsiųsto “Naujienoms”, 
štili jv.s:

“Dėka įtakai šios šalies dar
bininkų spaudos, jos tarpe ir 
jūsų dieniaščio, Federalė Kailio 
Komisija suteikė vienintelei 
darbininkų Badio Stočiai, W- 
C-F-L (W—Cli|ioago Federa- 
tion of Labor), puikų vilnių il
gį ir pakankamai jėgos, s

“Dabartinis nusakymas Vil
nių ilgio įeis galion birželio 15 
d. Naujasis vilnių ilgis bus 
483.6 metrų arba 620 kilocyklų.

“Mums duodama 1500 wat- 
t’ų jėgos naudojant! dabartinį 
musų perdavėją (persiuntėją), 
kuris randasi Chicagos Munici- 
palėj prieplaukoj. Mums te- 
čiaus yra prižadėta, kad ši jė
ga galės būti pakelta kiek rei
kės, kai mes pasistatysime nuo
savą galingos jėgos (super 
power) stotį.

“Artimoj ateityj mes išleisi
me aprašymą, kokią tą stotį 
planuojame statyti. Pastatymas 
šios stoties, suprantamu, reika
lauja daugiau laiko ir priklau
sys nuo paramos, kurią suteiks 
visos Amerikos organizuotas 
darbininkų judėjimas. Jūsų pa
rama šiam sumanymui drauge 
su kitais užtikrins to sumany-

' mo įgyvendinimą.
“W-C-F-L programai šiuo 

laiku garsinami yra Chicagos 
laikraščiuose. Bet mums rodo
si, kacl šios stoties programai® 
darbininkų spauda galėtų daug 
plačiau pasinaudoti. Turėdami 
tatai omenėj mes esame gata
vi pranešti Jūsų laikraščiui 
iškalno apie tai, kokius pro- 
gramus musų stotis turi paruo
šusi. Tikimės, kad Jūsų skaity
tojams bus pageidaujami šie 
pranešimai.”

Pasirašo E. N. Bockels, Fe
deracijos sekretorius.

Artimoj ateity “Naujienų” 
vietinių žinių skyriuje bus de
dami pranešimai apie W-C-F-L 
programas.

BRIDGEPORT AUTO SALES

HAMPTON GROJIKUS, Raudonmedžio.......$128
KERZHEM GROJIKUS, Aržuolo medžio .... $195

P-nas J. Janeliunas buvo 
su Bridgeport Furniturc Co. 
per keletą melų, bet paskuti
niu laiku pardavė savo dal| p. 
K. Žuraičiui ir John Paulovi- 
čiui. Velijantis jiems gero pa
sisekimo, dabar J. Janeliunas 
yra savininkas Bridgeport 
Auto Sales, 3222 So. Halsted 
St. Jis turi agentūrą Star ir 
Peerless automobilių, kurie 
parsiduoda nuo $500 iki $3,000 
nauji.

GULBRANSEN GROJIKUS, Raudonmedžio, varto
tas tik 6 mėnesiai  ................................$245
THOPSON GROJIKUS, Raudonmedžio  $279 
GULBRANSEN GROJIKUS, Riešuto medžio $35Q 
KIMBALL GROJIKUS, Aržuolo medžio Demons-

THE CHEVROLET MOTOR 
KOMPANIJA

tratorius .............  $395
DECKER BROTHERS GROJIKLIS, Raudonme- 
džio, labai dailus, kaip naujas......  $398
STORY, AND CLARK GROJIKLIS, Riešuto medžio, 
labai dailus, kaip naujas.......... ........................... $489
KIMBALL GROJIKLIAI visokio baigimo.......$595
PARDUODAM ant lengvų išmokėjimų po 50c., $1.00, 

$2.00 arba $3.00 j savaitę.
DUODAME dykai 25 volelius, suolelį, šepelį rolėms 

arba liampą dykai su pirkimu minėtų pianų.
Taipgi daugybės kitokių negirdėtų bargenų visuomet 

rasite šiose krautuvėse.

PIANŲ KRAUTUVES 
4177-83 Archer Avė., 1922-30 So. Halsted St.

Chevrolet Motor Kompanija yra 
dalis General Motors, didžiausių 
išdirbinėtųjų “gear-shift” automo
bilių pasaulyj, paskelbia, kad krei
pia didžiausią domę į lietuvius Chi- 
cagoj.

ši kompanija, kuri visuomet bu
vo populiari* tarpe lietuvių, turėda
ma aukščiausios rąšies automobi
lius ir labai pigiomis kainomis, da
bar daro dar vieną žigsnį pirmyn, 
kad padarius dar labiau populia- 
riška. Kad palengvinus lietuviams 
įsigyti .šį gerą automobilį, daugely
je vietų Chevrolet pardavinėtojai 
įsteigė lietuvių skyrius, su lietu
viais pardavinėtojais, Chevrolet 
M )lor Kompanija daro taip lodei, 
kad tarpo Chicagos lietuvių vis 
randasi daugiau ir daugiau žmonių, 
kurie įsigyja tuos karus, todėl yra 
galimybės įsteigti ir lietuvių sky
rius.

Chicagos lietuviai įsitikino, kad 
Chevrolet automobiliai yra geri ir 
jau tūkstančiai jų yra įsigiję juos 
vien tik pereitais metais. Dalykas 
dar yra ir tas, kad šioje kompani
joje prie išdirbinėįimo Chevrolet 
dirba didelis skaičius lietuvių, ku
rie savo akimis mato ir savo drau
gams pasako, kaip puikiai ir mi
nėsi ingai tie automobiliai yra iš- 
dirbinėjaini.

Chevrolet Kompanija pažymi, 
kad lietuviai pasirodė esą labai ge
ri mechanikai. Ir Chevrolet Kom
panija yra dėkinga lietuviams už 
jų tokj gabumą ir sumanumą ir 
pagelbėjimą kompanijai ištobulinti 
tokius automobilius ir tokiomis pi
giomis kainomis.

Jei jus norėtumėt įsigyti sau 
Chevrolet automobilį, eikit ten, kur 
randasi lietuvių skyrius ir yru lie
tuvis pardavinėtojas, jus gausite 
malonų ir draugišką patarnavimą 
ir jus džiaugsitės įsigiję tokį gerą 
automobili, kokis yra Chevrolet.

Mieste Evansville, Ind., birže1* 
lio 6 d. Požėlai ritosi su Bosto
no graiku Manius. Nors graikas 
svėrė 200 su viršum svarų, bet 
prieš Požėlą jis negalėjo atsilai
kyti. Požėla pirmą kartą jį par- 
rito į 17 minučių. Antrą kartą 
susikibus, graikas ėmė baksuo- 
tis, nes matė, jog nebegalės at
silaikyti. Referee pavarė grai
ką ir paskelbė Požėlą laimėtoju.

TAI BENT TURNAMENTAS
Clevelande risis du ristikai, 

kurie sudarys visą turnamentą. 
Rugojama, kad Chicagos risti
kai su tuo turnamentu nieko 
bendra nenori turėti. “Nėra ko 
stebėtis”, sako Bancevičius, 
“kad mes tą turnamentą durna- 
mentu vadiname. Ihi tris risti
kai dar niekuomet tornamento 
nesudarė. O antra, mes neturi 
me jokio užtikrinimo, kad mums 
bus tinkamai atlyginta. Ant 
galo, Komaras yra pelų maišas, 
o ne ristikas. Jis kada tik at
važiuoja į Chicagą, tu i šaukia

visus persitįkrinti, bet kai rei
kia ristis, tąsyk gauna šaltas ko* 
jas ir bėga lauk ausis suglau
dęs“.—-N.

SARPALIUS PRALAIMĖJO
Karolis Sarpalius ritosi Bos

tone su A. Garkavcnko. Risty- 
nes, kaip praneša Bostono laik
raščiai, laimėjo rusas Garkaven- 
ko.

NAUJAS TAMOŠIŪNO 
PASIŪLYMAS

Tamošiūnas siūlo $1,000 Gar- 
kavenkai arba Komarui, jeigu 
bile vienas jų paguldys Požėlą.

Taigi Komaras turi progos 
laimėti daugiau, negu iš visų 
turnamentu.

W. J. STANKŪNAS
fotografas 
Vestuvių, Gru
pių ir šeimynų 
Musų Speciali- 

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
lies. Tel.

Beverly 2330

Tel, Yards 6423
Mockus ir Lieberman

LIETUVIAI ADVOKATAI 
75R W. 35 St. 

Kampas Halsted St.
Ofiso valandto nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

" SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVĖ

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikinic akinių dėl visokią akių

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

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

Tel. Boulevard 4705
Chicago, III.

................... ......................... ... ........... ..................................................................!---------------------------------------------------------------- *------------------------------- !-----

EKTRA! EXTRA!
Pirmu Kartu Chicagoje

. AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINES SANSAROS
Šeiminės

IŠKILMES
Trečiadienio Vakare >

BIRŽE-LIO-JUNE. 15
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Pradžia 8 vai. vak. Įžanga $2.00

Jei kenčiate nuo galvos skaudė
jimo.

Jei skaitant raidės susilieja j daik
tą.

Jei spaudos raštas išrodo dvigu
bas.
Jei skaitant arba neriant skauda 
akys, tuomet jau jums reikia 
ak'inių.

JAN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS 
Ekspertas tyrimo akių ir 

pritaikymo akinių

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastehėkit mano iškabas

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

SKILVIO LIGOS IR 
REUMATIZMAS

išsigydymo, bet

Skilvio ligos 
ir reumatizmas 
išgydytas. — 
“Aš kentėjau G 
metus nuo vi
durių užkietėji
mo, prasto ape
tito, turėjau ga 
sus ir skaus
mus viduriuose, 
buvau nuvar
gęs, sustyręs ir 
turėjau skaus
mus visame kū
ne. Aš išleidau 
daug pinigų dėl 

negavau pagelbos.
Vieną dieną aš skaičiau lietuvių laik
raštyje, kame pamačaiu liudymą, kaip 
Oriental gyduolės išgydė skilvj ir re
umatizmą. Aš turėjau tuos pačius 
nesmagumus, kaip ir tas kuris rašė 
laikraštyje, a& pamaniau, kad gal 
Oriental gyduolės gal išgydys ir ma
ne. Aš nuvažiavau į W. K. Chang’s 
ofisą dėl tų gyduolių ir nusipirkau jų 
porai savaičių. Dabar aš esu svei
kas ir mano visi skausmai oranyko. 
Aš norėčiau, kad visi žmonės, kurie 
turi skilvio ligas ir reumatizmą ir iš
bandę viską ir negavę pagelbos, jie 
nenusivils, jei pabandys šias Oriental 
gyduoles. '

Mr. FRANK KLEISM1TIS, 
1434 N. Ashland Avė., Chicago.

Mrs. SABONIENĖ

■ i- y »
Šeiminės iškilmės yra ne kasdieniniu 

dalyku. Šiose iškilmėse dalyvaus netik 
visi Chicagos pažangus lietuviai, bet ir 
lietuviai iš visų plačios Amerikos kraš
tų. Taipjau bus pora svečių net iš Lietu
vos. Taigi Chicagos lietuviams—biznie
riams, profesionalams ir visuomenės dar 
buotojams—yra nepaprastai puiki proga 
pasimatyti ir susipažinti su svečiais iš to
limesnių kolonijų, išsikalbėti apie įvai
rius asmeninius ir visuomenės reikalus ir 
užmegsti artymesnius draugiškumo ir 
biznio ryšius. Gailėsis tas, kas šia proga 
nepasinaudos!

Prie to bus nepaprastai puiki vaka
rienė — tai bus tikra puota Tikrai lietu
viškus valgius pagamins pačios gabiau
sios ir darbščiausios sandarietės. Muzika
li programų patieks įžymiausi talentai— 
poni Sabonienė, smuikininkė, poni Kra
sauskienė, soprano, p-lė Sadauskaite, pia
nistė, ir kiti. Programui pasibaigus bus 
smogus šokiai. Visus, senus ir jaunus, 
nuoširdžiai kviečia, 
ALTS. SEIMO IŠKILMIŲ KOMITETAS.

Tikietus galima užsisakyti sekamose 
vietose:
P. Petraitienę, Tek Hemlock 6241.
K. Katkevičienę, Lafayette 7382.

• J. Semaškų, Brunswick 0995.
S. Valančauskas, Blvd. 3514.

“Per tris me
tus kentėjau nuo 
sustyrimo kūno 
ir skilvio skaus
mų ir užkietėji
mo vidurių. Vie
na dieną, mano 
draugė, kuri irgi 
kentėjo panašia 
liga, pasakė man, 
k a <1 vienatinės 
gyduolės kurios 
gali man pagel
bėti, yra Orien

tal gyduolės. Patikėdama jai, 
nuvažiavau j ofisą M r. W. K. 
Chang dėl ORIENTAL GYDUOLIŲ- 
Per tris mėnesius vartojau tas gy-
liuoles ir jos pagelbėjo man nuo skil
vio trubelių ir reumatizmo. ’ Laips
niškai pradedu visai pasveikti. Esu 
labai dėkinga dėl M r. W. K. Chang, 
kuris suteikė man tiek daug gero.

MRS. IRENA DUBIEL, 
1247 W. 51 St., 2 fl., Chicago.

Užkietėjimas Vidurių ir Reumatizmas 
Isgydyytas

••f

[ ĮSIGYKIT SAU NAMĄK
4

■

Kam mokėti rendų, kuomet jus galite nusipirkti vienų iš šių
5 KAMBARIŲ MŪRINIŲ BUNGALOW

Bargenas — Tiktai biskį į mokėti
Kitus mėnesiniais išmokėjimais—kaip rendų

Atdaros dėl apžiūrėjimo. Kainos nebrangios, lengvais išmokėjimais
Yra knygynai, elektriniai fikčeriai, Panel sienos, tile vanos, ugniavietės ir dauge
lis kitų moderniškų įrengimų.

Randasi prie Hoxie Avė. tarpe 101 ir 102 St.
Vienas blokas į vakarus nuo Torrence Avė.

Pasimatykit su musų atstovais ant vietos arba 
telefonuokit Saginaw 9634

Morton Construction Co.
Klauskite Charley

<10143 Hoxie Avė.

“Per penkis 
metus kentė
jau nuo už
kietėjimo vi
durių ir reu
matizmo. Krei 
piausi prie į- 
vairių gydyto
jų, bet neinąs 
man nepagel
bėjo. Buvau 
menkutis, sil
pnas, susty
ręs ir turėjau 
skausmus vi

same kūne. Lenkų laikraščiuose tan
kiai matydavau paliudymus žmo
nių, kurie turėjo tuos pačius tru- 
beiius, kaip ir aš, ir išsigydė 
žinomomis ORIENTAL GYDUOLĖ
MIS. Nuvažiavau ir aš pats tą patį 
gydytoją ir pradėjau vartoti ORIEN
TAL GYDUOLES per vieną mėnesį. 
Dabar mano liga dingo ir esu visai 
sveikas. Daugiau sveriu ir esu stip
resnis. Linkiu, kad visi, kurie turi 
tokius pat trubelius, kad tuojau nu
važiuotų pas W. K. Chang- ir įsigytų 
tas gyduoles kurios tikrai pagelbės.

FRANK KOVVAL1K, 
1101 N. Ashland Avė., Chicago, III.

W. K. Chang’s
ORIENTAL REMEDY

Sj>ecialiai dėl skilvio ir 
reumatizmo

1652 W. Division St., Chicago. 
prie N. Ashland Avė.

Atsišavk'.t nuo 3 po pietų ......
iki 8 valandai vakare.

SįBįheateM.L'tt.'.JUgl l.1.!.. T*1 'II I 'ratiliu

G E R B. Naujienų įkai
ty to jos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose!
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NAŠLE PRAŽUDĖ
įKORESPONŪENCIJOS Kas Dedasi Lietuvių 

Kolonijose
KANSAS CITY, KAN. Pittsburgh, Pa

$10,000 Kenosha, Wis. Benton Harbor, Mich

Remianties Chicagos laikraš
čiais iš birželio 8 dienos, Mrs. 
Mary Thomas, iš St. I^iuis, naš
lė, 71 metų amžiaus, liko apvog
ta visų jos gyvenime sutaupytų 
pinigų sumoje $10,000.
Ji laikė savo pinigus blekinukė- 
je paslėptus namie, vietoj laikyti 
bankoje.
Musų taupymų departmentas 
yra atdaras subatomis visų die
nų nuo 9 ryto iki 8 vakaro, kito
mis dienomis iki 3:30 po pietų.
Ponai Macikas, Grisius, Sedem- 
ka, Jagminas, Rymkiewicz ir 
Mickiewich visuomet pasirengę
patarnauti jums bankoje.

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland A v. 

Chicago
Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

SPECIALU VASARAI PASIŪLYMAS GARAN
TUOTO PLUMBIKGO IR NAMŲ 

ŠILDYMO REIKMENŲ

Mes norime padaryti šį mėnesį didžiausiu mėnesiu 
musų biznio istorijoj, ir kad tai atlikus, mes sutei
kiame ekstra žemas kainas už visų musų materiolų.

TIKTAI BISKI JMOKETI
O tavorų mes palaikysime dėl tolimesnio dastatymo.DUOKIT UŽSAKYMĄ DABAR.

Mes užlaikome didžiausj pa
sirinkimų plunibingo, namų 
apšildymo reikmenų, paipų 
ir fitingų.
Atlankyki! musų šviesius 
ir gražius parodymų kam
barius.
Atdara vakarais ir nedėlioj.

SOL ELLIS & SONS, Ine
Csicagos Krautuvė Cicero Skyrius

2118-20-22 S. State St. 4606-08 W. 22nd St.

Phone Victory 2454-2455 Phone Cicero 130

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzla 89*2

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Loula Art. 

CHICAGO, HJk

Nesenai čia Jonas Bružas su
organizavo jaunuolių kuopą, ži- 

I nomą kaipo SLA 338 kuopą. 
| Įdomu sužinoti, kad ji labai 
gražiai gyvuoja. . Matyt, kad 
jaunimas nepatingsta dirbti, o 

I ypač vasaros laiku, kada visos 
kitos kuopos nustoja dirbusios. 
Nors šitoji jaunuolių kuopa nė- 

! ra tokia skaitlinga kaip kitos, 
/isgi ji savo darbus atlieka 
kaip reikia, o juk visiems žino
ma, kad naujai kuopai susitvė
rus visuomet yra daug darbo; 
Narių neperdaugiausiai yra, 
bet visi darbštus ir visi dirba 
sutartinai.

Si jaunuolių kuopa rengia 
gražų šeimynišką vakarėlį, ku
ris atsibus birželio 19 d., o ne 
birželio 12, kaip kad buvo pra
nešta pirmiau. Vieta dar neži
noma, bet bus pranešta vėliau.

Vakarėlis yra rengiamas vien 
tik kad daugiau jaunų narių 

, pritraukus. Taipogi čia bus ge- 
I ra proga jauniems Kenosha lie- 
luvihins susipažint su kitais, 
nes Kenoshoj yra dabai daug lie- 

, tuvių, kurie viens kito nepa
žįsta. šis vakarėlis ne vien tik 
jaunuoliams rengiamas, bet ir 
suaugusieji taip pat kviečiami 

■* atsilankyti, nes užtikrinam, 
kad visi labai smagiai praleisit 
laika. z£

Pereitam musų susirinkime 
buvo nutarta keletą svarbių da
lykų. Iš svarbiausių buvo ap
kalbėta apie pamokas lietuvių 
kalbos ir rašybos, čia gimę jau

neliai lietuviai negauna pro
gos išmokti lietuvių kalbos ir 
rašybos. Tad bus gera proga 
dabar visiems, kurie norės pa- 

i simokinti, ateit i musų mo 
kyklą, kaip ji bus atidaryta. 
Mes vėliau pranešim kur bus 
mokykla ir kas Lūs mokytojai.

Iš musų jaunuolių yra ir ge
rų bolininkų, — vyrų ir mer
ginų. čia nesenai susitvėrė iš 
Dailės Ratelio bolininkų jauk
tas ir dabar beveik visi pri
klauso prie jaunuolių kuopos, 
kartu priklauso ir prie Dailės 
Ratelio.

Ateinantį sekmadieni, birže
lio 12 d., S'LA 212 kuopa ren
gia pikniką Dexter’s miške, ir 
čia bolininkai turės progą pa
sirodyt, kaip jie gali mušt ho- 
lę, nes jie yra užkvietę racinie- 
čius bolininkus. Kaip visuomet, 
taip ir dabar, aš tikiu, kad ke- 
noshiečiai nuveiks raciniečius.

Ar žinot kenoshiečiai, kad 
jaunos merginos, kurios pri
klauso prie Dailės Ratelio ir 

'jaunuolių kuopos taipgi turi su
sitvėrusios “teamą”. Jos ieško 
stipraus “teamo”, su kuriuo jos 
norėtų pamušt bolę. Vyrai, sto
kit į eilę ir mes išrinksim di
džiausius bolininkus ir dar 
jums pasakysim, kad ir tai ju
mis galėtų nuveikti.

Paskutiniam musų susirinki
me SLA 338 kuopos merginos 
daugiau nuveikė, negu jauni 

'vyrai, bet užtat, kad jų dau
giau yra ir net valdyboj yra 
dvi merginos. Kaip matosi, jau
niems vyrams bus “kaput”, — 
mums tik reikės sėdėti užlin- 
diiH kur j užpelkį ir tylėti. Šiuo- 
se laikuose mat moterys viso
kius darbus užima.

Pirmiaus merginos mums su
teikdavo skanių vakarienų po 
susirinkimų, o dabar tai vyrai 
turės suteikt panelėms užkan
džius. Matot kokie laikai atėjo, 
— vyrai sutvėrė kuopą, o iner- 
ginos/pasiėmė viską į savo ran
kas.

—Sek. SLA. 338 kuopos
B. J. Macnorius.

čia lietuvių yra tik 4 šei- 
Imynos, visi išsiskirstę ir neno
ri tarp savęs lietuviškai kalbė
ti. Darbai šiuo tarpu eina ge
rai ypač lengva darbas gauti 
molderiams.

Prūsų lietuvis Jonas F. Kor- 
nis, 84 metų amžiaus, geg. 25 * 

i dieną nusižudė iš pasiilgimoj 
žmonos, kuri nesenai mirė. Jis j 
išgyveno Amerikoje 35 metusi

Meno Dr-ja nesenai buvo 
surengusi vakarą. Buvo vaidin- 

• ta komedija “Kuprotas Ožc- 
Įlis”; buvo dar dainų ir mono
logų. Visas vakaro pelnas liko 
paskirtas Lietuvos našlaičiams

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės

Tel. Yards 1119

RITTSTON,
Cleveland, Ohio

Oarsinkities “Naujienose”

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

& DYERS

★
 3328 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 0170l ........ ■■■■■■ ,,f

Gegužės 11 ir 12 d. d. Pitt- 
stono Lietuvių Dailės Ratelis 

---------- ---— statė komediją “Uošvė į namus, 
Maspeth, L. I., N. Y. taikos nebus”. Pirmą vakarą 

-----------  buvo ir šiaip visokių pamargi- 
Vietos lietuviai turi mažą nimų, o antrą vakarą — šokiai, 

bažnytėlę ir seną kun. Miluką. Vaidinjmas nusisekė, 
Vietos davatkos norėtų gauti irgi daug buvo, 
jaunesnį kunigą ir todėl strei-jdave virš $100 pelno.
kuoja prieš senį Miluką.

—Nesenai vienas bolševike-1 
lis apsivedė su pabuvusia da 
vatka ir atsižadėjęs visų Mus 
k vos idėjų 
prisižadėjo 
vergu.

—Vietos 
statyti savo
nusipirkę lotus ir dabar par 
davinėja 
nei

nuėjo bažnyčion ir 
būti aklu

lietuviai 
svetainę.

Abu
žmonių 
vakarai

PHILADELPHIA,

Gegužės 28 d. Liet. 
Apšvietos Dramatiškas 
Riet. Taut. svetainėje 

v. . !“Balon kritęs sausas ruošiasi 
Jau turi

Komos

Veikli lietuvaite Elena Gri- 
giutė Užbaigė slaugės (narse) 
mokslą.

NEW YORK, N. Y.

Andrius Kudrikas, 36 m 
pavydo pašovė Zofiją Melnikiu 
ię, paskui ir pats nusišovė.

SHENANDOAH,

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Šerus pačiai svotą i - 
statyti. Šerai po $25.

Liaudies
Ratelis 

statė 
nesikel

si”. Buvo ir visokių kitokių pa- 
marginimų. Viskas atlikta ge
rai. Bet publikos buvo nedaug.

Packer kasykloj liko užmuš
tas Juozas Mcdlinskas, 41 m., 
kuris paliko žmoną, du sūnūs ir 
tris dukteris. Bekraudami 
kariuką jis palietė elektros vie
lą ir ’liko elektros užmuštas 
ant vietos.

Pritaiko akiniuH, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

Pittsburgh, Pa.
Nesenai tautiškos 

moterys surengė 
dr-jos svetainėje 
Tautiškų Kapinių 
Balius nusisekė 
$150 pelno.

waterbury, conn.
Sąryšy su nužudymu Gružo, 

apie ką jau pirmiau buvo rašy- 
parapijos ta, tapo suimtas jo sūnūs Sta- 

Liet. Mokslo |SyS Gružas. Už ką jis suimtas, 
balių naudai | polici ja nesako. Pirmiau su- 

Bendrovės. i jnitas Mike Turlas tebesėdi ka- 
ir davė arti įėjime.

Wilkes Barre, Pa
Vietos kunigas netik neda

vė parapijinės svetainės komp.
Petrausko koncertui, bet 
visaip stengėsi jam paken- 
ir net grūmojo jį uždraus-1 

Ret koncertas įvyko n

M. 
dar 
kti 
ti.
žmonės liko patenkinti.

Jus investuosite $5 
pinigais.

Jus gausite $1000 su 
džiaugsmu. Ką? 

Žiūrėkit Naujienose 
birželio 15 ,

Tel Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonLutyje. 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

Yards 4951
Mrs. Anielia JaruSz-KaushilIas 

A K USER K A
3252 So. Halsted St.

Cleveland, Ohio
Du nežinomi automobilistai ; 

pasitikę gatvėj Elzę Skrebiu-1 
tę, 21 m., 4068 E. 80-th St., ap
siėmė ją parvežti hamo. Už j 
valandos laiko jie įnešė ją ne- i 
gyvą į St. Alexis ligoninę ir' 
ją ten palikę patys dingo. Spė- j 
jama, kad ji arba liko tų dvie
jų vaikinų nužudyta, arba pati 
iššoko iš automobilio, katiz pa
sprukti nuo jų ir šokdama už
simušė.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.

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

8 iki 2 vai. po pietų

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
3 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Viršuj Universal
State Bank

Lietuvis Kontraktorius

Harverhill, Mass

Haverhill Lietuvių Kempėj 
LSS. VI Rajonas rengia didelį 
pikniką Lietuvos Socialdemo
kratų naudai. Piknikas bus lie
pos 17 d. Kalbėti kviečiami 
adv. Bagočius ir Keleivio Red. 
Michelsonas.

