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Rusai nepatenkinti Lenkų 
teisino sprendimu

Pastangos taiką Europoje 
išlaikyti

Valstybės atskirai graudens 
Rusiją, Lenkiją ir Jugoslavi
ją valdyti savo upus

Minske dar 32 asmenys
pasmerkti sušaudyt

Valstybės darys pastangų 
laikyt taiką Europoje

1S

Maskva įtūžus dėl Lenkų 
teismo nuosprendžio

Minske 32 asmenys pa 
smerkti sušaudyti

Lenkų ponai taip , šoką, kaip 
Anglijos lordai jiems liepią 
šokti

GENEVA, Šveicarija, ' birž 
17. — Taikai Europoje išlaiky 
ti, Lokarno pakto valstybės, 
dalyvaujančios dabar Tautų 
Sąjungos tarybos sesijoje, bū
tent Anglija, Franci ja, Vokie
tija, Belgija ir Italija, sako, 
nutarusios:

1. Kad kiekviena valstybė 
draugiškai įspėtų SSSR ir Len
kijos valdžias, kad jos nedary
tų nieko tokia, Kas galėtų pa
statyti į pavojų tų dviejų vals
tybių taiką.

2. Kad kiekviena , valstybė i 
atskirai pagraudentų sovietų 
vyriausybę dėl masiniiĮ ekze- 
kucijų Rusijoj ir nurodytų, 
kad tos ekzekucijos daro nelai-

B

Lietuvos žinios.
» -------

Pasikorus mergaitė ir 
Lietuvos policijos 

išmintis

Lietuvis pasimokejo 
' savo gyvastim

Juozas česnas, už paštinink > 
užmušimą, mirė kartuvėse

ST. HARRISBURG, III., birž. 
17. — šiandie kaip 9:55 ryto 
čia buvo pakartas Joe Chesnas 
(Juozas Česnas), 22 metų am
žiaus. Mirties bausmei jis bu
vo pasmerktas už užmušimą 
seno laiškų išnešiotojo Wil- 
liamt) Unsell’o praeitų metų 
rugpiučio 8 dieną.

1926 m. rugpiučio 5 dienos 
naktį česnas su kitu vaikinu, 
Alfredu Dixonu, buvo įsilaužę 
į . Unsell’o namus plėšimo tiks
lu. Jie laimėjo keletą dolerių. 
Jais pinigais jie pasidalino dar 
su trečiu sėbru, Joe Ingram. 
Ingram ir Dikon buvo suimti, 
česnas,’ bijodamas, kad Unsell 
kartais jo nepažintų ir neišduo
tų, nutarė seną laiškanešį nu
žudyt, ką ir padarė. Bet jis 
buvo sugautas, ir dabar nubau
stas mirtim. s

LIUDAVĖNAI. — Iš 24 į 
25 d. gegužės miške, ties mo
kykla pasikorė 17-18 metų 
mergaitė Zosė Lenskytė. Pa
sikorimo priežastis ne visai ai
ški. Velionė tarnavo Liudavė- 
nuose pas pil. Jančenką ir bu
vo giriama, kad darbšti tarnai
tė. Paskutiniu laiku šeiminin
kai pradėjo ją |tarti, kad šį tą 
vaginėjanti,/ ypač iš krautuvės. 
Pagaliau pradėjo ją gązdinti 
atiduosią policijai, kad ją su
šaudysią ir kitų baisenybių pri
kalbėjo, iš tos baimės sako, 
ir pasikorusi.

Rytą, pasikorelę apžiūrėjusi 
policija neleido jos nuimti nuo 
virvės, bet paliko kaboti dar 
ir antrą dieną. Minios žmonių 
ir net maži vaikai ėjo žiūrėti ir 
vjsi baisėjosi, nes pakaroklė, 
kybanti po medžiais, atrodė 
baisiai, o jos motinu, broliai ir 
sesers čia pat alpte alpo, žmo
nės tuo piktinosi. Dabar mo
ters, vaikai ir net kai kurie vy
rai, matę tokį baisų vaizdą, bi
jo pro tą vietą eiti, o mokiniai 
bijo žaisti savo aikštelėje (pa
sikorimo vieta prię pat mokyk
los aikštelės).

[Pacific and Atlantic Photo]
Amerikos pasažierinis laivas Malolo, skirtas plaukiojimui Pa- 

cifike ir ketvirtas didžiausias laivas pasauly, kainavęs $7,000,000, 
liko apdaužytas savo pirmoj kelionėj į jurą. Laike miglos už 190 
m. nuo New YVirko į j j įvažiavo Norvegijos prekybinis laivas ir pra
mušė šone tolią didelę skylę, kad malolo turėjo partempti į uostą 
kiti laivai.. ‘ • \ Į
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Tai esą kerštui už užmušimą
Minsko čekos viršininko ir jo minga įspūdį užsieniuose.
asistento 3. Patarti Jugoslavijai ir Al-

-----------  banijai, kad jos butų viena an- 
RYGA, Litvija, birž. 17. — trai taikingesnės ir draugin- 

Trisdešimt du buvę karininkai, gai išlygintų Jugoslavijos lega- 
kurie buvo uždaryti Minsko ka- cijos valdininko areštavimo in- 
lėjime, tapo pasmerkti suSau- cidentą, dėl kurio tarp abiejų 
(lyti. Jų ekzekucija, tai yra jų buvo pagaliau nutraukti 

diplomatiniai santykiai.
tai

vietos
(“čekos”)

MASKVA, bii-ž. 17. — Bend
rai maskviečiai labai įpykę, 
kad teismas Varšuvoje nepa
smerkė mirties bausmei Borisą 
Koverdą, sovietų ministerio
Voikovo šoviką, kaip kad sovle- kerštas už nužudymą 
tų valdžia reikalavo, o nuteisė politinės policijos 
jį kalėjimui ligi gyvos galvos, viršininko Opanskio, kurs prieš 
su patarimu, kad respublikos 
prezidentas dar tą bausmę su
mažintų iki 15 metų kalėjimo.

Laikraštis Rabočaja Gazeta 
sako: “Mes buvom 
l^enkijai minimum 
mus. Dabar šitoks 
elgesys rodo, kad 
riausybė glaudžia galvažudžius,1 smerktieji karininkai apeliavo 
o jos duoti mums užtikrinimai 
buvo melagingi. Mes tad ir 
manome, kad Lenkijos valdo
vai taip šoka, kaip Anglijos 
lordai jiems griežia.”

savaitę grįžo su kaliniais nuo 
Lenkų sienos į Minską ir pake
liui buvo užmuštas kartu su 
savo asistentu.

Minsko “čeką“ kreipėsi į 
Maskvą, prašydama komisarą

Pasmerkė filipiniečiu 
maišto vadus

SLA 36 kp. komunistai neklauso 
Centro įsakymų

ŠALIAPINAS AIŠKINA, KO
DĖL JIS IMA $3,000 Už 

VAĘARĄ

pasiuntę
reikalą vi-
Varšuvos Menžinskį, kad jis nuosprendį 

Lenkų vy- patvirtintų, tuo tarpu gi pa- 
> I • > A t, A i ’ r. I ■ 1.^ » 1 HA I * MA. 1 - _ — _

Čang įsotinąs šiaurės 
Kiny diktatorius

dėl susimilimo.
Maskvos laikraščiai praneša 

apie sušaudymą dviejų balta
gvardiečių, kurie keletą metų 
gyvenę čechoslovakijoj dabar 
buvo grįžę į Rusiją.

Pranešimas iš Vladivostoko 
sako, kad ten tapę sušaudyti 
keturi baltagvardiečių oficie-
rai, kurie buvę pavogę vieną j 
žvejų laivą ir bandę pabėgti į I
Japoniją. x

MANILA, Filipinai, birž. 17. 
— Teismas Occidental Negros 
provincijoje pabaigė bylą devy
nių filipini<ių, kaltinamų kaip 
vadų maišto, įvykusio toje pro
vincijoj praeitą mėnesį. Kalti
namųjų vienas buvo pasmerk
tas kalėjimui kol gyvas; šeši

.— 20 metų, o du — 18 metų 
kalėjimo.

Norįs sujungti visas grupes ko
vai prM*š Hankovo komunis
tus.

KU-KLUX KLANUI NELEIDO 
LAIKYTI PARADŲ BROOK

LYNE.

Kuopa suspenduota. Valdyba pareiškė neatiduosianti 
turto nė knygų

VIENNA, Austrija, birž. 17. 
— Kritikams parugojus, kad 
rusų baslistas šaliapiinas už 
vieną čia savo pasirodymą kon
certe paėmęs 3,000 dolerių, 
Šaliapinas aiškinasi, kad jis

PEKINAS, Kinai, birž. 17. — 
• Pekino valdžią kontroliuojąs 

maršalas čang Tsolinas patapo 
šiaurės Kinų diktatorius ir vy
riausias visų šiaurės Kinų ar
mijų vadas. Viršiausiu karinės 
ir civilinės valdžios galva jis 
buvo paskirtas vakar, tuojau 
po to, kai Wellington Koo re
zignavo iš premjero ir užsienio 
reikalų ministerio postų.

Faktiškai Čang Tsolinas jau 
per keletą mėnesių buvo pilnas 
šiaurės Kinų valdovas. Šiuo 
tarpu jis, kartu su buvusiu su
sisiekimo ministerio Panfu, or- 
gjani^avo 'naują “nadionalistų i 
partiją,“ j kurią jie norį subur-Į 
t i visus 
vai* su 
valdžia, 
naujoji 
nori tik išlaikyti Pekine seną
ją partiją, ir kai kuriais nu
sileidimas nacionalizmui sie
kias susilpninti kantoniškiua 
nacionalistus, kuriems atsto
vauja generolas čian Kaiše-
kas.

STATO LAIVĄ, KURS PER
PLAUKSIĄS ATLANTIKĄ 

PER DVI DIENAS

17. — 
nedavė 
laikyti 

ir

Vakar lietuvių Auditorijoj Ponas Vitaitis, davęs kuopos 
įvyko SLA 36-tos kuopos su- valdybai padaryt savo pareiš- 

tikslu kimus, suspendavo kuopą ir 
Pildomosios pareikalavo, kad iki 8-tos va- 

Tąrybos nuosprendį ir perorga-į landos šeštadienio vakaro, bir- 
nizuoti kuopą. Komunistai tė
čiai! * atsisakę klausyti Pildo
mosios Tarybos įgaliotinio, p. 
Vitaičio, ir pareiškė, kad jie 
nepasiduosią u“tol, kol kas nors 
galingesnis už SLA 
ne prašalinsiąs.

Kuopos valdyba 
kad ji veiks, laikys 
sirinkimus, priiminės 
čius ir tvarkysis kaip iki šiolei, 
neveiziant ką sakys ar darys 
Pildomoji Taryba.

sirinkimas, sušauktas 
pranešti kuopai

turįs penėti ir išlaikyti 26 as
menis, 'jų tarpe dešimt savo 
vaikų, keletą giminių ir tarnu. 
O kadangi jis bijąs dar netekti 
balso, tai jam atrodą, kad im
ti $3.000 už vakarą nesą per 
daug.

Centrą”/ jų

pareiškė, 
kuopos su

mok es-

komunistų priešus ko- 
komunistine Hankovo 
Kiti betgi mano, kad 

“nacionalistų pailija”

NEW YORKAS, birž.
Policijos viršininkas 
leidimo Ku-K.lux-Elanui 
savo paradus Brooklyne
Ųueens’e per Liepos 4 dienos 
šventę, kadangi toki tos orga- 

-Pra- nizacijos paradai gali sukelti 
žino- neramumų ir riaušių.

Per praeitą Atmintinių šven- 
daha .tę, kai Ku-Klux-klaniečiai lai- 

dirbąs aliejum kūrenamą moto- kė savo paradą Queens’e buvo 
rinį laivą, kuris galės perplau- kilę didelių neramumų.
kti Atlantiko vandenyną iŠ . -------------
Bresto į New Yorką per pen ,TEISMAS IŠNEŠĖ 
kiasdešimt valandų. Laiva.; 
plauksiąs bendrai devyniasde
šimt mylių per valandą. Laivą 
Bugatti dirba savo fabrike EL 
zase.

Laivas bus nedidukas —11G 
pėdų ilgumo ir 8 pėdas platu
mo. Turės aštuonis motorus, 
bendrai 2,400 arklių jėgos.

PARYŽIUS, birž. 17. < 
neša, kad Ettore Buf/itti 
mas išradėjas ir reisinių auto
mobilių fabrikininkas,

$10,000,000 švindelio 
kompanija Lindbergho 

vardu
MIRTIES

NUOSPRENDĮ ŠUNIUI

želio 18 d., perduotų jam visą 
kuopos turtą ir knygas ir prie 
to įspėjo kuopos narius, kad jei 
kuris mokės mokesčius šiai su
spenduotai kuopos valdybai, to
kie nariai skaitysis prasižengu
siais prieš Pildomosios Tarybos 
patvarkymus ir galės būti bau
džiami. Po to liepė susirinki
mą uždaryti, bet komunistai 
neklausė ir pasiliko spyčių lai
kyti. Lojališki nariai apleido 
susirinkimą. —Reporteris.

LAKŪNAS LINDBERGH AT
SKRIDO Į ST. LOUIS

ST. LOUIS, Mo., birž. 17. 
Atlantiko skridėjas pulk. Char
les A. Lindbergh ' šiandie po 
pietų atskrido į St. Louis. Jir, 
pasitiktas didelėmis ovacijo
mis, visų įmonių gaudimu, 
švilpimai ii’ varpų skambinimu.

Iš Ne\v Yorko lakūnas iš-Į 
skrido 8 vai. ryto.

NUŠOVĖ SAVO ŽMONĄ IR 
DU KITU ASMENIU

GLENROCK, Wyo., birž. 17. 
— Big Muddy aliejaus šulinių 
kasėjas J. Jordan nušovė savo 
žmoną, žentą Ed. Lasherą ir 
orkestro vedėją Johną Ne\vby. 
Duktė, Lashero žmona, sugebė
jo atimti šautuvą ir jo drūt
galiu sumušė tėvą iki be sąmo
nės. Jordano žmona buvo pra
dėjus bylą dėl išsiskyrimo.

NUŠOVIMAS RUMANIJOS
KAREIVIO VENGRŲ 

SIENOJ •

BL:).»PEŠTAS, ‘ Vengri Ja, 
rž. 17. — Oficialiai praneša,

Dancigo ginčas su ten 
kais Genevoj neiš

spręstas

\VILKINS PLANUOJA SKRIS- kad Vengrijos Rumunijos sie- 
TI Iš ALASKOS Į EUROPĄ noj įvykęs incidentas, kur vie- 

______  nas Rumunijos kareivis buvęs 
KETCHIKAN, Alaska, birž. užmuštas. Incidentas bus miš-

17. — Kapt. George Wilkinr, 
sustojęs čia pakeliui iš Fair-Į 
banks į San Francisco, pasakė,

rios komisijos ištirtas.

MEKSIKOS MAIŠTININKU 
VADAS UŽMUŠTAS

MEKSIKOS MIESTAS, birž. 
17. —- Praneša, kad susirėmi
me su municipaline gvardija 
Chihuahuoj buvo užmuštas 
Miguel Gutierrez, buvęs tos 
gvardijos viršininkas, k u ra 
betgi kiek laiko atgal susidė
jo su maištininkais prieš val
džią.

kad rudeniop jis planuojąs 
skristi vienas pats iš Point 
Barrow, Alaskoj, per Grenlan 
diją į Europą.

DU ANGLIJOS KARO AVIA 
TORIAI UŽSIMUŠĖ

STAMFORD, Anglija, birž. 
17. — Jų aeroplanui nukritus 
žemėn, užsimušė skridę juo du 
karo aviacijos jėgų oficierai. • »

birž. 
penkta 

Tautų Sąjungos tarybos sesi
ja šiandie užsidarė, palikus ne
išspręstą Vokietijos užsienio 
reikalų ministerio Streseman- 
no ir Anglijos užsienio reika
lų ministerio Chamberlaino 

1 ginčą dėl Lenkijos privilegijų 
i Mieste, 

j Lakūnas pulk. Lindbergh | Klausimas buvo, ar galima lei- 
pripažįstame New Yorke pareiškė, kad jis sti Lenkijai laikyti Dancige

i protestavo, 
nurodydami, ,kad toki sandėliai 
mieste sudaro didelį pavojų vi
suomenei.

GENEVA, Šveicarija, 
. — Keturiasdešimt

biržWILMINGTON, Del
17. — Wilmingtono prekybos 
kamera paprašė Burna detek- 
tivų agentūrą ištirti, kas yra 
ta Lindbergh Aeronautics kor
poracija, kuri, sako, pradėjus 
dabar $10,000,000 korporacijos

WINCHESTER, Va., birž. 
17. — Frederick kauntės apy
gardos teisme prisaikintieji po- 
sėdininkai (jury) paskyra mir
ties bausmę šuniui. Teismo 
kambarys buvo prisikimšęs 
žmonių, kai posėdininkų pirmi- - • - - .
ninkas atsistojęs perskaitė šitc-,ukci^ Išdavimo kampaniją. (Laisvame' Dancigo

BYRD PASIRUOŠĘS SKRIS- kį sprendimą: 1 Lakūnas pulk. J
TI Į PARYŽIŲ “Mes, jugy, pripažįstame ,New Yorke pareiškė, I _ (

----------- Jameso W. Smitho šunį kaltą, >'nieko ^ndra 8U ta korporaci-<s*vo
NEW YORKAS, birž. 17. — kaip jis skundėjų kaltinamas.” i" neturįs. Jos prezidentas yra Dancigo piliečiai

palan- jas ir plaunąs.
pradėti ----- -------- —•
į Pary- BUVO ŽMOGUS BAGOTAS, 
išskris- NUSIŽUDĖ DEL VARGO

Oscar P. Lindberg.

O R H
Ginčo sprendimas atidėta; 

ateinančiai sesijai, idant ‘ tuo1 
tarpu Čilės atstovas Villegas 
dalyką pamatingai ištirtų ir 
priruoštų raportą.Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Nenusist(xjęa oras; gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; stiprokas mainąsis 
vėjas.

Komandorius Richard E. Byrd Vienas farmerys, Nevvton 
jau pilnai priruošęs savo Fok- Long, skundė Smitho šunį, kad 
kero monoplaną “America“, ir jis gainiojęs jo avis, draskąs 
dabar tik laukia kiek 
kesnio oro, kad galėtų 
skridimą per Atlantiką 
žiu. Jis buvo planavęs
ti kaip šiandie, bet dėl nepai 
lankių oro sąlygų skridimas te-l 
ko dar dienai ar dviem atidėti. Vargingame bute West 20-toj 

----- - --------- gatvėj rado gazu nusitroškinu- 
ILL. SENATAS ATMETĖ GA- sį Jeaną Schmidtą, 50 metų 

ŽOLINO TAKSUS amžiaus, kitą kart buvusį lo- 
i ’------------------- bingą Chicagos biznierių. Da-

SP'RINGFUELD, III., birž. 17. bar viso pas jį turto rasta 17 
biama, duotų į skalbyklas, o į— Senatas šiandie 32 balsais centų ir laiškelis, adresuotas! Vakar temperatūros 
nebeskatbtų namie. Tai kampa- piieš 24 sumušė bilių., kuriuo žmonai į St. Paul, Minn., ku- tarp įr 67* F., 
nijai, kuri bus vedama per norėta apdėti gazoliną mokės- riame jis prašo ją užmokėti jo šiandie saule teka fr:14, lei- 
spaudą, nutarta išleisti i milio-’niu, 2 centais galoną. Biliui kambario nuomą, nesumokėtą džiasi 8:28. Mėnuo teka 10:51 
nūs dolerių. [priimti reikėjo gauti 26 balsai, už šešias savaites. vakaro.