JOHN T. ZURIS
Advokatas s 

105 W. Monroe S t.
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

Suvedam Šviesas ii 
elektroj 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

 

Lietuviai Advokatai
Medway, Mass.

žaibas užmušė Juozą Valos- 
kį, 13 metų, kuris žaidė su 
dviem to paties amžiaus vai
kais, Kaziu Mockum ir Juozu 
Ijipinsku. Pastarieji du liko 
pritrenkti ir apdeginti. Laike 
perkūnijos jie buvo užėję 
kiauron pašiurėn, į kurią ir 
trenkė žaibas.

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 11H 

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

Gyvenimo Vieta
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
ną vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395
>. 11 ■ i . ................................................................. »

Cambridge, Mass.

Nelaimėj su automobiliu li
ko' užmuštas Feliksas Bogu- 
žas-Bauža, 40 m. Jo du drau
gui, Antanas Bernotas ir Kas
tantas Kilkus liko sunkiai su
žeisti. Liko sužeistos ir dvi 
merginos, kurios kartu važiavo. 
Visi trys buvo nuvažiavę į 
Worcester, kur pasiėmė mergi
nas ir važiavo į pikniką. Lenk
dami kitą automobilių patys 
įvažiavo į griovį, kur automo* 
bilius ir apvirto.

MILWAUKEE, WIS.

Geg. 15 d., SLA. 328 kp. 
bendrai su Kenosha SLA. 212 
kp. buvo surengusi koncertą. 
Programą daugiausia pildė 
SLA. 212 kp. llailės Ratelis. 
Programas buvo didelis, ge
ras ir visiems patiko. Publikos 
irgi buvo tiek, kiek dar Mil- 
waukee nesą buvę.

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Pullman 0621 

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

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

Nedėlioj 10 iki 1

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

Telephone Yarda W>04

1 DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

t iki 12 dieną.
į Res. telephone Plaza 3210

DR. HERZMĄN
—IŠ RUSIJOS -

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

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

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

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

t Dienomis: Canal 
Telefonai: 3110. Naktį

'i 1 ££ I South Shore 2288
’ Boulevard 4136

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No, State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:30 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nno 3:30 iki 8:00 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

ORDENJOHN B
• (John Bagdziunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
112 We«t Adams Si. Room 1217 

Telephone Randolph 5357
Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 

Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL
• Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, III.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

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

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midwayj 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidenci jos Tel. Drexel 9191

J. P. WAITCHES 
LIETUVIS ADVOKATAS 
10756 S'o. Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950 
Specialistas Abstraktų 

Vedėjas visų teisių

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

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

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

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

h.—.—..... —..................... t

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La. Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

I >
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Naujienos eina kasdien, iSskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ............................. ........ $8.00
Pusei metų ....................... ........ 4.00
Trims mėnesiams ........... ........ 2.60
Dviem m&nesiams .............. ........... 1.50
Vienam mėnesiui ............ ................. 75

Chicagojo per neiiotojus:
Viena kopija .................... ............ 8c
Savaitei ............................. ........... 18c
Mėnesiui ............................ ............ 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ....................................... $8.00
Pusei metų ................................. 4.00
Trims mėnesiams .................... 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
orderiu kartu su užsakymu.

tyje “Lietuvoje”, čia pasakoja- 
ųia kas kita. Suvažiavime esą 
dalyvavę “69 žymesni šitos 
organizacijos veikėjai“ (bet ar 
jie visi buvo delegatai su spren
džiamojo balso teise—nepasaky
ta). Ir rezoliucija, pritarianti 
Ambrozaičiui, buvusi priimta 
“visais bakais prieš 8“.

Tečiaus ir valdžios laikraščio 
aprašyme pasakyta, kad Rauly- 
naitis pareiškęs turėsiąs pasi
traukti iš federacijos.

Tuo budu klerikalų sutvertoji 
organizacija Lietuvos darbinin
kų mulkinimui-i-suskilo.

Jau pereituose Seimo rinki
muose ji buvo be galo nusmu
kus. Po šio skilimo ji veikiausia 
ims visai krikti.

mojo Internacionalo atsišauki-.ščiojimus keliama darbininkų 
me (1864 m.), kurį parašė tarptautinio solidarumo obal- 
Marksas, patariama darbiu in- šiai, o ne laikoma kariniai pa
kams ne mokytis muštro ir. radai? 
šaudymo, bet . priešintis buržu
azinių valdžių užmačioms, ve
dančioms prie karo?

Ir tie dvasios ubagai mėgi- 
Ir kodėl na vaidinti darbininkų ‘moky- 

per Gegužinės šventės apvaik-' tojų“ rolę!...

: Ame įvairius Dalykus :
»»^*»««a«»«a****»*a*^***AJ>>a*>*A**<*****<**>»***a

SUSITAIKĖ DEL CARO SKOLŲ DVASIOS UBAGYSTE

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}

A. L. T. Sandara ir da
bartine Lietuvos 

valdžia

Tuo pačiu laiku, kai Maskva muša didžiausią “trevo- 
gą”, šaukdama savo viernuosius prie ginklo, kad atsigi
nus nuo tarptautinio imperializmo smako, išsižiojusio 
pr aryt “vienintelę proletarinę valstybę”, — tuo pačiu lai
ku Maskvos atstovas Paryžiuje deda sava parašą kartu 
cu Francijos imperialistų atstovu po sutarčia dėl caro 
skolų atmokėjimo.

Telegrama iš Paryžiaus vakar pranešė štai ką:
“Kristionas Rakovsky, sovietų ambasadorius Pa

ryžiuje, pasirašė sutartį su Francijos valdžia Rusijos 
prieškarinių skolų mokėjimo sutvarkymui; Sovietai 
mokės kasmet $72,000,000 auksinių frankų ($14,400,- 
000) per šešiasdešimts du metu. Manoma, kac 
Francija suteiks Maskvai apie 350,000,000 * SI Iii 
frankų ($70,000,000) prekybos kreditų. Francuzų- 
rusų sutartis visiškai ignoruoja privatines prekybos 
skolas, padarytas prieš revoliuciją.”
Na, matote! Ar iš šito fakto ne aišku, kad pasaulio 

imperialistai visai nesirengia užpulti Rusiją ir kad rusai 
puikiai žino, jogei niekas neketina skelbti jiems karą?

Riksmas apie “karo pavojų” sovietams yra reikalin
gas tiktai tam, kad butų nukreiptos publikos akys nuo 
bolševikų pastangų susidraugauti su kapitalistinėmis val
džiomis ir gauti iš jų paskolų.

Kaip tik dabar Maskva padarė tą žinksnį, kurio ji iki 
Šiol nedrįsdavo daryt, kad nenupuldžius savo “revoliuci
nio” vardo: sutiko mokėt caro užtrauktąsias skolas.

ANGLIJOS DARBININKŲ ATSAKYMAS.

Kuomet konservatorių valdžia ryžosi pravesti Angli
jos parlamente įstatymą, draudžiantį unijoms skirti pini
gus iš savo iždo politikos tikslams, tai Anglijos darbinin
kai davė valdžiai tokį atsakymą: nutarė įrašyt koopera
cijas į Darbo Partiją.

Kooperacijos turi apie 6,000,000 narių. Tiesa, kad 
dauguma jų yra nariai unijų, iš kurių susideda Darbo 
Partija, taip kaip narių skaičium tas nutarimas Darbo 
Partiją nedaug tesustiprins. Bet finansų atžvilgiu jisai 
turi milžiniškos svarbos.

Anglijos kooperatyvai daro kasmet apyvartos dau- 
giaus kaip už bilioną dolerių. Jų turtas yra vertas netoii

dabar rems Darbo Partiją, tai ką jai gali pakenkti tie su
varžymai, kuriuos valdžia sugalvojo uždėti unijoms?

Ir gal būt dar svarbesnis dalykas, negu finansiškos 
kooperatyvų paramos užtikrinimas Darbo Partijai, yra 
pats faktas, kad tos organizacijos nutarė dėtis prie par
tijos. Anglijos Darbo Partijon dabar įeina visos masinės 
darbininkų organizacijos. Ji tuo budu faktinai virsta tuo, 
ko stengiasi pasiekti socialistinis judėjimas kiekvienam 
krašte: organizuota darbininkų klase.

Kuomet visa darbininkų klasė susilieja į vieną orga
nizaciją, tai nėra pajėgos, kuri galėtų ilgesnį laiką jai 
priešintis.
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Apžvalga
FEDERANTAI LIETUVOJE ’ 

SUSKILO

Musų skaitytojams jau žino
ma, kad krikščionims demokra
tams pasitraukus iš valdžios, 
klerikalinė “darbo federacija” 
pasiliko koalicijoje su Voldema
ru. Delei to kilo kivirčų pačių 
federantų tarpe ir gegužės 22 d. 
buvo sušaukta Kaune nepapras
ta federacijos
tiems nesutikimams išspręsti.

Apit šitą federantų suvažia
vimą “L. Žinios” paduoda žinią 
(labai apkandžiota cenzūros), 
kuri skamba:

konferencija

Koliodamasi ir pravardžiuoda
mas!, “Laisvė“ pasakoja, kad 
“Naujienos“ garbinančios “Ang
lijos imperializmą“. Kame reiš
kiasi tas “garbinimas“, ji nepa
rodo, tik cituoja “Naujienų“ žo
džius, kuriuose buvo kritikuo
jama bolševikų militaristinė 
propaganda. Sulig Brooklyno 
laikraščio “logika”, jeigu nuro- 
dai, kad Maskvos diktatoriai yra 
tokie pat atžagareiviai, kaip 
Londono konservatoriai, tai tuos 
konservatorius “garbini“!

Ir antras to gudragalvių orga
no išminties žemčiūgas. “Nau
jienose“ buvo pasakyta, kad 
bolševikai savo kovoje prieš An
glijos imperializmą pamėgdžio
ja militaristug, kurie skleidžia 
otyalsj: “Jeigu nori taikos, tai 
rengkis prie kar0“. Į šitą 
priekaištą “L.“ atsako:

“Ot, kad komunistai 
(“bit po šernu?“ “N.” 
darbininkams ramiai 
kai buržuazija ruošia naują 
karą, arba kad Sovietų val
džia visai paleistų Raudonąją 
Armiją ir geruoju atiduotų 
revoliucijos laimėjimus buvu
siems carams* ir kapitalis
tams, tai ‘Naujienoms’ labai 
patiktų. Tada jos paplotų ran
komis bolševikams!“

Bene tiki nors vienu savo žo
džiu tas pusgalvis, kuris šitaip 
n u plepėjo?

Apie sugrąžinimą galios 
“buvusiems carams ir kapita
listams“ neapsimoka nė kalbė
ti, kadangi tokiuose “noruo
se“ įtarti “Naujienas“ joks svei 
ko proto žmogus negali. Bei 
kuomet ‘L.’’ rašo, kad sovietų 
valdžia stiprinanti .savo kari
nes pajėgas, kad 
“atiduoti revoliucijos 
mus”, tai ji tiesiog 
humbugus. Nes revoliucijos lai- 
m&jimus senai r>*»Li sovietų 

valdžia yra panaikinusi!
Revoliuciją laimėjo Rusijos 

žmonėms pilietinių teksiu lygy
bę ir visuotiną balsavimą. O 
<ur šiandie yra šitas laimėji- 
mas?

Revoliucija davė Rusijos 
Žmonėms žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir organizacijų laisvę? 
O ar šiandie Rusijos žmonės 
tas laisves turi?

Revoliucija būvo paliuosavu- 
si žmones nuo d espotizmo, nuo 
biurokratizmo ir nuo 
žvalgybos. O šiandie 
žmonių priespaudos 
nėra vėl atgaivinti?

Taigi ką “L.” nori 
;i tąja savo pasaka 
voliuciios laimėjimų 
mą“?

Del to, kad bolševikams ru
pi ne apginti revoliucijos lai
mėjimus, kuriuos jau senai jie 
yra prariję, bet apginti 
despotišką galią, — tai jie ir 
eina tuo keliu, kuriuo 
met eidavo viso pasaulio des
potai. Jie nežino kitokios prie
monės apsisaugojimui nuo ka
ro pavojaus, kaip tik ginkluotų 
savo pajėgų stiprinimą.

Pasirodo, kad kitokio 
nežino ir “Laisvė“. Girdi, 
galąsk kardą — arba 
duot: kitokios išeities nnesą!

Tai kažin, ar ir susipratu
sioji pasaulio darbininkai šito 
kiu budu “kovoja už taiką“?

juos užbovyti, Mussolini (Jaro 
karingus gestus. Bet ilgai taip 
tęstis negalės.

Fašizmo garbintojai. — Musso- Į Nors fašistai ir moka statis
tini yra savos rųšies aktorius, tika žaisti, vienok jie negali pa 
Kas nustato fašistų politiką, slėpti to fakto, kad šalies eko- 
Amerikos žurnalistai. — Jau- nomiška padėtis yra bloga. Iš- 
nųjų fašistų reikalavimas. — leidimas paskolos bonų, kuriuos 
Tikroji Italijos padėtis prieš gyventojai prievarta turėjo pir- 
perversmą. — Mussolini pa- kti, rodo tą silpnybę. Skolina- 
sisavino 480,000 lirų. — D’- ma taipgi 
Annunžio buvo numatomas sumos užsienyj. 
diktatoriaus vietai. <......................

Italijos fašistai ir 
Mussolini

Itis Lietuvoj verčia susirūpinti 
kiekvieną Amerikos lietuvį. 
Priespauda sukėlė visam kraš
te neramumą. Atėmimas pilie
čiams laisves, suvaržė visų eko
nominę gyvenimą. Ir lietuvių 
tauta, kuri kovose už nepri
klausomybę parodė tiek narsu
mo ir pasišventimo, šiandien 
valdosi ne pati, bet valdoma ko
mendantų ir Rusijoj auklėtų 
karininkų. Ar tai nepakanka
mai įrodo, jog Lietuva veda
ma prie sujrutės? /

Seimo uždavinys.
Kaip mums, taip ir kitiems 

sunku būti bešaliais šioj smar
kioj kovoj tarp diktatorių ir 
demokratijos. Jei pastaroji pra
laimės, geroka dalis musų dar 
bo ir aukų bus žuvus. O tas 
galės atsitikti tiktai tuomet, 
jei mes visi miegosim ir lei
sim bile kam mindžioti savo 
principus*.

Per tam tikrus šaltinius Kau
no diktatoriai veda propagan
dą savo naudai Amerikos lietu
vių tarpe. Sufabrikuotais fak
tais, kreiva logika ir deklema- 
cijomis apie patriotizmą (ka
me jie yra palys didžiausiai nu
sikaltę) kauniškiai tautininkai 
vilioja mus į save. Ar paseksim 
juos, ar pasiliksim ištikimi toms 
demokratybės idėjoms, kurios 
mus išaugino į didelę ir plačią 
organizaciją. Išrišti šį klausi
mą bus vienas svarbiausių šio 
seimo uždavinių. —Chicagietis.

Pirma negu prasidės Sanda
ros seimo posėdžiai, norėtųsi 
dar kartą paliesti vieną opiau
sių klausimų, tebejudinančių 
Amerikos lietuvių visuomenę, 
būtent — kaip turime žiūrėti į 
dabartinę Lietuvos valdžią.

Yra naivių žmonių, kurie ma
no, kad valdžios kritikavimas 
veda j praradimą nepriklauso
mybės*. Turime dar bailesnių 
veikėjų, kurie it tie baudžiau
ninkai, nedrįsta tarti žodžio 
prieš šių dienų ponus, nors pa
starieji juos spaustu ir išnau
dotų kaip kokį įrankį. Tokios 
rųšies asmenų, kurie negerbia 
nei savo, nei visos tautos teis*ių, 
rasime nemažai, ir jie, be jo
kio abejojimo, sudaro balastą 
arba trukdymą kiekvienos ša
lies progrese.

Dabartiniam Sandaros seimui 
neišvengiamai teks išrišti klau
simą ar galime pritarti tautiš
kų katalikų politikai. Jeigu ra 
sime, jog pritarti nėra galimy
bės, tai seimui užsibaigus pra
dėkime organizuoti visas spė
kas apgynimui demokratingos 
tvarkos. O jeigu, kaip kele
tas, kad karštai agituoja, pri
pažintumėm Smetoną “tautos 
vadu,“ tuomet atsižadėję savo 
praeities* ir principų; palikę de
mokratinę tvarką, sekime pas
kui tuos, kurie šautuvų ir bom
ba prasiskina kelią į valdžią.

Ant slidaus kelio.

milžiniškos* pinigų 
. Trijų dešim

čių ir dviejų bankų nusibankru- 
tijimas irgi yra reikšmingas 
ženklas. Ne iš gero žmonėms 
tapo antmesta karo laikų dieta. 

Prof. Solvemini pirmoj vie
toj interesuojasi fašizmu. Mus- 
solini jam yra tik antraeilis da
lykas. Fašizmas, sako jis įsi
galėjo tik todėl, kad valdžia bu 
vo silpna, l^uo to labai nu
kentėjo parlamcntariška siste
ma. Bet sakyti, kad fašizmas 
išgelbėjo šalį nuo suirutės, y- 
ra grynas nonsensas! šalies 
ekonomiška padėtis toli gražu 
nebuvo tokia bloga, kaip tvir
tina fašizmo pakalikai. Fak
tas yra tas, kad prieš nelem
tą juodmarškinių perversmą Ita
lija buvo užtraukusi 220,000,- 
000,000 lirų vidujinę paskolą ir 
likvidavusi 24,000,000,000 lirų 
skolą. Kiekvienam aišku, jog 
nusibankrutijusi šalis Tokio da
lyko nebūtų galėjusi padaryti.

Italijos parlamcntariška sis
tema buvo silpna. Jai reikėjo 
ne mažiau, l>et daugiau demo
kratijos. Fašizmas nedavė ga
limybės išsivystyti ten tikrai 
demokratijai. Jis sutrukdė de 
mokęatijai vystytis ir kitose ša
lyse.

Savo susikirtimą su Mussoli- 
ni prof. Salvemini maždaug a- 
pibudina sekamai. Susikirtimas 
prasidėjo 1920 m., kuomet pro
fesorius ėjo parlamento atstovo 
pareigas. Gabriele D’Annun- 
zio, poetas, tąsyk buvo Italijos 
pelnagaudų dievaitis. Nieks ne
drįso prieš jį nė burnos atverti. 
Jam buvo ruošiama diktatoriaus 
vieta. Prof. Salvemini iškėlė 
aikštėn garsaus poeto roman
tišką gyvenimą. Tuo pačiu 
laiku jis užsiminė ir apie Mus
solini, žurnalistą. Mussolini jis 
RixlLinc> tuo, kad l>u»ima.s fa- 

šistų dievaitis pasiėmė iš poe
tui D’Annunzio sukelto fondo 
480,(XX) lirų ir sunaudojo savo 
politiškai kampanijai. Ant ry
tojaus po tos kalbos pas profe
sorių atėjo Musolinio agentas, 
kuris iššaukė profesorių dviko 
von. Dvikovon su Mussolini.

Prof. Salvemini atsakė, jog 
šaudytis deliai to nėra reika
lo, nes tuo budu teisybę ne
bus galima sužinoti. Bet jeigu 
Mussolini mano, kad tai yra 
kriminališkas šmeižtas, tai te
gul jis kreipiasi į teismą. Jei
gu teismas suras, kad Mussoli
ni nėra kaltas, tai tąsyk jis 
galės šmeižiką nudaigoti.

Nėra reikalo aiškinti, kad į 
eismą Mussolini nestojo. O 

nestojo todėl, kad jis iš tiesų 
xisišlavė 480,000 lirų 
Kritiškos kampanijos.

Fašistai, sako, prof. 
ni, diktatoriaus vietai buvo pa
skyrę poetą D’Annunzio. Ta
čiau jo bombastiškas kalbas ir 
artistišką temperamentą nebu
vo galima suderinti su diktato
riaus pareigomis. Tada tapo 
mtarta fašistų judėjimo prie

šakyj pastatyti Mussolini.
Tokios tai nuomonės apie fa

šizmą ir diktatorių Mussolini y 
ra prof. Salvemini, kuris da- 
(rar lankosi Amerikoj. —K. A.

Italijos juodmarškinių. lyde
ris, Benito Mussolini, susilaukė 
garbintojų ir tarp lietuvių. Gir- 

' di, apie Italijos dabartinę vald
žią galima ir šiaip ir taip kal
bėti, bet reikia jai atiduoti kre
ditą už tai, kad ji išgelbėjo ša
lį nuo galutino susmukimo. Jei
gu Mussolini su savo juodmar
škinių armija nebūtų laiku Ro
mą užėmęs, tai esą Italija butų 
paskendusi anarchijos bangose.

Mussolini, sako prof. Gaeta- 
no Salvemini, yra pigios rų
šies žurnalistas, kuris moka 
pozuoti lyginai taip, kaip kru
tamu jų paveikslų aktorius. Jis 
nėra kvailas, bet kaipo valsty
bės vyras jis niekam nėra ti
kęs. Fašizmas Italijoj smun
ka. Jį gali išgelbėti tik koks 
nepaprastas įvykis, pavyzdžiui, 
karas.

Faktinai, sako prof. Salvemi
ni, Mussolini nėra jokis dikta
torius. Jis yra tik dvarponių, 
militaristų ir industrialistų 
kombinuotės propagandistas. O- 

I ficialiai jis yra valdžios galva, 
darbo, vidaus ir užsienio reika
lų ministeris. Tačiau veikimo 
programą jam išdirba kombi
nuotės lyderiai. Mussolini y- 
ra tų lyderių agentas ir pildo 
jų valią.

Teatrališkas funkcijas pildo 
pats Mussolini. Tų funkcijų vy
riausias tikslas yra užbovyti fa
šizmo sekėjus. Mussolini pri
iminėja svetimų valstybių at 
stovus ir žurnalistus, kalba val
džios vardu, rašo savo ranka 
straipsnius, po kuriais tačiau 
savo vardo nepadeda. Jis fi
gūruoja kaipo d e u s c x m a- 
c b i n a visa to, kas atsitinka 
ir kas neatsitinku. liet tikre- 

| nybčj jis tinkamai eina purei’ 
gas tik vienos ministerijos, ku 

Irios faktinai nėra, tai propa
gandos ministerija.

Taip charakterizuoja fašistų 
didvyrj prof. Salvemini, buvu- 
sis Italijos parlamento narys. 
Mussolini, sako, jis nėra nė did
vyris, nė despotas, ale paprasta 
lėliukė pelnagaudų rankose. Is
torijai jis neturi jokios reikš
mės, nes jis yra tik fašistų nu
samdytas agentas. Fašistų ju
dėjimą pagimdė ne jis, bet pa
nikos apimti karo pelnagaudos, 
kurie bijojosi ats*akomybės.

Jeigu amerikiečiams tai at
rodo peraštrus charakterizavi- 
mas, sako prof. Salvemini, tai 
tegul jie kaltina savo k ores 
pondentus. Tie korespondentai 
yra tikri šposininkai. Visiškai 
nemokėdami italų kalbos, jie iš
gyvena Italijoj dvi, tris ar še
šias savaites ir pasidaro tikri 
autoritetai. Jie viską žino, ži
no, nors ir neturėjo progos iš
girsti žmonių nuomonę apie ša
lies reikalus; žino, nors ir ne
turėjo galimybės naudotis ita
lų spauda. Tie koresponden
tai yra savo rųšies gramofonai, 
kurie kartoja tai, ką jiems pa
sakojo fašistų agentui. Jeigu 
tie korespondentai butų geriau 
apsipažinę su dabartine Italijos 
padėtim, tai jie žinotų, jog 
Mussolini pergyvena krizį. Jau
nieji fašistai reikalauja suku- 

kodel Pir- rimo galingos Italijos. Kad

K Jei plaukai slenka? |
K Naudok

musų

lieptų
Red.) 

sėdėti,

laime jt* 
varinėja

politines 
visi šitie 
pabūklai

“Gegužės 22 d. Kaune .įvy
ko darbo federacijos su važia 
vimas. P. Ambrozaičio prane
šimas politikos ir taktikos 
klausimais iššaukė aštrius 
ginčus. Suvažiavimo daugu
ma susidarė iš p. Raulynaičio 
šalininkų, kurie gynė darbi
ninkų laisves ir teises ir tik 
trys (iš 40) pasisakė pritaria 

•Ambrozaičiui ir taktikai* lai
kytis ir tarnauti tautininkų 
užgaidoms. Įdomu, kad už 
.tautininkų palaikymą stovi 
Ambrozaitis, Milčius ir Jo
čys,
(cenzūros iškąstas tarpas)

Po viso Raulynaitis ir ki
ti federacijos nariai pareiškė 
iš partijos išeisią.“

Tą patį suvažiavimą plačiaus 
aprašo “kazionas“ koresponden- Jeigu taip, tai gal “Laisvės 
tas valdžios leidžiamam laikraš- pleperiai pasakys,

apie “re
ni idavi-

savo

visuo-

kelio 
arba 
pasi-

Siųskit Naujiena* 
Lietuvon — tai bus 
brangi

vedimui

Salvemi-

RaffJes

Aš nemanau, kad Sandaros 
kuopų delegatai, nujausdami vi
sų padėties rimtumų, drįstų į- 
traukti visą organizacijų į ap- 
kvaišusios diktatūros sukurį. 
Mes nežinome ko siekia dabar
tiniai valdovai, gal. rytoj, po
ryt jie vėl pasikvies kokį nors 
katalikišką kunigaikštį į Lietu 
vos sostą, ar Smetoną pakels į 
“Valstybės galvą’’ visam am-! 
žiu. Nejaugi mes tam visam

.Antrą vertus, vidujinė padė-
i

GYVENIMAS
Minėsimu Žamalas

Antanas žymontas 
Redaktorius-Leidėjai 

900 W. 52nd Street 
Chicago. III.

Tel. Boulevard 3669

Meldžiame įsigyti šio mė
nesio Gyvenimą. Perskai
tykit jį ir pasidėkit savo 

knygynan.

Prenamerata metams
Pašei meti..................
Kopija ............ ..............

$2
$1

20c
b

Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

10748 So. Michifan Avė. 
Valandos i 2—4 dieną; 6:30—8:86 

vakare.
Ofiso Telefonai Pullman 1193 

Namų Telefonas Chesterfield 0678
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. MARGERIS
3421 So. Halsted Street 

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

i

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. Chicago, III

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107 

rz i j j nvo 9 ilct II vd. ryl Kalandoa] nuo 6 iki 8 vaL vaka

A. MONTVID, M. D.
1579 MUvaakee Avė., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonai Spaulding 8688 

Ultravioletini ivieaa ir diathamia

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

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

Res. 6000 So. Campbel] Avė.
Vincennes 6987 arba Hemlock 5524

4611 So. Aahland. Tel. Hoalveard 
7824. Kea., 6641 Su. Albany Ava. 
Tel. Prospect 1930. Ofiao valan
dos 2-4, 6 8. Nedalioj 16 iki 12 d.

f
Office Boulevard 7042

. Dr. C. Z. Veželis _
LIETUVIS DENTISTA8

4645 So. Ashland Avė.
Ąnt Zaleskio Aptiekei 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Arteaian Ava.
Phune Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 Ho. lialaied St. 
Chicago, 1U.
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Olken Electric Co.
Kuri gyvuoja per daug metų, dabar 
persikėlė į savo namą, iš 1619 West 
47ts Street i

1525 W. 47 St.

Reikalui priėjus, kreipkitės priemusų. 
Musų patarnavimu busit užganėdinti.

Olken Electric Co.
1525 W. 47 St. Yards 3326

<• no

Tarp Chicagos 
Lietuvių

AMERIKOS LIETUVIŲ TAU
TINES SANDAROS SEIMAS 

ČIA PAT

d., Lietuvių Auditorijoj. Pra
džia 8 vai. vak. Taipgi tikietus 
pirkime tuoj, kuriuos galima 
gauti pas visus sandariečius 
ir sandarietes. Chicagiečiai, bu
kime vaišingi ateidami į puikų 
banketų.—Šiur Maiki.

Kun. Geniočio byla prieš 
“Draugų” Pamatiniai Geresnis!

NAKTINIS PIKNIKAS IR 
RISTYNĖS

f '------
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paulina Stn Chicago, III.----- . — — >

H

Kad mes, chicagiečiai, sulauk
sime gražių vaišių ir svečių de
legatų į Sandaros Seimų, tai nė
ra abejonės. Delegatų bus iš 
New Yorko, Bostono, Pittsbur- 
go, iš įvairių valstijų ir mieste
lių. žinoma, nesuvažiuos keli 
šimtai, nes daugiausia kuopų 
yra rytinėse valstijose, o iš ten 
biskj toli iki Chicagos. \

Pažangieji Chicagos lietuviai 
privalėtume viešnias ir svečius 
pamylėti ir pasimatyti. Kas ne
žino, jog mes esame vaišingi 
žmonės? Visi sako, kad taip.

Seimas darbuosis 13—14—15 
d.d. birželio, na, tai delegatams 
ir mums patiems yra rengia
mas gražus gražus banketas 
trečiadienio vakare, birželio 15

Bus puikus naktinis piknikas 
ir ristynės ateinantį šeštadienį 
Černausko darže. Risis čempio
nė mergina ir dru t uoliai vyrai. 
Atsilankykite į šį piknikų. Ben
gia jį Maruuette Manor Politi
nis kliubas.

KAZOKŲ CHORAS DAINUOS 
VĖL

Husų kazokų choras, vado
vaujamas žinomo dirigento Ser
gijaus Sokolovo, šiomis dieno
mis sugrįžo Chicagon ir rengia
si koncertui, kuris įvyks Sho- 
enhoffen svetainėj (kampas 
Mihvaukee ir Ashland avė.) 
sekmadicnyj, birželio 19-tą die
nų, 3 vai. po pietų. Bilelai par
siduoda “Naujienose’’.

Pastabelės
Aš manau, kad “Vilnies“ 

špokų drąsiai įgalėčiau vadinti 
chuliganu, nes keletas metų at
gal, kai špokas dirbo “Naujie
nose”, jis Chicagoj komunistų 
buvo neapkenčiamas. špokas 
nevadindavo juos kitaip, kaip 
chuliganais. O dabar jis komu
nistus vadina draugais 
tai nereiškia, kad 
chuliganu?

ir
Na, ar 

jis tapo

Justi TiKslas?
Apšvietimas savo vaikų? 
įsigijimas nuosavo namo? 
Linksma ir užganėdinta senatvė? 
Šis. bankas lošia svarbią rolę, kad jus 

galėtumėt įsigyt ištekliaus tiems 
svarbiems tikslams.

Kokioj tiktai formoj norėsite taupyti, 
mes galime jums pagelbėti.

SAUGUMAS pas mus didžiausias

JK SS

I CENTRAL“'“ BANK Į
1110 West 35th Street

g CHICAGO, ILLINOIS |®.

Jaunavedžių Domei

Miegamojo kambario 3 kavalkai, gražiausio darbo 
geriausio medžio. Kavalkai parsiduoda tik už $85
Mes užlaikome visokios rųšies namų rakandų, sekly
čios setų ir kitų reikalingų namams papuošimui 
daiktų.

Ateikite ir persitikrinkite musų teisingu 
patarnavimu.

z. prmEWicz
FURNITURE

1721 West 471h St.

randasišiuo laiku Chicagoj
Dramos “tėvas” ir teatrų “tė
vas”, ir abudu į vienas kitą 
žiuri kaip katinai. Vienas ant 
antro sako: “Jis ne dramos tė
vas, ate smetonlaižių tėvas“; o 
antras sako: “Jis ne teatrų tė
vas, ale karčiamų.”

Dabar žinok, katras 
tėvas yra?

kieno

Matyt yra tokių žmonių, ku
rie nepatenkinti tuo, kad lietu
viai veža munšaina į Tautiškas 
kapines, arba, geriau sakant, 
miškus prie Tautiškų kapinių, 
žiūrėkit pavydo žvilksniu, tai 
nėra ko pavydėti, nes viso ne
išveža, da lieka gana ir Chica- 
gai. O iš istoriško atžvilgio,— 
svetimtaučiai turi progos susi
pažinti su lietuviškais indijo- 
nais.

Kunigai ir komunistai turi 
didelio galvosuikio: Kunigai 
jokiu budu negali išrišti klau
simo, ar beždžionė turi dusių, 
ar ne. O komunistai nežino, ar 
smulkesni biznieriai turi pri
klausyti prie proletarų, ar prie 
kapitalistų.

Dabartiniai Lietuvos politi
kieriai nesiskaito su paprastais 
piliečas. Je skaitosi su gene
rolais. Vieni nori, kad genero
lų parėdas butų smetoninis 
nuo galvos ligi apačios, o ku
nigo Krupavičiaus šaika nori, 
kad generolai dėvėtų juodus 
marškinius ir nešiotų didelį 
kryžių ant krutinės. Katrų bus 
viršus, tai tik smailakulnis ra
si težino.

Amerikonai vienas paskui ki
tų pradėjo lėkti orlaiviais per 

i vandenynų į Europą. Ar neatsi
ras koks gudruolis su plačiais 

i batais pėsčias pareiti į Europą- 
Tada Lietuvoj paliktų tik da
vatkos, kunigai ir Smetona su 
generolais. O kiti piliečiai eitų 
pėsti per vandenynų, kur jų 
akys neša.— Pustapėdis.

Jus to norite.
Aš irgi to noriu.

Ko?
Žiūrėkit Naujienose 

birželio 15

šiuo laiku yra įteiktas Circuit 
teismui kunigo St. Geniočio 
skundas prieš klerikalų dien
raštį “Draugą.”

Skundas ir kiti dokumentai 
randasi dabar teisėjo Bush 
(kambarys 27, Pavieto trobe
sy j) žinioj.

“Draugo” advokatai — p. J. 
Vaičius (iš Boselando) ir ki
tas — svetimtautis. Iš pra
džios “Draugo” advokatai buvo, 
regis, pp. Mastauskas ir čes- 
nulis. Kunigo Geniočio inte 
resus atstovauja advokatų fir
ma Gilbert & Baker.

Kunigo Geniočio skundo tu
rinys yra esmėj toks: jis, Ste
ponas Geniotis, esąs kvalifikuo
tas kunigas. Jis esąs perdė- 
tinis bažnyčios šv. Juranos, 
kuri randasi 3462 So. Halsted 
St. Jis turėjęs gerų vardų ir 
reputacijų. Kaimynai gerbę 
jį. Bet kaltinamieji (t. y. 
“Draugo” bendrovė — Bp.), 
nors gerai žinodami jo, kunigo 
Geniočio kvalifikaciįas, blogu 
noru (wickedly) ir pikta valia 
(maliciously) norėdami jo t. 

y. Geniočio, kaip kunigo, pro
fesijai pakenkti, paskelbę že
minančias jo garbę žinias.

Viena toki žinia, pasak skun
do, tilpusi “Drauge’’ pirmadie- 
nyj, vasario 7 d., 1927 m. Ji 
ęsanti tokia:

“Išvarė lauk pasisakiusį ku
nigu I

“Pas žinomų West Side biz
nierių P. Cibulskį pereitų šeš 
tadienį į krautuvę įėjo kažkoks 
vyras pardavinėdamas kažkokį 
mašinėle rašytą laikraštuką. 
Pasisakė esąs “katalikiškas” ku 
nigas Geniotis. Pilietis Cibul
skis tokio kunigo kaip gyvas 
negirdėjo ir išvarė jį lauk. Lie
tuviai turi apsisaugoti apsime
tusių “kunigais” kolektuotojų.”

Antra žinia, kurių cituoja 
skundas, tilpusi “Drauge” ge
gužės 12 d. Ji skambanti taip:

“Po West Side baladojasi 
koks tai studentėlis atbula api- 
kakle ir sakosi esąs kunigas 
Geniotis. Katalikams verta ap
sisaugoti prigavikų.”

Kunigo Geniočio skundas sa
ko, kad tokios žinios yra skan
dalingos, pikta valia parašytos 
ir žeminančios jo garbę. Skun
de ieškoma $50,000 atlyginimo 
iš “Draugo.”

—Reporteris.

*1295 and *1345

PER du metus Peerless inžinie
riai dirbo ant šio naujo Six-60. Da
bar jis yra dėl jus v išbandymo — 
Naujas Six-60 — yra pamatiniai 
Geresnis Six.

Ir žemesnis kainoje negu kitas 
Peerless pabudavotas karas. Bet 
yra karas kuris gerai išrodo ir 
veikia.
šis naujas Peerless turi wheelbase 
16 colių. Užtektinai trumpas ap
sisukti kad ir siauroje gatvėje — 
lengva su juo įvažiuoti į tuščią vie
tą prie kampo. Lengva su juo 
išvažiuoti per susigrudimus. 
Bet kas svarbiausia jo sėdynės 
minkštos yra daug paduškaičių.
Užtektinai lengvas dėl sutaupymo 
gaso ir alyvos. Bet sunkus užtek
tinai dėl stiprumo.
žemesnis negu kiti karai kokius

Pebrless Motor Gar

matote, bet padarytas labai gra
žiai.
Veikimas jo puikiausias, motoras 
vėliausio išdirbimo ir geriausis, 6 
cilinderių konstrukcijos.
Taip vadinamas “Rose cam” ir le- 
ver padaro lengviu Six-60 dėl va
žiavimo.
Nuo pat pirmo pra
dėjimo su juo va
žiuoti ir lengva su
stoti su pagelba hy- 
draulic 4 ratų bre- 
kiais. Šis pamati
niai geresnis Six 
yra nuolatinis sma
gumas jį turėti. Nei 
vienas nei sapnavo 
apie tokį gerą karą 
už tokią mažų kai
ną. štai jis yra. 
Tiktai $1295 ir 
$1345.

Corporation ♦ citvtk

Ntlton 
Bohnalite 
Piatont

Ohit
Manufacturers of the famous 90° V-tyf>e Eight-69, tht Six-72, 

tht Sis-NO. tht Six-90 and the Sitt-60 
(Alt ir lt 11 f. t. b. ftrtorj)

Bridgeport Auto Sales
3222 So. Halsted St.
 \

PAVLAVIČIUS

a didelė r.tei-

PERMAINA BRIDGEPORT FURNITURE COMPANIJOJ

W. PICKTORMANN

3224-26 South Halsted Street

Šiomis dienomis įvyko permaina vienoj iš didžiausių Įstaigų Bridgeporto 
apielinkėj. BRIDGEPORT FURNITURE KOMPANIJA, kuri randasi prie 
3224-3226 S. Halsted Street, Chicago yra korporacija, jkorporuota ant ka
pitalo sumoje $1,000,000.00. P. J. Janeliunas, kuris turėjo didelę dalį serų 
šioje korporacijoje, perdavė savo dalį ir pirkėjai pp. J. Pavlavičius ir K. 
Zuraitis dabar tampa nauji savininkai, drauge su p. W. Picktorm^n šios di
delės jstaigos. Advokatas A, A. Olis atliko legalį darbų šiame reikale.

Nauji savininkai yra gerai žinomi ir turi daug draugų tarpe lietuvių 
Chicagoje. p. W. Picktorman turi keliolikų metų patyrimo šiame biznyj. 
Jis pradėjo dirbti kaipo pardavėjas rie Klein komunijos daug metų atgal, 
p. Pavlovičius pradėjo biznį Bridgeporto apielinkėj apie 15 metų atgal, ir 
vėliau buvo savininku Bridgeport Furniture kompanijos. Dabar gryžda- 
mas į tų biznį p. Pavlovičius su W. Picktormann įvykins daug pagerinimų, 
idant geriau ir pigiau patarnauti lietuviams pirkėjams, p. K. Zuraitis yra 
senas Bridgeportietis, mėgiamas visų kaipo teisingas ir doras biznierius. 
Jis valdys “Collection” skyrių šiame biznyje.

Su gabumu ir pasidarbavimu Šių trijų vyru ....  -
tis Bridgeport F. K. ir mes linkime jai gražios kloties,

K. ZURAITIS
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PINIGAI TELEGRAMŲ
Į LIETUVĄ

Išmokama Amerikos Do
leriais į 4-5 dienas.

Musų Kainos
$5.00 kainos
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 
. 11.25 
. 16.35 
. 21.45 
.. 26.55 
. 36.70 
. 51.90 
. 77.50 
103.00 
204.50 
306.00 
407.50 
509.00

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

Roseland
AušrosPereitą antradienį 

knygyne įvyko Lietuvių lin- 
provement and Benefit Kliubo 
mėnesinis susirinkimas. Narių 
atsilankė mažai, tur būt iš 

i priežasties šilumos. Išklausyta 
Ireportai valdybos ir įvairių ko-

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

METROPOLITAN 
STATE BANK

2201 W. 22nd Street 
Chicago, Ilk

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

valandą vakare

sirinkimas butų sušauktus at
virutėmis, jisai bus pusmetinis. 
Kiekvienas narys turėtų būti
nai atsilankyti.

Susirinkimas buvo ramus, 
šio kliubo susirinkimai visi pa
vyzdingi. Nors kliube priklau
so katalikų, laisvamanių ir ke
li raudonieji biznieriai, bet 
kuomet neduodama valia rau
doniems biznieriais įsigalėti, 
susirinkimai esti visada ramus. 
Ir kitos draugijos turėtų vak- 
tuotis raudonųjų biznierių, nuo 
jų užmačių užkariauti draugi
jas. Kur jie turi draugijas 
užkariavę, ten susirinkimuose 
visada betvarkė, o kur bet va r-

misijų. Iš jų pasirodė, kad kliu- įen negalima gauti narių 
bas šiame laike stovi 1 prirašyti ir prisirašiusieji retai
finansais, ligonių nėra. Prie, |ankosi ant susirinkimų, 
išvažiavimo dar nesirengė to- _ Kliubietis.
dėl, kad yra laiko apie du mė-i 
nėšiai. Nauja konstitucija dar 
nespausdinta, pas kliubiečius 
yra dar mintis, kad kada nors .į^ivo priešingi joms 
bus galima suvienyti pašalpines ■ ž(l(jžju> 
draugijas ię kliubus. Jų nuo- l“surDrj 
mone, jeigu pasisektų suvieny
ti pašelpines draugijas ir kliu-1 
bus, tada tokia konstitucija 
butų nereikalinga, kokią 

įkliubas pasigaminęs, tik 
nespausdinta.

Apkalbėta, kad sekantis

Pradžioje rengimo 
partės” raudonieji

“surprise 
biznieriai 

viešai h
įsigalėjo 

yra, kuo

Grant Works Pharmacy
1847 West 48-th Street

Esu baigęs mok 
slą Idiana uni- 
versite. Esu re- 

| gistruotas ap- 
tiekorius ir tu- 
r i u daugelio 
metų patyrimą.

Išpildau visus 
receptus sąži
ningai ir atsar
giai už pigiau-

|
ną.

, vo
sus 
rie
komi 
siose aptiekose. Rekomenduoju gy

I duoles ir duodu patarimus. Atei 
kitę ir persitikrinkite. Visi busi
te užganėdinti.

Saugioji spinta (šėpa) brangme- 
nėms pasidėti atidaryta kasdien 
nuo 8 vai. ryto iki 9:30 vakaro.

J. MALACHOWSKAS

. Bet kuomet 
surpraitizmas”, tai 

met vis tankiau
■-77 rengimai “surprise partės’’, tai 

- * ir raudonieji biznieriai pradėjc 
tur! rengfj “surprise partės’’ patys 
dar sau ir kitiems. Viešai ir žodžiu 

nesipriešina “surprise par- 
su'l*tėms”, bet dar agituoja, kad 
 lankytųsi. Daro raudonąjį biz

nį po “surprise partės” vardu. 
Tą jau nevienas pastebėjo, 
kad jie viešai ir žodžiu agituo
ja už “surprise partės”. Paga- 

Birželio mėnesis yra jauna- liaus, M. Bacevičius Kensing- 
marčių mėnesis. Kiekviena tone “surprise partėse” ir kal- 
protinga motina prirengia Lėti išmoko. Dabar jo sekėjai 
savo dukterį prie naujo gy- pasakoja, kad jis pasidaręs 
venimo ir bando savo duktė- karšus kalbėtojas. Partija ren- 
rei perduoti ką ji pati yra «6 įam Pavasarį arba vasarą 
pergyvenusi savo praktikoj,- maršrutus. Tik sekėjai jo ir 
Ir žinoma, “sveikata yra egah sakyll, kąd j.sai garsus 
brangesnė, negu deimantas” | Pasl<Ia>« lS S11‘-

» ’ ® ; pnSe partės , o ne protaujan
tys darbininkai. Toks kalbėto
jas vieną mislija, o kitką sa
ko.

PRISIRENGIMAS PRIE 
NAUJO GYVENIMO

A. L. T. Sandaros Seimas
Amerikos sandaricčiai, tai 

Lietuvos valstiečių liaudininkų 
draugai, laikys seimą pas mus 
chicagiečius birželio 13—14 15 
dienomis, Lietuvių Auditorijoj.

• Chicagos Sandaros kuopos 
bus skaitlingai atstovais prisi
dėjusios, ant kiek jau yra ži
noma. Seimas bus svarbus ir 
Įdomus, nes apart politinių 
klausimų, Lietuvos ir kitų, tu
rėsim pažiūrėti į nekuriu neva 
“didelių patriotų” neteisingus 
prikaišiojimus Sandaros orga
nizacijai ir jos organui.
Bet kaip sandaricčiai užbaigs, 

tai gal vėliau pamatysime. Pa
žangiajai liaudžiai yra svarbu 
matyti, kad Sandara išlaikytų 
dabartinį savo nusistatymą lin
kui smurto ir jo gynėjų.

Sandaras banketas
Trečiadienio vakarą, birže

lio 15 d., yra rengiamas šeimi
nis bankelis Lietuvių Auditori
joje. Prie to, man rodosi, visi, 
kas galime, privalėtume ateiti 
ir susipažinti su gerh. svečiais 
iš įvairių Amerikos lietuvių ko
lonijų. Dar svarbiau, tai kad 
mes chicagiečiai turime savd 
garbę palaikyti — vaišingumą. 
Vakaras vistiek bus fine. Prog
ramas — trumpas, tik musų 
žvaigždukė Zosė, p ia Krasaus
kienė, padainuos, šVečių bei ki
tų žymių darbuotojų kalbos 
bus trumpos, o paskui šoksime.

Vaidilų Brolijos Ainis.

Įchevrol^

Kodėl Chevrolet gali pasiū
lyti tokius puikius karus ir 
tokiomis nepaprastai pigio-

mis kainomis!
suteikia galimybes laimi daug 
sutaupyti, kaip supirkime ža
lio materiolo, taip ir išdirbi* 
nėjimo procese.

Tuos sutaupymus Chevrolet 
atiduoda pirkėjams suteikiant 
dolerio vertės tavorą už dole
rį visoj istorijoj automobilių 
industrijos.

Atsilankykit į musų parody
mų kambarį ir apžiurėkit 
Chevrolet modelius— jus tuo
met dasižinosit kodėl tūkstan
čiai pirkėjų pasirenka Chev
rolet kasdie!

Tiktai kuomet jus žinosite 
faktus apie Chevrolet Motor 
Company, ar tai galima su
prasti, kaip Chevrolet gali pa
siūlyti tokius puikius karus ir 
tokiomis pigiomis kainomis. 
Galinga General Motors Kor
poracija remia Chevrolet Mo
tor Kompanijų savo dideliu 
ir begalo dideliu išpardavinė
jimu karų. Dvylika didelių 
Chevrolet dirbtuvių yra pri
rengtų moderniškiausiomis 
mašinomis kokios tiktai yra 
žinomos inžinerijos mokslui... 
didelis išdirbinėjimo skaičius

i /
Chevrolet turi lietuvių departinentą. 
pas kitus Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo.

Kuomet jus atsilankysit pas mus ar

The Imperial $*7Qn 
Landau . •

The Touring 
or Roadctcr 525.
TheCoach »595
The Coupe *625
The 4-Door 
Sedan • • *695
The Sport 
CabrioLet > *715
The Landau *745

H*TonTruch •'lOC
(ChoMil onfc)

1-TooTruck 
(ChaMUonb)

Ali prices f.o.b.FDnt.Mkh.

Laikau sa- 
aptiekoj vi- 
(ialykus, ku 
tik yru lai- 

didžiau-

ĮGALIAVO PASKELBTI 
STREIKĄ

XXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
M 
H
M

H 
M

H

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

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

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS'*’, augalais gydyties, 
Kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO. ILL.
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Ji pataria savo dukterei, kad 
Trinerio Kartusis Vynas 
yra tokios gyduolės kurios 
visuomet turi rastis namuo- 

ise. Jos pagelbsti virškini
mui, pataiso prastą apetitą 

[ir prašalina užkietėjimą.
Skilvio trubeliai padaro ju
mis pusiau sergančiu, ner- 
vuotu ir gadina visą šeimy
ninį gyvenimą. Trinerio 
Kartusis Vynas niekuomet 
neapvilia. “Pittsburgh, Pa., 
gegužio 12, 1927. Aš labai 
esu užganėdintas iš pasek
mių ir rekomenduoju Trine
rio Kartųjį Vyną visiems 
kenčiantiems nuo skilvio 
trubelių. August Wagner.” 
Gausit visose vaistinėse ir 
pas gyduolių vertelgas. 
Sampeliai prisiunčiami po 
gavimo 15c per Joseph Tri- 
ner Companyy, 1333 S. Ash
land Avė., Chicago, III.

Vieną kartą Strumilo sve
tainėje jis pasakė: tik pamys- 
likite jei fašistai įsigalėtų Lie
tuvoje, tai jie Pilsudskį perkel
tų į Varšuvą. Bet nepasakė, 
kur Pilsudskis pirma buvo. 
Daug butų galima paduoti pa
vyzdžių, klaidingai pasakytų. 
Kuomet jam apie tai primink, 
tai tuoj pyksta, neprisipažįsta 
prie klaidų. Sakosi esąs neklai
dingas Koselande, kaip popie
žius Kyme. Kaip aš jį pažįstu 
per daugelį metų, jisai buvo 
nuprogresavęs iki tam tikro 
laipsnio, o dabar pradėjo pro
gresuoti į atbulą pusę. Čia bus 
kaltas burdas. Ar partija nega
lėtų jam parinkti kitokį burdą?

Zonės gengė sakydavo, kad 
fašistams jie esantys didžiau
si priešai. Bet kuomet įvyko 
šimučio prakalbos West Pull- 
mane, jos gengės narys aprašė 
prakalbas “iežednevnoj”. Tame 
aprašyme matos, kad jie kon
kurentai yra fašistams, o ne 
priešai. Taip pat kaip “surpri
se partėms.”

Chicagos gatvekarių darbi
ninkai referendumo balsavimu 
įgaliavo unijos viršininkus pa
skelbti streiką, jeigu kitaip ne
galima bus priversti samdyto
jus išpildyti darbininkų reika
lavimus. Už paskelbimą strei
ko paduota 11.951 balsas, prieš 
— 162 balsai.

Dellvered Frlcea
Ttiry Indode ImmM 

JUngand financla* 
chargaa avallaNa

r
L’

Nlichigan Avenue Chevrolet Co
2234 So. Michigan Avė., Chicago

Didelis Išpardavimas Lotu
BIRŽELIO (JONE) 11 ir 12 SOBATOJ IR NEDELIOJ

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

% akro dydžio Lotus, iš pirmų rankų, stačiai nuo savininkų, su puikiais lapotais medžiais miško. Aukšta 
čion pat arti prie namų.ir

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgą laiką aš sirgau ir tik buvau suvargęs, nuslabęs, kad 

net ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau tai visą daktarams 
Mane kankino vidurių nedirbi- 

mas pilvelio nuslabnėjimas, skil
vio nemalimas ir nervai; skaudė
davo galva, po krutinę, strėnas 
ir t. t. neturėjau apetito ir ne
skanius atsirūgimus; abelnai bu
vau visai suvargęs.

Matydamas, kad niekur negau
nu pagelbos, ėmiau tyrinėti pats. 
Ir man tiek pasisekė sukasti vai
stus, vardu SALUTES BITTER- 
IS VYNAS ir j 6 mėnesius pali
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar 
ir išmokėdavau, ir buvau pristy- 
gęs vilties, kad bepasveiksiu.

taipgi yra tūkstančiai Žmonių pa-

DabarPirmiau

I

I) čionai aš pasirodau visuomenei;
K sveikę nuo SALUTES BITTERIO VYNO ir dėkavoja jo Geradėjystei. £ 

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai H 
•> naudokite SALUTES BITTERJ ir jums suteiks sveikatą, audrutins g 
■ vidurius ir prašalins galvos, pokrutinSs ir strėnų skaudėjimą ir abel- S 
E 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 j; gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip $ 
į-', aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonkų 
E $9.00. Siunčiant į kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bon- 0 
g kų $11.00. 8
E Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau- 0 
E ti, tai reikalauk tiesiai iš Salutes Manufacturing Co. Taipgi norė- $ 
I darni greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 0 
t-', padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiusi- $ K me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.
g PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit taip: E 
| SALUTES MANUFACTURING CO. 1 
P 616 W. 31st Street Chicago, III.,Tel. Boulevard 7351 «

Čia buvo vietinėj lietuviškoj 
bažnyčioj 40 valandų klūpoji
mo pamaldos. Kuomet parapi- 
jonai lankydavos ant pamaldų, 
niekur nematė kunigo Lapelio. 
Nežinia, kur jisai staiga pra
puolė. Daug yra spėliojimų ir 
kalbų apie jį. Ot laikai užėjo: 
ne avis prapuola, bet piemuo. 
Senis kunigas koks laikydavo 
mišias, užmiršęs skaityti. Ilgų 
laiką imdavo kol atlaikydavo 
mišias. Ir vaikučiai pasakoda
vo, kad tokiam seniui neverta 
užsiimti laikymu mišių. Daug 
parapijonų lankydavos ant pa
maldų, bet iš pamaldų parėję 
kuogreičiausia smukdavo į san
dėlį prie munšuino. Nežinau, ar 
munšainu jie tikėjosi griekų 
atleidimą gauti greičiau, negu 
pamaldomis. —Darbininkas.