SKALBYKLCS l'KIRIA SL
ŪGO,000 SKELBIMAMS NEW YORKAS, birž. 17.

birž. 
savininkų 

rudenį j

INDIANAPOLIS, Ind 
17. _ Skalbyklų 
konferencija nutarė 
pradėti kampaniją visame kraš-j 
te, kad žmonės visa, kas skal- 
...---- _ — « , 0>

FORDAS DIRBS 20 PASAŽIE
RIŲ AEROPLANĄ 

DETROIT, Mich., birž. 17

pla- 
aero-

buvo

Fordo motorų kompanija 
nuoja dirbti visą metalinį 
planą, kurs galėtų gabenti 20 
pnzmiierių. Aeroplanas bus 
dvigubai didesnis už dabar 
Fordo padirbtą orlaivį, kurs 
gali gabenti dešimt pasažierių.
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VIENINTELIS KONCERTAS CHICAGOJ 
Lietuviams gani žinomas 

Rnsy-Kazoką Choras
vadovaujant garsiam Sergej Sokoloff duos koncertą

Nerišlioj, Birželio-Jone 19,1927
Pradžia 3 vai. po piet. Tikiotų kaina 75c

Schoenhofen Hali
Kampas Milwaukeo Avė. ir Ashland Avė. 

Tifcietus gauti “Nujienose

DRAUKIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS
ATGIMTIES LIET. TAUTOS’ VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖS 

j vyks

Nedėlioj, Jone 19,1927 m., Justice Park
Prieš Tautiškas Kapines

Trokas išvažiuos kai 10 vai. ryto; troką rasite prie 815 W 34 PI.
Kurie norėsit važiuot troku, bukit bukit paskirtu laiku. •

Kviečia KOMITETAS.

xiixiiixixxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxiixxxxiixxxxxxxxxxxx. 
KAS ŠNEKA KAD PIANAI 

EINA IŠ MADOS?

PEOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVES
Dabar parduoda daugiaus

KIMBALL PIANŲ
Negu kada pirmiaus!

Nėra ir nebus tokis muzikalis instrumentas, kuris 
galėtų užimti Kimball Piano vietą. Su Kimball pianu 
Jus galite išgrojiti muziką taip kaip Jus norite, kada Jus 
norite ir pilnai užžavėti jūsų jausmus geidžiančius gir
dėti tyros ir ištobulintos muzikos.

Peoples Furniture Co., patarė Jums pirkti Kimball 
pianą su pilnu užtikrinimu, kad padarysite geriausią 
jvestmentą dėl augančios Jūsų šeimynos ir dėl savęs ir 
Jus greitai pastebėsite, kad suradote būdą dėl pąjaiky- 
mo meilės ir linksmybės tarpe jūsų šeimynos turėdami 
Kimball savo namuose.

Kimball Grojykliu pianu turime labai platų pasirin
kimą pastebėtinai žemomis kainomis po — 

$395, $450, $500, $595, 650, 695
Duodame ant lengvų išmokėjimų

Jei reikia jūsų seklyčiai Seto, nepamirškite, kad 
Peoples Furniture Co. dailiai ir tvirtai juos padaro nuo
savoje seklyčioms setų dirbtuvėje. Ir iš musų perkant, 
Jums yra proga sučėdyci veik l/2 pinigų.

dideliMusų Krautuvėse rasite didelį 
pasiiinkimą seklyčioms setų pa- 
dary .ų-apdengtų su Velour, Jac- 
quard, Mhan-Frieze ir 1.1, už že- 

. mą apkainavimą. 3 šmotai po:

125, 150, 200,

POŽĖLOS ATSAKYMAS 
ŠIMKUI

“Dirvoj” rašoma, kad J. Šim
kus sutinka sumokėti $500, jei
gu Požėla jį paris. Be to, Po
žėla esą gausiąs tam tikrą 
nuošimtį nuo turnamento.

Kad tai nebūtų tik šukavi
mas, K. Požėla pareiškia štai 
ką: Ristis su Šimkum jis mie
lu noru sutinka, ypač pasiūly
tomis išlygomis. Tegul Šimkus 
užstato tuos penkis šimtus do
lerių pas p. Jarą ar kokį kitą 

;asmenį, kuriuo kaip viena, taip 
ir kita pusė gali pasitikėti. Be 
to, tegul prisiunčia raštišką 
kontraktą su išdėstytomis sąly
gomis. Tąsyk Požėla atvažiuos 
ristis bile dieną, kai tik bus 
ristynės surengtos.

Daugiau to. Jeigu Komaras 
arba Sarpalius pasiūlys tokias 
pat išlygas, kaip kad Šimkus, 
tai Požėla sutinka’ ir su jais 
ristis.

Prie Šimkaus iššaukimo rei
kia padaryti pastabą. Požėla 
yra paritęs Šimkų kovo 13 d. 
1925 m. į 46 minutes. Vienok 
Šimkus turės progos dar kartą 
pasiristi su Požėla, jeigu tik 
jis užsistatys $500.

DIDELIS ŠURUM-BURUM

šiandie černausko darže bus 
didelis sumišimas. South VVest 
American Lithuanian Club ren
gia pikniką ir kartu ristynes. 
Vadinasi, vienu akimirksniu 
bus du zuikiu nušauti. Risis 
žymiausi Chicagos ristikai, 
kaip tai: Požėla, Bancevičius ir 
kt. O magaryčioms risis dar 
Mercereau, mergina čempionai.

Piknikas prasidės apie 2 v. 
po pietų. Ristynes kiek vėliau. 
Įžanga visai pigi, — tik 50 cen
tų asmeniui. Gi černausko dar
žas randasi prie 79 ir Archer 
avė. (Justice Park). — S.

PIRMAS DIDELIS
PIKNIKAS

Rengia
D-stė šv. Petro ir Povilo

Nedėlioj, Birželio 19, 
1927 m.

Ant Upės Kranto
127 St. ir Michigan Avė.

Pradžia 1 vai. pu pietų. Įžanga dykai
Bus puiki muzika, jaunimus galės 

smagiai pasišokti. Bus gardžiausių 
užkandžių ir geriausių minkštų gėri
mų.

Kviečiame visus dalyvauti.
Komitetas.

KORNAI

Greita Pagelba
Dr. Scholl’g Zino-pads prašalina visokius 
skausmus greičiau negu kiti kokie žinomi 
metodai, ima tiktai minute nutildyti bile 
kokį kurną. Gydymas prasideda iš sykio. 
Kuomet komas pranyksta jis daugiau ne- 
gryžta. Jei nauji i čeverykai vėl padaro 
skaudamą tą vietą, Zino pad prašalina jį 
greit. Todėl, kad Zino-pad prašalina prie
žastį—spaudimą ir trinimą čeverykų.

Dr. Scholl’s Zino-pads yra su gyduolėmis, 
antiseptiški, apsaugojant,. Visose aptickoie 
ir čeverykų krautuvėse—35c.

Zino'pads
UŽdžkit vieną ir skausmas pranyks

Virginia 0777
IT PAYS WITH

$75, 90,
Lengvi Išmokėjimai

Atminkite vardą ir krautuvių adresus

TO ADVERTISE
See L. Lange 

4104 Archer Avenue

betterHOME
4177-83 Archer Avė., 1922-32 So. Halsted St. i
M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas i
TrrxxxrxxxxA ..ix^ :x^ixxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Didžiausia • 
NAUJIENŲ

Pasiūlymas randasi 
ant penkto puslapio, 

žiūrėkit penktą 
puslapį

DIDELIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Republikonų Kliubas 

iš Brighton Parko
įvyks ■,

Nerišlioj, Birželio 19, 1927
JUSTICE PARK DARŽE

Archer ir Kean Avė., Justice, III.
Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga Dykai.

Šiame piknike bus duodamos puikiausios dova
nos už įvairias lerfktynes.

Orkestrą po vadovyste? A. Venckevičiaus.
Kviečiame visus lietuvius-ės atsilankyti, čia 

praleisite laiką smagiai. — KOMITETAS.

ROSELAND BOTTLING Cd
STANLEY SUDENT, Savininkas

Tel. Pullman 5625 ' ,
Obelis near-bear, papso, ice creamo ir saldainių. Suteikiam patar
navimų hu trakais dėl piknikų ir truck parių. Mes turim peltkis 

naujus trakus clel patarnavimo jums dienų ir naktj.

251-253 Ę. 115 St., Chicago, III.

Ollette Laboratorijoj
*3138 So. Halsted St., Chicago, III.

'GALfTE GAUTI SEKAMUS PRODUKTUS:
OLLETTE L o T ! O N S

1. For a dry, oily and neutral skins (75c), 2. Black head re n) o ve r 
($1.00, 3. For elosed pores (75c), 4. Wrinkle lotion (75c.), 5. Pimples 
lotion (75c), 8. Hantl lotion ($1.00), 11. Spėriai whitening neck lotion 
($1.00), 12. Freckle remover ($1.00), 13. Liųuid powder ($1.25), 14. 
After shaving lotion (75c.), Cooling Antiseptic, Toilet vinegre, Pi(f- 
uant and many others> lotions.

OLLETTE C R E A M S
1. Clensing cream for dry, oily and neutral skins ($1.50), 2. Founda
tion cream ($1.00), 3. FAT REDUCING ($2.50), 4. Freckles oint- 
ment ($2.50), 5. Black Ilead Remover ($2.00), 6. Wrinkle and Tissue 
Cream ($2.00), 7. Skin nurrishing cream ($1.00), 8. Whitening cream 
($1.00), 9 Against redness nose an 1 facc ($3.00), 10. Jellow and red 
spots remover ($3.00h H. Cocoanu, after shaving cream ($1.50), 12. 
Vanishing cream ($1.00), 13. Cohl cream (75c.), 14. Against rough- 
ness and sunburn' ($1.50).
LIP ROUGE: French and Spanish stile 14 oz jar...................... $1.50.
SPECIAL CREAMS FOR VERY DELICATE SKINS: Honey, Almond, 
Cucumber, Eggs, Soap, Glyccrine, Cherry and many others creams.

OLLETTE HAIR ftEAUTY PREPARATIONS
1. (_)uinlne Hair Tonic for brunette and blonde (75c.), 2. Dandruff 
Remover ($1.50), 3. Idea) Water Softener 8 oz (75c), 4. Hair
straigthenear (75c.), 5. Hair remover (75c.), 6. Gold Brilliantine 
(75c.) 1 oz, 7. OLLETTE
OLLETTE PERFUMES (92% alcohol garanty) different odors 5Cc. to 
$1.50 oz.
OLLETTE TOILET WATER (60% — 70% alcohol garanty) 2 oz, — 
75 —, 4 oz — $1.25, 8 oz $2.00,
Apart tų mes dar prirengiame kitokius pro/luktus dėl pagražinimo 

' rankų, kojų, nagų, veido, dintų, lupų, antakių ir t. t.

Reikalaukite Allette Kainų Surašo, 
Prisiųskit Money Orderį.

8 oz
6.

Shampoo ($1.00).

Garsinkite. NAUJIENOSE” (larsinkities “Naujienose

Piknikas ir Ristynes
GEO. CHERNAL’SKO DARŽE, ;

79 ir Archer Avė., Justice Park, III.
Rengia

South West American Lithuanian Political Club
SUBATOJE, BIRŽELIO-JUNE 18 d., 1927

Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti ant 
šio puikaus Pirmo metinio Pikniko ir pama
tyti Ristynes, nes risis kelios geriausios po
ros, Požėla, Bancevičius ir kiti.

Pradžia 2 vai. po pietų. Tikietas tik 50c.

7-tas

Halsted ir Roosevelt, Madison ir Kedzie

Metinis Išpardavimas
Per septynis metus mes jau tarnaujame Chicagos vy
rams, suteikiant jiems geros rųšies rubus Pigiausiomis 
Kainomis. Nuo šiandie mes apvaikščiosim 7 metų su
kaktuves. Mes pasiūlome iš musų reguliario stako pui
kiausius siutus padarytus • Kuppenheimer, Fashion 
Park ir kitų žinomų išdirbinėtojų tokiomis kainomis 
kur tikrai sutaupysit ant kiekvieno siuto nuo $15 iki 
$20.

Tie Siutai 
verti iki $45

Tie Siutai 
verti iki $55

$47
Tie siutai 

verti iki $65

Tikrai pasakius, mes parduodame daugiau rūbų negu 
kiti rūbų pardavinėtojai Chicagoje. Laike šio išpar
davimo mes visai nepaisome pelno ir GARANTUOJA
ME, kad mes jums sutaupysime ant kiekvieno siuto 
nuo $15 iki $20. Ir atsiminkite, kad tai nėra išparda
vimas senų modelių arba paternų, bet visi NAUJI, šio 
sezono puikiausi rankomis siūti siutai.

-------------------------------------- ------------ ----------- —
MOTINOS !

Štai yra pinigų sutaupymo proga. Visi puikiausi vaikų 
siutai vertės $18.50, $20.50, $22.50 ir $25.00, šiame iš- 
pardavime yra atpiginti iki

$13.75 -- $17-75
Su vienomis trumpomis ir ilgomis kelnėmis Daugelis su dvejomis ilgomis. Visų mierų.

TURIIER BROS. CLŪTHING CO
“WEST SIDĖS DIDŽIAUSI RŪBŲ VERTELGOS” 

DVI KRAUTUVES
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Naujieny piknikas Cer- 
nausko Darže

Pradėkit jį - 
Paspauskit jį 
Sustabdykit jį!!

The Reo Flying Cloud
Eina smarkiai, kad ir i augštus kalnus.
Eina lygiai, kaip ant dailiausio šalygatvio.
Eina sklandžiai, kad ir nelygiu keliu.

Tuomet jus suprasite kodėl “six” tas puikus inžinas yra išrinktas 150 
automobilių inžinierių. Jus dar pastebėsite, kad ideališki Amerikos šeimy
noms karai yra daryti pagal modelį kaip REO k LYING CLOUD — daugelis 
dalių tinka ir šiam karui.

Važiavimas su FLYING CLOUD, taip kaip plaukimas. Jus ne nejusite, 
kaip jis lengvai skina kelią. Tik paspausite gasą ir ramiai sau sėdėsite jame, 
nes jis lengva kontroliuoti. O kuomet reikės sustoti, tik užminsite ant bre- 
kių, jis jau ir stovi ant vietos.

The Flying Cloud yra nelyginant kaip “laivas”, kurio jus jau seniai 
laukiate. 1 «'

Pasimatykit su mumis dėl “plaukimo” ir važiavimo daikte.

Halsted R.eo Sales
1714-16 So. Halsted SL Telephone Ganai 0121

Visi modeliai REO FLYING CLOUD — WOLVERINE ir 
SPEED WAGONS yra parodymui.

MIKLINKITE KOJAS!

Merginos šiandien nešioja 
trumpas dreses kodėl ? Atsaky
mas: kad parodžius savo kojas 
bent iki kelių. Ale to neužten
ka.

Kojos tapo sutvertos ne lik 
tam, kad jas rodžius ir kam 

i reikia, ir kam nereikia rodyti. 
Jos buvo sutvertos taipgi tam, 
kad vaikščiojus ir bėgiojus. 
Taigi užėjus kalbai apie kojas, 
reikia turėti omenėj netik jų 
gražumas, bet ir gerumas, ypač 
jei kam priseitų kada nors pa
bėgti sakysime, — vaikinui nuo 
merginos arba merginai nuo 
vaikino, o kad ne, tai ir nuo 
paprasto “holdaperio”. 

i •

Taigi praktiškieji “Naujie
nų” pikniko rengėjai suplana
vo visą eilę lenktynių.

Bus lenktynės vaikinų su 
merginomis ir merginų su vai
kinais.

Bus lenktynės trumpakojų 
,su ilgakojais: juk sviete viso
kių žmonių esama ir ne visuo

Ekskursijų laikais
Nors dar vis šalta, bet mes 

jau visi jaučiame, kad artina
si laikas, kai pasidarys trošku 
ir sunku dirbtuvėse ir ofisuo
se. Mes imsime tada vakacijas, 
ieškosime pavėsio ir gerai, ge
rai pasilsėsim, pasimaudysim ir 
kaip priprasta sakyti, turėsime 
gerus laikus.

“Naujienos” per liepos mė
nesio karščius, kai žmonės tu
rės vakacijas, sumanė sureng
ti laivu LITIIUANIA ekskursi
ją j Lietuvą.

Ekskursija išplaukia iš New 
Yorko 19-tą dieną liepos.

Laimingi tie ekskursininkai 
(ės), kurie galės gėrėtis pui
kiais vaizdais Lietuvoje, ilsėtis 
senų šakotų ąžuolų pavėsyj, ar 
ba tyru lietuvišku upių, upelių 
ir ežerų pakrantėj. Galės mai-j 
tintis skaniais prinokusiais ir 
gardžiais kvepiančiais vaisiais 
ir uogomis.

Galės kvėpuoti tyru oru ir 
praleisti laiką savo giminių, 
neveidmainingų draugų ir pa
žįstamų — smagių, linksmų ir 
vaišingų lietuvių tarpe.

Pagalvokite kiekvienas, kiek 
laimės jus laukia. Nuspręskite 
ir prisidėkite prie šios ekskur
sijos. Dar galima suspėti. Tik 
nepavėluokite!

Pradėkite tuojau rengtis 
ekskursijai į Lietuvą!

“N-nų” Laivakorč’ų Skyrius.

Tel I.ufayette 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

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

4120 So. Richmond Street
* »k—... ...... ——- .n

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUšERKA

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatves 

Tel. Yards 1119

met galima pasirinkti tinkami 
“partneriai”.

Yards 4951
Mrs. Anielia Jarusz-K-iushilIas

AKUAERKA
3252 So. Halsted St.

State Ba ik

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
3 vakaro. Kitu lai
tu pagal * utG.it j.

Universal

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgui praktika
vusi Pennsyl- 

| vanijos ligon- 
1 bučiuose. Sąži- 
■ ningai patar- 
I nauja, visokio- 
: se ligose prieš 
j gimdymo, laike 
gimdymo ir po 

j gimdymo.
Už dyką pa- 

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

Valandos nuo
8 lyto iki 2 po 
nietu, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Lietuvis Kontraktinius
Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 

akių įtempimą, ir galvos 
skaudėjimą

Suvedain šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jv.s ir senus namus 
mainom naujas liam 
pas j senas; duodame 
ant. lengvo išmokiji 
mo.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679Metropolitan Electric
Shop 

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591 V '

Atsišaukimas i Lietuvius
Sekama Panedėly, June 20 d., prasidės pigus išpardavimas ir tęsis 
visą savaitę, tad mes norime pranešti visiems pažįstamiems, drau
gams ir pirkėjams, kad mes šią savaitę turime tokį pigų išpardavimą, 
kad labai retai kada atsitinka. Kaip jus žinote, kad milionus uždirba 
tie žmonės, kurie turi nupirkę prapertes sekamose vietose, čia parodo 
faktai, kad yra uždirbę didelius pinigus. Tad kam dirbti sunkiai, kad 
kiekvienas turi progą, kaip vyrai, taip ir moterys bei vaikai turėti 
laimingą gyvenimą ir turi progą palikti turtingu kaip kad jus žinote 
yra daug jau ir lietuvių darbininkų patapę turtingi ir gyvena laimin
gą gyvenimą. . ,'

I. •

Stengkis taip gyventi kad jūsų pinigai uždirbtų ’ pinigus delei jūsų. 
Mes turime tūkstančius faktų, kaip kad sekamas, ateikite pas mumis 
kas savaitė ir patys persitikrinsite. į
Pradedant Gruodžio, 1923 m., buvo 25.00 dol. pėda kiekviename lote 
(East) rytų pusė South Park Bulvaro; ant 87 gatvės buvo parduota 
už $1,700, bet 1925 tie patys lotai pakilo iki $5000, tas parodo, kad pro
centas tų žmonių siekia (194%), tų jie visą uždirbo i 2 mėtų.
October, Lapkričio 1923, rezidencijų lotai ant South West kampo

Bus lenktynių mažiukų su 
dičkiais: patys žinote, kad ge
nis margas, o svietas dar mar- 
gesnis; kad yra žmonių mažiu
kų, kaip nykštukų ir tokių, 
kaip visa šieno kupeta.

Bus lenktynės storų, kaip 
bačkų, ir plonyčių, kaip “tut- 
pikių.”

Bus lenktynių biznierių su 
profesionalais. Profesionali!!?, 

! aplamai imant, gali pasigirti 
sąvo mokslu, o biznieriai, iš 
kitos pusės, Šveiku protu. 
Yra jdar daug dalykų, dėl kurių 

Į nežinia kam pirmenybė pri
klauso — profesionalams ar biz 
nieriams. Taigi “Naujienų” 

i piknike’ ir bus išspręsta visi šie 
i svarbus klausimai lenktynėmis.