Mes padarėm, kad butų 
dėl jūsų lengva.

Tai sveikata ir turtas. 
Žiūrėkit Naujienose 

birželio 15

sausa ir sveika vieta gyvenimui
Biznio Lotai

Ant 87-tos gat. ir Archer Avė. 
gatvekarių linijos, geri kampai bile 
kokiam bizniui. Parsiduoda tik po 
$30 ir $50 pėda, lengvais išmokėji
mais.

Cieli blokai 5 akrų dydžio, su dide
liu mišku, tinkami Pikniku Daržams, 
parsiduoda specialiskai 
vais išmokėjimais.

Rezidencijoms
Sveikam gyvenimui

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

Kiti Lotai parsiduoda tik po $300 . 
su $100 įmokėjimo, likusius po $10 į 
mėnesį. Su visais parankumais .kai
po: gatveliariai, geležinkelio stotis, 
cementiniai bulvarai, mokyklos ii 
štorai.

Bile kas gali išplanuoti Subdiviįio- 
ną, bet tik gamta gali užaugint to
kius medžiu^.

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

pigiai leng-

Lotai 
ant aukštų

S. P. KAZWEDL
' s.

Subdivizino Ofisas
ARCHER AVĖ. & SPRING ST 
P. O. Willow Springs, III.

P. KAZLAWSKI
(Žemės Savininkas)

Chicagos Ofisas
6312 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. Prospect 2102



šeštadienis, Birž.'lL 11, !>'? NATOTENU5, CfileaffJ, TU.
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

naujoj vietoj
DR. VAITUSH

optometristas

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAI
Palengvins akių {tempimą, kuria 

esti prioLastimi gaivos skaudSjimO. 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų 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. Spccialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 13 iki J vai. p. p

4712 So. Ashland Avr
Mridevard 75>r

STANISLOVAS 
J AKSTINAVIČIŲ S

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 8 dienų, 4:30 valandą 
ryte, 1927 m., sulaukęs 52 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Pompenų vai., Biržių apskr., 
Amerikoj išgyveno 22 metu, pa
liko dideliame nuliudime 5 sū
nūs, vyriausias 28 metų, o jau
niausias 15 metų, du švogerius 
Antaną Kazakevičių ir Julių 
Norvilą. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1906 S. Union Avė.

Laidotuvės jvyks birželio 13 
dieną, 9:30 vai. ryte iš namų j 
Apvaizdos Dievo parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas j Sv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. S. Jakštinavičiaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Sūnūs ir švogeriai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus & Co., Telefonas 
CanaJ 3161.

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

GKABORTUS
Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale, visuomet 
esti sanžiningas ir 
nebrangus, todėl kad 
neturimo išlaidų Už
laikymu skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAWiGZ '
Lietuviu Graborias 
ir Balz<iunuotojaą 

2314 W. 23 r d Place 
Chicago, III.

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
1605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. I^afayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero

Tel. Cicero 8794 ir 8094 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blrd. 3201

J, F. RAD74US
Pigiausias Lietuvis 

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

OFISAS:
668 W. 18th St.
'i ei. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4053

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kai v Naujienos.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų 

Oi, J. W. Beaudatte 
VIRŠUI ASŪLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

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

liol nuo 2:30 iki 4:30 po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Mambai! Blvd.

TELEFONAS CRAWFORD 1481) 
i KT F, FONAS CANAL 9464

a + a
PETRONELft NAUSIEDA, 

po tėvais Rakauskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 10 dieną, 1:45 valandą 
po pietų, 1927 m., sulaukus 34 
metų amžiaus, gimus Kauno ve
dybos, Tauragės apsk., Žigaičių 
parapijos, Balčių kaimo. Išgy
veno Amerikoj 17 metų, paliko 
dideliame nuliudime vyrą Anta
ną, 2 sūnų: Antaną ir Joną, 
dukterį Petronėlę, seserį Roz. 
Petrošienę, brolį Ant. Kuišį ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 317 VV. 52 PI.

Laidotuvės įvyks utarninke 
birželio 14 dieną, 8.00 vai. ryto 
iš namų j Šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčią, West Pull- 
man, III., kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bjis nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. P. Nausieda gi
minės, draugai 'ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Vaikai, Sesuo, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

A + A
SIMONAS ZARANKA,

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 10 dieną, 12:30 valandą 

Q dienos, 1927 m., sulaukęs 42 
I metų amžiaus, gimęs Kiaukių 

kaime, Šilalės vai., Tauragės 
I apskr., gyveno Amerikoj 4508 
3 So. Paulina St., paliko didelia-
■ mc nuliudime pusbrolį Kazimie- 
1 rą Leščiauskį. Kūnas pašarvo-
■ tas, randasi 1646 W. 46 St.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
birželio 13 dieną, 10 vai. ryto iš I namų bus nulyydėtas į Tautiš- j kas kapines.

Visi A. A. Simano Zarankos J giminės, draugai ir pažįstami 
7 esat nuoširdžiai kviečiami daly

vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbrolis Kazimierus,
Leščiauskas ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius L J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

A f A
JUOZAPAS WANAGAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 9 dieną, 9 valandą ryte, 
1927 m., sulaukęs 34 metų am
žiaus, gimęs Vilniaus rėdyboj, 
Švenčionių apskr., Milagienių 
parapijoj, Jodagalvių kaimo. Iš
gyveno Amerikoj 17 metų, pa
liko* dideliame nuliudime moterį 
Emiliją, po tėvais Bernotaitę, 
dvi dukteris: Oną ir Dorotą, sū
nų Juozapą puseserę Julijoną, 
svogerį Julijoną čekutį ir gimi
nes, o Lietuvoj tėvą, brolį ir dvi 
seseris. Kūnas pašarvotas, ran
dasi, 9326 Cottage Grove Avė., 
Burnside, UI.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
birželio 13 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas į 

, Tautiškas kapines.
Visi a. a. J. SVanagaičio gimi

nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai, Pusseserė, 
švogeris ir Giminsė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Virginia 0777
IT PAYS WITH

SIGNS
TO ADVERTISE

See L. Lange
4104 Archer Avenue 7

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Daugiau ktiip 900 mokinių pa
baigi' pradinių mokyklų mokslų

Penkiolika Cicero viešųjų 
mokyklų (publi# school) perei
tą savaitę turėjo apvark- 
ščiojimus. 940 pradinių 
mokyklų mokinių — ber
niukų ir mergaičių — užbai
gė jose mokslą. Apie 800 iš 
baigusiųjų rengiasi stoti j auk- 
štesnėją mokyklą (high sehool).

Prezideptas, i>n^ Frank J. 
Petru, kuris tarnavo mokyklų 
tarybai per paskutinius 11 me
lų, pasirūpino surengti pabai
gusiems (sioms) mokslą ir jų 
tėvams, o taipgi mokytojams 
bei mokytojoms ir mokyklų 
samdininkams pikniką ir išva
žiavimą. Vietž: Forest Pre
servus. Piknikas įvyksta šian
dien. Bus įvairių žaismių ir vi
sokių prizų grieš taipgi mokyk
los benas, kuris, susideda iš 300 
ypatų.

Sekami asmenys yra mokyk
lų tarybos nariai:

Frank J. Petru, prezidentas; 
Stanley LaszeAvski, sekretorius; 
nariai: John Kubecek, John 
Blazek, Michael Solar, Frank 
W. Zukovvski, Hugh E. Arm- 
strong, Joseph S. Idziaszėk; 
George W. Schvvbel — su
perintendentas.

Cicero turi penkiolika pra 
dinių mokyklų. O skaičius- mo
kinių, kukančių jas, siekia dau
giau kaip 8,000. i

North Side
—-- —

Nenorima svetimos garbės

Birželio 7 d., “Naujienų” lai
doje buvo aprašytas North Si- 
dės Draugijų Sąryšio išvažiavi
mas tūlo p. “Korespondento”. 
Viskas butų O K. bet turbut ne
viskas p. “Koresp.” buvo žino
ma, kadangi pasakyta: “Jauni
mas čia smagiai žaidė ir šoko,, 
griežiant ‘Humboldt parko ar
monikai’ Įgytai kooperacijos pa
matais”.

Aš kaipo Humboldt parko gy
ventojas pasakau, jog 'musu ko
lonija į tokį biznį nėjo. Tikrai 
yra visiems žinoma, jog tai įsi
gijo Nevados gatv. ir jos apie- 
linkės gyventojai, ir todėl ta 
garbė priklauso ne Humboldt 
parkiečiams, bet Nevados pilie
čiams. Tarp šių dviejų kolonijų 
yra tarpas keleto mylių, ir pc 
vienu vardu negalima užvardin
ti.

—Humboldt Purk Gyventojas.

Laimėjo $50,000 už sulaužymą 
dešinės kojos ant traukinio

Kaipo atlyginimą už sulaužymą 
dešinės kojos, V. ('. Dunn, 23 me
tų amžiaus, 351 West 22 St., lai
mėjo $50,000 vakar. Tą nuospren
dį padalė jury, Supcrior teisme 
prie teisėjo John W. Priehs. Nuo
sprendis padarytas prieš Bork 
Lsland keležinkelį. Dunn buvo iš
mestas iš suburbau traukinio Sept. 
17, 1925, kuomet ėjo iš vieno va
gono į kitą. Jo dešinė koja liko su
laužyta ir reikės koją nupjauti že
miau kelio. Dunn buvo pasisamdęs 

advokatą Charles C. Spencer,
155 N. Clark St. 
Room 1315—16

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

M. J. Pleikio paveikslai 
vėl parodoje

Nors ir daugiau mes turime 
dailininkų, bet jų kuriniai ne
sirodo svetimtaučių tarpė. Dail. 
M. šilcikio paveikslai gi nuola
tos eina per parodas. Dabar at
sidarė The Art . Studentą’ 
I.eatęuc draugijos paroda Dai- 

k"s Institute, kuriai Šileikis pril 
klauso. Praeitą pavasarį šios 
draugijos parodoje Šileikis ap
teikė pirmą prizą už geriausią 
grupę paveikslų.

Tarp kita ko Dailūs Institute 
dabar tęsiasi Instituto mokyk
los mokinių darbų paroda. Pa 
rodą yra labai įvairi ir graži.

Paroda užsidarys liepos pra
džioje. —Reporteris.

Bridgeportas
M. J. Kiras Real Estate 

& Improvement Co..

Sakoma: darbai aiškiau kal
ba, negu žodžiai. Šis pasaky 
nias ypač tinka p-nui M. J. 
Kirui ir jo vadovaujamai įstai
gai — M. "J. Kiras Beals Estate 
& Improvement Co., 3335 So. 
Halsted St. štai keletas fak
tų:

Visi namai, kuriuos kalba
ma įstaiga pastate, yra par
duoti. Žemiau paduodama ke
letas p. Kiro pastatytų namų 
adresų ir tų namų pirkėjų var
dai:

3205 Auburn Avė., J. Alijau- 
skas. /

3207 Auburn Avė., Adomas 
Vertelka.

3209 Auburn‘ Avė., Harry 
I larvey.

3211 Auburn Avė., J. Stukas. 
3217 Auburn Avė., D. Astrau
skas.

3362 Auburn Avė., D. Stuč- 
kis.

3364 Auburn Avė., J. Budre 
vičia.

935 West 34th S L, Bronis 
Sinkevičia. ‘

Teko matyti„kąi kurie šių 
namų ir reikia atiduoti statyto
jui kreditas: jie skiriasi žymiai 
nuo savo kaimynų. Kuo sky- 
riasi? Tvirtumu ir geru staty
tojų skoniu. Viduj neteko bū
ti. Bet jeigu statytojai kreipė 
tiek domės į išorinę namų iš
vaizdą,’ j materįolo gerumą ir 
gražumą, galima ne abejoti, 
kad vidus, kur žmonės gyvena, 
yra ištaisytas nei biskį ne pras
čiau. Pagalios tas faktas, kad 
visi p-no Kiro statyti namai y- 
ra parduoti, gerai liudija už 
juos: šiandien niekas užsimer
kęs namų neperka.

Bet suminėti aukščiau namai 
blanksta, yra tik šešėlis trobė- 
s'io, kurį p. Kiras baigia staty
ti ant Lowe Avė., adresu 3403 
5-7.

Tai bus septynių butų apart- 
mentinis namas. Iš oro pusės
— tai ne apartmentinis namas'; 
tai — palocius. Ir praeivis ne- 
noroms sutoja ties juo, prade
da teirautis: Kas stato? Kam 
stato?

šitokį klausimą uždavė ir Re
porteris — kaip vėliau paaiš
kėjo —r pačiam p-nui Kirui.

—Ar ne perdaug puošnus 
trobėsis kaip šiai apielinkei?— 
paklausė Beporteris.

Triobcsis dar nepastatytas, 
o jau butai išduoti nuomon
— atsakė p. Kiras. Įeikime vi
dun, ir tamsta suprasi kodėl 
jau dabar jie paimti nuomon.

Įėjome vidun. Ko norima iš 
moderninio apartmento? At
sakymas: daug ko, bot tur būt 
ypatingai reikalaujama saulės 
šviesos, linksmos išžiuros, dai- 
Iuiym) ir rasi labiausia — tokių 
kambarių, kurie reikalautų iš šei
mininkių juo mažiau triūso tin
kamam jų užlaikymui. Vi
siems šiems reikalavimams kal
bamas namas atsako juo pil
niausia. ■: ■

B-nas Kiras, teko patirti, 
planuoja artimoj atdityj už
pirkti didelį žemės plolą ir pa
statyti visą eilę rezidencijų ir 
apartmentinių namų su krau
tuvėmis ir ofisais. —Reporteris.

Socialistu Partijos Pre
sas Piknikas

Socialistai turėjo giliukį gau
ti svarbiausiuoju kalbėtoju sa- 
vo presos piknike birželio 19 
dieną draugą Danielių N. 
Hoan’ą, Milvvaukee miesto ma- 
yorą. Antrasis kalbėtojas bus 
Georprc R. Kirkpatrick. šito
kiems dviems, žinomiems visoj 
šaly, oratoriams pasižadėjus 
kalbėti yra užtikrinimo, kad 
žmonių kalbamame piknike bus 
daug.

Bet to neužtenka. Mes lietu
viai privalome iš savo pusės 
pasidarbuoti: privalome patys 
piknike būti ir savo draugus 
pakviesti. Nusitarkime, pada
rykime pasiryžimą sutraukti 
juo didesnę minią į Rivervicvv 
Parką sekmadieny, birželio 19 
dieną.

Įžangos biletai — 30 centų 
ypatai. Keturi biletai už $1.00. 
Užsisakykite, nusipirkite bile- 
tus.

Draugai, juk atsiras jūsų 
tarpe ne vienas, kuris galėtų 
pardavinėti šio pikniko tikėtus. 
Pasiimkite jų pardavinėti. Ti
kėtų pardavinėjimui galite 
gauti “Naujienose”, 1739 So. 
Halsted St., arba socialistų 
partijos buveinėj. Tik patelefo
nuokite: Haymarket 2010.

LSS. VIII Rajono kviečia
mas dainuos Pirmyn choras. 
Kalbės lietuviškai “Naujienų” 
Redaktorius drg. Grigaitis.

Bridgeportas
Jaunas p. Bamašauskas, tu

rįs Ramsan Tire shop ties 34 
ir Halsted gatvėmis, išvažiavo 
“honey moon” kelionėn į Mi- 
chigan valstiją. Grįš Chicagon 
į porą savaičių.

LIETUVIŠKOS TAUTIŠKOS 
KAPINĖS

Sekmadienį, birž. 5 d., įvyko 
Lietuvių Tautiškų kapinių tru- 
stisų susirinkimai Vienas 
svarbiausių nutarimų tos die
nos yra teks: nutarta atmokėti 
skolos $1,000 E. H. Wunder- 
lich’ui už pirktą žemę kapi
nėms. Buvo paaiškinta trusti- 
sams, kad reikia pasistoroti 
kontraktorių kėlimui trobų ant 
naujai pirktos žemės. Nutarta 
tą darbą atlikti ateinantį rude
nį. Komisija pranešė, kad bė
gyje trumpo laiko kapinės da
vė keturių neturtėlių palaidoji
mui žemės veltui.

Iš kapinių dienos, gegužės 
30-tos, komitetas, kuris rengė 
visą programą tai dienai, paaiš
kino, jogei du kalbėtoju, kurie 
buvo kviesti ir buvo užtikrinę 
būti, tą dieną, visai nedavė 
pranešimo, patys neatsilankė 
ir dėl to pasidarė daug nesma
gumo prasidėjus programui.

Aukos tos dienos kapinėms 
sieke virš $600.00. Tai pasiro
do, kad visuomenė remia kapi
nes ir atjaučia jas kaipo lais
vą įstaigą. —A. Booben.
-------------- r------------------------
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Announcements
Pranešimai

Rytmetinės žvaigždės pašaipiais 
ir pasilinksminimo kliubas rengia 
šaunų išvažiavimą į Jefferson gi
rias nedėlioj, birželio 12 d. Visus 
lietuvius kviečiame atsilankyti. Bus 
žaismių, lietuviška muzika, prie to 
dar visokių skanių užkandžių, šir
dingai kviečiame. —Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašęlpos susirinkimas 
atsibus nedėlioj,' birželio 12 d., Ma- 
sonic Temple svet., 1547 N. Leavitt 
st. Pradžia 1 vai. po pietų, šiame 
susirinkime bus priimta pataisyti 
paragrafai konstitucijos. Taipgi na
riai malonėkite susirinkti laiku.

' X. Saikus, rašt.

Garfield Park L. V. ir M. P. 
Kliubo pusmetinis susirinkimas 
įvyks nedčlioj, birželio 12 d., nau
joj svetainėj — Three Sisters Res- 
taurant, 3929 W. Madison st., 1 vai. 
po pietų. Malonėsite visi atsilan
kyti. Yra daug naujų apsvarstymų.

Karšt. 
___________ __ #

J)r-ja Lietuvos Vėliava Am. No. 1 
laikys savo pusmetinį susirinkimą 
birželio 12 d., 1 vai. po pietų, Da- 
vis Sąuare parke. Nepamirškite 
draugai ir draugės atvykti į susi
rinkimą, o bus pertraukų'mitingai 
3 mėnesius, kad nebūtumėt suspen
duoti. —J. Dabulskis, sekr.

7
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Announcements

Pranešimai
Amerikos Lietuvių Piliečių Poli

tikos Kliubas laikys savo pusmeti
nį susirinkimą 13 d. birželio, 7 v. 
vakaro, Strumilos svet., 158 E. 
107 st. Visi kliubo narini būtinai 
turit pribūti, nes bus svarbių svar
stymų. —W. Kristopaitis.

18-ton KatvČH tipielinkė. — Jau- 
ntiolių SLA 129 kuopos paskutinės 
pamokos šiame sezone atsibus H 
dieną birželio, J. Savicko svetai
nėj, 1900 S. Union avė., 2:30 vai. 
po pietų. Mokytoja p-lė Bigeliutėz 
Taipgi turėsim ir ice crcam už
kandžių. Visi nariai bukit laiku.

Komitetas.

Roseland. — Nedėlioj, birželio 
12 d., kaip 3 vai. po pietų, Palmer 
Park, tarpe 111 gatvės ir 113 gat
vės, kampas Indiana avė ir South 
Park Avė. Loš base bąli Golden 
Stars’ su Lietuvių Rockford tymu. 
Lietuviai mylinti base bąli turėsi
te progą pamatyti gerą žaidimą. 
Kviečia Golden Stars Kliubas.

Draugystės Dr. Vinco Kudirkos 
priešmetinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny!, birželio 11 d., 8 vai. va- 
kere, M. Meldažio svet., 2244 West 
23rd Place. Malonėkite visi nariai 
susirinkti, nes bus svarstoma daug 
labai svarbių dalykų <lel draugys
tės labo. —A. Kaulakis, nut. rast.

Personai
Asmenų Ieško.

IEŠKAU pusseserės Barboros Ba
ranauskienės (Karabiniutės). Paeina 
Šunkepių kaimo, šidlavog vai., Rasei
nių apskr., Gyveno Ansemy, Conn. 
Meldžiu atsiliepti, ar žinnačių praneš
ti. Svarbus reikalas. Busiu dėkingas. 
Frank Labakošin.skas, 1109 W. Van- 
derver St., Taylorville, UI.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

PAIEŠKAU vyrų ar merginų, 
apsipažinusių gerai su Chičagn ir 
vartojančių keletą kalbų. Smulkme
nas sužinosite kąsdlen.

P. CONrtAI) STUDIJOJ
13130 S. Halsted St.

REIKIA 25 VYRU IR
15 MOTERŲ

8 valandų darbas, švarus ir leng
vas, apmokama kožną vakarą. At- 
sišaukit panedėlyje ir utarninke, 
birželio 13 ir 14 d. prie lietuvio 
supretendento.

506 So. Wabash avė.
Room 521.

Help Wanted—Female
_______ Darbininkių Rgiki»  
REIKALINGA jauna mergaitė, mo

kanti gerai angliškai kalbėti, dirbti 
restorane už veiterką. 1022 W. 14th 
PI. Tel. Canal 0825.

REIKALINGA tuojau patyrusi 
veiterką. Atsišaukit \Vhite House 
Bestaurant, 1608 W. 63 St.

Help Wanted—Malė
________DarbininkųReikia

REIKIA pirjnarankio ir antra- 
rankio bekerio prie bisketų. 125 S. 
13 Avė., Maywood, UI.

AMBITINGI VYRAI IR 
MOTERYS

Mes dar turinje labai puikių 
progų dėl pasiūlymo lietuviams 
vyrams ir moterims. Patyri
mas toje šakoje nebūtinas, nes 
musų planas ir nurodymai aiš
kus toje šakoje biznio ir su
teikia progos bile kokiam vy
rui arba moterei likti kompe- 
tentišku toje šakoje į trumpą 
laiką.

Ar jus turėjote kokį real 
estate patyrmą ar ne — jei 
tik galit trumpai ir aiškiai iš
aiškinti reikalą ir padaryti su
tartį, kad musų managerius 
galėtų atsilankyti ten— tai vis
kas kas reikalinga veikti. Jei 
jus turite 23 metus amžiaus ar 
daugiau ir gyvenate Chicagoj 
3 ar daugiau metų, jei švariai 
atrodote ir norit tikrai pasidar
buoti — galima derėtis iš $100 
kad jus galit dirbti 30 dienų ir 
uždirbti nemažiau $350. Mano
te, kad aš bhifuoju? Todėl at
siliepkite ant7šio skelbimo ir 
pasirodykit.

Atsilankykit ir sužinokit vis- i 
ką apie tai, prisidėkit prie j 
musų linksmios šeimynos ir 
uždirbkite daug pinigų. Jums 
reikės pardavinėti žemę, dėl 
kurios nereikės sarmatytis, že
mė kuri pati per save parsi
duoda, nes jums nereikės da
ryti jokių prižadėjimų, kas 
atsitiks, ateity, ten1 viskas -da
bar jau YRA. Rytmečiais atsi
šaukite tik pas

MR. LANGLEY 
160 N. La Šalie St. Room 932 
O vakarais į skyriaus ofisą 

3400 W. 26 St., 2 fl.

Help Wanted-Malc
Darbininkų Reikia

$2 I VALANDĄ už darbą vaka
rais liuosainc laike. Jus galit atlik
ti tą darbų gerai. Malonus ir leng
vas darbas tiktai vakarais. Nėra 
skirtumo kokį dabar dirbate dar
bą, vienok pažiūrėkit šitą pasiūly
mą. Atsiųskit savo vardą ir adre
są. Naujienos, 1739 S. Halsted st., Box O4«.

LIETUVIU SALESMANU

PARDAVINĖTI

PRIE 79 ST. IB KEDZIE AVĖ.

$$$ PINIGAI $$$ PINIGAI $$$

PARDAVINĖTI CHICAGOJ 
GEBĄ VIETĄ

ŠITA PRAPEBTĖ RANDASI 
PRIE TRIGUBOS SEKCIJOS* 
KAMPO. ATVAŽIUOKIT IR 
PASIKALBĖKIT APIE TIKRĄ 
PROGĄ DEL UŽDIRBIMO GE
RU PINIGU-

PRADĖKITE TUOJAU

MATYKIT P. BYAN, 
VICEr-PRES.

MORSE, RYAN & DUFFY 
1043—1050 Wz 79(li St. •

Furnished kooms
RENDON. fbrnjšiėH kambariai, 

gerai įrengti; yra maudynė, 2133 
S. Halsted s<. Klauskit krautuvėj.
—------------------------

RENDON fornišioti kambariai. 
$3.5(1 savaitei. 24 No. May st.

RENDA dėl vedusios poros su 
1 vaiku arba be vaiko, gyventi kar
tu su mumis; mes neturime vai
kų, 5 kambariai, garu šildomi, gra
žus daržas, labai puikioj vietoj; 
krautuvės ir teatrai arti, prie 63 
St. ir Kedzie avė., arti ęjidclio par
ko, renda labai pigi. 6216 South 
Whipplc st. Tel. Republic 7180,

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausia vieta dėl darbininkų 

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

PETER GADEIKO
16(M> tS. Hąjstąd St., Chicago, III.

REIKALINGAS kambarys vyrui 
su valgiu, Bridgeporto apygardoj. 
Praneškit į Naujienų Skyrių, 3210 
S. Halsted st. J. B.

NUOMAI gražus kambarys, su 
visais patogumais. P. Radvilienė, 
658 W. 31 st. 1 lubos.

RENDA! kambarys de) vaikino, 
prie mažos šeimynos. Karštas van
duo, maudynė. 2 fl. 3415 South 
Emerald avė.

RUIMAS rendai, vyrams su val
giu ar be. Moderniškas. 4014 Brigh- 
lon PI. 2 lubos.

RENDON kambarys vienam ar 
dviem vyram, moderniškas, su val
giu ar be. į341 W. 67 str. Tel. 
Englevvood 1490.

KAMBARLS ant rendos vienam ar 
dviem vaikinam arba vedusiai porai. 
Su valgiu arba be valgio. 7140 So. 
Maplevvood Avė.

For Rent
RENDAI 4 kambariai ir garažas. 

Ateik, susirokuosim. Pigiai atiduo
du. V. Liuberskis. 938 W. 31 PI.
---- ------  ------------------------------r_

RENDAI štoras, 4 kambariai ir 
turkish bath; štoras su fixluriais, 
tinka soft drink parlorui arba kito
kiam bizniui. Pigi renda. 5 kam
bariai ant 3-čių lubų, su maudyne 
už $23.

3119 S. Morgan st.

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

ANT RENDOS 6 gražus kamba
riai. Furnke apšildomi. Viskas pagal 
šios mados. Randa nebrangi. 3528 S. 
Francisco Avė.

Automobiles
PARSIDUODA sedan Fordas. Ge

rame stovyje ii gerai atrodo. Kas 
pirmesnis, tas laimės. Kaina $75. 
3134 So. Emerald avė. Galimu ma
tyti subatoj ir nedčlioj.

PARDAVIMUI Nash, turing, 1921 
modelis. Beveik kaip naujas. Pigiai 
iŠ priežasties ligos. 1832 S. \Vabash 
St.,;2 lubos. Tel. (’.aJumct 5947. ,

PARDAVIMUI automobilius — El- 
gin Sodan, Model K. geriausiam sto- 
vyj. Extra motor. Kaina $95.00. Tai 
yra bargenas. 5545 S. Peoria St. Beis- 
ment flat.

(Continued on page 8)



NAUJIENOS, Chicago, UI. Šeštadienis, Birželio 11, 1927

Fumiture & Fixtures
Rakandai-lUisai

Business Cha neės
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Miscellaneous
įvairus

(Continued from page 7)
PARDAVIMUI rakandai; parlor 

setas, valgomo kambario setas, viet- 
rola; žodžiu visi rakandai. Automo
bilius Moon sede.n. Mažiau kaip už 
pusę kainos, 11 — 25 Avė., Bellvvood, 
Illinois.

PARDAVIMU delikatesen ir sal
dainiu krautuvė, geroj vietoj, da
romas geras biznis. G. Decker, 8104 
Vincennes avė.

PARDAVIMUI rakandai. 2 siu 
vainos mašinos, Singer. 2 lubos 
822 XV. 37 PI.

PARDAVIMUI pusė arba visa 
“Battery Service Stalion”, gali pirk
ti su arba be patyrimo. Biznis se
nai įsteigtas. Gera pelno proga. In
formacijų galite gauti:
Economy Battery Service Stalion, 

5211-13 — 19 Avė., Kenosha, \V!s.
Phone 3703

. SPECIALIS ENGLEXVOOD
v BARGENAS
Pardavimui biznio prapertė, netoli 

transferinio kampo, 1114 W. 59 St. 
krautuvė ir 3 flatai, mariniu pamatu, 
rendos $105 j mėnesį, kaina $7300, 
tik 5 dienoms, cash $2000. Matykit 
savininką,

THOMAS ZURTS.
6029 So. Champlain
Phone Mitlvvay 3639.

ČIA RASI TIKRUS BARGENUS

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

( Ąll«| V l< I <4

ESU priverstas parduoti savo gro- pect 2559. 
jiklį pianą, su 90 volelių ir benčiumi, 
už $65, cash $25 ir po $10 į mėnesį 
6512 So. Halsted St., 1 fl.

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

GERIAUSIAI maliavojimo ir kal
kinimo už $6 kambarys. Keperavi- 
mas ir medega $12 iŠ viso. Pašau
kit Van Buren 1702.

TAI pirmas pasaulyj bargenąs, 80 
akrų, molis žemė, 'geri budinkai, 16 
karvių, 5 arkliai, 14 kiaulių, 200 viš
tų, apsėti laukai, ...................  $3800

80 akrų ant kranto ežero, molis 
žemė ........................................ $4800

40 akrų, nauja stuba, 4 karves, 4 
metiniai veršiukai, 2 arkliai, 2 kiau
lės, 100 vištų, apsėti laukai .... $3200 

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Midi.

2 nauji namai, 5 ir 5 kamb., 
aržuolo trimas, 2 atskiri boile
riai, viškos, lotas 30X125, arti 
Marąuette parkas ir karų linija. 

! Randasi 7154 S. Rockwell St. ir 
17230 S. Washtenaw St. Kaina 

— nuo kontraktoriaus tik $14,500,

ŠIĄ savaitę parduodu taurinį 
biznio namą ant gatvekarių li
nijos, South Sidėj. 2 štorai ir 
4 flatai po 6 kambarius, ir 3 1 
karų medinis garažas. Rendų 
mėn. $208.

šia* savaitę $16,000, cash rei- ioa’akr'ų" bevelk 
Forma 

| $16,000;

MES dvi seserys lietuvaitės nu
pirkom Jdeal Lunch restoraną prie 
rinkos. Meldžiam lietuvių atsilan
kyti. Mes dėsim visas pastangas, 
kad.skaniai pavaišinti.

1022 XV. llth Placei;2 po.4 kam- jmokM $2500. 
ir Throor ir i' .

16 FLATŲ 4 po 5 ir 1 
barius N. E. kampas 80 ir Thruop .. 
lotas 35 pėdų šalę, mortgage $71,000, 
išsimaino už $95,000 ant mažesnio na
mo arba ka jus turit vert’s 
$24,000. Matyk

JARUSZ, 
3252 So. Halsted St.

♦ Tel. Yards 4951

NEGIRDĖTAS PIRKINYS
Tik apie 70 mylių nuo Chicagos, 

prie gero cementinio kelio, farma 
už pusę kainos, 

verta $32,000, parduosiu už 
; cash reikia $6,000. Forma 

turi pirmą morgičių $10,500, už 
morgičius 5 nuošimtis. Mainysiu 
ant Chicagos prupertės, priimsiu 
lotus arba biznį kaipo dalj jmokė- 
Įimo. 6509 Cottage Grove Avė. 
Dorchester 0105—06. Klauskit Mr. 
Nelson.

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

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

Phone Lawndale 0114

4 FLATAI po 5 kambarius, 
gražus namas, aržuolo trimas. 
lotas 50x125, flatai išrenduoti. 
Randasi arti Westetn avė. karų 
ir Marąuette bulvaro. Savinin
kas pigiai parduoda arba mai
nys į senesnį namą. Naudokitės 
proga.

BIZNIAVAS kampinis muro 
namas, didelis štoras, 5 flatai 
po 5 kamb., 2 karų garažas ir 
medinis namukas užpakalyj na
mo. Lotas 56X125. Rendos ne
ša į mėnesį $375. Kaina tik 
$32,000. Taipgi mainysime į pri- 
vatišką namą, neskiriant vietos. 
Kas pirmesnis, tas laimės.

DAR negirdėtas bargenas, 
pasinaudos tik pirmesnis atsi
lankęs ir apžiūrėjęs šį 5 kam
barių medinį namą, ant mūri
nio pamato, cementuotas beis- 
mentas, fuinasu apšildoma.**, lo- I 
tas 62X125; vištininkai gara 
žas, medžiais apsodintas dar-1 

PARDAVIMUI grosernė; laikoma isaujajs mūrinis kampinis, žas. Svarbi pardavimo priežas- 
ir^ kitokių smulkmenų.* nupįrk- namas, 4 flatai po 4 kambarius, i tįs. Kaina tik $4500, įmokėti

npšildomi, kaina nebrangi, ran- $2500. Kitus kaip rendą išmo- 
dasi 5758 S. California avė., sa- kėši.

ANT PARDAVIMO arba maino į 
lotą arba medinę stutią, grosernė 
su namu. 6 ruimai pagyvenimui. 
4era vieta. 7011 Archer avė. Pros-

Apie kia $5,090.

D1DE1.Ų pagelbą gyvenime įn
irsite nusipirkę šitą grosernę, nes 
moteris gali prižiūrėti biznį kada 

MES turime savo sandelyj 2 gro- vyras dirba šapoj; pigi renda, ga- 
jiklius pianus, 88 notų ir tris ran- įima pirkti arba mainyti biznį su 
kinius pianus ir 1 nulio $300, par- namu. STANKO—NESTOR, 5097

duosime po $75 kiekvieną. Pasirin- Archer avė. Tel. Lafayette 60.36. 
kit. Atsišaukit šiandie arba nedč- —-------------------------------------- -----
lioj iki 6 vakaro. 

2216 XX’. Madison St. 
1 fl.

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

BARGENAS. Pardavimui bučer
nė prie biznio gatvės; parduosiu iš 
priežasties ligos, išvažiuoju j far-

1 m;). 1550 S. Kedzie avė.

DEL svarbios priežasties parduo
siu labai pigiai, 2 flatų po 6 kamba
rius prie 61 ir Alhany Avė. arba mai
nysiu ant mažesnio arba loto. Matyk 

JARUSZ, 
3252 So. Halsted St.

Tel. Yards 4951

S. PASZKEWICZ
6345 So. Calilomia avė.

Hemloc 4555

PRADEK ŠIANDIEN

JSSIPARDAVOJA už pusę kainos, 
visiems lietuviams žinoma, visokios 
varsos maleva. Vnrnišis, kalsomi- 
nas, automobiliams maleva, krės
lams ir kitokios rųšies. Taipgi drū
tai dėl langų.

2956 So. Wallace st.

DIDELIS BARGENAS
Naudokitės geru proga. Saliuno 

’aisniai jau išduodami. Dabar yra 
laikas pirkti puikiausius Sehlitz 
bravaro darbo saliuno fikčerius 

i vertus $3,500, tik už $500. 373
■ Kensington avė. Tel. Pulbnan 0670.

PARDAVIMUI 5 kambarių me
ilinė bungalotv, su forničinis. 3231 
XV. 38 St. '

PARDAVIMUI geras biznio kam
pas, tinka dėl ncsvaiginainų gėri
mų parloro arba lunch rooin; tu
riu parduoti tuojau. Atsišaukit, 
laincs (aea, 2513 S. Robey st. Ca- 
nal 3405.

PARDAVIMUI pigiai 160 ak
rų žemės, pusė dirbamos, yra bu- 
dihkai, didelis sodnas, upelis bėga 
per vidurį farmos. Kaina $6000, 
pusę reikia cash. Priežastis parda
vimo — moteries liga.

. MIKUčIONIS,
11948 S. Union Avė.

Sol Eitis & Sons, Ine.
Jobbers In

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

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

Tel. Cicero 130.

Business Cha neės 
Pardavimui Bizniai

LUNCH RUIMIS pardavimui. Ga 
linui gerą pragyvenimų padaryti 
Pagyvenimui kambariai prie biz
nio. Pigiai. 540 XV. 18 St.

biz
PARDAVIMt i .1 aukštu mūrinis 

namus, remh, $90, kainn $5800. 1625 
S. Jefferson st. .!<»<• Plashtka.

NAUJAS mūrinis kampinis
BEKERNĖ pardavimui. Noriu už

tektinai pasilsėti . Taipgi kambarys 
rendon. 4743 So. VVuod St., Chicago, 
Illinois.

it, nes apleidžiu miestą. 562G S. Ra
bine Avė.

Exchangc—Mainai
GERA bučernė, parduosiu pigiai, 

svc.rbi priežastis, 601 XV. 123 St., arba 
tel. Lafayette C036.

MAINYSIU savo 200 akrų farmą, 
Michigan valstijoj, j lotą, cottage ar
ba 2 flatų namą. H. Miller, 1145 
ndcpendence Blvd.

vininkas ant vietos.
HENRY KAPLEWSKI 

4003 Archer avė.
Lafayette 9305

PARDAVIMUI kentuvė. Kepame 
duonas ir keksus, arba mainysiu ant 
loto arba namo, 850 XV. 18 St.

TURIM namą, norim mainyti ant 
biznio. Stanko A Nestor, 5097 Archer 
Avė., Lafayette 6036.

PARDAVIMUI pigiai medinis na
mas, 2 flatai po 4 kambarius; yra 
viškai, 
elektra,

LOTAS 30X125 prie Mar- 
ųuette parko ir busiančios lie- 

■ tuvių bažnyčios. Kaina tik 
i $2050.

TURIME ant rankų keletą 
(jerų bargenų ir mainų, kurių

Malo-

RESTORANAS pardavimui pigiai, 
lietuvių apgyventa vieta. Naujienos 
1739 So. Halsted St. Box 947.

45 automobilių telpantis ga
ražas, su “sales rooirt”, parsi
duoda su namu arba galima 
rundavoti; savininkas mainas 
ant namo arba lotų.

Kreipkitės:
5833-35 So. Westero Avė.

Tel. Hemlock 6151

ISSIMAtNO puikiu kampas, 
su murinę Cotage, 1 das platu
mo 60x125 prie 63 ir Cratvford 
Avė 
orimsiu hučernę 1 
Įmokejimąt arba kitokį

Pašaukit
lafayette’ 5107

avė.

BARGENAS. Pardavimui bučernė, 
grosernė, su namu. 5940 W.‘63 PI. 
Priežastis — važiuoju Lietuvon.

SALDAINIŲ, cigaru ir notion krau
tuvė, geras biznis. Turiu parduoti 
iš priežasties ligos. 2911 W. 38 St..

PARDAVIMUI soft drink 
parlor ir visokių smulkmenų. 
Nupirksit už pirmą pasiūlymų. 
Turiu 3 biznius, bargenas.

4011 S. Westem avė.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių 
ir ice cream krautuvė. Pigiai. Išva
žiuoju greit iš Chicagos. 3222 Au
burn avė.

PARDAVIMUI grosernė, delika
tesen Storas, nupirksit pigiai. 3246 
S. Emerald avė.

PARDAVIMUI bučernė; reikia už
mokėti tiktai už fikčerius, biznis 
atiduodamas dykai. Republie 5922 
arba 9611.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių 
ir ice crcaino krautuvė. Parduosiu 
pigiai arba mainysiu į automobilį. 
3222 S. Auburn avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI pekarnė. Kepa
ma visokia duona ir keksai. Par
genąs. 4450 S. Kedzie avė.

South Side pigus lotai 3<»x123 
geriausias investavimas. Atmink, 
kad į žemę įdėti pinigai auga. Di
delis pasirinkimas biznio ir rezi
dencijų lotų. Išlygos.

Z. S. MICKEVIČE & CO. 
2505 VV. 63r<I St., Chicago, III.

Brighton Park

yra

ir 4 
iš užpakalio, su ekstra 

prie bizniavus gatvės, gera 
$9500 

AUKŠTŲ naujas mūrinis na- 
2—I kambarių fialai, moder-

Financial
Finanaai-Paakoios

NI5ROKUOJAM KOMIŠENO 
už antrus morgičius už $100, 
$200 arba $300.

PETRZILEK BROS. 
1647 W. 47 Str.

Mes perkame lietuvių, lenku ’ • 
U. S. Liberty Bonus.

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

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago
Tel. Wentworth 6292 

“Užganėdinantis Apšildymas“ 
SOUTH TOWN HEATING 

M. J. SČHULTZ, 
Kontraktorius 

Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
?uum, Garu ir Vandeniu Apšildymą, 
įvedam į nesnus ir naujus namus. 

6810 So. Morgan St.

MEDINIS namas, krautuvė 
kambariai 
'otų, 
vieta 
delis 

2 
mas, 
niškas, geroj vieloj, parduosiu ar
ba mainysiu į 2 aukštų medinį na
mą, Brighton Parke. Specialis bar
genas.

MARQUETTE MANOR 
naujas mūrinis na- 

moder-
Ekstra

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus . 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.06 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

garažas dėl 1 karo. Yra čia negalime sutalpinti.
gasas ir maudynės. Turiu -lėkit kreiptis į musų įstaigą 

’ dėl platesnių žinių apie barbe
nus. Kasdien vakarais arba 
dėliomis.

ANT PARDAVIMO arba maino 
, grosernė1 

---- 6 ruimai pagyvesimui ant

3031 XV. 38 PI. ne-

parduosiu UŽ $6,500 arba i lotą arba medinę stubą, 
bnSnA su namu. 6 ruimai pagyvesimui a
kaipo pirmą Archer, gera vieta. Prospect 2559.

LOTAS 30y 125, Washtcnaw avė. 
ir 69th St. Kaina $1,500.

K. J. MACKE & CO.
(Maciukas)

2436 W.'T>9th Street 
(Kampas/, Artesian) 
Tel. Prospect 3140

2 AUKŠTŲ 
inas, 2—5 kambarių flatai, 
niškas, cash reikia $3000. 
tarsena. $ j j gQQ 

MT. GREENXVOOD 
5 KAMBARIŲ medinė

PAINTORIUS.. Dirbu pag;l va
landas ir kontraktą. Atlieku darbą, 
{erai, pigiai, ir greitai. Atsilanky
kite, rašykite arba telefonuokite, 
(2-ros lubos

cottage, 
mainysiu į 2 aukštų medinį arba • 
mūrinį namą,

1903 
Tel.

išpriekio).
A. K., 

So. Halsted St. 
Roosevelt 7552

6 KAMBARIŲ mūrinis bungat 
MAINYMUI arba pardavimui J()W arti Marųuette Park. Kaina 

romi hou.se, naujai įsteigta viela, ^g^oO, cash $1,700. 
galima pirkti su namu arba be na- ________
mo, arba priimsiu partnerį. Vieta 
randasi 4139 S. Harlein avė. Stick- 
ney, III.

II I I• 1 1 1 I | II C4 ■ I ■ W ■ < . 9^ • * '

B. R. Pieftiewicz & Co.
2608 W. 47 STREET

Ofiso Skyrius 
3228 XV. 111 St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

10 FLATŲ, 3 štorai 
avė. ir 68th St. Mainysiu ant 
žesnio namo arba biznio lotų.

I na

SAUGIAUSIA VIETA PINIGAMS | 
Mes parduodam visokia kaina 

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

mainymo, kreipkitės pas 
A. GRIGAS 

3114 S. Halsted st. 
Tel. Boulevard 4899

Western 
ma- 
Kai-

prieinama.
A. N. MASULIS 

6641 S. Western avė.
Republie 5550

na- PARDAVIMUI 8 kambarių rezi- 
v>- dencija ir garažas dėl 2 mašinų. 
»«- Kaina $4,506. 3512 S. XVallace st.

ISIGIJIMAS NAMO IŠRIŠTAS
Pabudavosim ant jūsų loto bun

galovv, 2 flatų . arba apartmentinį 
Duosime dėl 15 metų morgičių be 
nuošimčių per 3 metus. Del apsi
saugojimo pamatyk i 
pirmiausiai. Geo. O. Hadvvick, kon-

6 FLATŲ mūrinis namas, par
duosiu arba mainysiu j bile kokį 
namą. Namas randasi South Sidėj. 
Atsišaukit Peter Vaičaitis •Lafayette 
6036.

, PARSIDUODA kampas 72 y 125 
ant Pershing Rd. Labai geras dėl 

mano 'planus gasolino stoties; su mažu įmokėji- 
pnmiuuAiai. vicu. w. ii«dwivk. kv..- niu. J. J. Lipski, 4650 S. XVestern 
traktorius ir budavotojas. Phone avė. Lafayette 2321.
Palisade 3163. ----------------------------------------------
---------------------------------------------PARDAVIMUI 9 lotai arba, mai-

PARDAV1MUI 6 kambarių mūrinis nysiu į namą, bungalow. Lotai ge- 
bungalovv, octagon frontu, plieno kon
strukcija, karštu vandeniu Šildoma. 
Randasi 6592 South Talman Avė. 
Mankowski, 6544 S. Talman Avė.

roj vietoj Harvey, III. Netrukus 
bus brangi vieta.

F. Čekanauskis
6636 S. Michigan avė.

Kreipkitės vakarais.
TIKTAI už $5500, penkių kamba

rių murinę bungalow, arti Archer Av. 
karų linijos. Parsiduoda arba mai
nys j biznį. Stanko & Nestor, 5097 
Archer Avė., Lafayette 6036.

PARDAVIMUI arba mainymui j 
lotą Cicero arba Bervvyn 2 flatų na
rna, 6-6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, 2 boileriai, aržuolo trimas, 
2 karų medinis garžas. Del infor
macijų šaukit Cicero 2133-R arba ma
tykit savininką 1811 — 51 Avė., Ci
cero (agentų nereikia).
__ J............................................................. -u......

PARDAVIMUI biznio namas su 
barbernę, vieta sena 15 motų. Men
ka sveikata verčia parduoti. 3813 
S. Kedzie avė.

PARDAVIMUI bučernė arba galiu 
parendavoti krautuvę ir fixtures. Ly- ■ 
«ą pagal sutarties, 1800 S. Peoria St.

PARSIDUODA restauranas arba 
mainysime ant mažo namo su groser- 
ne. Randasi lietuvių apgyventoj vie
toj, Roselande, 10822 S. Michigan av.

PARDAVIMUI Soft drink parlor, 
gerai įrengtas. Pelningas biznis. 
Taipgi išrendavojimui daržas dėl pir- 
nikų, 72-nd ir Archer Avė.

PARDAVIMUI restaurantas. Ge
roj biznio vietoj, tarpe dirbtuvių, 
visokių tautų apgyventa. C__ _
bargeną, nes vieną biznį turiu iš-| 
leisti. 1338 XV. 59th St.

PARDAVIMUI namas ir grosernė, 
reikia įmokėti $4,000, likusius duo
siu lengvais išmokėjimais. Yra 3 
fialai; prie grosernės yra 3 kam
bariai, rendos neša j mėnesi $115.

Gausit Savininkas randasi ant vietos.
4523 S. Honorc st.

DIDELIS BARGENAS
PARDAVIMUI restoranas ir 12 --------—. .

Parduosiu pigiai. Tel. Canal 2555. ;Mannhehn ’ Road, 28 
minutės važiavimo iš vidurmiesčio;

nesPARDAVIMUI mokyklos reik
menų štoras. cigarų, saldainių, gro- 
serio, žurnalų, 3 kambariai; par
duodu greitai ir pigiai. 3537 So. 
Wallace st.

nupirksit su mažu mokesčiu, 
man reikia pinigu dėl biznio.

S. T. GUTT, < 
St., St. Charles, 
St. Charles 451

Mrs:
301 W. 4

Phone
III.

TURIM 6 fintus po 5 ir 6 kam
barius, garu šildomus, morgičių 
$17500; ant buįvaro netoli 
Mainysiu ant farmos.

M. Abromavič
6815 S. Ashland avė. 

Republie 4570

parko.

PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis 
namas, po 5 kambarius, beismen- 
tas ir viškai, Brighton parke. Mai
nysiu

PARDAVIMUI 6 kamba
rių namas, elektra, maudy
nė, namo stovis yra labai ge
rame padėjime. Namas ran
dasi 3450 S. Auburn Avė.

Vienas akras žemės ir .5 
kambarių namas su kitais 
budinkais, sodnas apsodin
tas su visokios rųšies me
džiais, galima nupirkti su 
$500.00 cash. Nepraleiskite 
gerą progą įsigyti šį namą. 
Namas randasi, 10555 South 
Homan Avė.

3 augštų muro namas, 3-6 
kambariai, maudynes, elek
tra ir kiti moderniški įtaisy
mai, rendos neša $94.00, 
$2000.00 cash, laitus ant len
gvų išmokėjimų. Kaina 
$8500.00.

6 flatų muro namas 3-6 
kambarius, 3-4 kambarius, 
rendos neša $2000.00 į me
tus, namas randasi Bridge- 
porto apielinkėj. Priimsiu 
morgičius už mano nuosa
vybę.

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.
Phonp Yards 6894

PARDUOSIU ARBA 
MAINYSIU

PĄRDUOSJU arba mainysiuPARDUOSIU arba mainysiu ant 
mažesnio namo. Namas susideda 16 
apartinentų ir štorai. Metinė ren- 
da $16000. Labai geras biznio kam
pas, arti gatvekarių linijos ir bul
varo, 2 metų senumo, aržuoliniai 
trimingai, Kevvanee boileris ir 
si moderniškiausi įrengimai.

Z.\S. MICKEVIČE & CO.
' 2505 XV. 63 St.

Tel. Hemlock 0800

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičią 

mažas komisas. Teisingai atliksiu 
reikalą j 24 valandas.

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

Phone Central 6260

WM. DAMBRAUSKAS
Lietuvių mufuotojas. Esu pasiren

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

817 West 34th St.
Tel. Boulevard 9336

vi-

5 KAMBARIŲ mūrinis bunga- 
low, parduodamas per savininką, 
1 kambarys ant viškų, moderniš
kas, 30 pėdų lotas. 7141 South 
Artesian avė.

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

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

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

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

GENERALIS kontraktorius ir bu- 
lavotojas. Garažai, mediniai, ūm
iniai ir stocco porčiai, viškai, fla- 
ai ir pertaisymas. Cementinis dar

bas visokios rųšies, 24 mėnesiai dėl 
šmokėjimo. Mes duodam planus it- 
finansuojam namus 15 metų dėl iš- 
nokėjimo. 20 metu patyrimo. T. C. 
CHARLES, 2483 Archer avė. Tel. 
2aluinet 11)12.

Educational
Mokyklos

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

International Barber College
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St.

i bungalow.
6815 S. Ashland avė.

Republie 4570

TURIU kampinį murinj biznia- 
namą, Storas ir 3 flatai ir 3v<) 

karų garažas; sykiu su namu bu- 
černės biznis. Parsiduoda arba 
nysiu i privati narną.

6815 S. Ashland avė. 
Republie 4570

mai-

BRIGHTON Park, 3—5 kamba
rių namas greitam pardavimui už 
$14,500. 3017 W. 41 PI., 3 fl. '

PARDAVIMUI pigiai, prie 2617 
W. 69 St. Gražus 5—5 kambarių 
mininis namas, uždaromi miegoji
mui porčiai, karštu vandeniu šil
domas, aržuolo trinias, bungalow 
stogas, sun aprioras, gražus langų 
stiklai, (mūrytas phitnbingas, van
dens lašų vana, knygynas ir t. t. 
Didžiausia bargenas Chicagoj. Turit 
pamatyti, kad tinkamai įvertinus. 
Atsišaukit. 6305 So. XVestern Avė. 
Chas.Petrzilek. Prospect 0010.

PARDAVIMUI namas ir groser
nė, parduosiu su namu ar be- na
mo. 4634 S. Fairfield avė. Tel. La- 
fayette 1091.

MES PERKAME IR PA- 
gaminame antrus morgičius j 
dvi

BIZNIAVAS namas ant pardavi
mo ar mainymo. Kaina $10,000. Da
bar yra poolruimis. Aš turiu du 
bizniu ir negaliu tinkamai apžiū
rėti. '

Savininkas Joc Balkis, 
Calumet Grove, Blue Island, III.

Phone Blue Island 84

PARDAVIMUI 4 kambarių namas, 
elektra, vana, lotas 50 pėdų. 8319 
Paulina St.

dienas.. *
PETRZILEK BROS.

1647 W. 47th Str.

MisceŪaneous

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.

AR JUS NORITE

PARDAVIMUI ar mainymui nau
jas vieno aukšto bizniavus niuro 
namas su Storų ir 5 naujos gady
nės kambariai, karšto vandenio ši
luma. Labai gera vieta minkštų 
gėrimų ar kitokio biznio. Tik 
$3,000 įmokėti, kitas išmokėjimais 
pagal sutartį. Savininkas mainys į 
lotus ar bungalovv.

KAS TURITE bungalovv mainyti 
į dviejų aukštų beveik naują mu
ro namą, 2 flatai po 5 kambarius; 
namas randasi geriausioj Brighton 
Parko lietuvių apielinkėj. Parsi- 
duos su $3,000 įniokėjimo, kitus 
rendo.s išmokės.

Norėdami pamatyti minėtus na
mus atsilankykit dieną ar vakarais 
ar nedėlioja iki 2 po pietų.

JOSlCPlI YUSHKEXV1TZ 
3647 Archer Avė.
Prie Oakley Avė.