Bus lenktynės Vaidylų su 
i Padaužomis. Sakoma, toks tokį 
pažino ir į svodbą pavadino. 

■VVell, į Vaidylas kai kurie lie
tuviai kreivomis žiuri. O kaip 
žiuri tūli kiti žmonės į Padau- 

• žas, nesinori nė kalbėti, šios 
lenktynės ir išspręs, kurie yra 

į prastesni.
Matote, lenktynės bus labai 

svarbios, turės didelės praktiš
ko gyvenimo reikšmės. Taigi 
visi į “Naujienų” pikniką, kai-

Trakas užmušė lietuvį
City Service trokas ketvirta

dienį 1 vai. po pietų prie 67 ir 
State gatvių suvažinėjo Petrą 
Pocių, 41 metų amžiaus. Tro
kas tiek smarkiai partrenkė 
Pocių, jog pastarasis be sąmo
nės tapo nuvežtas į St. Ber- 
nard ligoninę (63 ir Harvard 
avė.), kur už valandos ir pasi
mirė.

Pocius gyveno po Nr. 2117 
W. 68 st. ir dirbo prie Rock 
Island geležinkelio. Nelaimė jį 
pasitiko bęgrįžtknt iš dai;bo na
mo.

Vakar 10 vai. ryto Eudelkio 
pagrabų įstaigoj įvyko korone
rio tyrinėjimas. Troko šoferis 
tapo apkaltintas ir laikomas po 
areštu.

Pocius bus laidojamas pir
madienį 8 vai. ryto. Jo kulias 
bus išlydėtas iš šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčios į šv. Kazi
miero kapines.

Nuolatinės Slogos ir 
Reumatizmas

SKAUSMAS
Ar jų.i kenčiat skausmus bile daly sa

vo kūno, kaip tai nuo Kataro, Inkstų, 
Širdies. Kepenų, Skilvio ar Pūslės ne
smagumų, Dusulio Reumatizmo, Nuolati
nių SIoku, Uisinuod jimų, Goiterio, Mo
terų lytinio netvarkumo, Nervuotumo, 
Kosti io, Odos liuų, Socialių ligų ir tt.

Vartokit MERITEX. Pasauly geriausia 
in* nekenksming ausiu Gyduolė $1.00 už 

i buteliuką.
Gaunamos pas

Dr. Ohlendorf, M. S., M. D.
" Mcritet La b., (steigta 1882

1924 Blue Island Avė.
CHICAGO. ILL.

Siunčiame bile kur už $1.00. ,
Nesiunčiame C. O. 1).

Siuskit pinigus per 
NAUJIENAS

siuskit Naujienas 
Lietuvon — tai bu*
brangi dovana

Lietuviai Advokatai
Bishop ir 93 gatvės, parduodami už $4,190, o 1925 metais tos prapertes 
buvo parduodamos po $9,600, tai yra geras uždarbis į 2 metu.

po “jury”, idant išnešus vy
kiausią ir galutiną nuosprendį.

1923 metais aš nupirkau dykus lotus Beverly Hills už $1,250, o 1926 m. 
tie patys lotai buvo parduodami po $5000, įdėtų pinigų procentas sie
kia 300% ant originaliai įdėtų pinigų į 3 metus. Čia yra tūkstančiai 
faktą, kuriuos mes galime prirodyti iliustruotais paveikslais. Ir jus 
tą patį galite pasiekti ir palikti turtingu, tiktai jums reikia pradėti, 0 
pradėti galima su $395 įdėti, o tik $19 į mėnesį lieka mokėti Su ta 
suma jus galite turėti gerą pradžią savo naujam gyvenimui.

Roseland
• i ‘ *

ParapijonVs pasigenda kun.
Lapelio.

Chicago Title & Trust Company yra užsitikirpa. Prapertes pilnai 
ištaisytos, nėra assessmentų, labai greitai plėtojas ir bildingai vienas 
po kitam,, taip kaip grybai po lietaus digsta. Jus patys galite įsigyti 
tuos lotus, jeigu jus tik tuo jaus pasirupysite ir pradėsite veikti tuo- 
jaus. Jus tą visą galite sužinoti jeigu jus tuojaus pareikalausite mu
sų informacijų. Nepraleisk tos progos ir to laiko, kuomet galite gauti 
pigiai savo gyvenime! Į

Mr. Eugene V, Ooovan
Room 1103
160 No. La Šalie SL

Meldžiu jūsų prtsiųst man jūsų Jforniacijas 
dykai ir greitai.

Vardas, Pravarde .............. ........... ................... . ..... .

Adresas .......................... .... -.T............ ..... ........
Telefonas ...................„................. .......... M.........

BRANIGAR BROS. 
& COMPANY

Room 11003-160 N. La Šalie St. 
Chicago, III. "

Garsinkities “NAUJIENOSE”

Vietos klebonas kun. Lapelis 
gegužes 15 d. išvažiavo bene į 
New Yorko valstiją aplankyti 
savo gimines. Išvažiuodamas 
jis pasiėmė algą už pusę mėne
sio, o taipjau pridavė parapijos 
komitetui visus dokumentus, 
kurie pas jį buvo. Svečiuotis 
ketino jis tik trumpą laiką ir 
po to gryžti atgal į Roselandą.

Bet štai praėjo jau daugiau 
mėnesio laiko, apie kun. Lapelį 
nieko nesigirdėt. Komiteto na
riai irgi nieko apie jį nežino. 
Tik niekuriems savo artimiems 
draugams jis parašė, kad jis 
susirgęs ir dabar esąs ligoni
nėj, bet kaip pasveiksiąs, tai 
tuoj gryšiąs namo. Tečiaus nie- 
kurie parapijonys nenori tikė
ti, kad jis gryštų atgal, nes ki
taip nebūtų pasiėmęs algos už 
•pusę mėnesio, t. y. iki pasku
tinės savo buvimo Roselande 
dienbs. \

Kun. Lapelio pareigas bažny
čioj eina pakaitomis West Pull- 
mano klebonas ir kitas, kokis 
tai senas kunigas. —Rep.

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearbom St., Rooin 1111 

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.

K.JURGEUONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St., Room 1012 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:80 iki 8:00 vai. vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

i *

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St.

Cor. Washington and Clark 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5357

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

Namų Telefonas Republic 9600 
.- ■ --------

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

Tel. Pullman 5950 
Specialistas Abstraktų 

Vedčjas visų teisių

Garsinkitės Naujienose

JOHN KUCHINSKAS ]
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Salk St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Vakarais

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062
7—9 v. v. apart Panedolio ir

PStnyčioa

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 

Nedelioj 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 
Nedalioj pagal sutartį

Telephone Yards 0004

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 8 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Plaza 8210

DR. HERZMtN
—Iš RUSIJOS^-

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

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

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

VAIiANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 ikf 7:30 vai. vakare.

i Dienomis: Canal 
Telefonai: J 3110. Naktį

i South Shore 2288 
'Boulevard 4136 

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

I HHI

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Aven 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 8:80 vai. 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Ofiso Tel. Boulevard 9698
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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.

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853 
......... . n i n

Nėra kito šaltinio 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.
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orderiu kartu su užsakymu.

bon Mussoliniams ir Smetonoms.
Darbininkų klasė tenai,’ kur yra iškovota demokra

tinė tvarka, tegali būt reviliucinga tiktai ekonominėje 
srityje. Gi politikos dirvoje, demokratinei tvarkai esant, 
“revoliucionierių” rolė tenka darbininkų išnaudotojams 
ir visuomenės parazitams.

z

Apžvalga

BURŽUAZIJOS “REVOLIUCINGUMAS”.

Belgijos socialistų dienraštis “Le Peuple” (Liaudis) 
nurodo,, kad darbininkai Belgijoje šiandie yra iškovoję 
daug teisių, kurių pirma neturėjo. Ji turi lygią su visais 
kitais piliečiais balsavimo teisę. Mokesniai gula ne vien 
tik ant biednuomenės pečių, bet ir ant kitų klasių. Karo 
prievolė taip pat visiems žmonėms lygi. Darbininkai yra 
apsaugojami įstatymais nuo darbdavių sauvaliavimų, nuo 
nelaimingų atsitikimų Sulaukę senatvės, jie turi teisę 
gauti pensiją.

Toįel, sako belgų laikraštis, darbininkams šiandie 
rupi išlaikyti tas teises, kurias jie yra iškovoję; jie yra, 
taip sakant, “konservatoriai,” esančios tvarkos sau
gotojai *

Kas kita buržuazija. Pirma ji vienui viena valdė 
kraštą ir turėjo savo rankose visą politinę, ekonominę ir 
finansinę galią. Bet dabar ta jos galia jau tapo pakirsta. 
Ji yra priversta dalį savo galios užleisti darbininkams. Ir 
štai buržuazija dėl šitos priežasties darosi esančios tvar
kos priešas. Kad įmanytų, ji keltų net revoliuciją prieš 
tą tvarką.

“Le Peuple” rašo:
“...Buržuazija, vakar iniršusi konservatorė, pa

mažu virsta revoliucioniere. Ji smarkiai reiškia sa
vo nepasitenkinimą. Ji skundžiasi ant parlamenta
rinės tvarkos, kuri atėmė jos galią. Ji skundžiasi 
mokesniais, kurie esą jai persunkus ir neteisingi Ji 
skundžiasi socialiais įstatymais, kurie pagerino sąly
gas darbininkams. Ji skundžiasi, kad nebegali būti 
išimtina valdovė valstybės, provincijų ir savivaldy
bių. žodžiu — ji revoliucionierė!”
Toks pasikeitimas pozicijos tarp darbininkų ir bur

žuazijos, tečiaus, yra įvykęs ne tiktai Belgijoje, bet ir 
daugelyje kitų šalių. Kas yra šių dienų fašizmas, jeigu 
ne judėjimas buržuazijos, pasidariusios priešu gyvuojan
čiai tvarkai?

Fašizmas Italijoje kilo iš to, kad parlamentinėje 
tvarkoje Italijos darbininkai buvo jau taip sustiprėję, 
jogei buržuazijai grasino pavojus netekti galios. Šitc 
pavojaus akyvaizdoje fabrikantai, bankininkai ir dvari
ninkai pasikvietė talkon galvažudžių gaujas, v-amas 
Mussolini’o. Ir jam, kaipo “tėvynės gelbėtojui”, karalius 
pavedė valdžią.

Ta patį pamatinė priežastis pagimdė fašizmą ir ki
tose Europos šalyse, jų tarpe ir Lietuvoje. Buržuazija 
tose šalyse pavirto “revoliucinga”, šoko daryti ginkluotus 
sukilimus ir perversmus, kadangi demokratinėje tvar
koje, kurią tenai buvo iškovoję darbininkai ir kiti darbo 
žmonės, galia buvo pradėjusi sprūsti iš rankų buržuazijai.

Šitiems buržuazijos sukilimams, beje, žymiai padėjo 
ir ta aplinkybė, kad dalis darbininkų nesuprato, jogei jv 
interesuose yra ginti, o ne griauti esančiąją (demokrati 
nę) tvarką.

Iš to, kad buržuazija pasidarė “revoliucinga”, kad 
demokratiniai tvarkomose šalyes ji jau nebepajėgia pa
vergti darbininkų klasę, — iš to kyla ir tas “parlamenta 
rizmo kitizis”, apie kurį dabar tiek daug rašo ir kalbi 
visas pasaulis. Buržuazijos pilitikai abejoja apie parla 
mentų naudingumą, suranda juose šimtus visokių ydų 
vadina juos “atgyvenusiais savo amžių” — visai ne de 
to, kad parlamentai (seimai, kongresai) šiandie butų blo
gesni, negu jie buvo pereitam šimtmetyje . Parlamenta 
nėra blogesni, tik tie visuomenės sluoksniai, kurje pirmi 
sugebėdavo panaudot juos savo tikslams šiandie jai 
nebegali paversti juos savo įrankiais.

Atsirado nauja galinga jėga, kuri per savo išrinktus 
parlamentą atstovus iškovoja vis daugiaus ir daugiaus tei 
šių išnaudojamai visuomenės daliai ir kėsinasi, pagaliau, 
tą visuomenės dalį padaryti pilnu šeimyninkų valstybėje 
Si naujoji jėga tai susipratusioji ir susiorganizavusioji 
darbininkų klasė. Del to,į kad parlamentai pasidarė nau
dingi darbininkams, tai buržuazija ėmė smerkti parla 
mentarizmą. -' f w

Ir kokie žiopli tuomet yra tie neva “darbininkų gy
nėjai”, kurie skleidžia anti-parlamentarizmo idėjas dar
bininkų eilėse! Jie, patys to neišmanydami, eina pagal- smetonlaižiais.

RAČKAUSKAS LAIŽO 
SMETONĄ.

Vieno Lietuvos seimo atstovo 
laiške, kuris tilpo “Keleivyje,” 
sakoma:

“Londone Račkauskas per
ėjo į fašistų frontan. Anglų 
s|)audoje darė asmeninius at
šaukimus dėlei padaryto 
smurto.”

/
Račkausko sufa.šistėjimą pir

miausia buvo pastebėj tįsios 
“Naujienos,” nurodžiusios j jo 
straipsnį, paskelbtą su parašu 
“Dargvainis.’’ Atvirai ginti 
lietuvių spaudoje smetoninį 
smurtų tas veidmainis, inpt, ne
drįso, kadangi pirmiaus jisai 
buvo sutikus tarnauti demo
kratinei valdžiai. Dabar te- 
čiaus jau ir Lietuvoje jisai yra 
numaskuotas.

PALENGVINIMAS AME- 
RIKIEČIAMMS.

Lietuvos vyriausybė rengia
si visai panaikinti vizas įva
žiuojantiems iš svetur Lietu
vos piliečiams. Be to, ji keti
na padaryt žymų palenprvini- 
rną Amerikos lietuviams, bū
tent: Amerikos piliečiai lietu
viai, kurie įsigyja Lietuvoje 
turtų, gausių nuolatinį budy
nių gyventi Lietuvoje ir busią 
atleidžiami nuo visų mokesnių 
Lietuvoje.

Tai butų nebloga amerikie
čiams. šituo sumanymu vy
riausybė, matyt, nori pritrauk
ti Lietuvon daugiau amerikie
čių kapitalų, kad jie pirktų 
Lietuvoje žemę ir t. t.

Bet jeigu Lietuvoje butų at- 
steigta teisėta tvarka, tai ame
rikiečiams butų didesnis pa
skatinimas investuoti savo pi
nigus Lietuvoje, negu minėtos 
aukščiaus lengvatos.

Tik paklausykite, ką Kauno 
“Lietuvis,” Brooklyno “Vieny
bė” ir kiti tos rųšies spaudos 
organai atsako į demokratijos 
reikalavimą, kad butų atsteig- 
tos piliečių teisės ir laisvės: 
“Jus norite, kad Lietuvoje bu
tų suteikta laisvė visiems pi
liečiams organizuotis — tai rei
škia, jus norite, kad komunis
tai ir kiti valstybės ir tautos 
priešai galėtų kurti ginkluotas 
gaujas ramių žmonių užpuldi
nėjimui ir rengtis prie ginkluo
to sukilimo? Jus pas'igendate 
žodžio ir spaudos laisvės —tai 
reiškia, jus stojate už tai, kad 
visokie anti-valstybiniai ele
mentai šmeižtų tautą, agituo
tų už sovietus ir kurstytų mi
nias prie skerdynių?...

Kaip pas komunistus, taip ir 
pas smetonlaižius- logika ta pa
ti: .jie vieni ir antri niekina 
laisvę dėl to, kad ją tam tikri 
gaivalai panaudoja blogiems 
tikslams. Kas nori laisvės, tą 
jie apšaukia tų anti-socialių ir 
kriminališkų elementų šalinin
ku.

Vadinasi, išeina taip: dėl to, 
kad visuomenėje yra piktų gai
valų, kurie stengaisi panaudo
ti laisvę saviems žemiems tiks
lams, tai — visai visuomenei 
nereikia laisvės! Na, ar tai ne 
idiotų protavimas?

Pusiau stebuklingas 
vaistas

Seniau šis vaistas gal butų 
vadinamas stebuklingu vaistu, 
bet dabar,, kuomet radio atsi
rado, užteks jam ir kuklesnio 
vardo. Apie šio vaisto stebuk
lingumą paskutiniu metu daug 
rašo užsienio laikraščiai. Vie
na dėl to, kad vaistas nesenai 
išrastas, antra, kad jis iš tikrų
jų stebėtinai greit gydo. Vadi
nasi šis vaistas “Antikinis”. 
Šis vaistas dabar vartojamas 
geriausiose Berlyno ir Vienos 
ligoninėse. Labai gerai gydo jis 
nuo visų streptokokinių (tam 
tikra bakterijų rųšis) ligų “An- 
tiviruso” pagalba vidurinis au
sies uždengimas išgydomas per 
bertainį valandos, karbunkulai 
(votys) furnunkulai, kuriems, 
paprastai gydant, reikia kelių 
savaičių laiko, šiuo vaitų iš
gydoma per dvi paras, akių už-

Žemės ritulio svoris »
Dr. P. Neyl, Amerikos Jung

tinių Valstijų probavimo rūmų 
mokslininkas, tris metus tyri
nėjęs ir skaičiavęs žemes rutu
lio svorį, išskaičiavo, kad visas 
žemes rutulys sveria šešis sek- 
tilijonus tonų arba 1,000,000,- 
000,000,(XX),(XX),(XX),(XX),000 ki
logramų.

Kodėl tu duodiesi, korido
riuje bučiuoti?

—Sodne aš bijau persišal
dyti,

J Nuo pleiskanų
ž Naudok

BOLŠEVIZMO IR FAŠIZMO 
s LOGIKA.

“Laisvė” rašo:
“ ‘Naujienų” dejavimas, 

kad Rusijoje nėra ‘pilietinių 
teisių lygybės’ ir šiaip lais
vės, yra senai nudėvėtas 
humbugas. Ir čia jos pasi
rodo k ontr-revoliucionierių 
ir darbo žmonių išnaudoto
jų liogeryje. Rusijoje netu
ri ‘pilietinių teisių lygybės’ 
ir laisvės monarchistai, ku
rie dabar žudo sovietų val
džios žmones (ar ne atbu
lai: kuriuos dabar žudo so
vietų valdžia? “N.” Red), 
kunigai, darbo žmonių iš
naudotojai it visokios rūšies 
parazitai (kaip gi gal gy- 
vuot “komunizmo tvarkoje” 
išnaudotojai ir visokie para
zitai? “N.” Red.). Tai už 
juos ‘N.’ ir kalba ir dejuoja. 
Jos nori, kad butų duota 
laisve teroristams bombomis 
sprogdinti susirinkimus, šau
dyti valdžios atstovus, šni
pinėti Anglijos ir kitų ka
pitalistinių šalių naud^į, nai
kinti liaudies turtą ir t. t. 
Kai tokios laisves toms vi
suomenės išmatoms nėra tai 
‘N.* stačiai siunta ant So
vietų valdžios ir bolševikų.”
Mes sakėme, kad Rusijoje 

nėra visuotino balsavimo, žo
džio, spaudos, susirinkimų ir 
organizacijų laisvės (pati “Lai
svė” tuos musų žodžius pakar
tojo citatoje), o komunistų or
ganas tvirtina, kad mes reika
laują “laisvės” mėtyti bombas, 
šaudyti valdininkus, užsiimti 
šnipinėjimu ir naikinti turtą! 
Lygiu tokiu pat begėdišku bil
du iškreipia savo oponentų 
mintis ir Smetona su visais

BOLŠEVIKIŠKA “TAUTA.”