PARDAVIMUI stucco bungalovv b 
kambarių, skiepas, viškai, karštu van
deniu šildoma, patogioj vietoj; gera 
transportacija. Priežastis pardavimo 
liga. Kreipkitės 5—25 Avė. Bellwood, 
UI.

ELECTRIC KONTRAKTORIU
Seniausias iš lietuvių, kur duod 

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

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

Phone Victory 7452

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
6—6 kambarių arba mainysiu j 
mažesnį namą, bungalovv arba biz
nį; namas randasi S. XV. side. Mai
nysiu) į namą nenaisanj apielinkės. 
Teį, Hemlock 1655.

BARGENAS
Savininkas apleidžia miestą, 

parduoda 2 flatų mūrinį na
mą, 6-—7 dideli kambariai, sun 
parlor, ugniavietė, knygynas, 
bufetas, aržuolo trimas, stikli
niai porčiai, plieno konstrukci
ja, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų mūrinis garažas, gatvė 
ir ėlė cementuota ir apmokėta, 
2 flatas išrenduota ant lyso 
$80 į mėnesį, pirmas flatas 
tuščias, mainysiu į cottage ar
ba lotą už equity, atdara neda
lioj nuo 10 ryto iki 4 po pietų. 
6332 S. Maplewood Avė. arba 
Telefonuokite Hemlock 4701

MR. BRAY ’

Elektros Kontratkorius 
j ved am 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

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai
S. A. ZOLP
834 W. 33rd St.

Tel. Boulevard 0527

i)

didėsnj užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
naus išmokti to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
thn. Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENG1NEERING 

SCHOOL
1507 XV. Madison Street

ANGLŲ KALBA

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlaikon 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282

J. S. RAMANČIONIS, Prez.
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Kaip Aš Įsigyvenau 
Brazilijoje

(Laiškas iš
Kad ir toli nuo brangios tė

vynės .gyvendamas, išgirdau, 
kad gana diuig lietuvių šiais'me
tais į Braziliją važiuoja. Par
duoda namus, žemes ir kitokį 
turtą ir leidžiasi j tolimą ke
lionę per plačiuosius vandeny
nus, nors nežino, kas juos sve
timoje šalyje laukia. Važiuoja 
tikėdamiesi rasti aukso kalnus 
ir gerą gyvenimą, apie kuriuos 
pripasakoja miklus emigracijos 
agentai, bet randa mirtį be 
laiko, arba tokį gyvenimu kurs 
yra šimtą kartą blogesnis už 
mirtį...

Noriu aš šitame laiške, kaip 
buvęs šaulys ir karštai mylįs 
savo tautiečius lietuvius žmo
gus, papasakoti apie savo gy- tą, dinamito ir bikardo knatą 
venimą Brazili joje kad tie, kas (su kapsuliais, 
važiuoja į tą “laimes”

Brazilijos)
kus, kad d\i vyru vos galėjo 
pakilti. Iš K'KU išsimušęs ir 
saulės sukeptas, neišlaikęs per
virtai! ant žemės po banano 
medžiu. Tuo tarpu plantato
rius Gonzalez išėjo iš namų. 
Pamatęs mrtne begulintį .po 
medžiu, lyg užtaisyta bomba 
sprogo ir iš jo plačios burnos 
pabiro nesuprantami žodžiai, 
tarpe kurių girdėjosi “caram- 
bo”1), “hurro”2) ir “protestan
tei) /

Pasikėliau, paėmiau kirvį ir 
vėl — eee-h! į medį. Bet į me
dį įkirsti nebuvo galima.

Basta! • sušuko plan ta to
ris ir nuėjo į namus, iš kur už 
valandikės išėjo nešinas gręž

Nurodytoje vietoje išgręžtai! 
nors žinotų, kas juos laukia ten skylę, senioras Gonzalez u|dė- 
ir ko reikia saugotis.

Išvažiavau aš pernai, kai ve
žė žmones dykai iš Lietuvos.

Kelionės neaprašysiu: daug 
jau apie tai buvo laikraščiuose 
rašyta ir iš, emigrantų laiški 
daugumas žino. Brazilijoje pa
sitiko mus su orkestru ir net 
prakalbas sake juodas, plačiais 
kraštais skrybėlę užsidėjęs, 
žmogus. Mes vyrai, motervs 
vaikai šaukėmė jiems valio, 
jie mums mojo rankomis 
sveikino kaip brolius.

Nors šilta buvo taip, kaFp' uodu, nvkšč'.o didumo. 
• • “ — pas mus geroje pirtyje, nors 

prakaitas per veidą upeliais 
sruveno ir graužė akis, buvau 
tada linksmas: sunku tai sunku 
bus, bet žmonės geri, užjaus 
visada ir jiadės —- maniau. Tei
sybė, Rio-de Žaneįro mieste ne
blogai buvo. Maitino gana so
čiai ir vyno kasdien duodavo. 
Bet neilgai čia buvome. Trims 
dienoms nepraslinkus po atva
žiavimo išskirstė mus trupė
mis, davė kiekvienai grupei po 
keturius ginkluotus 1W( Uvė
riais palydovus 
plantacijas.

Mes, šešiasdešimt astuoni 
žmonės, skaitant vaikus ir mo
teris, važiavome vis į šiaurę. 
Pirmiausiai važiavome geležin
keliu, paskui plaukėme garlai
viu plačia ių>e, ėjome dvi 
nas pėsti1 paskui labai 
plaukėme upe luoteliais iš 
džių žievės.

Kaip pasiekėm pagaliau plan
tacijas, iš (>8 žmonių musų emi
grantų beliko tik 53 —■ kiti at
siskyrė su šiuo pasauliu, amži
ną ramybę kelionės sunkumų 
neišlaikę sutikę...

Pastatė mus dirbti prie ka- 
vos krūmų. Darbas butų visai 
nefAinkus, kad netoks karštis 
ir tvankumas, [degę kaip mu
rinai, sulysę, apyplyšę, šašuo
tais pūliuojančiais kūnais, mu
sų žmonės troško nuo karš- 
čip kaip žuvys be vandenio. Ne
galima buvo į juos žiūrėti ne- 
apsiašarojus. Laimė dar, kad 
njane, kaip stipresni, plantaci
jos savininkas senioras Gonza
lez pašaukė dirbti apie namus: 
malkas skaldyti, arklius valy
ti, vandenį nešioti ir kitus smul
kius darbus dirbti.

Atsimenu, kaip pirmą dieną, 
dar naujokas būdamas, skal
džiau malkas. Stengiausi per
skelti raudono medžio kaladą, 
kurią tą diepą su tokiu pat 
“skolininku’’ italu Bernardo su- 
piaustėm. Medis lyg akmuo 
gulėjo nepajudinamas. Saulė 
kepina rodos visus spindulius 
į nugarą nukreipusi. Prakaitas 
pylė, marškinius balta druska 
apšarmojo, o medis vis gulėjo 
nesuskaldytas.

Kirvis šokinėjo lyg į geležį 
atsimušdamas, o kylį įvaryti 
nebuvo kur. Medžio gabalas 
pusės metro ilgio ir bertainis 
metras storio, buvo toks sun-

jo ten dinamito, įkišo knatą 
su kapsuliu, moliu užkriušo 
skyles ir padegęs knatą sušuko 
“elfuego!” 4) ir nutempė niano 
paskui save. Įvyko sprogimas 
ir kaladė sukilo į keletą pliaus
kų. Tas pat buvo padaryta su 
kitomis kaladėmis. ’

Plantacijos laukai rėmėsi į 
mišką atokiau nedidelio upe
lio, prie kurio negalima buvo 
prisiartinti dėl gausybės di-

ir išsiuntė į

die-

me-

ir 
o 

11 džiausiu nuodingų gyvačių, ali- 
i gaterių, skorpionų ir mirijadų

Be to, 
upelio slėny gyveno musė tse- 
tse vadinama, 
dimo žmogus 
ga.

Nenuodingi 
visur slankioja, ir jų 
vo» tvartai, daržinės 
malkos ir Icfvos; jei 
nors pelė pragraužė skylę, tuo
jau ir žalčiai tą urvą į namą 
rasdavo ir lindo į patalus, rū
bus ir indus. ,

Nakvynei aš ir italas Ber
nardo buvome uždaromi į dar
žinę, pastatytą iš bambuko laz
dų ir palmių lapais dengtą, Nuo 
žalčių ir gyvačių čia jokio ap
sisaugojimo nebuvo, šis pas
lankus gaivalas per mus slan
kiojo, lindo į patalą. Neretai, 
besiverčiant ant kito šono, 
biaurus sutvėrimas buvo sutri
namas arba blaškėsi prispaus
tas, kol stvėręs jį nenutrenkda
vai j sieną.

Kai pirmą kartą buvau užda
rytas daržinėj, su pasibaisėji
mu pajutau, kad kažkoks slan- 
kunas šalę manęs guli. Nei 
nepajutau, kai šokau ir šaltas 
prakaitas išmušė. Kai kas iš 
baimes drebėjo. Kai įžiebiau 
degtuką pamačiau ilgą juo- 
lą biaurų sutvėrimą, išsitiesu

sį patale, o kiti, jam panašus, 
’vg laikrodžio spyruoklės, gulė
jo susisukę ant aslos. Ėmiau 
šaukti. Sulojo šunes ir plan
tatorius su keliais vyrais, cink
uotais šautuvais atėjo į darži-

nuo kurios įkan- 
amžinai užmin-

žalčiai čia . pat

. Šiaudai;
tik kur

paklausė

nusi-

kur bėgsi ir kur išbėgsi? 
pražūtis, žmonės neži- 
Tamsių minčių kamuo- 
išejau valgio ieškoti, nes

Que cosa?5) 
visi.

—Žiūrėkite štai kas toks ą- 
na ten! —• pasišiaušusiais plau
kais surikau lietuviškai.

Cha-cha-cha-cha! 
kvatojo garsiai visi.

Ilgai varčiau negyvus žalčius. 
Jų raudoni dvišakiai liežuviai- 
buvo iškišti ir atrodė šiurpulin
gom geluonim.

Bėgti reikia, — pradėjau 
manyti. . •

Bet 
Miške 
nomi. 
jamas
jaučiau šuns alkį.

Virtuvėje radau į velnią pa
našią juodą bobą, kuri man 
per petį paplasnojo ir padavė 
valgyti.

Ant stalo pastatė litrą vy
no, padėjo 'bananų, pastate lek-

■m
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Gražus paveikslas saulei patekėjus skrendančio per Atlantiką Belanca monopląno “Columbia”. 
kuriuo Chamberlin ir Levin perskrido vandenyną ir nuskrido netoli Berlino, tuo padarydami pa
saulinį rekbrdą tolumo skridime (be sustojimo). Paveikslas imtas iš kito aeroplano, kuris Cham- 
berliną ir Levine lydėjo pradžioj jų keliones. 1

Nuodingą augalą, puslė- 
ir šašais nuberiantj kūną 
pažinojau, bet toliau, neži- 
su kuo susidursi, nes gam- 

kurios ore 
negu

štę su pupomis, pyrago ir sako: įmatė, o pūslės ant rankų ir jo padėjėjus. Dar mėginau bėg- 
Come. mio caballero (i) —

ir šalia prisėdusi rodo savo bal- liejo į vieną didelę' pūslę
tns dantis.

— K ui tu supleškėtum! 
pamaniau sau, o pasižiurėjus i

noras , valgyti dingo... Negre 
pripylė stiklą vyno ir paplas
nojo vėl per petį.

Ką jį šnekėjo — supratimo 
neturėjau, bet išgėręs vieną ir 
antrą stiklą vyno, bei užkandęs 
šutintų su mėsa pupų, pasiju
tau taip drąsus, kad nei miškas 
nei gyvatės pasidarė nebaisios 
ir nutariau bėgti. / »

Lauke gerai apsidairiau, ir 
dar saulei iki pusiaudienio ne
pakilus, pasileidau bėgti per ka
vos laukus, slėpdamasis nuo 
žmonių. Pabėgęs porą valan
dų atsidusau ir atsisėdau šalia 
kažkokio augalo kero. Keras 
buvo suaugęs ir susivyniojęs, 
lapukai pailgi, švelnus. Nulau
žęs šakutę ėmiau muses nuo

Bet vos
syk per pliką ku- 
kaip pajutau lyg 
skaudų peršėjimą 

ėmė kilti vandens 
Akys jau vos

rankų ir veido baidyti, 
spėjau kelis 
na suduoti, 
nuo dilgeles 
ir ant odos
pilnos pūslės.

Veido darėsi vis didesnės, susi- 
o 

o skausmas darėsi toks, lyg kū
nas butų nuplikintas. Negana 
to, žolėj pamačiau į vėžį pana
šų vabalą, paskui kitą, trečią... 

—Kas čia do kvaraba?!
nusistebėjau ir šaka vieną iš 
tų vabalų prispaudžiau prie že
mės. Vabalas susirietė ir uo
dega kirto į šaką apliedamas 
įkirtimo vietą skysčiais.

—Čia, tur būt, nuodingas va
balas, — pamaniau ir šokau 
bėgti. Veidas ir rankos skau
dėjo. Ištinęs veidas nuo saulės 
ėmė sproginėti ir vanduo šlapi*- 
no kaklą ir marškinius. Bėg
ti taipgi sveikatos nebuvo. “Kad 
lik kur nors miestą pasiekus, 
kad tik kaip nors'iš tų plan
tacijų ištrukus,” mįaniau žy-. 
gilindamas siauru taku.

Tuo tarpu sulojo šunes ir pa
mačiau kelis ginkluotus vyrus 
ir vieną arklį be jojiko. Jo
jikai buvo ginkluoti šautuvais 
ir ilgais plikais peiliais. /Jie, 
pamatę mane, zovada pasileido 
joti šaukdami:

- “Tate 7) į
Pažinau savo plantatorių ir

ti, bet vienas iš jojikų metė 
kilpą, ąsa užkabino mano koją, 
užsinėrė, ir.... viskas. (’ž va
landos vėl atsidūriau Gonzalio 
(plantacijoj apmaudo apimtas, 
prislėgtas bjauriausių Įminčių 
besijausdamas bejėgis gyvds 
sutvėrimas prieš Brazilijos 
gamtą.

Vėl gyvename su italu Ber
nardu, per dienas sunkiai dirb
dami, o naktimis kovodami su 
moskitais ir įkyriais žalčiais.

Manydami apsiaugoti nuo 
žalčių, pasidirbome lovas. Įka
lčiu ilgas kojas, Merai jas pa
smalavę, kad žalčiai neprilip
tų. Bet tatai mažai gelbėjo— 
žalčiai negalėdami smaluotomis 
lovos kojomis įlipti į lovą, la
bai lengvai lipo bambuko, lyg 
tvora, sienomis ir paslinkę sker
siniais bei atsikišimais lapuoto 
stogo kuliais iš viršaus nukris
davo ant mus miegančių.

Sunku 
priprasti,
nežinoma (Brazilijos gamta su 
jos blusomis, kurios i palindu- 
sios po nagais nagus iškelia; 
prieš geltonąjį drugį; prieš mu
sę tse-tse; prieš pumas ir ja-

buvo prie to viso
Priešaky st<>vej« dar

guarus, nuodingas Brazilijos 
gyvates ir smauglius (žaltys, 
kurs stipriausi jautį pasmau
gia, sulaužydamas jam kaulus); 
prieš vam pirus, miegančiam 
žmogui iščiulpiančius kraują, 
Išgalę nuodingų gyviu ir auga
lų, 
mis 
jau 
nia
ta nauja ir laukinė 
girdisi kiti gaisai, negu pas 
mus Lietuvoj; kitas paukštis 
gieda, kitaip orus kvepia. Kai 
Lietuvoj malonu vasaros metu 
įbristi į upę ir išsimaudyti, tai 
čia nuo visokių upelių ir pel
kių reikia kuo toliausia bėcti. 
čia įbridęs neišsimaudysi ne
pūsta tęs gyvybės į mirtiną pa
vojų. Žemėje įvairus paslan
kus gyviai, o vandenyj aligato
riai, gyvatės ir’ žuvys, kurios 
puola žmogų ir sunkiai sužalo
ja. Pasakoja, kad Jungt. Vals
tybių priezidentui Booseveltui 
esant Brazilijoj ir brendant per 
upelį žuvis didįjį kojos pirštą 
nukando. Tai tikras atsitiki
mas apre kurį /visi laikraščiai 
tuomet rašė. Tai ne Lietuva, 
kur nėra malonesnio daikto i — 
vasaros metu po medžiu pa- 
drybsoti. kupetoje šieno įsika
sius pamiegoti, arba ueply pa
plaukioti. Čia be baimės ne- 
atsigulsi ir ncatsisėsi žolėje. 
Jau buvau matęs, kai bėgau iš 
plantacijos, vabalus, panašius į 
vėžį. Tai buvo skorpionai. Jų 
visur pilna ir su pagaliu neiš
mušęs žolės nesėsk, nes gal’ 
atsisėsti ant skorpiono, busi į- 
giltas ir — mirtis. Skorpionas 
yra labiau nuodingas, negu gy
vate.

Kiek plantatoriui už laivakor
tę geležinkelį buvau skolingas 
nežinau. Taip pat nežinojau, 
kaip ilgai plantacijoj teks bū
ti : italas Bernardo kažką tai 
nirštais skaičiavo, rodė laiką, 
re dė į saulę, tai j mėnulį, no 
rtdamas kažką išaiškinti, bei 
negalėjau suprasti.

Karta naktį mane pažadino 
Bernardo. Jis turėjo šautuvą 
buvo apsiavęs guminiais batais 
ilgais aulais ir paragino mane 
kuo veikiausiai autis antrą po
rą tokių pat batų. Man davė 
kirvį, o ilgą, į kardą panašų, 
peilį.pąsiėmė pats. Paskui pa 
mažu iš daržinės abudu išėjo 
me. Plantatoriaus namuose 
buvo tamsu, o šunys, jau apsi 
oratę su mumis nelojo. Tik 
\ada supratau, kad Bernardo 
iuruošė bėgimą,.

lipas pakilo. Smukome ? 
svampus prie upelio, kur visi 
bijo pasirodyti, perbridom upe- 
į, paskui vėl įlindom į žolę i) 
eidami per Hunus, puolami mi
rijadų, moskitų, stengėmės pa 
siekti mažesnę žolę. Po va
landos žygio pasiekėm aukštu 
•Tia, kur mus sutiko nepereina
mų lijanų ir bambuko miškas 
Bernardo ėjo priešaky ir pei
liu kapojo vijoklius, skindamas 

kelią tankumyne.
—Čita Goyaz la rio Aragua
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ya, — kartojo Bernardo. Su
pratau, kad tai yra miestas Go- 
yaz, o paskui bus Aratfuaya. 
“Cinco cento kilometros la vo- 
uage,’’ pridėdamas dar kelis žo
džius kartojo Bernardas, kurių 
prasmės negalėjau ’ suprasti. 
Supratau tik, kad keliausim a- 
pie penkis šimtus kilometrų į 
nriešingą pusę miestų j šiaurę, 
ekvatoriaus pusėn.

Taip skvorbėmes per naktį. 
Staiga pradėjo švisti ir tuojau 
patekėjo saulė. Civilizacijos 
pėdsakų jau nebuvo, o tik ošė 
lapuotas miškas su bananų, a- 
nanosų, vynmedžių krūvomis, 
tai vėl milžiniškais dublonais 
ir makonio medžio plotais ap
suptas. Europoje tatai reikš
tų negirdėtus turtus, o čia — 
jokios vertės visa tatai netu
rėjo. Ant medžių šakų apsi
vyniojusios miegojo gyvatės. 
Kartais iš viršaus imdavo že
myn kristi laužomos šakos —- 
tai beždžionės, pamalusios 
žmogų, imdavo šakas svaidyti. 
Nuovargis abu ryus nuo kojų 
vertė. Bernardo priėjęs prie 
išpuvusio medžio, pasakė: “ba
stą,” kas reiškia baigta, poil
sis. Aš jau buvau besirengiąs 
’įsti j drevę, bet Bernardas su
šuko “adagio, que estą muclio 
’)erikolo”8). “Veo”9), tarė jis 
r atnešęs glėbį samanų įkišo 

i medį ir uždegė. Vos durnai 
oripildė hiedžio drevę, kai į sa
manas įkrito keli uždusę vam- 
□irai, dvi ilgos gyvatės ir bjau
rus paukštelis, lenktu, lyg va
nago, snapu...

Apdegusias samanas išsklei- 
dėm po medžio dreve, iš lauko 
pusės tankiai užkalėm basliais, 
tarpus užkišom samanomis ir 
po to jau smagiai čia užmigo
me.

Kitę rytą vaisių pavalgius ir 
kokoso skysčių atsigėrus, vėl 
išėjome toliau. Dienos metu 
buvo lengviau skverbtis pro 
tankumynus. Gyvačių šnipšti- 
mas mus jau nebaldė. Ižminti 
mt nuodingo gyvio buvo nepa
vojinga, nęs guminiai batai 
nuodų nepraleidžia.

Juo toliau ėjom i mišką, tuo 
oavojingiau buvo. Del gausu- 
no įvairaus tfyvio jau nebuvo 
lalima užmigti nesukūrus di
lelio laužo ir ilsėtis reikėjo pa
mainomis. Nepralendamas miš
kas savo pavidalo nekeitė — 
oer dieną toliau penkių kilo
metrų pralysti nebuvo galima, 
) dar sunkiau rasti saugesnę 
nakvynę.

Keletas savaičių praslinko, 
kol, užlipę* ant aukštoko uolos 
kalno, pamatėme blizgantį to- 
'uirtoje didelės upės vandenį ir 
plantacijų namus.

Dar dieną skverbėmės pro 
miško tankumyną. Paskui iš
vydome kavos medelių, tabako 
ir manijoko laukus. Toliau pa
miškėj matėsi būrys. vyrų ir 
moterų su kauptukajs ilgoj ei- 
’ėj suloję ir dirvą bekertą. Ap
link stovėjo baltais medvilnės 
rūbais apsivilkę žmonės, persi
juosę plačiais odiniais diržais, 
su šautuvais ir bizūnais. Iš 
karto supratome, kad tai vergų 
prižiūrėtojai.

—Tolimose vietose — paaiš
kino man Bernardas — planta
toriai nepripažįsta jokios val
džios, ir čia viešpatauja vergi- 
a.

Atsargiai mišku prisiartinom 
orie būrio žmonių.

—Per BactolO) — suaimana
vo Bernardo, pažinęs kelis sa 
vo tautiečius.

—Trabajo, trabajo (sk. tra- 
jacho) et caramballl) šu
kavo prižiūrėtojai ir, reik ar 
nereik, tvojo per pečius bizū
nais atsiliekančius. Čia matė
si negrai, italai, indionai ir ki
niečiai, matorpai iš tolo privi- 
ioti ir čia pa vergti. Matėsi 
ir kiti balti veidai nežinomų 
;autybių žmonių.

—Trabajo! — sušuko prižiū
rėtojas senai moteriškei, kuri 
saulės spindulių iškėpinta, vos 
kvėpuodama kauptukų kapojo

(Tąsa ant 3-čio pusi.)
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Miegas ir Sapnai
Sapnų esmė pradėjo gydyto

jus interesuoti tik pastaruoju 
m. tu; remdamiesi tiksliais ir 
griežtais moksliškais tirinėji- 
m; i.s, jie priėjo prie išvados, 
kad sapnų aiškinimas, jų vidu
jinės prasmės supratimas, yra 
dalykas visai galimas; žinoma, 
tas daroma ne taip, kaip kad 
su liaudies sapnininkais.

Sapnus daugiausiai mes ma
tom miegodami, nors kaikurie 
žmonės ir budėdami, arba, tik
sliau pasakius, būdami pusiau- 
sųmoningam stovy, sapnuoja.

Musų smagenys taip, kaip ii’ 
širdis, ba paliovos ir be poilsio 
daibuojasi laike viso musų gy
venimo: kas kart jos įgauna 
naujų išorinio pasaulio įspū
džių, nors tie įspūdžiai ir nevi- 
suomet patenka musų sųmonėn, 
bet gi jie ir nedingsta nepalik
dami jokio pėdsako. Taip pav., 
daug ko mes matome gatvėje, 
kas mums mažai neinteresuoja 
ir į ką nekreipiam mes jokios 
domės, tuo tarpu gi visi įgauti 
įspūdžiai, regimojo aparato la
kių, regimųjų nervų 
rų smagenų dalelių) 
pa perduoti musų 
ir ten pasilieka.

Tegul pav., tokiu 
sų smagenyse paliko
pažystamo žmogaus veidas, ku
rio senai jau mes nebematom 
ir dabar, štai nepastebėję jo

gatvėje, pro jį praėjom.

mes tą žmogų sapne; jo veidas 
atrodo nuims išbliškęs, suliesė
jęs, liguistas, vienu žodžiu, toks, 
kokį mes matėm jį tikrenybėj. 
Koks gi bus mums nustebimas, 
jei mes po kaikurio laiko suži
nosim, jog musų pažįstamas iš
tik rų jų serga.

Musų tąjį sapnų mes dabar 
laikom pranašingu, tuo tarpu 
gi visai nepastebėdami, jog tą
jį pažįstamąjį mes buvom ma
tę gatvėje. Daugybę kasdie
nio gyvenimo viksmų mes at
liekam automatiniu budu, t. y. 
mechaniniai, iš įpročio, visai 
apie juos negalvodami. Išei
dami iš namų, mes užrakinam 
duris, įmetam į dėžutę laišką, 
įprastais judesiais, ir lodei ne 
nuostebu, kad po kaikurio 
taiko mes pradedam abejoti, ar 
užrakinome duris ir ar 
likom ant stalo laiško, 
negalim prisiminti musų 
mų. Iš to kas aukščiau
kyta seka, kad musų smagenys 
be pastebėjimų patenkančių są
monei), randasi dar taip vadi
nama pasąmonės srytis, sergs- 
tanti visus vyksmus, kuriuose 
musų sąmonė nedalyvauja, ir 
už kuriuos mes negalim sau 
duos atsakomybės.

Dienos metu pasąmonė dide
lio vaidmeniu nevaidina ir atsi-

traukia užpakalin sąmoningu 
galvojimu.

Bet kada naktį sųmoninga- 
sai musų proto veikimas nusil
psta, tada pasąmonė išsiliuosuo- 
ja iš savųjų pančių.

Smagenys darbuojasi ir laike 
sapno, bet jau be jokio proto 
dalyvavimo, tuomet jų veiki
mas yra panašus į dvasiniai 
sergančio žmogaus smagenų 
veikimą. Laike sapno be jo
kio vidujinio sąryšio iškyla į- 
vairųs įspūdžiai 
mai sąmoningojo 
kartu jei susipina 
pobūdžio vaizdus.

žmonės regi sapną, bet jei 
nors tam prieštarauja, tai 
parodo tai, kad jų miegas 
gan stiprus, ir jie nepajė

ir prisimini- 
gyveniiho ir 
į fantastinio 
Be išimties

NAUJIENOS, Chicag<5, UI.
sugeba perdirbti regimojo pa
saulių įspūdžius.

Tas pats galima pasakyti ir 
apie gyvulius, o ypatingai lai 
apie arklius ir šunis, jei aty- 
džiai seksim jų judesius ir el
gesį laike miego.

Kuom gi apsireiškia sapnų 
turinys?

Dažniausiai saline mes ma
tom tik tai, kuomi d įeitos metu 
buvo musų mintys užimtos, ar
ba tai, kas glūdėjo musų pasą
monėj. Kas link reiškinių, ku
riuose dalyvauja musų sąmo
ningoji srylis, tai reik pastebė
ti, kad mes ne tik j gaunam kas

ir tam tik- 
dėka, tam- 
smagenims

liūdit niu- 
kokio nors

nejia-
Mes 

veiks-
pa su

visi 
kas 
tas 
yra
gia prisiminti to, kas jiems sap
navosi. Reik pažymėti, kad 
ryškiam ir pilnam savų sapnų 
atminimui reikalingas yra tam 
tikras įprotis. Miegas, kuris 
tęsiasi neužilgo iki pabudimo, 
tampa lengvesniu ir sapnai, kū
rins mes regim tuo metu, ge
riau' pasilieka atmintyje. * To
dėl daugumų sapnų, kuriuos 
mes prisimenam, regim prieš 
pat pabudimų. Bet reik prisi
mint, kad mes pabundant ne 
tik prieš rytų, bet kartais ir 
pačiam įmigy, ypač jei regim 
kokį baisų sapnų. Pas nervuo- 
tus žmones miegas būna labai 
lengvas ir todėl juose lengvai 
pasilieka, aiškus sapnų prisimi
nimas. Jau maži vaikai pra- 
deda regėti sapnus, kai jų pro
tas išsivysto ant tiek, kad jau

supančio mus gyvenimo, 
dargi dažnai manom ir apie tai, 
kas jau senai dingo. O vėliau 
mus stebina, jog mes' matom 
sapne senai regulų ir, rodos, 
jau pamirštų dalykų, tuo tar
pu gi visai neprisimindami, kad 
tą ar kitų mes nesenai buvom

Kaip'Vilyčia
Kuri yra paleista

Kol jys dar nesate važiavę su Hudson Super-Six, 
tai jus dar nežinote motorinio važiavimo smagumo.

HUDSON 8UPER-SIX
Standard Modeli

Nepaprastas smarkumas Hudsono visuomet yra 
gatavas dėl veikimo Super-^ix principe, kuris 
yra jaučiamas prie kiekvieno veikimo.
Jus galit pastebėti kaip jis greit pradeda smar
kiai bėgti, ir tas jo bėgimas yra labai lengvas;**• / 
lygus bėgimas, kuris lengvai eina į kalnus, jis
atsakančiai patarnauja ir užlaiko lygumą ir ge
rą veikimą. •

Alt fritfl f. ♦. I. DrfrW». fhtt

Coach - - - - $1215
Sedan ... - 1385

(.'uitom Built Modeli
Roadster • • - >1500
Phaeton - - - - 1600
Brougham - • - 1575
5-Pasi. Sedan - • 1750
7-Pass. Sedan - - 1850

Jūsų Hudsonas visuomet atliks visus važiuojan
čio reikalavimus ir prie kiekvienos progos ke
lyj susigrūdimų.

Hudson Super-Six turi lietuvių departamentą. Kuomet jus‘atsi
lankysite j pardavimo kambarį, reikalaukit lietuvio pardavėjo.

HUDSON Super-Six
. Klauskite Mr. Montvid , b

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Michijeran Avė.

Antros sapnų kilimo priežas
ties reikia ieškoti reiškiniuose, 
kurie įvyksta mums miegant, 
nes musų pojūčių organui ga
li būti erzinami ir laike mie
go, jei lik tie erzinimai bus pa
kankamai stiprus. Laike leng
vo miego, tie erzinimai gali pa
tekti net ir sųmonėn ir tuom 
gali pertraukti miegą.

Pažadinti mus gali šviesa ar
ba šlamėjimas^ Taipogi yra 
žinoma, kad kaikurie asmenys 
pabunda delei lengvo prie jų 
prisilietimo, arba, jei duosim 
jiems pauostyti kokį nors kvė
piantį dąiktų. Mes negalim 
daryti jokios įtakos miegan
čiam tik j skonio organus. Pa
žadinimas įvyksta dažniausiai 
kokiu budu, kad koks nors pa
erzinimas musų pojūčių orga
nais tampa pajustas ir tuomi 
priverčia mus pabusti. Jei lai
ke miego pojūčių organams iš
orinis pasaulis nedarytų jokios 
įtakos, tai mes galėtum mie
goti be' pertraukos. Ir ištikrų- 
jų tas yra pastebima žmonėse, 
kurie yra netekę tų ar kitų po
jūčių organų: regėjimo, klau
sos ir kitų, ir kurie pasižy
mėjo dideliu mieguistumu ir to
kiais pasiliko iki pat mirties. 
Kartais paerzinimai būna ne su
vis stiprus, kad galėtų paža
dinti miegantį, tuomet jie pa- 
kliuva į smagenis ir iš ten įsi
pina į sapnus. Paprastas čiu- 
žėjimas sapne mums atrodo 
griaustiniu ar armotos šuviu. 
Laike sapno vaizduotė padidi
na ir sustiprina visus įspūdžius. 
Kada mes ištraukiau! iš po ant
klodės kojų, ir šaltas oras iššau
kia nemalonų jausmų, mums 
rodosi, jog mes jkritom į van
denį ir skęstam. Sapnus guli 
iššaukti ne vien tik išoriniai 
paerzinimai, bet taip pat ir 
vidujiniai, t. y. tie, kurie glu
di musų organizme. Jei, pav-, 
mes gulame ]>o didelio valgio 
pertekliaus, tai veikimas į pil
vą mus suerzina ir iššaukia ko
kį nors nemalonų sapną. Sun
kus sapnas taip pat gali kilti 
dėl persipildymo šlapinimosios 
pūslės. Lengvai gerklės pati
nimas, kuris paprastai būna 
pradžioj gerklės uždegimo, sap
ne iššaukia uždusimo jausmų. 
Mums sapnuojasi, jog mes- su- 
sirgom sunkia gerklės uždegi
mo arba difterijos liga, ir koks 
bus mums nustebimas, kai pa
budę įsitikinsim, jog iš tikro 
mes nesveiki esam. Tokių bu
du lengvas yra išaiškinimas 
pranašingas sapnas. Ir nežiū
rint į didelį sapną fantas t i ilgu
mų, mes niekados, tikrai pa
sakius, nematom nieko negali
mo.

Mes galim sapnuoti įspūdžius 
ir prisiminimus liečiančius tik 
dabartį arba netolimų praei
tį, bet j ateitį mes niekados ne
galim pažvelgti. Dėka griež
tai moksliniams stebėjimams, 
sapnų aiŠ/kiitfmas virio gaili
mu dalyku, remiantis įvairiais 
žmogaus pergyvenimais ir ken
tėjimais. Visa tai teikia gydy
tojui galimybės pažinti giliau 
sergančiojo dvasinį gyvenimų,
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UCKY STRIKES yra švelnus ir gardus — 
geriausi cigaretei kokius esate rūkę.

Jie yra malonus jūsų burnai

Kodėl? Todėl, kad jie yra padaryti iš geriausio
Turkiško ir naminio tabako, tinkamai pasen-

‘ y i I

dinto ir sumaišyto su didžiausiu patyrimu, ir 
dar yra dadętas extra procesas prie to tabako.

It’s toasted
APSAUGOJIMUI JUSU BURNOS

kas ypatingai yra svarbu gy
dant nervų ligonis. Pastaruo
sius beveik visada kankina sun
kus sapnai, retai mes nuo jų 
girdim apie kokius linksmus 
ar šiaip jau lengvus sapnus. Tie 
sapnai veikia į visų jų gyve
nimų, valdo jų elgesį, atima a- 
petitų, sugadina nuotaikų, dėl 
‘o jie ir būna susierzinę, paniu
rę, nuvargę, nepatenkinti. Sap
nai gali privesti net prie sau-

Toks stiprus sapnų veikimas 
aiškinama tuo, kad ligonys sap
nus paprastai laiko tikrenybe 
ir neranda skirtumo tarp rea
laus ir sapno gyvenimo, kas 
pilnai gali būti suprasta, jei prP 
siminsim, kaip dažnai* mes pa
tys nežinom, ką mes pergyve- 
nom, ir kas buvo tik sapnuota. 
Sekantis faktas parodo kokios 
keistenybės gali sapnas pasiek
ti. Kartą jaunikaitis vėlai nak
tį ateipa į viešbutį ir nori te
nai pernakvoti. Bet kad visi 
kambariai buvo jau užimti, tai 
jam prisiėjo nakvoti su kokiuo 
tai nepažįstamu vienume kapi- 
bary. Naktį kur tai užsidaro 
durys, jaunikaitis bildesio į- 
tekme sapne išgirsta šunį. Ma
nydamas, kad tai užpuolė ant 
jo jo draugas, griebia jis revol
verį ir mieguistas peršauna ne
pažįstamąjį. Sapnus mes ma
tom be paliovos ųuo pat musų 
akių užmerkimo iki pat pabu
dimo, bet prisiminti lengvai ga
lim tik tų, ką mes matom ne
užilgo prieš musų pabudimą. 
Kiekvienas sapnas tęsiasi visai 
neilgai, kaltais sekundą, o kar
tais tik dalį sekundos.

Skambučio balsas, kuris .turi 
mus pažadinti paskirtame laike, 
kartais gali iššaukti ištisų sap
nų. /Mums rodosi, jog užėjo 
žiema ir mes nutarėm pasiva
žinėti. Privažiuoja rogės, įli-

(Tąsą ant 3-čio pusi.)
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ROSELAND BOTTLING CO.
STANLEY SUDENT, Savininkas

Tel. Pullman 5625
Olselis near-bear, pūpso, ice creamo ir saldainių. Suteikiam patar
navimą su trokais dėl piknikų ir trutk parių. Mes turim penkis 

naujus trokus dėl patarnavimo jums dienų ir naktį.

251-253 E. 115 St., Chicago, III.

Pinigai Lenkijon
ir i

Vilniaus Krašto
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 
kablegramomis greičiausia nueina.

Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len
kijon yra išmokami Amerikos doleriais. Pašto 
perlaidomis pinigai nueina į 14 — 15 dienų; kab- 
legramu — į 2 — 3 dienas. Telegramas kai
nuoja $1.00.

von

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewritari

NAUJIENOS,
Chicago, III

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu- 
ar Rusijon, visados kreipkitės į Naujienas.

1739 So. Halsted St.,

ž

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės Nauji einu kable^ram^
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Kaip aš įsigyvenau 
Brazilijoje

(Seka nuo I pusi.)

ir jis kirto jai per pečius.
Va Jėzus! — sušuko lietu

viškai moteriškė puldama ant 
žemės.

Prižiūrėtojas, priėjęs prie jos, 
su koja paspyrė ir ėmė dar 
mušti bizūnu.

Mano kijaujas užvirė. Bu
vau p. :irengęs šokti ir suplė
šyti vietoje piktadarį, Ijet pasi 
girdo šūvis ir žiaurus vergų 
prižiūrėtojas parvirto ant že
mės Bernardo suskubo pa
sitarnauti. Kilo sumišimas. Pri
žiūrėtojai pasileido bėgti, mėty
dami ginklus, manydami, kad 
tai šaudo atvykusi policijos ek
spedicija, kaip vėlįau sužino
jom žadėjusi šiomis dienomis 
čia atvykti ir ištirti gandus, a- 
pie kuriuos laikraščiai rašė ir

pal>ėgėliai iš šio krašto.
Vergai puolė j mišką. Įvyko 

graudus susitikimas: sutikau 
dvi šeimas iš Lietuvos, kurios 
čia vergavo jau antri metai.

Vai kokių dalykų jie papa
sakojo! čia, apie 1,(KX) kilo-

CUNARD
(Per Angliją)

sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 
žintinių laivakorčių

Į Kauną ir atgal ant 
Berengaria ir
Aquitani» .............................. $215
Mametania ________ ~_______ $211

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

| Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Seredą. Keleiviai nepiliečiai j- 
leidžimi bo kvotos, varžymų. Visi 
3 k Įsos keleiviai turi kamb. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipkitės prie vietos 
agentų ar į

CUNARD , LINE
110 N. Dear-

Chicago.

metrų nuo kultūringųjų centrų, 
plantatoriai nepripžysta jokių 
įstatymų ir vergovė tol išnyks
ta, kol atvyksta policija su kul
kosvaidžiais. Bet vos tik po- * 
licija išvažiuoja, kai vėl atgy 
ja vergovė. Vietos valdžios at
stovai yra tie patys plantato
riai. Kai |X)licija atvažiuoja, 
jie kryžiavojasi ir sako, kad vi
si gandai apie vergovę yra be 
pamato, kad juos skleidžia sko
lininkai, pasamdyti dirbti ir už 
kelionę iš Europos pasižadėję 
darbu atsiteisti. Bet ką esą su 
tais “gyvuliais“ padalysi, kad 
jie tik nori pasinaudoti “gera 
plantatorių širdžių.’’ Įnnlymui 
parodo knygas ir parašus su 
kontraktais pasisamdžiusių dar
bininkų. Išeina, kad teisės at
žvilgiu viskas tvarkoj. Poli
cija negali priversti sulaužyti 
kontraktą, kurį pildyti pasiža
dėjęs yra kiekvienas “vergas.“ 
Bet jei byla ir teismą pasiek
tų, tai vis tiek ją plantatoriai 
išloštų, nes jų pusėje formali 
tiesa, o “vergo“ pusėje jokių 
Įrodymų nėra.

“Bėgti reikia“ nutarė visi ir 
pasuko mišku į rytus prie kai-1 
nu. Plantatoriai į mišką neis, | 
nežinodami, kokios jėgos miš-1 
ke yra. Kai bus pasiekti kai-1 
nai, tai jų papėde bus galima | 
apeiit šią plantatorių koloni-| 
ją, pasukti upės Araguaya pu- [ 
sėn ir jąja pasiekti Santą Ma-| 
rią; į miestą Goyaz jau buvo| 
nepakeliui.

Dideliu buriu buvo lengviau 
eiti per mišką. Du žmones, 
pasikeisdami, kirto kelią per 
tankumyną, o kiti ėjome pas
kui juos.

Pasiekus kalnus, tankumynai 
praretėjo ir pirmyn buvo lenjf- 

viau skverbtis. Paskui, pasu
kus j vakarus, sušvito neplati, 
bet gili upė AratfUaya. Krantu 
jau žmonių vaikščiota, nors 
gamtčL ir miškas buvo toks pat 
amžirras kaip ir kitur.

Lietuvoje, būrys žmonių, pri
ėjęs prie upės, nukirstų med
žių, pasidarytų sielį ir nuplauk
tų pavandeniu. Brazilijoj ta
tai negalima, nes tik retas mė
lis teplaukia, o didžiuma kaip 
švinas nugrimzda j dugną. To-

del plaukti tegalima laivė ar 
keltą pasidarius iš bambuko 
lazdų ir tuščių statinių. 'Pai

lgi mums beliko tik eiti tolyn 
pakraščių ir laukti, kad kokiu 
laimingu atsitikimu pasitaiky 
tų sutikti beplaukiantį bifltųjų 
Irfivą arba indėnų pirogą.

Upės pakraščiais ėjome labai 
I ilgai. Dienos slinko viena po 
[kitos, didžiausiais sunkumais, 
[pavojais , ir baisiais netikėtu- 
[mais įvairinamos. Visi suly- 

s’om, pajuodom ir atrodėni kuri 
kas blogiau už čiabuvius indė- 

|nus, kurių sutikome keliauda- 
Imi keliose vietose. Matydami 
musų vargą, jie ne tik mus 

[neskriaudė, bet dar ir padėjo 
| gerokai.

Nors ir didžiausias tautų mi
šinys buvo musų būry, tačiau 
gyvenome santaikoje ir vignas 
už kitą net gyvybės padėti nc- 
sigailėjom.

Bet vis dėlto daug iš musų 
būrio it pasiliko miškų tanku- 
mynėse. Vienus- sudraskė plėš
rieji žvėrys, kiti mirė nuo gy
vačių ir nuodingų vabzdžių įkan 
dimo, bet daugiausia mirė nuo 
neišpasakyto karščio ir dru
gio... Beveik kasdien kasėm 
kur dideliu medžiu duobę, 
klojom ją dideliais palmių la 
pais ir guldėm amžinam poil
siui “laimės ieškotoją.’’ Med
žių žievėje Bernardo visiems 
iškirsdavo kryžių. Tik tiek ir 
pasiliko atminty apie juos. O 
jų tarpe buvo keliolika lietu
vių....

Vieną rytą išgirdome tolumo
je garlaivio švilpuką. Greit, 
prasiskverbę arčiau upes, pa
matėm garlaivį, 
ženklų.

Natalia Gailės, žmona Meksikos prezidento, ir jos duktė Ali- 
cia, Los Angeles; ligoninėj. Motina ✓ šiomis dienomis pasimirė po 
operacijos, nuo širdies ligos. Ji buvo atvykusi j Jungt. Valstijas į 
vestuves savo vyresnės dukters Ernostine, kuri apsivedė su Tho- 
mas A. Robinson iš New Yorko. Po vestuvių susirgo, jai padaryta 
operaciją ir ji buvo bepasveikstanti, bet užėjo širdies ataka ir ji 
mirė.

ATYDAI ŠEIMININKUI!!!
Po Velyki! Galutinas Išpardavimas

štai yra kai kurie specialai dėl šio išpardavimo
Varniais galionui ..............     y*
Sieninė popiera ................................................. 6c roleliui ir augščiau
Grynas Linseed Oil galionui ................................................................. **
Alyvas White Lead .............................................. $12.75 už 100 svarų

Visas tavoras garantuotas 
Specialiai tiktai šiam mėnesiui

Kenas rakandij valytojo dykai prie kiekvieno pirkinio 
« už $1 ar daugiau

SAMUEL HELMAN
Pardavinėtojai

PAINTS, WALL PAPER, BRUSHES, VARNISHES, ETC.
1421 So. Halsted Street Phone Canal 5063

Davėm jam 
ilMų derbių su ka- 

aukštu, rudom akini 

metisu, visi buvome priimti j 
garlaivį.

Be jokių nuotykių pasiekėm 
Santa Mariją. Kapitonui už 
atvežimą atlyginom tuo, kad 
iškrovom iš garlaivio atvertus* iš 
dykumų daiktus: brangius vai
sius, medžius’, gyomus augalus 
ir kita. z v

Greit po to, musų taip ilgai 
bendrai vargęs buryą iškriko. 
Dauguma, kiek pinigų prasima
nę, išvažiavo į pietus, kur šal
čiau. Mes gi su Bernardu pasi- 
samdėm jūreiviais į amerikie
čių laivą. Jūreiviu ir dabai: te
besu.

Jei kas mane dabar paklaus 
tų, ar geriau svetimoje šalyje

gyventi, aš nedvejodamas at
sakyčiau: ne. Aš dabar tik ir 
svajoju apie grįžimą į Lietu
vą, kur taip malonus švelnus 
oras, kur saulė šildo, bet ne 
kepina, kur paukščiai čiulba, o 
ne kandžioja. Antanas Rutkus.

[“T-tas”] ;
1) Prakeiktas. 2) Asilus. 3) Pra- 
testonas, 4 Ugnis! 5) Kame daly

kas?
6) Valgyk mano mielas.’
7) Stok!
8) Atsargiai, čia yra didelis pavo
jus.

apie tą ar kitą nervų ligos rų- 
šį ir jos kilmę, žmogus sap
nuodamas duoda pilną laisvę 
savo mintim^, jis jau nebesusK 
laiko ir virsta tokiu, kokiu jis 
iš tikrųjų kad yra; apsireiškia 
visi jo geiduliai, troškimai, no
rai, dar gi net stipresnė j, be
veik gyvoj formoj. Sapnas ati
dengia visa tai, kas buvo ne
aiškų jo sieloje.

Gan dažnai prisisapnuoja, 
jog mirė musų giminaičiai, ar- 

dar gi musų pačių miegan

čiu tapo nužudyti. Toks sap
nas atrodo baisus, bet jis nu
rodo tik tai, jeigu miegąs as
muo yra šykštus arba geidžius 

1 turtų. Sapnas tik sustiprina 
mes į jas i r-pas i leidžiam i jo geidulius prie jų, prie ko

Miegas ir Sapnai
(Tąsa nuo Ž-ro pusi.)

vojaus, bot šmėkla priveja be 
ginklį ir silpną užgula ant jo, 
net smaugia, ir štai, sprendžia
moj minutėj baigiasi sapnas 
pabunda miegantis uždusęs ir 
dar jaučiąs baimės jausmą.

Tie sapnai savo charakteriu 
primena baisų sapną, kada ro
dosi, kad kas tai sėdi ant kru
tinės ir ją slegia. Tokiam bai
siam momente surinka miegan
tis klykiančiu balsu ir pabun
da. Laike tokio sapno kar
tais jis taria bežodžius vaito
jimus nesuprantamus žodžius, 
jis lyg ką tai nori pratarti, ar 
pravirkti, bet balsas jam atsi
sako.

Baimė, gludanti šių sapnų pa
mate, yra priežastimi ne tinka
mo veikimo širdies, nervų siste
mos arba sugedusios kraujo a- 
pytakos, ir tuomet tie sapnai 
pasikartoja gan dažnai. Kar
tais gi sapnuojami jie retai ir 
priklausomo sunkaus vidurių 
darbo, nuo peršalimo, slopinan
čio alsavimo. Taip pat pana
šus sapnas gali būti iššauktas 
siaura marškinių apykakle, ar
ba netaisiklinga kūno padėtimi, 
(pav., jči gulim kniupšti), blo
go esančio kambaryje oro, už
traukta ant galvos antklode, 
vienu žodžiu visu kuo kas silp
nina alasvimą. Laike sugedu
sio kraujo apytakos, ypatingai 
apsireiškia charakteringas sap
nas, kada rodosi kam nors, kad 
jis skrenda ir staiga krinta ant 
žemės. Tasai sapnas gali tu
rėti keletą skirtingų vaizdų: 
vienam sapnuojasi, jog jis 
krinta nuo kopėčių ar perlekia 
per turekles, kitam rodosi, jog 
jis krinta stačia galva nuo kal
no ar stačios uolos. Kartais 
jaučiama tilc supimss, lyftr l»ll— 
tum laive vėjo linguojamam, 

kartais tie sapnai būna iššau
kiami netaisyklinga kun6 pa
dėtimi lovoje, jei, pav., galva 
randasi labai žemoje vietoje.

Iš visko, kas aukščiau buvo 
pasakyta, seka, kad sapnams 
mes galim daryti šiokios ar to
kios įtakos, o kaikuriuos sun
kius sapnus net ir pašalinti. 
Savaimę yra aišku, įad apie 
tokius sapnus reikalinga yra 
pranešti gydytojui, nes sapnai 
pas nervų ligonius turi didelės 
reikšmės ir veikia į savijautą 
ir nuotaiką.

Pastaruoju laiku daromi ban
dymas įkalins, dargi ir muzi
kos keliu pašalinti sunkius sap
nus ir suteikti malonius. Yra 
galimybės ta pačia kriptimi 
pasiekti dar-tinkamesnių rezul
tatų, skleidžiant miegančio 
kambary fialkų, rožių ir kitų 
gėlių kvapsnį, nes kvapsnys 
taip kaip ir balsas veikia j mie
gančiojo pajučius, bet tąs vei
kimas yr^i toks silpnas, jog jis 
negali ligonio pažadinti, o tik 
įsipina į jo sapnus.

Vertė J. M-is.
---------»— .. .... — -............

"SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų

PINIGAI PASIUNČIAMI GREITAI Į LIETUVĄ 
IR KITAS EUROPOS ŠALIS

3% Mokamas Ant Taupimo Atskaitų 
Komercialės Atskaitos Pageidaujamos 

Parsiduoda Augštos Rųšies Pirmi Morgičiai Ir
Gold Bondsai, Nešanti 6% į 

Pasirenduokite Apsaugos Dėžutę Musų Sau
giuose Vaultuose. Kainos $3.00 Ir Augščlau. 
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 departmento

Souiii West Trust and Savings Bank
35th Street, Archer and Hoyne Avenues 

Chicago
Valstijos Bankas po Chicagos Clearing House

TURTAS VIRŠ $5,750,000.00

Garsinkitčs ‘‘Naujienose

pam mes } jas ir-pas i leidžiam i jo geidulius prie jų, prie ko 
važiuoti lydimi skambučio bal-Įtie giminaičiai pasirodo jam 
sų. Staiga pradeda arkliai bai- (kliūtimi.
dytis, stojasi piešto, 'skambu-' Sapnų išaiškinimas teikia gy
čio balsai nutyla ir mes iš bai-, Rytojui vilties atspėti daugelį 
bės pabundam. | nervų ligų; taip pav., kartais

Pas nervuotus žmones būna sapnas nurodo gydytojui į li- 
ankštus sąryšis tarp sapno ir 8oni°^nepasitenkinimą lytiniuos 
realaus gyvenimo. Sapnai su- palenkimuos, apie ką pastara- 
gadina dienos nuotaiką, o blo-'visai nieko nežino, ir tuo- 
ga nuotaika iššaukid siunkius ^uua lig^QS priežastimi,
sapnus. Dėka moksliškam sap- Nors sapnai, liečiantieji lyti
nu aiškinimo metodai, galima nį gyvenimą, pasitaiko dažnai 
yra spręsti sulig sapnų rųšies ir pas sveikus žmones, bet vi-

Nors sapnai, liečiantieji lyti-

' Nedžiovinti, Apdžiovinti, Suprosyti 
SKALBINIAI

1 y ‘Telefonuokite Humboldt 1331

WONŪER WEST WASH LAUNDRY
LIETUVIŲ SKALBYKLA

ALBINAS VERBYLA, Manager

2435 N. Western Avė.

MALT TONIG - EKTHA PALE
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti-.
I XT • •
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Exlra Pale Alaus'
11* - i-Jis yra rekomen-
I ■■ mVIAORATINO !■ 
| ^H.ood roft eoNvAUSOHT. lituojamas per

tesggil Dr.B.McNrchoIas
Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago;

jejgu jie negali

■•v f ‘V. v-

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St Bartkus, 
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627 

3824 Deodor St, Indiana Harbor, Indiana

ir pas sveikus žmones, bet vi
si lytiniai vaizdai, sukelia li
goniuose kentėjimą, visada bū
na taip užmaskuoti ir prideng
ti, jog reikalinga yra akylaus 
gydytojo stebėjimo, kad sura
dus sapne ką nors įtariamo vi
sai nekalto budo.

Čia mes duosim keletą tipin
gų sapnų, kurie labai dažnai 
pasitaiko pas nervų ligonius. 
Jie pasikartoja kartais kas
nakt ir tuomi būtinai iššaukia I 
sunkų baimės jausmų. Ligo
niui sapnuojasi, jog nuogas ar 
nevisai apsirėdęs stovi gatvėje 
ar vidury puotuojančios salės. 
Jam gėda iki ašarų. Jis dabar 
mano tik apie tai, kad kaip 
nors kur pasislėpus nuo žmo- 

Jis pradeda bėgti ir bė
ga nesustodamas, j nokiančius 
minios lidimas.