Brooklyno raudonųjų fašis
tų laikraštis dar sako:

“Sovietų Sąjungoje pilieti
nių teisių lygybė ir laisvė 
viešpatauja darbininkams ir 
valstiečiams — kokiems 95 
nuošimčiais visų gyvento
jų.” ’/
čia ir vėl ta pati giesmė, kaip 

pas Lietuvos smetonininkus. 
“Milžiniška tautos dauguma,” 
anot Kauno valdžios agentų, 
turi visas teises, kokių jai rei
kia. Ta “dauguma” trokšte 
trokšta, kad Smetona amžinai 
prezidentautų^, kad rinkimų į 
seimą nebūtų, kad karo stovis 
nebūtų nuimtas, kad valdžios 
priešai butų sušaudomi arba 
išgabenami į Varnius, kad cen
zūra kontroliuotų spaudą ir t.t. 
Iš ko susideda ta “tautos dau
guma?” Nu-gi iš ūkininkų ir 
darbininkų; ir įrodymas ve 
koks: prezidentui Smetonai 
“ūkininkai” siučia sveikinimo 
rezoliucijas, o darbininkai per 
savo “vadą,” fed-erantų pirmi
ninką Ambrozaitį, nutarė rem
ti valdžią.

Bet Lietuvos smurtininkai, 
kurie giriasi “tautos daugu
mos” pritarimu, nieku budu 
nesutinka tą “pritarimą” patik
rinti rinkimais į seimą, visuo
tino balsavimo pamatu!

Taip pat ir bolševikai tauzi
ja apie “95 ‘nuošimčius gyven
tojų,” neva turinčių teises Jr 
laisvę, bet per 10 metų savo 
Viešpatavimo dar neišdrįso duo
ti žmonėms visuotinu ir nevar
žomu balsi vintu pareikšti savo 
nusistatymą.

95 nuošimčiai gyventojų Ru
sijoje turį “laisvę,” o tuo tar
pu Rusijos žmonėms nevalia 
įsteigti nė vienos organizacijos 
arba laikraščio, kurio nvkon- 
troliuotų valdžia!

Bolševikiška “darbininkų ir 
valstiečių laisvė” yra toks pat 
publikos mulkininmui sugalvo
tas muilo burbulas, kaip ir Sme
toną remiančioj i “tauta.”

JOHN T. ZURIS
Advokatas

105 W. Monroc St.
Rooin 1303

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

Bes. 4624 So. FranciSco Avė.
Tel. Lafayette 9477
Nuo 7 iki 9 vakareV 1 ...... .. .... ..m r

degimai ir kitos panašios rųšies 
ligos.

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

Residence Phone Lawndale 6707 
Richard J. Zavertnik 

, Advokatas 
127 N. Dearbom St.

Room 805 
Telephone Central 5999 

Chicago, Illinois

SUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVE

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

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

Tel. Boulevard 4705
Chicago, III.

GYVENIMAS
Minesinis Žurnalas

Antanas Žymontas 
Redaktorius-Leidėja s 

900 W. 52nd Street 
Chicago. Ui.

Tel. Boulevard 3669

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

knygynan.

Prenumerata metam* ....... $2
Purtei metu..... .........   SI
Kopija ...---------------    29c

b

Didžiausis
NAUJIENŲ

Pasiūlymas randasi 
ant penkto puslapio.

Žiūrėkit penktą 
puslapį

1 Neramumai Nakties 
Laike?

■ - ................... . —   ■■—■■—•+

Mr. Auirust Mitchell, McMillan, Mich., 
Bako, “AS būdavau neramu* po ataigulimo 
vakare j lovą. Po darbo vakare vos tik 
Kalėdavau pareiti namo. Mano kojos pavarg
davo, mano kaulai skaudėdavo, efi buvau 
labai sumenkęs. Nuga-Tone padarė mane 
nauju žmogumi ir aA jaučiuosi dabar jau
nėmis. Dabar su manim nieko blogo nėra.”

Bandykit Aias v ąsoj Šalyj sveikatą buda_ 
vejančias gyduoles, jei jus jaučiatės silp
nu, sergate, menkas, nuvargęs, nervuotas 
arba turite inkstų arba pūslės nemalonu
mus. Nuga-Tone taipgi suteikia pasilsinantj 
ir ramų miegą, suteikia geresni apetitą, pa
gelbsti virėkinimui, sustiprina visą kūno 
sistemą, padaugina svarumą dėl menkų 
žmonių. Nuga-Tone parduodamos vaistinėse 
ir jos turi pagelbėti, o jei ne, tai n'eko 
nekainuoja. Žiūrėkit garantiją ant kiak- 
vieno pake io.

Tel, Yards 6423
Mockus ir Lieberinan

LIETUVIAI ADVOKATAI 
75« W. 35 St. 

Kampas Halsted St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

/

NAŠLE PRAŽUDĖ

S10,000 jį

Remianties Chicagos laikraš
čiais iš birželio 8 dienos, Mrs. 
Mary Thomas, iš St. Louis, 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 visą die
ną 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 a®nfcBank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

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

1
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Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 So. Wallace Street
V

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Rezidence 6640 S. Maplewood Av. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

............................................ ...................................................... *

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 

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

Netoli 46th St. \ Chicago, III.

................................................................................... ..... 11 '

A. L. Oavidonis, M. U.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė
Tel. Kenwood 5107

Valandos:-! nuo 9 iki 11 val- rVte5 
I nuo G iki 8 vai. vakare

V , I ■■ II ■■■■■■■■■■■, I II I II

Dr, A. J. KARALIUS"
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St. 
Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 2160 
— Valandos — 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė. Kamh 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 ]>o pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.

Namų telefonas Bruns\vick 0597 
Ultravioletine, šviesa ir diathermia k ... ,iii ................... >

DR. I. E. MAKARAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare.
Ofiso Telefonas: Pullman 1193

Namų Telefonas Chesterfield 0578
.—Į i . ................ ... ■■ ■

UR. M ARGERIS
3421 So. Halsted S'treet 

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

Dr. C. A. O’Biitis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

j
’' 1 ... 1 1

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S'o. W«stem Avė.

Tel. Lafayette 4146
1 nuo 9 iki 11 v. ryto 

Valandos į nuo g j^į 9 vai, vaĮęt
M- .... •
--------------------------------

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard
7820. lies., 6641 So. Alhany Avė.
Tel. Proupect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Ncdclioj 10 iki 12 d.V..... ................ . ..........—>

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
()f'i..o TH. ( anai Ol.’a7

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, 111.
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Panešimas apie ‘Litva Manor’

prie 
dykai 
visos 
tiktai

Štai keletas iš daugelio 
patogumų

Tinkama vieta dėl statymo namų, viešbu
čių ir visokių biznių. Čia yra žinoma ir 
patogi vieta dėl iniJionų žmonių. Dvi Husų 
linijos važiuoja per tų žemę iš (h i ra gos 
vidurmiesčio. Taipgi eina didelis automo
bilių kelias, 2 laivų linijos, 2 geležinkeliai. 
Tik kelios minutės ėjimo nuo golfo lauko, 
18 mylių ir didžiausios maudynės 
Michigan ežero. Laike atidarymo 
įstojimas j Scotsonia Club House ir 
privilegijos. {stojimas j kliubą 
tiems kas greit pirks.

S NUO ADMINISTRACIJOS
<■

Yra labai malonu suteikti Najienų skaitytojams šį pasiūlymą. Suteikdami šį pasiūlymą, mes nemano
me vien tik suteikti “dovaną prenumeratoriams’". Nau jienoms svarbu netik gavimas daugiau prenumerato
rių, bet ir atlikimas gero darbo, kuris teiktų garbės šia,i įstaigai. Mes apžiūrėjome daug vietų aplinkui 
Chicagos per kelias dešimtis mylių ir suradome šią puikiausią vietą, kuri yra skersai ežero nuo Chicagos. čia

■ yra puikus gamtos reginys, geras Michigan valstijos oras ir geras cementinis kelias daeina iki pat durių.
■

LITVA MANOR randasi gražioje vietoje vadinama Scotsonia, šiaurinėj dalyj distrikto South Haven,. 
vaisių apginimo ruože, prie*pat mėlynų bangų Michigan ežero, prie žymių maudynių. Čia yra puikiausia 
vieta. Autoritetai pripažysta, kad niekur nėra gražesnės vietos.

■ Litva Manor yra pasiūloma Naujienų skaitytojams. Ta žemė bus pardavinėjama be jokio uždarbio dėl 
Naujienų. Manome, kad kainos tų lotų labai greit pakils, nes čia randasi įvairų kiti veikimai. Reikia tiktai 
biskį investuot, o proga yra didelė. Tokia proga dar nieuomet pirmiau nebuvo pasiūlyta.

Randasi Gražiame Scotsonia Parke

NAUJIENC
. Pasiūlo DyRai^Preniimeratą 

Vieta dėl namii Tiktai Lietuviams 
Tokios Progos Daugiau Nebus!

Netoli didelio ir mėlyno vandens Michigan ežero, pačiame viduryje “Play- 
ground of America”, randasi Litva Manor, ant kranto ežero į rytus nuo Chicagos, 
tiktai dvi mylios nuo South Haven, Mich. Tai yra viena gražiausių vietų Michigan 
valstijoj. Visi lotai randasi sausoje ir augštoje vietoje ir gatves jau yra išlygintos. 
Tiktai du blokai atstume randasi didžiausias baltų smėlių byčius (apie mylia ilgu
mo) ir aplie 5 minutės ėjimo iki gražaus golfo lauko, kuris turi 18 skylių.

Kiekvienas loto pirkėjas gaus Naujienas 6 mėnesiams, o tie, kurie jau yra 
Naujienų skaitytojaj, tiems bus prenumerata prailginta šešiems mėnesiams. Taip
gi kiekvienas loto pirkėjas liks nariu visam amžiui gražaus naujo kliubo, kuris 
yra pilnai prirengtas su visais patogumais, čia randasi radio, muzikaliai instru
mentai ir pool room, ir tai tik keletas pažymėta dalykų. Viskas yra naujos mados 
ir kiekvienas narys to kliubo gali juomi naudotis, kiek tik nori.

$125
$25 įmokėti ir $5 Į men.

Lotai randasi gražioje Litva Manor, 
didumo 30x70 pėdų. Geriausius rinkti
nius lotus galite nusipirkti po $125. Tie 
lotai yra paženklinti, keliai ir gatvės išly
gintos. Elektros ir telefono deed priskai 
tomą prie žemės ir taipgi narystės teisės 
prie Scotsonia kliubo, be jokio įstojimo 
mokesčio lotų pirkėjams. Nereikia mo
kėti taksų ne nuošimčių per vienus metus.

Kiekvienas loto pirkėjas gaus Nauji 
enas per šešis mėnesius, už lotą reikės į- 
mokėti $25 ir po $5 kas mėnesį.

Lotų skaičius yra aprubežiutas, vie
nas žmogus gali pirkti nedaugiau kaip 
penkis lotus. Panašus lotai, bet daug pra
stesnėje vietoje, yra pardavinėjami pen
kis sykius brangiau negu šitie.

Niekur Amerikoj nėra gražesnės vie 
tos dėl vasarnamių, kaip Litva Manor.

KAS PIRMESNIS, TAS 
GERESNIS

PASINAUDOKITE Iš ŠIOS PROGOS, 
KOL DAR NEVALU

Del jūsų parankumo, mes atidarėm speciali Naujieną prenumeratoriams Ofisų vidurmiestyj, 434 N. 
La Šalie St., Koom 406, Chicago arba atsilankykit tiesiai | Naujienų ofisų, 1739 S. Halsted St., Chicago.

Mes žinome, kad jus greit pradėsite veikti ir turėsite didelį pasirinkimų lotų. Tų lotų yra Ikur kas ma- 
žiau, negu randasi pirkėjų, kurie laukia šios progos. adminioIKAL ja.

II Rl RĮ^II ■ ■ M ■ ■ ^1 ■ M

Ekskursija Laivu
Roosevtlt abiem 

pusėm $1

TI2ANS
Niekur Amerikoj nėra gražesnės vietos dėl vasarnamių, kaip Litva Manor. 

Ji randasi 75 mylios nuo Chicagos, skersai ežero, arba 3'/z valandos važiavimo 
automobiliu keliu M—11, cementinis kelias iki pat vietos. Pro šalį eina du geležin
keliai ir keletas busų. Litva Manor turi labai gerą transportaciją. -O jei jus no
rite, tai galite važiuoti ir laivu “Roosevelt” ir ta ekskursijos kelionė kainuoja tik
tai $1. ten ir atgal.

šis pasiūlymas yra toks geras, kad 
nėra mažiausios abejonės, kad jis greit 
išsibaigs —lotai bus išpirkti. Kaipo in- 
vestmentas dėl sveikatos ir smagumo, 
arba kaipo geras biznio investmentas 
dėl pelno, galvojanti pirkėjai tuojaus 
pasinaudos iš šios progos. Nutarkite j- 
sigyti tų lotų sau ir savo šeimynai TUO
JAU. Atsiminkite, kad jūsų draugai 
irgi Čia pirks ir visi džiaugsis tais pato
gumais ir gamtos gražumu.

NAUJIENOS PATARIA JUMS ĮSI
GYTI BENT VIENĄ TŲ LOTŲ DA
BAR.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. 
/ .. i- ..

Litva Manor Prenuftieratos Dept.
Be jokios atsakomybės pirkime lotų, 

malonėkite man prisiųsti pilnas infor
macijas apie Litva Manor Pasiūlymą.

Vardas ................................. ...................
K

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

Telefonas ................................. .............
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

NAOJIENOS, Chicago, Ilk Šeštadienis, Birželio 18 ’27

Bridgeportas
Gabus jaunuolis Betų visFRFI®

BRING^e 
KIDDIB

SALINGERS
HIGHLY RESTRICTED
HOMESITES

Per visą dieną tęsis didelis perstatymas ir tai 
bus dykai. Tai bus didelis išvažiavimas šeimynų 
ir jų draugų ant musų žemės, pačiame viduryj 
South Side. Jums nekainuos nei cento atlankyti 
šį išvažiavimą.

Atsiveskite savo vaikus ir tegul jie • 
pamato “Pony” Cirkų

Dykai lunch bus duodamas 
visą dieną

Štai yra proga dėl didelių pelnų, tai gali būti 
didžiausia ir pelningiausia proga jūsų gyvenime.

IŠPARDAVIMAS PARINKTŲ LOTŲ

7 Mylios nuoVidiirmiesčio
Mylios šiopus miesto rubežiaus

Dvi karų linijos prie pat šios žemės ir tik ke
letą minučių važiavimo į visas didžiąsias Pietinės 
Dalies miesto industrijas. -Investmentas j šitą 
žemę yra šiandie geriausias. Visur aplinkui sta
tomi dideli namai. Iš visų pusių flatiniai namai 
ir bungalovv jau statomi, štai kokia kaina;

$25ODown
^F3F^$10AMonih
Yra suros ir vanduo ir apmokėta. Ši žemė 

randasi pačiame viduryj Pietinės dalies miesto. 
Netoli nuo gerų mokyklų, krautuvių, bažnyčių, 
parkų, žaidimų vietų ir kitokių patogumų.

Kaip ten nuvažiuoti
AUTOMOBILIAIS

Važiuokit iki Garfield Bulvaro (55 St.) ir va
žiuokit į vakarus iki musų ofiso, kuris ran
dasi ant kampo Crawford Avė. ir 55 St.

GATVEKARIAIS
Imkit Archer Avė. karą ir važiuokit į vakarus 
Iki Archer Avė. ir Cravvford Avė., ten musų 
automobiliai lauks jūsų. Arba važiuokit iki 
Kedzie Avė. ir Kedzie Avė. karu važiuokit 
iki Archer Avė., kur musų automobiliai lauks 
jūsų.

“.Ieškokite žmonių kurie turės 
prisisegę baltus kaspinus”

Viskas Dykai — Jokios Atsakomybės
— Atvažiuokit

Atsilankykit į šį didelį išpardavimą “restriet- 
ed” apartmentinių namų ir residencijoms žemės, 
viename greičiausiai augančiame distrikte Chica- 
goj. Kainos yra teisingos, distriktas geras ir 
pirkėjai uždirbs daug pinigų. Tegul jūsų vaikai 
pasidžiaugia DYKAI arkliukų cirku. Lai ši diena 
jums bus pelninga ir labai maloni jūsų šeimynai.

OL1VER SAL1NGER & C0.
19 Years in the Šame Location

First National Bank Building
Telephone Cent. 5870

"nseland
(iolden Štai” Kllubas

Birželio 10 dieną pabaigė 
Community High School Argo, 
UI., Petras T. Kazlauskas, 15 

: metų jaunas vyras. Kalbamą 
iTiokyklų jis iA6jo į tris metus, 

i kuomet dauigumari jaunuolių 
imu ketverius metus išeiti čia 

Įmoksiąs. Petras Kazlauskas gy- 
* fu savo tėvais,

vežė savo jaunos dukters kudi- 
k. Nori atiduoti kūdikį tė
vams, kurių sunūs suvyliojęs 
jos dukterį.

Dabar žiūrėkite, koki padėtis 
susidaro: 
paslperka 
nori jo, 
merginos
kino levui nenori J 

dar, kad yru policija 
j i atsiunčia 
savo giobon

tydamas, kad kartais kūdikis 
būna pigesnis, negu nudėvėta 
pančiaka, už kurią skurlių rin
kėjas dar centą-kitą primes.

— Reporteres.

jauna pora-nevedusi 
kūdikį. Mergina ne- 

vaikinas ^nenori jo; 
tėvai nenori jo. vai- s I-aimC 

Pa star o-
vežimą ir paimu 

busimą pilietį ar

L.S.S. 4-tos KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Hop 
Flavor 
and 
Plain

A

7.3 M 
* cm

ĮNt'ili' io.j, birželio 12 d., susi- dabar fu 
laukėm svečių iš Rockford, 111. ^4į VVest 33rd St. 
Kaip 3 vai. po pietų Palmei*
Parke prasidėjo žaidimas base Kazlauskas, Jr. rengia- stoti 
lJap kolegijom Tik dur nenuspren

dė, ar važiuos į Illinois univer
sitetą, ar įstos kur nors 
versitetan čia, Chicugoje.

P-no Kazlausko ambicija 
imti biznio kursą, o taipgi 
\ytis muzikos. Dalykas 
kad Petras Kazlauskas 
taipgi gabus 
jau bus kokie 
smuikuoja.

♦

Rockfordo 1/olininkų kuopa 
nusidėjo iš sekančiu ypatų, ku
rie aktyviai dalyvavo žaidime: 
Bcyson, Yanko\vitz, Polyanski, 
Ostro\v, Linsky, Vince, Nelson, 
Koruthers, Wasilowsky, Brown 
ir Burns. O Golden Star tea- 
mc sekančios ypatos dalyvavo

Romanas,
Fryeras, Dap- 
K ra venas-, Pa-

žaidime: šed vilas, 
Rimkus, Zinkus, 
kils, Knlešius, F.

'šakarnis, Sukis ir T. Kravenas.
Sykiu su Rockfordo bolininkais 
atvažiavo draugų rockfordiečių 
lėmėjų, sporto mylėtojų.

Bolių
pasirodė,
resni už
norom s
pasiduoti

, nralaimėjo rungtynes su Roek 
Fordo tvmu.

insime rock f ord ieči ai 
kad jie yra daug stip- 
(iolden Star, ir todėl 
ar nenoroms gavom 
svečiams. Golden Star

susirinko 
bolinin-

ant kovos lauko 
Buvo kalbų, dai-

Kaip 8 vai. vakare buvo pa- 
: 'raminta vakarienė Karolio Po- 
žė’.os svetainėje, kampas 107 ir 
Indiana avė., kur 
Rockfordo svečiai
kai ir Golden Star sporto my
lėtojai ir jų rėmėjai draugai. 
Labai buv6 smagu matyti lai
mėtojus ir pralaimėtojus visus 
vienoj krūvoj kalbant, pasida
lijant savais įspūdžiais apie tai, 
kas atsitiko 
(diamond).
nu, kalbėjo Dr. Makaras, vedė- 
:as Golden Star tymo, p. Dek- 
ker, eoach; 'f. Kravenas, pit- 
<*her ir kiti. Iš svečių pusės 
kalbėjo p. Busti, vedėjas Rock
fordo tymo, p. Burns piteher 
ir kiti. Paprašius svečių, kac 
nudainuotų mums, svečiai mie
lai sutiko. Padainavo duetus— 

«rockfordiečiai bolininkai labai 
sutartinai, 
ha; nutiko, 
kvietė, kad 
nuotumėm 
“Hail, 
here”.

Mums visiems la
po to svečiai už- 

visri sykiu padai- 
ir visi sudainavom

Ilail, the gang’s all

Po vakarienės buvo šokiai,— 
(draugai svečiai ir namiškiai 
; pasišoko. Man besistumdant 
• po svetainę, turėjau laimės 
■ susipažinti su ponais Petroniu, 
Žolynu, Stasiūnu ir kitais — 
tai Rorkfordo sporto mylėto
jai.

Besikalbant su p. Petroniu 
apie Rockfordą, apie jų miestą, 

ir t. t., vėl 
lošima base c

• skaitlių gyventojų 
lūžėjo kalba apie 
bąli.

Aš užklausiau 
lar visi, kurie dalyvavo jų tymo 
lošime, yra lietuviai. Taip, at
sakė p. Petronis, ir kiti Rock
fordo svečiai paskubomis pa
tvirtino, kad taip. O aš, kaip 
neviernasis Tamošius, klausiu 
toliau: perskaičius sąrašą jūsų 
tymo, randu pravardes kaip ve:

I Nelson, Koruthers, Burns, — 
ar ir jie lietuviai? Matote ka
me dalykas, sako p. Petronis, 
visi yra lietuviai, nes jų moti
nos lietuvės ir, žinoma, musų 
jaunimas, nors lietuviai, bet 
lietuviškai sunkiai kalba, arba 
visiškai nemoka.

Surengimas tos vakarienės 
pavaišinimui svečių rockfordie- 
čių įvyko per pastangas Golden 
Star draugų sporto rėmėjų. Sy
kiu ir musų Roselando 
riai neatsisakė padėti 
surengti tą vakarienę.

Tikimės, kad musų 
rockfordiečiai buvo užganėdin
ti, nes dėjome visas pastangas 
padaryti atsilankymą jūsų pas 
mus Roselande kuolinksmiau- 
siu. Jeigu įvyko klaida viena 
ar kita, meldžiame atleisti 
mums. Bet jūsų draugiškumas, 
išreikštas mums per vakarienę, 
palieka mums neužmirštančiu 
įspūdžiu. —Ten buvęs.

p. Petronio,

biznie-
mums

svečiai

uni-

yra 
mo- 

toks, 
yra

smuikininkas ir 
penki metai, kai

* *
Ketvirtadienio vakare vienoji 

vietoj lietuvių restoracijoj at
sitiko ve kas: įeina restoraci-j 
jon moteriškė su dviem kūdi
kiais. Nupirko ledų (aiskrimo), 
vaikams liepė palaukti, o pati 
išėjo. Išėjo ir išėjo. Valgyklos 
savininkai gavę tokiu bud u po
rą neprašytų “burdingierių”, 
“apjovijo” policijai, kuri at
siuntė vežimą ir išsivežė kūdi
kius. Ar moteriškė pasigedo 
kūdikių, Reporteris nežino. Jis 
betgi žino, kad kuone kiekvie
na moteris, užmiršus nosinę ir 
tai sugrįžta pasiimti ją, jau 
nekalbant apie “Vanity Case”. 
Jam todėl išrodo, kad Chica- 
goje kūdikiai yra pigesni, negu 
nosinės. O kad taip manyti jis 
turi pamato, tai liudija seka
mas įvykis:

♦ * * <
Šią savaitę, vieną gražų va

karą, apie 10 valandą, eina jis 
Emerald avė. Atėjo iki 34 gat
vės. Tiesiai ties 
automobilius, 
ši i pa moteris 
tį sutvėrimėlį 
Joja į duris, 
rha vidun, 
mentai.” .

Susirenka žmonių minia. Ir 
štai kas paaiškėjo: motina at-

ir

juo sustojo 
automobiliaus 
iškeliu mažy- 
kudikį. Bala

dos neįsileidžia- 
Prasidcda "argu-

Didžiausis 
NAUJIENŲ 

Pasiūlymas randasi 
ant penkto puslapio, 

žiūrėkit penktą 
puslapį

Ine.gentas 
teris eina

užbaigtas. Repor- 
sevais keliais mas

4-tos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienyj, birželio 21 
dieną, Raymond Chapcl svetai
nėj. Pradžia kaip 8 vai. vaka
re. Visi draugai butirai atsi
lankykite. Nevėluokite i

DoubleDutchĮ
Betfer Malt Syrup a

| cannot be
į hn bakiug and honr.e cooking®

L Agkg your Dcalcr ijH

N
t

BANK

Mokyklių 
Užbaigimo 
laikas
Ar dad gali būti geresnė dovana berniukui 
arba mergaitei ką tik užbaigusiam mokyk
lą, kaip
Taupymų Sąskaita atnešanti 3%.
Labai geras laikas pradėti taupymo lavinti 

ti iš pat pradžių.
O sau jsigykit 6% Pirmų Morgičių Auksi

nius Bonus arba Pirmus Morgičius.
Labai didelis surašąs dėl pasirinkimo jų.

J. S. Čaikauskas 
Vedėjas Lietuvių Departamento

CENTRALTs™ BANK
1110 West 35th Street

CHICAGO. ILLINOIS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8912

3114-16 RooMvelt Rd. 
Arti St. Louia Ava. 

CHICAGO, ILL.

Red Sun Products Company
. Chicago, Illinois

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikinu* akinių dėl visokių akių

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 
akinių.

JAN SMETANA, 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
I’astebčkit mano iškabas

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

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

škumas.
3315 South 
Halsted St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

Grant Works Pharmacy
4847 West 48-th Street |

Esu baigęs mok 
slą Idiana uni- 
versite. Esu re
gistruotas ap- 
tiekorius ir tu- 
r i u daugelio 
metų patylimą. 

Išpildau visus 
receptus sąži
ningai ir atsar 
giai už pigiau
sią galimą kai 
ną. Laikau sa
vo aptiekoj vi
sus dalykus, ku 
rie tik yra lai
komi didžiau
siose aptiekose. Rekomenduoju gy
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

*

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

M

M
M
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savsę skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUNI) me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.50.

Knyga: “ŠALTINIS SVEL 
KATOS”, augalais gydytiee, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Holsted Street 

CHICAGO, ILL.

M
M
H
M
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M 
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NAUJIENŲ 
pasiūlymas randasi 
ant penkto puslapio, 

žiūrėkit penktą 
puslapį

Didžiausis
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Pranešimas

Jonas Miškus

šiuonji pranešu Ger- 
bemiems Cricagos ir 
apielinkes lietuviams, 
kad aš norėdamas ge
riau patarnauti/ savo 
Tautiečiams nuspren
džiau prisijungti prie 
Peoples Furniture Kom 
panijos užimdamas par
davėjo vietą šioje įstai
goje.

Šiuose progresui ple
čiančiuose laikuose aš 
kaipo lietuvis pardavė
jas dirbdamas įvairiose 
krautuvėse permačiau, 
kad lietuviai sparčiai 
progresuoja pagerini
me savo gyvenimo na
mus; Jie ieško geresnių 
tavorų, platesnio pasi
rinkimo, naujesnių madų ir teisingo patarnavimo, 
prieg to girdėdamas Chicagos lietuvių pasigerėjan- 
čius išsireiškimus apie Peoples Furniture Co. Krau
tuves ir pats permatydamas šia įstaigą kaipo vie
nintelę turinti visas aplinkybes dėl užganėdijimo 
savo kostumerių, tuomet paskaičiau už didę garbę 
ir reikalą tapti šios įstaigos nariu.

Peoples Furniture Co. t. y. didžiausia šios rū
šies Lietuvių įstaiga Amerikoje, turinti didelę pini
ginę jiegą, jos savininkai ir vedėjai yra geros repu
tacijos lietuviai biznio žmones turėdami ilgus metus 
patyrimo šiame biznyje. Užlaiko dvi didžiausias 
krautuves, kurios yra užpildytos su geriausios 
rųšies visokiais naman s reikalingais daiktais: 
Pianai, Radios, Rakandai, Kaurai, Pečiai ir visokių 
kitokių namų reikmenų ant ko visuomet yra daleis- 
tina žemesnės kainos ir lengvesni išmokėjimo budai 
ir aplinkybės.

Taipgi Peoples Furniture Co. užlaiko nuosavą 
seklyčioms setų dirbtuvę, kurioje išdirbinėja pilnai 
užtikrintus setus pageidaujančius pirkėjams.

Todėl su šiuo pranešimu drąsiai užprašau visus 
savo draugus, pažįstamus ir visus Lietuvius, kad ką 
nors reikalaudami dėl Jūsų namų, matykite mane 
Peoples Furniture Co. Krautuvėse, 1922-32 South 
Halsted St., prieš 19th PI. Tel. Canal 6982 arba 
4177-83 Archer Avė., kampas Richmond gatves, 
Tel. Lafayette 3171.

Iš kalno ačiuodamas dėl manęs suteiktą Jūsų 
prielankumą ir tikėdamas kuo nors patarnauti dėl 
Tamstų lieku r

Su Gilia Pagarba,
JONAS MIŠKUS.

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 viduriu nedirbi- 

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

Matydamas, kad niekur negau
nu pageltos, ėmiau tyrinėti pats. 
Ir man tiek pasisekė surasti vai
stus, vardu SALUTES B1TTER- 
IS VYNAS ir j 6 mėnesius pali
kau sveikas ir tvirtas, ir dabar « 
ir išmokėdavau, ir buvau pristy- $ 
gęs vilties, kad bepasveiksiu. 0

3

Pirmiau Dabar

•v0

I

B čionai aš pasirodau visuomenei; taipgi yra tūkstančiai žmonių pa-
S sveikę nuo SALUTES BITTERIO VYNO ir dėkavoja jo Geradėjystei. Q 

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tai $
5 naudokite SALUTES BITTERI ir jums suteiks sveikatą, sud rutina
■ vidurius ir prašalins galvos, pokrutinęs ir strėnų skaudėjimą ir abel-
■ n ai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
B tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 
E enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
B aptiekose, ir tam panašiose vietose. Kaina 1 benk a $1.00, 12 bonkų

I $9.00. Siunčiant į kitus miestus už vieną bonką $1.25, o už 12 bon-
■ kų $11.00.

Reikalaukite aptiekose ir tam panašiose vietose, o jei negali gau- 
k ti, tai reikalauk tiesiai iš Salų tas Manufacturing Co. Taipgi norė

dami greit aplaikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Order dėl 
E padengimo lėšų viršui nurodyta kaina, o mes aplaikę, tuoj prisiųsi- 
E me dėl tamstų reikalaujamų gyduolių.
S? PASARGA: Prisiųskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit taip:
f SALUTES MANUFACTURING CO.
į' 616 W. 31st Street, Chicago, III., Tel. Boulevard 7351

H

Q

o

PETRAS POCIUS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu birželio 16 d., 2:30 vai. po 
pietų, 1927 m., sulaukęs 41 
metų amžiaus, migęs Kauno 
vėdybos, Telšių apskr., Žarė
nų parapijos, Kelmenų kai
mo. Amerikoj išgyveno 
metus. Paliko dideliame 
liūdime moterį Agotą po tė
vais I.eotaitė, 3 dukteris 
sefine, Barborą ir Antonette, 
2 broliu: Joną ir Praną, 2 
seseris, Oną ir Anielę ir Švo-
gerius Juozapą Jankų ir Ta
deušą Gudaitį, ir gimines, o• te.

brolius ir se- 
pašarvotas ran- 
68 st.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Širdingiausis ačiū!

25 
no

Jo

Lietuvoj motiną Barborą, 
vą Stanislovą, 
gėris. Kūnas 
dasi 2117 W.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
birž. 20 d., 8 
mų į šv. 
bažnyči 
didingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į. šv. Kazimiero kapi
nes.

. • Visi a. a. Petro Pociaus gi
minės, draugah ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, .Dukterya, Bro
liai, Seserys, švogeriai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grą- 
borius Eudeikis Tel. Yards 
1741.

vai. ryto iš na- 
, Kryžiaus parapijos 

ią, kurioje atsibus ge-

ONA LAURINIENĖ 
po tėvais Brazauskaitė

Mirė birželio 15 d., 10 vai. 
iš ryto, 1927 m., sulaukus 45 
metų amžiaus. Gimus Rasei
nių apskr., Girkalnio mies
tely. Paliko dideliame nuliū
dime vyrą Juozapą Lauriną. 
Dabar randasi namuose 1309 
N. Leavitt st.

Laidotuvės įvyks birželio 
18 d., 2 vai. po pietų iš namų 
į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Onos Ląųrinie- 
nės giminės, draugai ir ^pažįs
tami ir taipgi draugai liku
siu rtuliudime įots mylimųjų 
esat muoši^dŽIa^Tiečiutni da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nulindęs lieka
Vyras.

Laidotuvėse patarnąuja gra- 
borius J. F. Rudžius. Telefo
nas Canal 6174.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi-

1 B-Ogesnis Ki-
Patarnavi-

mas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas: 

4605-07 S. Hermitage Av. 
Tel. Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue, 

Tel. Lafayette 0727 « 
SKYRIUS

1410 S'o. 49 Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS
320! Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

1

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

h.l. !■■■■■ II ......... I ■ II !■■■!

S. D. LACHAViCZ

šia puikus namas ir 10 akrų žemės parsiduoda tik už $6500.00—pusę 
oash. Randasi Lawrence, Mięhigan valstijoj ant U. S. 12 Route (Senas M. 
17) geriauxiai žinomas route Suv. Valstijose. Per du metu žinomas kaipo 
Wayside In. Ideališka vieta šeimynai kuri ieško sau gero namo.

. J. H. OSTSANDED
Room 808

410 So. Michigan Blvd., Chicago.

Lietuvis Graborius 
ir Balzainiiutojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnaujjf laido

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

Tel. Canal 1271 
ir 2199

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

Socialistą Presas piknikas
Rytoj, birželio 19-tą dieną, 

bus socialistų partijos presos 
piknikas Rivcrvievv Parke. Pik
nike aktyviai dalyvauja ir Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 8-tas 
Rajonas.

Piknike dainuos Northsidės 
lietuvių Pirmyn Choras, kalbės 
“Naujienų” redaktorius drg. P. 
Grigaitis.

Pikniko vietoj yra puiki sa
lė šokiams. Grieš pirmos kla
ses orkestrą.

Ir jeigu jau mes lietuviai va
žiuojame į girias, kad ten pa
žaidus, pasilinksminus, pašo
kus, tai šiame piknike birs dau
giau ir patogumų ir šokiams, 
ir dainoms. O ir pats pikniko 
tikslas yra kiltus.

Taigi visi į šį pikniką!

Reiškiu savo ir visos musų 
šeiminos 
liausią padėką 
nėms, draugams 
miems skaitlingai 
siems mano vyro 
tano Kasparo 
draugijoms Simano Daukanto, 
šv. Martino, šv. MateuŠo, Keis
tučio spulkai, Naujienų darbi
ninkams ir visiems giminėms 
ir draugams už vainikus; grab- 
nešiams; kun. pralotui Krušui 
ir kitiems kunigams už iškil
mingas pamaldas, gražų pamo
kslą ir palydėjimą į kapines; 
p. p. Janušauskams ir A. Po
ciui už giedojimą bažnyčioj ir 
ant kapinių; graboriui S. P. 
Mažeikai 
navimą; 
išreikštą 
paguodą 
valandoj. Visiems jums iš sa
vo skaudančios širdies gilu
mos tariame savo širdingiausį 
ačiū. —Ona Kasparienė. 
6912 S. Green St.

širdingiausią ir gi- 
visiems gimi- 

ir pažysta- 
i dalyvavu- 

velionio An- 
laidotuvėse;

už rupestjngą patar- 
ir visiems kitiems už 
mums užuojautą ir 
šioj didelio nuliūdimo

Jaunuolių imtinės
Garfield Parke

Sandariečių pokylis

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

senas žaizdas, ligas rectal, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr, J. W. Beaudette !
VIRŠUI ASHLAND STATE ’ 

BANKO
1800 So. Ashland Avė.

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

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet]j
REZIDENCIJA: 

2226 Marškai! Blvd.
TELEFONAS CRAVVFORD 1480 

TELEFONAS CANAL 9464

CLASSIFIED ADS.
_
Help Wanted—Male-Female

ihirbininkų Reikia________
PAIEŠKAI) vyrų ar merginų, 

aps i pažinusių gerai si, Chicaga ir 
vartojančių keletą kalbų. Smulkme
nas sužinosite kasdien.

P. CONRAD STUDIJOJ 
3130 S. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina arba mo
teris prie namų darbo. Turi būt 
patyrus. Maistas ir guolis. 3259 W. 
66th str. Republic 8915.

Pastaba: Mano ofisas dabar randas 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH 
OPTOMETRISTAS

Šiandien kaip 10 vai. ryto 
prasidės Garfield parke, Madi- 
son st., prie Hamlin avė., imty
nės už čempionų titulą tarp 
200 mergaičių ir berniukų, da
lyvaujančių žaismėse 12-ko j e 
VVestsidės parkų. Imtinės eis 
šokime aukštyn pasirėmus laz
da ir be atramos per virves.

Imtinėse dalyvauti bus leid
žiama tik tiems berniukams ir 
toms mergaitėms, kurie arba 
kurios yra parodę didesnių ga
bumų kalbamose žaismėse. Bei 
imtinėse, kaipo žiūrėtojų, be a- 
bejonės bus daug daugiau jau
nimo, ne kad1 dalyvių imtinėse.

šis jaunimo turnamentas bus 
pirmasis iš visos eilės parengi
mų, kuriuos planuojama suren
gti vasaros laiku Westsidės pai
kų distrikte gyvenantiems* ber
niukams ir mergaitėms. Dr. 
John Dili / Robertson, VVestsi- 
dės parkų komisionierių thry 
bos prezidentas, kuris per ke
letą metų davė jaunimui laisvę 
naudotis Westsidės narkų pie
vomis ir vandenimis? vėl kvie
čia augančiąją kaitą, bu s i ir 
tautos galią, naudotis visomis 
privilegijojnis» kurios yra jo, 
kaipo kalbamo distriktp prezi
dento, žinioje.

Busimos šios vasaros pramo
gos kūdikiams, planuojama to
kios: laivelių lenktinės ir daug 
kitokių pramogų, šių pramogų 
rengimas yra žinioje pramogų 
centrų superintendento, p-no 
Shultz.

KUBANIAUS KAZOKŲ CHO
RO KONCERTAS

Kubaniaus kazokų choro 
koncertas įvyks rytoj 3 vai. p. 
pietų Schoenhoffen svetainėje 
(Ashland ir Milmaukee avė.)

Programas bus labai įvairus 
ir turtingas, nes bus dainuoja
ma apie 30 dainų.

Kazokų choras yra gan ge
ras. Jis yra plačiai žinomas ne 
tik Amerikoj, bet ir Europoj. 
Chorui vadovauja S. Sokolovas, 
žymus dirigentas ir kompozito
rius.

Kainos tikietains 75 centai. 
IŠ kalno tikietus galima gauti 
‘Naujienose.” — N.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing1, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, III.

N I U .

Balandžio 15 d. Lietuvių Au
ditorijoj įvyko sandariečių po
kylis. Tai buvo pasilinksmini
mas po seimo darbų. Karts nuo 
karto atmosfera seime pusėti
nai “įkaisdavo”. Mat, reikėjo 
kovą vesti su atskalūnais, t. y. 
smetoniško fašizmo prieteliais. 
Laimėjo demokratijos šalinin
kai.