Pagaliau, neberasdamas vie
tos, kur galėtų, pasislėpti,* jis 
krinta ir staiga pabunda, yisas 
prakaite.

Kartais toks’ .drabužių nete
kimas ligonių aiškinamas gam
tiniu bildu, bet tas, palyginus, 
buria retai; miegančiojo fanta
zija mažai tesirūpiną apie prie
žastis ir veikimus, apie pasek
mes ir galimybes; ji be jokio 
sąryšio pereina nuo vieno vaiz
do prie kito. Kartais pasitai
ko, kad nuogas bėgioja iš tur
gavietės į salę, iš salės į gatvę, 
ir veltui visur ieško išgelbėji
mo. Prie tos pat sapnų rųšies 
priguli ir tie sapnai, kuriuose 
priseina kovoti su laukiniais 
žvėrimis. Tuomet sapnuoja
ma ne tik liūtai, tigrai, pasiutę 
šunys ir k.,.bet dargi niekados 

'nebuvę šmėklos, dragonai ir k. 
p., kurie legendose tėra mini
mi.

Prasideda žūtbūtinė kova su 
žvėrimi, be jokio ginklo, paga
liau pasiseka išsprukti iš pa-

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. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus? Jo atpigin
tos kainos už medikolį patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY 
THERAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystes 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy- * . ,
Hikumą silpniems specialistas 
vyramu. Orimas kraujas ijr atip- 
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 518.

DR. B. M. RUSS
35 South Dearbom St., 
Kampas Monroe Slreet, Chicago, 

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

Floridos gubernatorius John 
W. Martin, kuris atsisakė priim
ti algos pakėlimą. Jis gauna al
gos $9,000 į metus. Valstijos 
legislatura gubernatoriaus algą 
pakėlė iki $12,000. Bet jis sena
to paprašė nepriimti algos pakė
limo kol jis yra gubernatorium.

fJi Jiu ■ Ur XI- 11 .k U
r

| Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos, Ir 
Elektrikinis Gydymas

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

Mineralinės, sulferinės 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

Peoples Furniture Go
J

Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi 
setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

savo

Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasiteŠiuose didžiausiose _ ___ _____  ____ ,____
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

...
. HlltMETURĘ F°H

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

1922-32 So. Halsted St.
4 ('anai 6982

J. NAKROŠIS, Vedėjas
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lxxxxxxxxxxit.7 ’ ; xxxxxxxxxxix



Kaip geriausia susirgt?

.NAUJIENOS, Chicago, UI. šeštadienis, birželio 11,1927
r iflt ,r -į i * . \ _JU.i,

Žmogus, ką kopūstus iš
ėda

51 Respublikos Prezidentas’- 
turi bausmės dovanojimo teisę.

52. panaikinamas.
53. Respublikos Prezidentas 

yra vyriausias visų viršininkų 
viršininkas.

nius. Jei vieni netinka, tai pirk 
kitus.

Nesibaderiuok, jei ant kaklo 
atsiranda keli gūželiai 
kampariniu spiritu 
nyks.

ČIRU-VIRAIpinigų neturėsi, tai tada 
laikas kreiptis prie\ lietu- 
daktaro, kuris gali palauk- 
Ale lietuviui gali ir neuž-

Visi rašo ilgus straipsnius a- 
pie visokias ligas, operacijas ir 
kitus galus, bet dar nė vienas 
musų gerbiamų rašytojų nepa
rašė kaip geriausia susirgti, o 
susirgti juk kartais, kaip žino
te, gan naudinga ir net sveika., 

ai aš sumaniau jums trupu
tėlį pasitarnauti savo patyri
mais ir kitų pasakojimais.

Galime pradėti -L juk visi 
i ašy tojai' pradeda, tik ne visi 
moka užbaigti kada atsiranda 
reikalas. Aš eisiu viduriniu 
keliu: kalbėsiu atsiprašau,
šysiu taip* kad ir man ir jums 
butų aišku ir- pradžioje ir pa
baigoje.

Jei kaulai skauda, galva svai
gsta, o širdis plaka kai pasiu
tus, tai pasikalbėk su kūmu
te: xji turi gumbalašių, šantų, 
kartaus vyno, rcmunčlių ir ki
tokių liekarstų. Arba nueik į 
aptieką, tai gausi ko norėsi. 
Kam čia baderiuotis su dakta
ru: juk visi žino, kad tamista 

; reumatizmu sergi.... O jei ne- 
I pereina, tai juk ir graborius 

no-

Pačiravo Lapsi-Tapsi

vyrąs Migrįžęs randa lovą išgu
lėtų, trečiur kitokios ekspropri- 
acijos padarytos. Bolševikams 
didžiausias galvosūkis, ima kal
tinti “kapitalistišką sistemą”.

Pasklydo gandai, kad redak
torius nėra jau taip šventas, 
kaip Leninas arba Rutenbergis: 
buk jis Lietuvoj monopolius 
daužęs, žmogui javus padegęs, 
socialistų kuopelės veikėjus Lie
pojoj ar kur ten kitur žanda
rams išdavęs, bendrovės knygas 
padovanojęs ir pinigus dėjęs j 
savo kišenių, pats būdamas re
daktorius rinkęs' prenumerata ir 
pats traukęs slaptai prenumera
torių adresus į bendrovės kny
gas, kad pasilaikius pinigus sau. 
Bet gandams brooklyniečiai ne- 
jiki.

Ant laimės redaktorius gau- .. .
na kokią tai socialę ligų, kuri tautietis, ir jisai juk 
galutinai buvo suardžius! jo ir 11 rtar ,0, 
šiaip menką protų. Dabar te- 
čiaus jis jau yra šiek-tiek pa-, 
s veikęs ir tegul svietas ašarų ne- 
lieja, nes mano talentas nėra 
tragedijoms rašyti.

Pamišusio žmogaus razumas 
yra keistas: pradeda jis kokio 
airišio alų išgerti ir gauna muš
ti; kokis nors ženotas vyras iš 
•avo namų jį išveja, na ir kito
kių trobelių daugybė.

Taigi nusitarė • redaktorius 
per gazietas ir prakalbas kitus 
kritikuoti, doros mokinti, šmeiž
ti ir apmeluoti, kad tik jo grie- 
kų niekas neprisimintų, kad vi
si jo kritikuojami už jį juodes
ni atrodytų.

Kitus griekus Brooklynas jau 
dovanoja, ale apie išėstus tikrus 
lietuviškus kopūstus negali už- 

Vienųr kopūstai išėsti, kitur miršti.—Brooklyno padauža.

(Apysaka)

tai nieko 
apie Šir
viai kar- 
Tamistos

Kada kiaulės pikčerį nupieši, 
parašo dėti, kad tai kiaulė, ne
reikia. nes ir šiaip visi mato. 
Ir aš atramento neaikvosiu pa
vardės rašymui vienų musų kai
riojo vado, tik tiek pridėsiu, 
kad jis gyvena Brooklyne.

Ir dabar aš pradėsiu jį piešti, 
nes iš arti esu prisižiūrėjęs jo 
fizionomijos ir žinau, kad patai
kysiu.

Bus jau keli metai, kaip kai
riojo sparno, o. paskui bolševikų 
kukniose ėmė dingti kopūstai. 
Visi šeimynos nariai išeina į 
darbą ar kur kitur, užrakina du
ris ir uždaro langus, ir grįžę na
mo railMa, kad kopūstai išėsti.

Mano Brooklyno kairieji ir 
bolševikai: "Kokis čia velnias 
išėda kopūstus? Juk redakto
rius šitaip daug neėda ir iš kur 
jis gaus raktus.” Tiesa, redak
torius vis labiau tunka, bet gal 
jo tokia jau bobiška prigimtis, 
nes juk j ir ir pleperys kai 
sena boba ir vyriškai protau
ti nemoka. Tiesa» taradaika Kei- 
dė, ką anais metais su prakal
bom važinėjo, buvo aprūpinusi jį 
raktų ir jis ir jos kopūstus ės
davo ir lovoj gulėdavo, kada 
vietos likdavo, ale juk prisiėdęs 
kopūstų pas Keidę, ko jis lan
džiotų į kitų tavorščių kuk- 
nias? Bet mažu Keidės vyras iš
vijo jį? Čia tai ir buvo miste
rija, kurią Brooklynas turėjo iš
rišti.

la-

pa- 
spi- 
vis-
pa- 

o

ar 
tai jų biznis: ta- 
dar aržuolinis,. o 
ne tavo biznis, 

pats gerai žinai,

Trink 
gal iš- 

Nesirupink iš kur jie 
atsirado: kų čia reiškia keletas
gmęflių. Tiktai niaža dalelė 

tų gūželių pratrūksta. Jei tai 
yra džiovos bakterijų pilni, tai 
vistiek dar greitai nemirsi.

Jei greiati nuilsti. 
11 ere išk i a. N em i si y k
dį arba goiterj. Juk 
tais nuilsta, ar ne?
širdis gal kartais taukais ap
augus, gal nelygiai plaka, bet 
jei tave kankina ir nervuoja, 
tai nėsibaderiuok.

Tamistos pilvas didelis, ar 
ne? Turi gerų apetitą ir ne
sigaili valgyti? Labai gerai. 
Tuk kiek galėdamas — neklau
syk kų daktarai sako. Tai ge
riausias būdas gauti apoplekči- 
jų,'cukrinę ligų ir daugybą ki
tų ligų. Mano geras prietelius 
rašytojas vis sakydavo “tukite 
ir juokitės” geras žmogus, 
dieve duok jam dangų, buvo.

Beje, kiek tamista sveri?
Tai nesvarbu, bet inšiurino 

kompanijos surinko daug žinių 
apie Žmonių svorį. Jei neima 
inšiurinti,. tai dar geriaus — 
nereikės mokėti. O prie lietu
viškų pašalpinių draugysčių ga
li prisirašyti labai lengvai, 
sumes po dolerį ir palaidos tau
tiškose kapinėse... •

Užmiršk pilvą ir žarnas, 
šiandien kieti viduriai, tai 
rytoj bus liuosi, o jei ne 
tai poryt f>aim$i kokių žolių 
ba vandens su velniuku

su

gersi, ir greičiau pasitaisysi, o 
jei 
jau 
vio 
ti.
mokėti,e tai kas čia tokio: visi 
lietuviški daktarai ir be to 
jau, anot musų mokslininko 
Karpavičiaus (jisai redaguoja, 
atsiprašant gazietų “Dirvą”), 
milionieriai ir bilionieriai.

Neklausyk tų agitatorių, ku
rie agituoja, kad nueitumei pas 
daktarų kol dar nesergi. Te
gul, sako tie avigalviai, dakta
rai tave išegzaminuoja —
ras tavo kūno silpnumus, pa
sakys kaip užsilaikyti ir tt. Kų 
toki avinai žino? Neklausyk. 
Atmink, kad kiekvienam žmo
gui reikia sirgti, o daugumui 
gan dažnai — už tai ir aš čio- 
nais rašau apie tai, kaip leng
viau susirgti? Kai negalėsi pa
sijudinti, /kai jau galva suksis, 
o vis kaulai" gels kaip susitarę, 
o karštis degins kaip pekloje 
— tada galima ir daktarų pa
sišaukti, nes be daktaro paliu
dijimo graborius negali laido-

Gyvenkite, gerbiamieji, taip, 
kaip aš jums rekomenduoju, 0 
pamatysite patys, kad galima 
lengvai susirgti. .

—Pirmas Padauža.

gal

ar- 
ant

54, 55, 56, 57, ir 58 palieka-! Uolus skaitytojai.
Ar žinote, kas yra uoliausi 

Naujienų skaitytojai?
, . I Bolševikai.sedak- . . .... ... . . . .(>al tai neįtikėtina, bet taip

* ’ yra. Jie atidžiausia perskaito
kasdie visas Naujienas, nuo pir
mutinės raidės iki paskutines, 
neaplenkdami nė apgarsinimų, 
o paskui iš apgarsinimų rašo 
avo gazetai editorialus.

Kain Lietuvos moder
niškoji vyriausybė 
mano pakeisti Lietu
vos Konstituciją.

Vardan Dievo Visagalio ir,

Baltike Amerikos Linija
OFICIALfi UNIJA

LIETUVOS. VYČIŲ ORGANIZACIJOS
PRANEŠA KAI) DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮ METĄ 
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Tiesiai į Klaipėdą

gauni, tai išsigerk stiprios 
ritinės, o pamatysi, kuip 
kas pasitaisys; jei A e, tai 
lauk, kol žandus surakins, 
paskui jau bus galima pas ko
kį profesorių nueiti. Daktarai 
kalba apie tonsilus, adenoidus 
ir kitus tinksnis gerklėje 
burnoje, bet 
mista vyras 
tonsilai, tai 
Paskui, juk
kad Lietuvoje musų tėvai tūk
stančius metų gyveno, o jie 
nieko nežinojo apie tonsilus. 
Tonsilus daktarai padirba, kad 
turėtų ką išplauti - ot tai tei
sybę drįs tu pasakyti.

I

Jei dantys supuvę, tai daug 
geriaus: nereikia maistas kra
mtyti, nė šepetukas pirkti. O 
kų dentistai pasakoja apie dan
tys, tai ne tavo biznis. Juk ne
jaugi norėtumei dentistu būti? 
Supuvę dantys stiprina širdį ir 
kai kuriems vidurius pralmo
suoja. Jei skauda dantys, tai 
užtepk kokios nors mosties ant 
žando, sukalbėk poterius arba 
užlašyk porų lašų iš tos bon- 
kutės, kurią kas dieną laikraš
tyje matai. Daktarai sako, kad 
supuvę dantys pagamina įvai
rių ligų, bet tegul jie tau sa
ko: atmink, kad aš duodu lek
cijų apie tai; kaip geriaus su

bonkos ir viskas tvarkoje. Vai- I musų žmonių nepermaldaujamų 
gyk kų tik sugriebi ir gerk ką norą Lietuvos Tauta privalo pa
kas duoda. karniai klausyti savo pirmojo ir

jau nusibodo negerai jau- Į paskutiniojo prezidento, ištiki-1 
tai piimk laikraštį, susi-Iriausia popiežiaus klapčiuko ir

Tie kurie negali pasinaudot virš 
minėta VYČIŲ ekskursija, turi dą vie
ną progą išvažiuoti

Stačiai į Klaipėdą
šią vasarą su “NAUJIENŲ” iš Chica- 
gos ar BALTUŠKOS iš Wilkes Barre 
ekskusijoms laivu

“LITUANIA” 19 Liepos-July, 1927

VAŽIUOKIT šį PAVASARĮ J LIETU
VĄ SU AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, 
KUR JAUNIMAS TEN GYVUMAS, TEN 
SMAGUMAS.

IŠPILDYKIT TOS ŠIRDIES TROŠKI
MUS, PAMATYKIT SAVO TfiVYNĘ, BRO
LIUS, SESERIS IR GIMINES.
Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti

Jei ausys ūžia, tai reiškia 
reikia, kad jos ūžtų. Reiškia 
dar ausys gyvos. Paimk ilgų 
špilkų ir krapštyk- kiek galė
damas. Iškrapštysi visas li
gas iš ausų. Arba pilk į au
sys salotų aliejaus geriau
sia liejcarsta. Jei kartais ap
kurstam, tai gerai — musų 
miesto tiek visokio trukšmo, 
kad daug ramiau gyventi tam, 
kuris negirdžiu.

O akys, tai žinai, visai ne
svarbus daiktas. Spiauk tiems, 
kurie tavo akis giria arba no
ri ' akinius įsiūlyti. Kam čia 
akys saugoti? Neturėsi akių, 
tai nereikės nė skaityti, nė man 
rašyti. O jei kartais užsima
nytum pagerinti savo akis, tai 
dešimštoriai pardavinėja aki-

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

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

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

Revenue Tax ir Head Tax Atskiram

V. M. STULPINAS 
&C0. 1

Atstovauja visas Laivą Linijas 
tis’|A ąu« so|.io>|baįb| uponp.ięf] 

laivą, ir ant visų laivą plau
kiančią tiesiog »

Į KLAIPĖDĄ
Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 

savo vietinį agentą:
Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Diat. Bank 
J no P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Milaalewic_ 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
Jno F. Zolp

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

901 Weat 33rd St„ Chicago, III. 
1112 West 35th St„ Chicago, III.
841 Weat 33rd St., Chicago, III.
809 Weat 35th St., Chicago, III.
1723 West 47th St., Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
726 Weat 18th S t., Chicago, III.
3255 So. Hąlsted St., Chicago, III.
3252 So. Halsted 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.

liaffykit arba kreipkitės pas:

V. M. STULPINAS
&C0.

3255 So. Halsted Street 
Chicago, III.
YardH 6062

t
— Notary Public —

stis, 
rask tokį daktarų, kuris turi [paklusniausio savo žmonos avi- 
savo 
žiuok pas jį* pamatysi, kaip 
jisai tave išgydys.
liui vienas profesorius ketu-Į ginčijama karininkų nuosavybė, 
ris kartus darė operaciją, o ji-Į 2. Valstybės Valdžią .vykdo 
sai dar, ačiū dievui, gyvas. Ge- štabas ir klebonijos.
riausia važiuoti pas*, tokį dakta-1 Lietuvos Valstybėje netu- 
rą,‘su kuriuo nesusikalbi. Ji-Iri galios joks įstatymas, prie- 
tai tau pasakys vieną žodį “o-1 šingas gaspadinių valiai.
peracija’ ir viskas užbaigta. I ų, Lietuvos teritorijos sienos 
Lietuviai daktarai nieko neiš- Į keičiamos Vyskupų nutarimu.
mano: jie nenori bereikalo pil- g Administracinį Lietuvos 
vus piaustyti, o be pianstymo teritorijos padalinimą nustato 
jUk nieko gero neišeis, kaip klebonijos.
pa s žinai 6 ir 7 panaikinami.

Lietuviški daktarai geri vie-| 1T T • x ... x. • . •v . . . T . . , I II. Lietuvos piliečiai ir jųnam dalykui. Jei nori parduo-| teisės
ti tikietų kokios nors sosaidūs, I „ «... .
tai eik pas liefuvj daktara, o . 8' P' .etybes tose Įgyjama ir 
pamatysi, kaip greitai parduosi. JOS nustojama emant Davatkų 
O kada apsirgsi, tai nueik pas Gyvojo žurnalo nutarimais, 
žydelį, nes žydelis tave Krei- 9- Niekas negali būti kartu ei
čiau supiaustys ir ilgiaus sarg- cillkas ,r valstybės pilietis.
sins, o to juk tamista nori, ar Į Visi valstybės piliečiai vy
ne? Lietuvis daktaras kartais Įra* moters lygiai nešioja ra
gai i pasakyti, kad ot tau ne- žAnčių ir geria valstybinę, 
reikia vaistų, o tuo tarpu pro-1 H. Piliečio butas neliečiamas, 
fesorius duos tau keturias bon- Į įeiti į butą ir dūkti galima tik 
kas liekarstų.... gaspadinės nurodytais atsitiki-

Jei tamistos moteris laukia mais.
vaiko, tai nueik pas akušerką, Į 13, 14 ir 15zpanaikinami.
kuri garsinasi, kad duoda pa- 16. Piliečiams leidžiama dary- 
tarimų dykai moteriškose ligo- Į ti susirinkimus tik kareivinėse 
se. Ji tamistos moterį pafik-1 ir bažnyčiose.
sins, o jei jau btis blogai, tai 17. Piliečiams laiduojama 
ji pašauks kokį nors pro!eso- Į brostvų ir brolijų laisvė, 
rių, kuris padarys operaciją ir ig, 19 ir 20 panaikinami, 
tamista užmokėsii»jam iš kai-1 21. Nuosavybės teisė saugoįa- 
no kiek reikalaus ir viskas ge- mu Piliečių nekaltybė, ar išti- 
rai. Kokių plynių eiti pas l>e-lkimybg galima nusavinti tik ku- 
tuvį daktarą, kuris gali tamis- njgams jr pažymėjusiems ka- 
t<>s moterį .šgydyt., kad profe- Lininkame 
šorius S.ur numjrisn? m geimM

Gerk kiek gah ir kada ga- 22 23 24 25 26> 27 28 29 
b. Juk kumutfe ir pačios ge- L 34 3B 3fl ,7 38
na, o-žiūrėk kokios riebios. Jei . ’ ... . 4
galvoje pradės gaidukai giedo- 11 TX7 Panaikinan^b 
ti, tai dar geriaus: nereikės nė * ynausy .
radio, ne gramofono, nė kito- Vynausybę su aro es-
kios muzikos. O galų gale juk Pubkkos Prezidentas, Meisterių 
tiktai tas pilietis laimingas,' ku- Į kometas, ir klebonijų senatas, 
rio galvoje ne visi namie,' kaip 
čią jums pasakius.

Neskaityk straipsnių sveika
tos klausimais. Geriaus malda
knyges paskaityk, tai nors 
griekų atleidimų užpelnysi. Lie
tuviški daktarai, tai tikri dur
niai — patys gydo žmones ir 
patys mokina kaip nuo ligų ap 
sisaugoti. Kų toki žiopliai tau 
gali pagelbėti, tai jau ii* pats 
supranti. Ot koks žydelis, — 
tai kas kita: jisai tave tinka
mai išgųzdins, tau baimę įva
rys, tai paskui ir liekarstas

pikčerių įdėjęs, ir va-1 nėlio.
J I. Bendrieji dėsniai 

Mano bro-l- 1. Lietuvos Valstybė yra ne-

mi senoj redakcijoj.
59 ir 60 panaikinami.
61. aPliekamas senoj

ei joj.
62. Ministerių kabineto posė- j 

džiuose gali dalyvauti: pataria- rmuoju balsu valstybės kontrolie
rius ir sprendžiamuoju balsu— 
Apaštališkojo Sosto internunci- 
jus.

V. Teismas.
.64, 65, 66, 67, 68 ir 69 palie

kami senoj redakcijoj.
VI. Vietos savivaldybės.
70, 71 ir 72 panaikinami.
VII. Tautinių mažumų teisės.
73 ir 74 panaikinami.
VIII Respublikos gynimas
75, 76 ir 77 paliekami senoj 

redakcijoj.
IX. švietimo reikalai.
78. paliekami senoj redakcijoj, kada tingėsiu žolę laistyti, tai
79. Mokyklas steigia Valstybė, kad pasikviesčiau tris bolšes ir

visuomenės organizacijos ir pa- jų redaktorių, tai jis lx‘kalbė- 
rapijos. damas tiek prispiaudys, kad

80. Religijos mokymas mokyk- laistyti žemės nebereikės.
lose privalomas. I Tai» vienos pusės, butų ge-

81. Panaikinamas. ras dalykas — ir darbds suma-
8. Panakinamas. ^‘tų ir kartu miestui vandenio
X. Tikybos ir kulto dalykai. , susitaupintų. Bet iš kitos pu-
83. Valstybė globoja tik Ro- sės> kartu ir Pavojingas ekspe- 

mos katalikų tikybą, kurios or
ganizacijomis teikiama juridinio 
asmens teises

Kunigai atleidžiami nuo kari
nės prievolės.

84. Panaikinamas.
85. Gimdyti, ženytis ir

( be kunigo žinios griežtai 
( džiama.

86. Sekmadienius ir,
valstybės pripažintas šventes į- 
statymais saugoja, kaip kunigų 
kvalifikuoto uždarbio dienas

87. Panaikinąmas.,
XI. Valstybes ekonominės 
politikos pagrindai. .
88. 89 ir 90 paliekami 

ypatingų pakeitimų.
XII. Valstybės finansai.
91, 92, 93, 94, 95 i> 96 palie

kami senoj redakcijoj.
XIII. Socialė apsauga.
97, 98, 99, 100 ir 101 palieka

mi be ypatingų pakeitimų.
XIV. Konstitucijos keitimas 
ir pataisymas.
102. Konstituciją gali pakeis

ti Vyriausybė kaip jai geriau 
patinka.

103. Panaikinamas.
XV- įvedamieji nuostatai
104 ir 105 panaikinami.
106. Paliekamas senoj redak

cijoj.
107. Lietuvos Valstybės kons

titucija iš 1922-VIII- 6 d. nu
stoja galios.

108. Paliekamas senoj redak
cijoj.

Slapias kalbėtojas.
Pereitų sekmadienį bolšiai tu

rėjo savo pirmų šiemet vijezdą 
“pp anų metų” medžiu Jeffer- 
sono kalne. Jų staršas redak
torius Drulė bekalbėdamas tiek 
prispiaudė, kad lietaus tam kal
nui nereikės per visų savaitę 
laiko.

Vienas mano tavorščius iš 
Illness patarė man, kad jei aš

pimentas, nes spjaudyti viešose 
vietose uždrausta; yra dar pa
vojaus dėl įvairių mikrobų ir 
francuziško reumatizmo.

mirti 
drau-

kitas

be

ILGO LAIKO PATYRIMAS

Norėdami įsigyti naujausios nj- 
šies geriausio padarymo seklyčios se
tų, turite eiti prie paties dirbėjo, o 
gitas, tai yra musų abatas per dau
gelį metų ir labai žinomas. Mes at
liekam darbą geriausiai, duodam ge
rinusį materiolą. Parduodam visokius 
rakandus žemomis kainomis ir patar
navimas geriausia.

GLOBĖ FURNITURE &
UPH0LSTER1NG GO.
6637 So. Halsted St. 

-#############

ARCHER FURNITURE

Kam reikalinga pirkti rakandų, tai lankydami kitas krautuves, at- 
’ silankykit ir j musų krautuvę ir dirbtuvę. Pas mus pirkdami sutau

pysit daug pinigų, nes mes patys frontinius setus iidirbam. Pas mus 
pirkdami tikrai sutaupysit daug pinigų. Mes agentų ir dykūnų ne- 
užlaikom. Mes patys sunkiai dirbame, tai ii\ draugų sunkiai uždirb
tus pinigus norim sutaupyti.

ADAM SCHAFF PIANUS PARDUODAM
Mes dirbam setus ant užsakymo, vartojam materiolą tvirtą ir ge
rą, turim didelį pasirinkimą. Tai meldžiame atsilankyt ir persitik- 
rlnt pas mus. Katrie čia yra pirkę visi džiaugiasi ir kus pirks, bus 
užganėdintas. Vieta gerai žinoma, Jokantų name, Archer, Francisco 
ir Richmond St. 1

41. Respublikos Prezidentą 
skiria žmona.

42 ir 43 panaikinami .
44 Ręspublikos Prezidentas 

'renkamas nepribotam laikui.
45. Panaikinamas.
46 ir 47 paliekami senoj re

dakcijoj.
48. Respublikos Prezidentas 

skiria ir atleidžia Valstybės 
Kontrolierių.

49. Paliekamas senoj redak
cijoj. : i

50. Respublikos Prezidentas 
skelbia įstatymus.

ARCHER FURNITURE
JUOZAPAS KAZIKAITIS, Savininkas

4140 Archer Avenue
Phone Lafayette 9733