Pokylin svečių atsilankė apie 
130 žmonių. Vakarienė prasidė
jo 10:00 vai. vakare. Atidary
damas programą, p. J. Švitru 
vakaro tvarką pavedė vesti p. 
St. Valančiui. Prasidėjo kalbos 
ir muzikališka dalis. Kalbos 
vyriausia susidėjo iš sveikini
mų ir linkėjimų. Kalbėjo seimo 
atstovas Rady s, naujasis “San
daros” redaktorius J. Prons- 
kus, Dr. Graičiunas, Dr. Mont- 
yidas, Drv,Biežis jr kt. Dr. A. 
Montvidas tarp kitko prisiminė 
apie bolševikuojančių ir fašis- 
tuojančių gaivalų pučiamą bau
bą, kad, girdi, socialistai norį 
sandariečius ant savo meškerės 
pasigauti. Socialistai, sakė Dr. 
Montvidas, tokių planų visai 
neturi. SocEdistams rupi ne pa
sigauti sandariečius, bet su 
jais palaikyti tik kaimyniškus 
ryšius. Geri kaimynai bando 
taikingai gyventi, nežiūrint j 
tai, kad jų nuomones gali būti 
skirtingos. Kai kuriais klausi
mais socialistų nusistatymas 
skiriasi nuo sandariečių. Bet 
tai nereiškia, kad dėliai tų 
skirtumų jie privalo niekinti 
vieni kitus. Socialistai ir sanda- 
riečiai turi taipgi daug bendrų 
reikalų. Sakysime, kultūros 
darbą jie gali dirbti kartu. Ir 
jie dirba. O juo toliau, tuo ben
dravimas toj srityj turės būti 
didesnis. Tatai išeis ant naudos 
kaip vieniems, taip ir kitiems.

Muzikališka dalis susidėjo iš 
dainų ir muzifyis. P-ni S. Kra- 
sauckienė padainavo keletą dai
nų. Satkauskaitė paskambino 
pianą. Pasirodė bene pirmą 
kartą taip lietuvių ir Birutė 
Sarpalius, kuri visai nesenai už 
savo gabumą muzikoj gavo du 
auksiniu medaliu. Poni Leoka
dija Sabonienė išpildė ant smui 
ko porą gražių dalykėlių. Ne
pasididžiavo padainuoti porą 
dainelių ir p. K. Sabonis, nors 
ir skundėsi šalčiu. Publikai 
ypač patiko jo sudainuota dzū
kiška daina.

Programui pasibaigus, prasi
dėjo šokiai, kurie tęsėsi iki 1 
yal. ryto. Iš viso vakarėlis pra
ėjo gan gyvai. —K. S.

LIETUVIS AKIŲ
Palengvins akių įtempimą, kurit 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervu otų 
mo, skaudamų akių karštį, atitaisi 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregysU 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
giausias klaidas. Specialė atyda at 
kreipiama į mokyklos vaikus. Vai. 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki JL vai, p. p

4712 So. Ashland Avc.
Boulevard 756C

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS atsakantis lietu
vis virėjas. 4909 W. 14 st., Cicero, 
I1L_______ *

REIKALINGAS bučeris, patyręs 
mažiausiai per 5 metus tame dar
be ir mokąs gerai kalbėti lenkiš
kai ir angliškai. 1347 S. Jefferson 
st. kampas Liberty.

?AR JUS NORIT DIRBTI’
. IR

UŽDIRBTI PINIGŲ
Daugelis žmonių yra tingi

niai. Suteikite jiems didžiausią 
progą dėl užsidirbimo pinigų, 
jie ir to negali padaryti. Man 
reikia 3 lietuvių vyrų pagelbai. 
Jei jus norite kasdien sunkiai 
dirbti, jus turite progos uždir
bti $50 į savaitę. Atsiminkite, 
jus turime būti ambitingas ir 
mokėti sekti nurodymus.

Ofisas atdarai iki 8 vakaro.
Pasimatykit su
MR. JOHN DENECKE

29 So. La Šalie St. Room 348

A. PRABISH
CRABOKIUS

Automobiliai 
visokiems rei
kalams. Pa
šaukus naktį 
greit sutei

kiam patarna
vimą.

2205 Lake St.
Phone Mclrose

Melroae
Park, III.
Park 797

Didžiausia
NAUJIENŲ

Pasiūlymas randasi
ant penkto puslapio 

žiūrėkit penktą 
puslapį

Rytoj Cicero namų savinin
kai rengia išvažiavimą, kuris 
įvyks Šuts darže, 22-ra ir 
Desplaines avė.

Svečiai bus vaišinami veltui. 
Išvažiavimas ketina būti labai 
smagus. Mat Ciceroj daug na
mų savininkų yra biznieriai. O 
jei kur biznieriai dalyvauja ir 
prisideda prie surengmo kokios 
pramogos, tai ir ta pramoga 
būva smagi, linksma ir pasek
minga. —N.

RENDAI ruimas dėl vieno ar 
dviejų vyrų, su štymu apšildomas. 
3365 So. Union avė. 1 fl.

RENDON šviesus kambarys, 
gražioj apielinkėj, 1 vaikinui. 
Atsišaukite.

6752 Artesian avė.
2 fl.

1SSIFIED ADS.
Announcements

., ,., _ _________________________________

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

Dr-jos Lietuvos Ūkininko prieš- 
pusmetinis susirinkimas įvyks sek
madieny. birželio 19 d., Meldažio 
svetainėj, 2242 W. 23rd PI., 1 vai. 
po pietų. Visi nariai kviečiami at
silankyti. —Valdyba.

L. G. D. L. K. Vytauto ant Brid- 
geporto laikys savo susirinkimą 
birželio 19 d., 12 vai. dieną, Ch. 
Lietuvių Auditorijoj, 3131 South 
Halsted st. Nariai teiksitės pribū
ti laiku, nes randasi svarbių da
lykų aptarti. Kurie esat pasilikę su 
mokesčiais, malonėkit užsimokėti.

V. Kaceviče, rašt.

LSS 81 kuopos mitingas įvyks 
šeštadieny, birželio 18 d., nuo 8 v. 
vakaro, l.iuosybės svetainėj, 1822 
Wabansia avė. Nariai prašomi lai
ku susirinkti. —Kuopos Rašt.

Vyskupo Valančaugkio Pašalpos 
Draugija laikys savo prieŠpusmeti- 
nį susirinkimą 19 d. birželio. To
dėl nariai malonėkite skaitlingai 
atsilankyti. —K. A. Urnezis.

Liet. Tegtr. Dr-stė šv. Martino 
laikys priešpusmetinį susirinkimą 
šeštadieny, birželio 18 d., 7:30 vai. 
vakaro, šv. Jurgio -parapijos svet., 
32 PI. ir Auburn avė. Visi nariai 
malonėkite laiku pribūti, nes yra 
svarbus susirinkimas ir randasi 
daug naujų reikalų aptarti. Taipgi 
atsiveskit prirašymui naujų narių.

P. K. nut. rašt.

North Side. — A. L. T. Sandaros 
23 kuopos mėnesinio susirinkimas 
įvyks septintadienio rytą, birželio 
19 d., 10 vai., l.iuosybės salėj. Bus 
išduotas delegatų raportas iš San
daros seimo. —Vaidyba. 
i... .... ............... .. ..................  ............

Personai
Asmenų Ieško

PATEŠKAU savo ru^eserSa Moni
kos, po tėvais Svambariukė. Vyro pa
vardės nežinau. Gimusi Buniunų 
dvare. Augusi Vanagų kaime. Seniau 
gyveno apie Bostoną. Meldžiu atsi
liepti; žinančių apie ją prašau pra
nešti man. Zuzana Čilkaitė-Čepulienė, 
3533 S. Galifornią Avė., Chicago.

DABOKITE VAGILIŲ
Aš, John Warren, 4643 So. Union 

Avė., pranešu, kad pavogta mano kai
liniai juodos gelumbės, mušti šeškų 
kailiais; taipgi pavogta pinigų. Pa
matę tokius kailius praneškit — bus 
atlyginta.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausia vieta dėl darbininkų 

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

PETEB GADEI KO
1606 S. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGAS geras, švarus, 
šviesus kambarys jaunam nevedu
siam vyrui, su garažu. Box 949, 
1739 S. Halsted st.

RENDA vedusiai porai ar pa
vieniams ypatoms, su vaiku ar be 
vaiko, 5 kambariai, garu šildomi; 
mes vaiku neturim, priimsime kar
tu gyventi. Namas puikioj vietoj, 
arti didelių krautuvių, teatrų ir 
parko. Arti 63 St. ir Kedzie avė. 
Remia pigi. 6216 S. Whipple St.

RUIMAS rendai, pavieniams ar 
vedusiems be vaikų. 6750 S. Camp
bell avė.

RENDAI kambarys dėl merginos.
Taipgi turiu rendai 5 kambarių gla- 
tą su maudyne. 2 užp. Phone Yards 
2751. 3122 So. VVallace St.

RENDON 4 šviesus kambariai, 
2 aukštas, elektra ir toiletas, $14. 
703 W. 21 PI., tarpe 21 PI. ir Union

KAMBAR1S rendon vienam ar
dviem vaikinam ar merginom. Va- 
na, elektra ir kiti patogumai. 2901 
S. Emerald avė.

PASIRENDAVOJA kainbarig dėl 
vieno vyro, prie mažos šeimynos 
jr arti dviejų karų linijų. Maudy
nė, karštas vųnduo, Ciceroj ant 
šviežio oro. 1226 — 48 Ct., Cicero.

For Rent
ANT RENDOS 6 gražus kamba

riai. Furnice apšildomi. Viskas pa
gal šios mados. Remia nebrangi.
3528 S. Francisco avė.

• PARENDAVOJIMUI 3 kambariai
1 fl. ir apačioj 2 kambariai, elektra, 
gasas, namuose toiletas, 1813 
String St

PARENDAVOJIMUI štoras, tin
kamas bile kokiam bizniui. Ne
brangiai. Randasi 4125 Archer avė. 
Klausti savininkų 1106 W. 14 str. 
Tel. Canal 3254.

RENDON barbernė, biznis iš
dirbtas per 15 metų, renda pigi. 
1711 W. 46 St. Te). Yards 3884.

RENDAI didelis kampinis Štoras. 
Taipgi turiu rendai 5 kambarių fla- 
gyventi. Renda $40.00. 1626 W. 35th 
St.,( Chicago.

ŠTORAS ant rendoę, geroje 
apielinkėje tinkamas dėl gro- 
■sernės arba min.štų gėrimų. 
Renda pigi

CHAS. ZEKAS & CO.
1454 S. Western avė.

(Continued on page 8)



For Rent
(Continued from page 7)

Business Chancvs
Purdftvlinui liizmui

NAUJIENOS, Chicago, UI. Šeštadienis, Birželio 18 ’27

YRA 7 nauji ofisai rendon dak
taram", dentistams, advokatams ir 
kitiems profesionalams; didelis pa- 
laukimui kambarys, vėliausios ma- 
<1'S, guru apšildomas. 1121 Mil- 
waukec avė. Ilumboldl 0158.

PARDUOSIU gerai įrengtą ir pui
kų pelną nešančią bučemę ir groser
nę, nemokančius biznio pamokysiu — 
arba mainysiu j lotą, geroj vietoj su 
priedu, j

Kreipkitės •
2159 W. 22nd PI.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui
PRADftK ŠIANDIEN

Real Estate For Sale 
P»rd»ylm«Į

8409 KERFOOT AVĖ.
Brighton Park

RENDON štoras, tinkamas <lel 
visokio biznio, vendu prieinama, 
2555 \V. 69 St. ’l'el. Hemlock 0795.

PARSIDUODA grosernė, biznis 
geras, per ilgus metus išdirbtas, tįs
tas ant 4 metų. I ruimai pagyve
nimui. Kreipkitės 3336 Lowe avė.

Automobiles
PARDAVIMUI Star sedan auto

mobilis, geram stovyje, nauji gu
mai, tik *160 4531 S. Tro\ st. 2-ros 
lubos.

PARDAVIMUI Fordas (louring, 
nupirksit pigiai, pasinaudoki! pro- 
g matykit vakarais, sm baloj po 
pietų ir nedėlioj visą dieną, I lu
bos. 3126 S. I.owe avė.

PARSIDUODA visai pigiai pekar- 
1 su visom 

tik reikalinga 
nos, 
tu- unl vietos. Jeigu turit ką mainyti, 
priimsiu j mainus. Antanas Skur-

nė mašinerijom, kokių 
prie kepimo duo- 

biznig išdirbtas per dr.ug me- 
Priežastis pardavimo patirsi!

PARDAVIMUI pigiai gro.M 
rendos $20. 6236 Went\vorth Avė.

PARDAVIMUI Ford sedan, gv 
raine stovyje tik už $65. 4034 Sc 
Rockwcll St.

FORD trokas parsiduoda už $175, 
uždaryta body, geras dėl Likerio 
ar bučernės, vartotas tiktai 6 mė
nesius. 2956 So. \Vallace st.

Fumiture & Fixturcs
Kakandai-paisai

PARSIDUODA rakandai pigiai. 
Combination Coal A Gas 
Baby Carringe 
Dining Room Saite 
Dining Room Rug

Bange

AUKSO MAINOS PIEKORIAMS
IŠSIMAINO puiki pekarnė, daro

mas labai geras biznis, parduosiu pi
giai arba mainysiu ant namo ne pai-; 
sant apielinkės, arba pnt loto, ar au
tomobilio.

IŠSIMAINO puikus namas, Štoras 
ir 4 fletai, mainysiu ant farmos.

IŠSIMAINO puikus muro namas po [ 
4 kambarius, mainysiu ant Cottages, I 
toliaus iš miesto

IŠSIMAINO muro Cottage su 2 lo
tais kampineis, mainysiu ant bučer- j 
nes, su virš minėtais reikalais kreip
kitės,

4108 Archer Avė., 
Phone Lafayette 5107 

Klauskit Juozo Osinskio
Floor La m p
Largo Size Brass Bud 
Springs & Mattress.

3133 Union avė., ant 3-čių lubų.

4‘ARDAVIMUI grosernė; laikoma 
ir kitokių sirvlkmenų. Pigiai nupirk
sit, nes apleicž'u miestą. 5626 S. Ra
cine Avė.

F1KTUR1AI pardavimui beveik 
už. pusdikj. Barui show keisai ir 
lentynos. Yra geriausiam stovyj. 
2956 S. \Vallace st.

Miscellaneous for Sale
(vairus Pardavimai

MALEVA išsiparduoda už pusę kai
nos, visiems žinoma rųšis “Boule
vard”. Kuiną $1.65 |>er visą nedė- 
lią. 'I'aipgi langams (tratai. 2956 S. 
\Vallace st.

Pardavimui bučernė ir grosernė, 
labai geru vieta ant Bridgeporto, 
visokių tautų apgyventa. Užpakaly
je 5 kambarių pragyvenimas. Ren
čia $50 į mėnesį, lynas ant 3 me
tų. Atsišaukit į Naujienų Skyrių, 
3210 S. Halsted st. Rox 232.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa. Aug. Wisner, 4324 W. 63 st.

Pardavimui 
2 augstų 
medinis

I yra 
Atmink, 

kad j žeme iilėti pinigai auga. Di- 
rezi-1

South Side pigus lotai 36x123 
geriausias investavimas.
lietis pasirinkimas biznio Ir 

i). Išlygos.
Z. S. MICKEVIČE & CO.

63rd St., Chicago, III. .
denclju lotų., 

2505*’ \V

BARGENAS
ANT loto 35x125 prie Mar-, 

<|iictte Parko. Kainu $1,475.
BUNGALOW

ŠEŠIŲ kambarių arti Marųuette 
Parko. Kaina $8,500, cash $1,650, į 
likusius imt lengvų išmokėjimų.

2 FLATŲ mūrinis namas, 6—6 
kambarių, arti 63rd ir Kedzie avė. į 
šitas vra tikras bargenas. Kaina 
$14,500, cash $5,000. L

, • A. N. MASULIS
6641 S. VVestern avė. 

Republic 5550.

PARDAVIMUI bizniavi lotai ran
dasi labai geroj vietoj, ant South ' 
Sides. Reikia imokėti $1,700, liku
sius ant lengvų išmokėjimų Atsiliep
kit j Naujienas, 1739 S. Halsted St., 
Box 951.

skiepas 
ir viškai, 
2 karų 
rndinis garažas 
parduosim 
už $1500 įmokėjus 
Labai geras 
namas. 
Napji 2 flatų 
muro namai po 4, 
5 ir 6 kambarius 
Marųuette Manor 
Visi namai turi 
bungalow stagę • 
cimentiniai 
bėizmantai ir 
Sun Parlors 
Kreipkitės į musų 
Branch ofisų 
2612 W. 71st St. 
Atdara vakarais 
ir nedėlioj 
visų dienų

RUBIN BROS. 
Namų Budavotojai 
4155 Archer Avė. 
arti Richmond St.PARDAVIMUI lotai su mišku, ar-1 

žuolai, ant Kean Avė. priešais Tautiš
kų kapinių, kas norit galit nupirkti 
ant biznio. 1 
kitės pas kunigą,

b. L. BRODAVIČE , , , - lrt , - •
83 Kean Avė., Justice Park Chicago * r» Parnell. _Sa-

I,own. Phone Willow Springs 46

_ ____  ___ ___ PARDAVIMUI medinis 2 po 4 
Del informacijų kreip- kambarius namas: elektra, maudy

nės. Mainysiu ant loto, mrinos ar 
‘ biznio. įnešti reikia $500. Namas 
vinlnka v»lima matyti vakarais. 
^207 S Halsted st. Phone Boule- 

ivard 0261.
COTTAGE parsiduoda. Kaina!

$3900. 1235 W. 49th avė., Cicero,1 PARDAVIMUI 6 kambarių co- 
Illinois. ’ttage ir beiznientas gyvenamas, 2

— ... ------------------------ | k ru garažas. Kaina $5,500. 3350
! S. Emeraid avė.

2 AUKŠTŲ medinis namas, ce
mentiniu pamatu, 2—4 dideli kam
bariai, 32 pėdų lotas, garažas, cash 
reikia $1500, didelis CTflflO 
bargenas  -......... M* ■ Wv

2 AUKŠTŲ mūrinis, 2—5 kamba
rių flatai, moderniškas, geroj vie
toj, specialiu bargenas $10000

MT. GREENAVOOD
t AKRAS lygus 10 lotu, netoli 111 St. ir Hollman avė. Parduosiu 

labai ipgiui.

B. R. Pietkiewicz & Co.
2608 W. 47 St. .

arba 3228 W. 111 St.

2 NAUJI 5 rm. mui'o bung. garo 
šil. kieto medžio trimas, prie 65 
St, $1500 ir $1000 cash, 3700 
65 St. Pros, 3966.

W.

NEREIKIA cash. Jei jus turite 
išmokėtą lotą, mes pastatysime 5 
arba 6 kambarių modernišką bun- 
galow, be dadėjitno cash, lengvo
mis išlygomis,. sampeliai 12 rųšių 
dėl apžiūrėjimo gatavi. Telefonuo
kit dėl susitarimo Hemlock 470'1.

JEFFERSON PARK
Naujas moderniškas 2 flatų na

mas, 5—5 kambariu, ką tik už
baigtas, yra sun parlor, geros grin
dys, įmūryta vana, kaina $9900, 
cash $2500.

5446 Agatite avė.
X . Pailisade 4118.

NAUJA 5 kambarių moderniška 
rezidencija, turit pamatyti, kad 
tinkamai įvertinus. Atdara dėl ap
žiūrėjimo tarpe 9 ryto iki G vaka
ro kasdie. Lengvais išmokėjimais, 
arba mainysiu į lotą, arba ką jus 
turite, be įmokėjimo.

7215 Lincoln avė.

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
MIEŠTI-

5 kambarių cottage, pečiumi šil
domą, graži vana, porčiai, naujai 
malevota ir dekoruota, tik $3850.

2716 W. 38 St. 
Kenvvood 9800

Jacoby

Farms For Sale
UMkl Pardavimui

FARMOS
Pardavimui arba mainymui, 

200 akrų, gera žemi, prie dide* 
lės upės, graži vieta, parduosiu 
su gyvuliais ir mašinoms.

80 akrų Wis. valstijoj, Adams 
County parduosiu pigiai arba 
mainysiu į ką nors.

Farma prie Chieagos, 35 akrų 
ir 15 akrų, ant šitų farmų yrai 
proga padalyti daug pinigų 
Kurie norite laimėti, kreipkitės 
pas

A. GRIGAS.
3114 So. Maiste St„ 
Tel. Boulevard 4899

Miscellaneous
Įvairus •

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.
Tel Lafayette 8705—8700

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

užganėdinimą. {vedam elektros d ra
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Vietory 7452

- Elektros Kontratkorius
FARMA su mašinomis ir gyvu- (vedam jdratus j senus ir naujus na- 

liais ant mainymo į 4 flatų namą. mus. 
12050 Lowe avė. ir t.

Financial
Finansai-Paskolos

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

Mes paskolinsime jums $100—$200 h i 
$300 dėl užsimokėjimo taksų, nuoširn-
Lltf ...V. ... .--------- ---------- ,

niams reikalams. Pinigai paskolinami 
į 12 valandų.

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

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

ir
Taisom. RADIO parduodam 

taisom. Geras patarnavimas ir 
nebrangiai.

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

aiTur‘m<>r7iish» 7r “kitiems privati- Malevojam ir popieruojam. Uilaikom
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Yards 7282 

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Musical Instruments
_______ Muzikos Instrumentai______ !

PIANŲ BARGENAI
Turime savo sandėlyj 2 gro- 

jiklius pianus, vėliausios Ilia
dos išgražinimo ir 5 upright 
pianus: Cable, Kimball, Meister, 
Buhli ir (iertz ir Steinhauer. 
Visi po $75. Pasirinkit sau vie- Į 
na. Taipgi 6 console radios, še
šių tūbų, 2 dial po $75. Visos 
garantuotos ir turi būt parduo
tos tuojau. Atsišaukit šiandie 
iki 9 vai. ryto arba nedėlioj 
iki 6 vakaro, 2216 W. Madison 
Street.

PARDAVIMUI saliuno barai 
ir 2 automobiliai — Stuzt ir 
Ambasedor; abidvi mašinos ge
ros. Už teisingą pasiūlymą nu
pirksit. A. Loucius, 714 W. 
31 St.

PARDAVIMUI galiūnas, nau
jai išimti laisniai. Turi būt par
duotas, hes savininkas išva
žiuoja ant farmos. Vieta apgy
venta lietuviais ir lenkais. 2335 
S. Leavitt st., kampas 23 PI

PARDAVIMUI mažas namas, vie- , ___________ . _____
nas blokas nuo Archer karų lini- ! ...... ............
jos. Kaina $2300, arba už geriau- I
sį .pasiūlymą. 4941 S. Kildnre avė. jas medinis namas su 3 lotais, ran-

PARDAVIMUI 5 kambarių nau-
• „ 1 f M f -1   - - - _   o 1 — A _ •  «. -

dasi Mt. Greenwpod., Nupirksi! pi- 
igai. Saukit Yards 2875.,

PARDUOSIU ar mainysiu sa
vo North side tuščių flatą, 
priimsiu kaipo dalį įmokėjimo 
automobilį, morgičių ar ką tu
rit. Kreipkitės į

Naujienas, Box 953

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraKtus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Tel. Wentworth 6292 
Užganėdinanti^ Apšildymas” 
SOUTH TOWN HEATING 

M. J. SCHULTZ, 
Kontraktorius 

Suteikiamas apskaitliavimas už Va- 
cuum, Garu ir Vandeniu Apšildymą, 
įveda m į nesnua ir naujus namus. 

6810 So. Morgan St.

GENERALIS kontraktorius ir bu- 
į davotojas. Garažai, mediniai, mū
riniai ir stocco porčiai, viškai, fla- 

i ’ai ir pertaisymas. Cementinis dar- 
, bas visokios rųšies, 24 mėnesiai dcl 
I ršmokėjimo. Mes duodam planus ir 
į finansuojam namus 15 metų dėl iš- 
i mokėjimo. 20 metų patyrimo. T. C. 
i CHARLES, 2483 Archer avė. Tel. 
(Zalumet 1012.

GROJIKUS pianas, tip top 
išžiuros, už $110, pridedama 
daug rolelių, benčius ir cabinet, 
$50 cash ir po $10 j mėnesį 

6512 So. Halsted Str.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PUIKUS mūrinis namas, 5 ir 6 pARI)AVIMUlir į aukštų nuiri- 
kambanų ant 2 lotų, 2 kąru Raju" nis namas, nąpjai ištaisytas, skle- 
ron’v furnasu šildomas, kaina .12,000, cementuotas, 2 karų garažas.
<>831 So. Sangamon St. Savininkas bargenaš, tik pamatykit, o
randasi: busit užganėdinti. Rendrt $93.50 į

5548 So. Sayre Avė. I mėnesi.
Tel. Prospect 5736 ' 5532 .So.

ČICA RASI TIKRUS SARGE- * '■ * w

KONTRAKTORIUS
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai
S. A. ZOLP

834 W. 33rd St.
Tel. Boulevard 0527

Lowe avė.
. 2 lubos

$100 DOVANŲ!
Duosime kas darodys, kad čia yra ne 
bargenai.

5 kambarių mūrinįbungalow, arti avė.
karų, mokyklos ir Storų .......... $5^500

2 flatų po 5 kambarius .medinis,

NAUJAS namas 2 flatų mainy
mui arba I pardavimui. 91)46 Prairie

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

J. SsLOWITZ, 
318 So. Dearborn St.

PARDAVIMUI mokyklos ' reik- 
menų štoras, cigarų, saldainių, gro- 
serio, žurnalų. 3 kambariai; par- namas ant biznio gatvės, galima pa-j 
duodu greitai ir pigiai. 3537 So. dirbti krautuvę ........................  $5,500
Wallace st. Pirmos klesos bučernė it grosernė,į
................ ....------------------------ ------ verta $4500, atiduosime už žmonišką

PARDAVIMUI karčiama su na- pasiulimą. 
mu arba be namo, netoli (’hieagos f 
i ubežiaus, 12412 S. Halsted st. o— ----- . .
.mmmmmm,mm. pasiulimą. 

Kas norit pinigų uždirbt, tai 
tiktai proga. 

STANKO & NESTOR,
5097 Archer Avė., 

I^afayette 6036

Exchange—Mainai
KĄ TURIT mainyti ant biznio 
namą, 5613 S. Racine avė. Del 
svarbos priežasties turiu ku<>- 
greiėiausia parduoti už I 
morgičius $6600. Rendos $115. 
Matyk Jarusz, 3252 S. Halsted 
St. Yards 4951.PARDAVIMUI gasolino stotis ant 

didžiausio kelio Chicago Marųuette 
Paiko, taipgi garadžius dėl karų tai
symo ir pardavinėjimo antrarankių 
karų; labai geras biznis dėt tokio 
žmogaus kas suprantą tą biznį, lystas apie 90 dirbamos,

FARMA
Ant mainymo farma

SAVININKAS ŽUDO — JUS 
PELNOT

Pirkit šj lotą šiandie tik su bis- 
kiti įmokėjimo. Turiu parduoti pi- 

' 3939 So. Kedzie nedidelis groseris,'Kįai, namo eųuity už šį gražų re- 
gera vieta bizniui, paimsite už gerą: zidcncijos lotą 30 pėdų mažiau ne

gu $125. Nepirkite pigios žemės, 
čia'važiuokit ten, kur kainos kyla, į 

į Beverly Gardens arba Hoyno avė. 
'tarpe 83 ir 84 St., netoli Forest 
preserve, greičiausiais auganti. na
rnų sekcija South SSde. 22—2 fla- 

_ tiniai namai augte auga tik vie- 
_ _____ nas blokas nuo šio loto, lotai $72 
$1(1 r.nn PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis pėdai ir uakščiau, nei vieno nega- 
T ’ namas, 5—6 kambarių, su 2 fur- lite nupirkti visame distrikte ma- 

nasais, 2 karų garažus. Kaina * ’ "" • • ’
$11,500. Randasi South Sidėj. Gali
ma nupirkti su mažu įmokėjimu. 

DIDŽIAUSIAS bargenas Chiea- 
goje. 4 flatų mūrinis namas, po 5 
ir 4 kambarius ir nutrinis ka- 
tadžius užpakalyje, 2 po 4 kuinba- 

į>o včliatf- 
lorgan st.

cementuota alėja, 
parko ir Mar- 
Savininką ligą 
tik už $12,800.

5 ir 6 kamb.

ia, 160 akerių, riua. Viskas ištaisyta pc . __ _
„------------ r-----T -----„ ---- . prie nedidelio sjaj nia(jaj, Randasi ant Ml...... „i

4 metų, pigi renda, kaina labai žema, puikaus ežero, su gyvuliais ir ma- netoli 63 st. Kąina $20,000. Gali

no kaina 450 cash ir po $20 į mė
nesi gausit tą lutą. Tai nėra ap
gavystė, nereikia mokėti nuošim
čių. Savininkas parodys tą žemę. 
Telefonuokit vakarais. Galit pirkti 
ir išmokėjimais. Gal neliks iki ne- 
tiOUos, skubėkit. Saukit nedalioj 
nuo 9 iki 12 dieną. Dorchester 
9473.

dėl greito pardavimo.
7259 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI karčiama ar pul- 
ruimis; vienas iŠ dviejų, nes aš 
negaliu apdirbti. 3236 S. Lime St.

šinomis ir geri bud inkai, lietuviais ,na nupi|.kti su $5,000. Likusius ...
apgyventa, prie gero kelio ir arti savininkas palieka. PARDAVIMUI per savininką 2
mokyklos. Tinkanti dėl vasarna- Taipgi turiu visokių bargenų, Gatų mūrinis narilės, 6—6 kamba- 
mio. Atsišaukdami paminėkit namo j<UI. ^a|jt pirkti su mažu įmokėji- riU« 3 mūrinis garažas, viršui 
didumą ir koks — medinis ar «••• ............... • - ” ’--- 1—
ro ir ar bizniavai. Parašykit ir 
ną.

NEPAPRASTAS BARGENAS

Atsišaukit:
L. BELSKIS

* R. 3, 
Rhinelander, Wis.

mu
kai- mu. Atsišaukit i musų ofisą.

S. MENDELSOHN & CO.
Matykit Alex Zink 

6122 S. Halsted st.
* Phone Wentworth 0280

3 kambariai flatas, anuoti namai 
2 metų senumo, įplaukų $200 į mė- 

' nesį. 6023 South Troy Street. Kreip
kitės Smld 2761 WeSt 51st Street.

i Prospect 4452.

Puikus muro namas, 6 >1 6 
kamb., aržuolo trimas, garu ap
šildomas, 
Randasi arti
ųuette bulvaro, 
verčia parduoti 
Inmokėt $3,500.

Muro namas,
aržuolo trimas, 2 atskiri boile
riai, 2 karų garažas. Randasi 
arti 55 bulvaro ir Racine avė. 
Mainysime j mažesnį arba di
desnį namą.

4 flatai po 5 kambarius, 
gražus muro namas, pečiais 
apšildomas, 2 karų muro ga
ražas, lotas prie šalies ir kiti 
moderniški Įrengimai. Randasi 
Marąuette Manor apielinkėj. 
Kaina greitam pardavimui tik 
$24,500 {mokėt $8,000.

Nauja bungalow, 5 dideli 
kamb., aržuolo trimas, garažas 
ir kiti patogumai. ^Randasi 
Marųuette Manor apylinkėj, 
Kaina tik $8,200 {mokėt $1,500.

Bizniavag lotas 25x125 
59th St. arti Weatern avė, 
$4,200.

Kampinis lotas 56x125 
70th St. arti vienuolyno, 
na $3,700. \

Naujas muro namas, 5
kamb., atskirai aapšildomas, vi- 
škos, apdirbti porčiai {r kiti 
parankamai. Randasi arti vie
nuolyno. Kaina tik $13,500, 
{mokėt $4,000.

Taipgi turime keletu gerų 
bargenų ir mainų, kurių Čia 
negalime sutalpinti. Malonėkite 
kreiptis j musų įstaigą dėl pla
tesnių žinių.

K. J. MACKE and CO.
(Machiukas)

^436 West 59th St. 
(Kampas Artesian) 
Tel. Prospect 3140

$250,000
Paskolinsiu dėl antrų morgičią 

mažas komisas. Teisingai atliksiu 
reikalą į 24 Valandas.

H, EPŠTEIN 
155 N. Clark St, Boom 820 

Phone Central 6200

MES PERKAME IJR PA- 
gaminame antrus morgičius j 
dvi dienas.

PETRZILEK BROS.
1647 W. 47th Str.

REIKALINGA paskola ant pir
mų morgičių $7,000. Namas ver
tas $25,1)00. Randasi Brighton par
ke Reikalinga paskola 15 october. 
Pašaukit vakarais Republic 9539. 
J. Zol. *

ant 
tik

ant 
Kai-

P1NIGAI REIKALINGI
PINIGAI

Kas turi paskolinti pinigų 
$2,000 j pirmus morgičius, tam 
mokėsiu 5 nuoš. komiso, —6% 
ir garantija.

Pašaukite Telefonu
Prospect 8140

WM. DAMBRAUSKAS
Lietuvių mufuotojas. Esu pasiren

gęs tamstom? patarnauti, kuomet 
jus mufuositės, arba reikalausit ang
lių, tai kreipkitės pas mus, mes at
liksiu darbą pigiai ir teisingai. Ma

nykite mumis pirmiausia.
817 West 34th St.

Tel. Boulevard 9336

Phone Prospect 4820 
Prieš budavojimą pasitarki! su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

būdavote jas 
5019 So. Westerh Avė.
• Chicago

' !■-■■-!■! 1............
Educational

__ ______ Mokykloj
MOTERYS ir vytai, išmokit bar- 

berystės. Mes mokinam dienomis ir 
vakarais. Atsišaukit arba rašykit: 

International' Barber College 
651—672 W. Madison St. 

arba 109 S. Wells St.MOKINAME
Anglų kalbos, lietuvių kalbos, arit
metikos, pilietybes, knygvedystĄs, 
stenografijos ir kitų mokslo šakų. 
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKI A 

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

AR JUS NORITE

Pardavimui bučernė ir gro
sernė, sena bizniava vieta, biz
nio daroma į mėnesį 5600, di
delė biznio gatvė. Kaina pagal 
susitarimą. Vieta kur visados, 
pinigų galima padaryti. Biznis 
daromas cash.

šaukit po 6 vai. vakare 
Phone Yards 2598.

Real Estate For Sale
Nr.mai-žemė Pardavimai

PELNfi $175,650 ANT LOTO

Jus gal' sakysit, kad tai nėra i 
taip. 4 metai atgal gal kas nors pa- 

i sakė jums, kad pirktumėt, tą lo
tą, bet jus nekreipė! į tai atydos. 
Tas žmogus pirko lotą prie 79 St.

RESTAL’RANTAS Pardavimui. ‘ ^U*i«i‘9^* at8aI’
Gera, pelninga ir senai išdirbta u‘ nrln
vieta. Turiu du bizniu, negaliu ap- 70\t‘ nj«jnnil mP
.Įdirbt.. 449 N. State st. ‘|s ki|(» k^n()(1 lo(ų b>,s 'dnug

sykių didesnės. Pasinaudokit pro
ga iŠ tų žemų kainų lotų, kuriuos 
mes turime ir uždirbkite. Pasima- 
tykit su manim tuojau arba 

laišką.
T. J. KUČINSKAS 

6109 So. Kedzie avė.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
park>ras ir restoranas, arti dirbtu
vių. Bargeną gausit. 248 E. 157 st., 
Harvey, III. Tel. Harvey 498—J.

PARDAVIMUI grosernė, delika- 
tesen štoras, nupirksit pigihi. 3246 
S. Emeraid avė.

kit
rašy

i BARGENAS. Pardavimui 2 flatų 
PARDAVIMUI maža grosernė, ice Į mūrinis namas, 6—6 kambarių, 

, geroje 
;era transportasija. Sa- 
3 Union avė. Boule

vard 4576.

Į . 1111/ v I I Z. <1 ^1 voV I llVe 1W | II1UI Hilo Jlillllll.vy V"'”

cream. kendžių, cigarų ir mokyk- karštu vandeniu šildomus, 
Joms reikalingų i 
Gali pirkti ir su namu 
priežasties. 4601 So. Wells st.

daiktų krautuvė, vietoje ir gei 
namu iš svarbios vininka^ 3236

BARGENAS
2 aukštų mūrinis naujas na

mas, štoras ir flatas viršui, beis
iu en tas, aržuolinis trimingas, 

i vėliausios mados, prie karų lai- 
nes Parduosiu visai pigiai ar
ba mainysiu ant lotų ar Cottage.

CHAS ZEKAS & CO.
4454 So. Western Avė.

45 automobilių telpantis ga
ražas, su “sales, room”, parsi
duoda su namu arba 
rendavoti; savininkas 
ant namo arba lotų.

> Kreipkitės:
5833-35 So. Western

Tel. Hemlock 6151

galima 
mainys

Avė.

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

3 aukštų mūrinis bungalow kai
na tik $6900. Turi būt parduotas 
tuoj. 906 W. 19 PI.

ir 5
PARDUODU pigiai 12 flatų mu

ro namą, 1!4 metų seną. 9 flatai 
po 4 kambarius ir 3 po 5 kamba
rius. Užkavotos lovos 4 kambarių 
flatuose, kitehen cabinets, Kewa- 
nee boileriai. Parduosiu pigiai. Pri
imsiu mažesnį namą mainais. Blo
kas nuo 63 gat., Marąuette Parko 
apielinkėj. Caah pagal susitarimo.

S. Paazkawicz
6345 S. CalifornU avė.

Tel. Hemlock 4555.

PUIKUS BUNGA1OW
Visai nauias ir moderniškas, ge

rame distrikte, lietuvių kolonijoj, 
1 blokas nuo gatvekarių, pastaty
tas ant didelio Joto, biskį įmokėti 
ir mažais mėnesiniais išmokėji
mais. Savininkas bus ant vietos vi
są dieną nanedėlyj, 10938 Utick 
Avė., Mt. Greenwood, III. arba at
sišaukite pas Eugene Doovan Cent
ral 81'47, Room 1103 — 160 N. 
La Šalie St.

ATYDOS
$1500 žemiau kainos, naujas 2 

flatų namas, 6—6 kąmburių, vė
liausi įtaisymai. Savininkas 1 fla- 
te, 6005 S. Troy St.

Farms For Sale
U ki a i Pa rda vim ui_________

FARMOS, FARMOS
Skaityk balsu, kad niekas negir

dėtų. Aš atvažiavau ant 2 dienų į 
Chicagą. turiu keletą gerų ūkių la
bai pigiai, arba mainysiu.

P. D. ANDREKUS 
4015 S. Artesian avi. 
Tel. Lafayette 1762

Misceilaneous
Įyairųa____________

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

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

Phone Lavmdsle 0114

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

SCHOOL
150? W. Madison Street

ANGLŲ KALBA

Sol Ellis & Sona, Ine.
Jobbers In

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

Telefonai: Vietory 2454 
Ciceras Krautuvė, 4600 W. 22 St, 

Tel. Cicero 180.

NORTH SIDfiS PILIEČIŲ ATYDAI

Nusipirkau grosernę ir delicatte- 
sen krautuvę, užlaikysiu visokios 
rųšies kasdien šviežiai pagamintus 
valgius. Patarnausiu gerai ir man
dagiai, Mykolas Mastavičius, 1859 
Waba»sia avė. Tel. Armitage 9519.

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

nimų klausk laišku.

G. LEVESKIS
1818 W. 12 St.

Los Angeles, Calif.
U
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Anthony De Monte, Los Angeles laiškanešys, yra nereikalin
gas švilpuko. Jk?i pašaukia žmones atsiimti laiškus savo daina, nes 
jis turi gerai išlavintą ir gražų tenoro balsą ir moka daugiau kaip 
.500 dainų, daugiausia operos arijų, kuriomis ir linksmina savo 
ruošto gyventojus, y Jis yra tėvas 4 vaikų, jo žmona gi yra mirus.

ŽEMYN LIPANTIkad sidabrine Pak-čung-čango 
pypkė iškrito iš jo drebančių 

J pirštų ir skambiai nusirito grin
dimis.

—Tegul bus jums žinoma, — 
_ pradėjo Ji-Chin-čo, kada jiedu 

(pasiliko dviėse, • kada kara- 
serga ir jo liga yra baisi. 

Į—Kadangi dvaro gydytojas ne- 
Ji-Chin-čo. — Ir štai jei jūsų galėjo išgydyti, tai jam nukir- 
šviesybė paliuosuotumėt mane to galvą. Suvažiavo daktarai iš 
kelioms dienoms, tai aš galt- visu astuonių provincijų, ka< 
čiau užmokėt vyriausybei sa- gydyti karalių. Jie laikė išmin- 
yo skolą ir likti naudingu jūsų Įtingę pasitarimą ir priėjo prie 

karaliaus išgydy- 
visriškai

Paskui ma-

Nosis Del g 
Karaliaus t ’ Rašo Dr. A. J. Karalius

.«< Verti
K. Baronas 

■ ’ i pasini
|ius

K ._____________ • „ |

Korėjos* istorijos prieaušry, 
kada ten viešpatavęs ramumas 
ir taikumas pilnai pateisino jos 
senovinį vardą' “čo-Sen,” ten 
gyveno valstybės vyras, vardu 
Ji-Chin-čo. Tai buvo didelių 
talentų žmbgus ir — kas žino?

gal būt ne kvailesnis už da
bartinius valstybės vvrus. Bet 
jo likimas neatitiko jo drau
gams kitose ,šalyse: Ji-Chin-čo 
sėdėjo kalėjirpe. Ne už tai jis»čo. - ’ I "
sėdėjo kalėjime, kad išaikvojol - “ 
žmonių pinigus, o už tai, kad Į toj naktį ir išdėstykite man 
perdaug išeikvojo. Nenuosai
kumas visuomet yra kenksmin
gas, dagi vagystėj, ir tas tai 
nenuosaikumas privedė jį prie 
tokios nesmagios padėties.

Jis buvo skolingas valdžiai 
dešimt tūkstančių siūlų auksi
nių pinigų ir dabar jis sėdėjo 
kalėjime, laukdamas mirties 
bausmėse Jo padėty buvo tik 
vienas geras, dalykas: jis turė
jo daug laiko apmąstymams. Ir 
mąstė jis labai daug. O pas
kui jis pasišaukė kalėjimo už- 
veizdą ir tarė jam: “Vertin
giausias žmogus mato prieš 
save nelaimingiausįjį iš mirtin
gųjų. Bet dar viskas gali pa
sikeisti, jeigu jus mane šiąnakt 
paliuosuosite tik vienai valan
dai laiko. Ir jums tas atneš lai
mę: aš prižadu jums greitą pa- 
augštinimą ir vietą viršininko! 
visų čo-Seno kalėjimų.”

- Kokia kvailystė! — sušuko 
kalėjimo užveizdas. — Žmogui 
laukia mirtis, o jis prašo, kad 
paliuosubtų valandai laiko! Jus 
turbut užmiršote, kad aš tūrių Į 
garbingą senutę motiną, nekal-| 
bant jau apie žmoną ir krūvą I 
mažų vaikų. Jus tiesiog nedo-1 
rėlis, jeigu galite siūlyti mani 
panašius dalykus!

—Nuo šventojo miesto iki I 
septiniu pakraščiu sienos norai 
'vietos, kur aš galėčiau paai-l 

slėpti, — atsakė Ji-Chin-Co. — 
Gamta apdovanųjo mane išmin-j 
tim, bet kokia man nauda iš iš
minties čia, kalėjime. Jeigu! 
aš bučiau laisvas, aš galėčiau I 
gauti pinigų ir grąžinti valsty-Į, 
bei skolą. Yra pasauly tokiai 
nosis, kuri galėtų išgelbėti ęna-v 
ne iš mano visų vargų.

-Nosis? — sušuko 
užveizda.

Nosis! — atsakė 
Čo. — Stebėtina nosis, 
paprasta nosis.

Kalėjimo užveizda iš nuosto
lius iškėlė rankas.

šviesybei.
—Ar pas jus yra kokis nors 

planas, kurio pagelba jys tiki
tės gauti pinigus? — paklausė 
gubernatorius.

—Taip,

ryju! nusikv/.ojo jis. — 
gaila, kad tokia gudri

ti, kad jo automobilius susirgo 
irteriosklerozu, nes jisai įpy- 
ė nuodų į. automobiliaus arte- 
•ijas (dūdas), žmogaus arteri- 
os .gali pakęsti tam tikrą kier 
:j nuodus bet ne perdaug. Jei 
craujas turi perdaug nuodų, 
tai arterijos greitai ima silpnė
ti, arba net .visai gesti.

Jaunuoliui gyvenimas neturi 
ribų. Bodus jisai gyvens* gy
vens amžina’ ir visuomet bus 
sveikas ir stįpras. PasakyP 
jam, kad už kokių 40 metų pra
dėsi žemyn lipti 
juoką.

Vienok ateina 
mes pradedame 
Pradedame senti, 
myn. Dažnai pradedame jausti 
Įvairių skausmų skausmelių. 
Greičiau nuilstame. Jėgos men
kėja... Karo metu daug dar 
jaunų vyrų sužinojo, jogei jie 
perseni kareiviauti, nors me
lais* dar gan jauni. Paprastai 
sulaukus keturių dešimčių me
tu mes jau pradedame jaustis 
silpnesni; ir dažnai atbundame 
ir suprantame, jogei musų jau
natve jau kaž kur dingusi....

r- jisai nusi

laikas, kadi’
išvados, k a 
mui reikalinga nosis, 
nepaprasta nosis.
ne pasišaukė ne kas kitas, kaip 
jo šviesybė pirmas ministeris: 
Jis padavė man popierą. Ant 

įjos buvo nupiešta nepaprasta 
lai ateikite pas mane ry- Į nosjs> padaryta gydytoju aštuo- 

nių provincijų ir paliudvta val
stybės antspauda. “Eik.” tarė 
jo šviesybė pirmas ministeris, 
^surast tą nosį, nes karai ėi»»s 
liga yra pavojinga. Ir kaip tik 
tu pamatysi tą uosi ant keno 
nebūtu veido, tuo jaus nuplauk 

miegomąjj Į J4 ir nešk i dvarą visu pasku
bamu, nes karalius turi būti iš
gydytas. Ir negrišk, kol tavo 
ieškojimas / neapsivainikuos pa
sisekimu.”

‘ —Aš išėjau į kelią, — tęsė 
—Ji-Chin-čo. — Aš aplanikau 
tolimiausius karalystės kampe
lius; aš išvaikščiojau visus aš- 
tuonius kelius, išieškojau visas 
astuonias provincijas ir apva- 

Įžiavau visus* aštubnius pakraš
čius. Ir dabar aš atėjau čia.

Su dideliu iškilmingumu jis 
išsitraukė iš už juostos popie
rą, išvyniojo ją ir prikišo Pak- 
čung-čangui prie akių. Ant 
popieros buvo nupiešta nosis.

Pak-Čung-Čang žiurėjo į pie
šinį plačiai išplėstomis akimis.

—Aš niekad nemačiau tokios 
nosies, —'pradėjo jis*.

—Ant jos yra apgama, — 
tarė Ji-Chipfčo.

Aš nitkad nemačiau.... — vėl 
p ra dė j o Pa k -<’;u ng-ča n g.

—Atveskite čia savo tėvą,— 
rūsčiai pertraukė jį Ji-Chin- 
Čo.

- Mano senas ir labai vertin- 
♦fos .uimd vtojHs miega. —t «t- 

sakč Pakčung-Cang.
->-Kam tas prisimetimas? — 

oaklausė JLChin-Co. Jus gerai 
’inote, kad ta nosis jūsų tėvo. 
\tveskite senį čia, kad aš ga

gėčiau nuplauti jam nosį ir iš
eiti. Skubinkitės, kitaip man 
prisieis duoti apie jus blogą at
siliepimą.

—Pasigailėkite! — sušuko 
’hik-čJAing-Čang, puldama^ ant 
kelių. Tai negalima! Negali
ma, kad jus nupiautumėt nosį 
nano tėvo. Jis negalės nueiti 

1 kapus be nosies. x Iš jo visi 
’yčiosis ir visi jį niekins ir vi- 
as mano gyvenimas pavirs ne- 

’aitningu. Pasigailėkite! Pra
neškite, kad visose savo kelio
nėse neradote panašios nosies. 
Juk pas jus taipgi yra tėvas!

PakM5ung-čang apkabino Ji- 
Chin-čo kelius ir ašaromis ap
laistė jo sandalus.

—Mano širdį sujaudino jūsų 
ašaros, — tarė Ji-Chin-čo, — 
man taipgi yra žinomas pagar
bos jausmas ir meilė linkui tė
vų, tik... jis sumikčiojo, pa
skui pratarė kaipir užsimąstęs.

Juk tai kainuos jums tiek, 
kiek kainuoja mano galva.

Kiek gi kainuja jūsų gal
va? — paklausė silpnu balsu 
Pak-Čung-Čang.

/—O, galva niekuo nepasižy
minti, — atsakė Ji-Chin-ČQ,— 
pastebėtinai nesvarbi galva, 
vienok ,aš iš savo begalinio 
kvailumo vertinu ją nemažiau, 
kaip šimtas tūkstančių siūlų 
pinigų. 1

- TeįĮuI bus taip, — tarė 
Pak-čung-čang atsistodamas.

—Man bus reikalingi arkliai, 
kad nuvežti tą turtų, — pasa
kė Ji-Chin-čo, — o taipgi Žmo
nių, kad apsaugoti j j kalnuose, 
nes šaly daug plėšikų.

—Taip, šaly daug plėšikų,— 
liūdnai sutiko Pak-Čung-Čang. 

tonu, Bet aš sutinku ant visko,

li tsakė Ji-Chin

• savo planą, o dabar aš noriu 
miegoti, — pasakė gubernato- 

i rius ir vėl pradėjo knarkti.
I I

Sekamą naktį Ji-Chin-čo vėl 
I išgavo iš kalėjimo užveizdos pa- 
Įliuosavimą ir tuojau* nuėjo pas 
[gubernatorių j jo 1 
[kambarį.

—Tai jus, Ji-Chin-čo? —pa- 
|klausė gubernatorius.—Jus atė
ji ote su savo planu?

Tai aš, jūsų šviesybė, - 
[atsake Ji-Chin-čo, — ir pla- 
|nas pas mane.

—Sakykite, — paliepė guber- 
| natorius?
| —Planais čia,—pakartojo Ji- 
|Chin-čo, A- mano rankoj.

Gubernatorius pakilų nuo lo- 
| ves ir nlačiai pramerkė, akis. 
J’-Chin-čo iš,tieste jam popierė- 
lį. Gubernatorius prikišo ją 

| prie šviesos.
—Bet čia nieko nčra, apart 

nesies. pastebėjo iis.
—Biski suplota čia ir štai 

čia, iusu šviesybė, atsakė 
jam li-C.hin-čo.

— Taip, biski suplota čia ir 
[čia, — pakartojo pgskui jį gu
bernatorius.

—Ir tuo pačiu laiku labai . tnė-.
Įsinga nosis, ypač vienoj vie.toj, 
gale, — tęsė Ji-Chin-čo. — Jū
sų šviesybė galėtumėt ilgai ieš- 
keti tokios nosies ir n-erastn- 
rnCt jos.

—Taip, tai labu nepaprasta
nosis, sutiko gubernatorius.

- Ant jos dar yra apgama, 
pridūrė Ji-Chin-Čo.

—Taip, taip, labai nepapras
ta nosis, dar sykį pakartojo 
gubernatorius.* -r- Aš niekad 
nemačiau tokios. — Bet kam

.jums tokia nosis, Ji-C.hin-čo? 
kalėjimo! tikiuos jos pagelba už- 

. ' mokėti skolą vyriausybei. —
Ji-Chin-Įįarg Ji-Chin-čo. - Aš tikiuos 

labai ne-1 jcs paga]|)a })UĮj naudingas jū
sų šviesybei ir išgelbėti savo 
nevertą galvą. Prašau tik, jūsų 
šviesybę- pridėti savo antspaudą 
nrie šio piešinio.

Gubernatorius juokdamasis 
nrie nepaprastos nosies piešinio

eigų nosis mano seno ir labai 
gerbtino gimdytojo pasiliks 
vietoje, kur jai priklauso būti.'

—Nesakykite niekam apie tai 
nė žodžio, — tarė Ji-Chin-čo, 
— kitaip bus prisiųstas kitas, 
labiau ištikimas karaliui tar
nas, kad nuplauti jūsų tėvo no-

Ji-Chin-čo grižo atgal per 
kabius linksmas, džiaugsmin
gai dainuodamas dainas, 
rioms pritarė skambėjimas 
nelių arklių, kurie vežė jo 
tą.

Musų pasakojimas eina 
pabaigos.

ku- 
var- 
tur-

prie

mingas* visą savo likusį gyveni
mą. Jo pagelba kalėjimo už
veizda greitu laiku gavo vietą 
direktoriaus visų Če-Seno kalė
jimų. Gubernatorius galų ga
le atvyko į šventąjį miestą, 
kad užimti vietą pirmojo mi- 
nisterio. 
karaliaus 
už vieno 
gas. Tik
i melancholiją. Jis liūdnai lin
gavo galva ir ašaros tekėjo iš 
jo akiu kiekvieną kartą, kada 
jis žiūrėdavo į taip brangiai kai
navusią savo seno ir labai gar-

Ji-Chin-čo pasidavė 
sėbru, sėdėjo su juo 
stalo ir buvo laimin- 
Pak-ču n g-ča n g j p u o lė

Ji-Chin-čo buvo lai-,bingo gimdytojo uosi.

Ką žada žmonijai 1950
metai.

Lipame že

pa- 
sa-

Nuodai kietina arterijas*
Štai Sifilio nuodai arterijas 

baisiai nualina. Kitų ligų nuo
dai arterijas ir-gi silpnina. Vie
nok paprastai arterijas sukie
tina toki nuodai, kurie paten
ka į kraują su maistu arba dė
lei netikusių papročių. Kartais 
darbas (užsiėmimas) kaltas. 
Gan dažnai arterijas sukietina 
oer si valgymas (tiems, kurie 
perdaug valgo). O iš maisto 
įasidaro įvairių nuodų: jei žmo
gus valgo daugiau, negu jo 
kūnas reikalauja, tai maisto 
pervirši# rūgsta, pūva ir pas
kui pasidaro nuodų, kurie, ži
noma, kenkia sveikatai.

galva turi baigti ant kartuvių! I va|stvb*inę antspaudą prispaudė 
Tai "

* jo.
taręs jis apsisuko ir išė-|įr j^hin-Čo išėjo.

Bet galų < gale, būdamas! visą mėnesį ir vieną dieną 
žmogum tiek pat minkštašir- I jjg j)c sustojįmo karahškuo- 
džiu, kaip ir ne|ie) matančiu, j>sĮ ju keliu linkui Rytų juros kra- 
atėjus nakčiai išleido Ji-Chin-1 jr ųar^ naktj priėjęs 
Čo ant laisvės. ... I didelį miestą, jis pasibeldė j 

Ji-Chin-čo nuėjo tiesiai PW|hirtingą namą.
gubernatorių, ir prikėlė jį išl turiu matyti namo 
l°vos* » Įmininką, —- šiurkščiai tarė

Arba aš ne guherrtatorius, sigandusiam tarnui. — AŠ 
arba tai Ji-Chin-čo! sušu-lgjau karaliaus įsakymu, 
ko gubernatorius. Kokiu bu- jj tU0jaUg įvedė j vidurinius 
du tu atsiradai čia, kada turi | kambarius, kur jį pasitiko pa

žadintas iš miego šeimininkas.
— Jus Pak-čung-čang, šio 

miesto galva? — kaltinamuoju 
tonu tarė -Ji-Chin-čo. Aš 
atėjau karaliaus reikalu.

Pak-ČUng-čang pradėjo dre
bėti, nes jis žinojo, kad kara- 
liaųjj reikalas visados yra bai
sus reikalas. Jo keliai linko 
ir jis vos laikėsi ant kojų.

;—Tokiu vėlyvu laiku, - 
murmėjo jis, 
butų....

—Karaliaus reikalai nelaukia!
'— suriko Ji-Chin-čo. — Man 
reikia pasikalbėti su jumis dvie
se.

—Tai reikalas karaliaus tarė
Ji-Chin-čo. tokiu ruščiu

sėdėti kalėjime ir laukti mir
ties.

—Maldauju jūsų šviesybės iš
klausyti manęs, tarė Ji-Chin- 
Čo, pritūpęs prie lovos ir už
sirūkęs savo pypkę. — Negy
vas žmogus yra nenaudingas*. 
Aš vistiek ką ir negyvas, ne
reikalingas nė vyriausybei nė 
jūsų šviesybei, nė pats sau. 
Bet jeigu jūsų šviesybe, taip 
sakant, išleistų ant laisvė*:..

—Tai negalima! i_____
gubernatorius. — Juk jus nu
teistas mirties bausmei!' s

AJusų šviesybė, puikiai žino, 
kad jei aš sugrąžinsiu dešimt 
tukstančjų siūlų aukso, tai vy
riausybe man atleis, — tęsė

sušuko

šei- 
nu- 
at-

su-
- ar negeriau

Reikia prisitaikinti
Juo greičiaus mes šituos 

prastus faktus suprasime ir 
vo Įpročius tinkamai perkelsi
me, juo mums bus gerinus. Tu
rėsime dauginus šansų ilginus 
gyventi. Išmintingas žmogus, 
sulaukęs 10 metu, perkeičia sa
vo gyvenimą. Pirmiausia tok
sai žmogus jau pradeda vengti 
sunkaus darbo, stipraus nervų 
įtempimo. Jisai vengs nakti
mis be reikalo kur nors sėdė
ti. ypatingai tirštame ore. Ji
sai susirūpins savo maistu. Ji
sai jau ilginus miegos. Jisai 
mažiau gers. Jisai jau susirū
pins savo kūno higiena, saugo
sis kiek galėdamas apsikrėstr 
kokia nors liga.

Taip daro išmintingas žmo
gus, kuris nori

Paskui 
(nuovargis) ir-gi 
nuodu. Kiekvienas

Jvargio nuodai
perdidelis įvargis 

pagamina 
darbas,

kiekvienas kūno judėjimas pa
gamina savo rųšies nuodų, ku-, 
riuos pašalinamieji organai tu
ri kokiu nors budu pašalinti. 
Jei šitų nuodų perdaug arba 
jei jie tinkamai ir laiku nepa
šalinami, tai jau kūnas nuken
čia, ypatingai kai mes jau li
pame žemyn (po 40 metų). 
Jaunieji gali nuvargti kiek no
ri (beveik), bet sulaukę 40 m.

dar ibrai be jan turėtume vengti dide- 
skausmų gyventi ir būti neit- |į(> įvargio. 
Niurni 
D tas, 
pradės

Kai sulaukęs 10 
savo draugijoje, m, gfnogus perdaug varginėsi,

Kai kas mėgsta spėlioti atei
tį. Prbš 50 metų žmonės nu
matė ateity orlaivius, garvežius, 
elektrą, kinematografus ir ki
tus šių laikų technikos stebuk
lus. Dabar veik visi tie prana
šavimai išsipildė. Bet ir da
bar Įdomu pažvelgti į busimuo
sius* laikus ir atspėti jų pažan
gą. (iamtos tyrinėtojas Angli
jos profesorius Low smulkiai 
aprašė gyvenimą 1950 metais. 
Jis sako, kad po 23 metų apa
ratai, kuriais galima matyti 
kelių tūkstančių kilometrų at
stume esančius daiktus ir .gir
dėti tokiam pat ‘ tolume, bus 
taip plačiai vartojami, kaip da
bar telefonas. Visai x galimas 
daiktas, kad radio pagalba ga
lės būt kūrenami krosnys ir ži
binamos elektros lemputės. Tai-

pa? nebus stebėtina, jei maži 
orlaiviai, galį kilti į viršų stat- 
meniškai, pakies musų automo
bilius. Medicinoje naudosis ele- 
ktr o-terapija, kurios pagalba 
per miegą galės vėj atnaujinti 
žmogaus jėgas. Žmonės vie
toj įvairaus maisto, kuris iš
šaukia visokias pilvo ligas ir 
suardo virškinimą, esą varto
sią maistingasias spiras. Lo\v 
įsitikinęs, kad po keliolikos de
šimčių viena bendra kalba su
artins visas tautas, bet nenei
gia karo galimumo. Priešingai, 
jis pranašauja žiaurų ateities 
karą, kuriame esą bus vartoja
mi bakterijų šoviniai ir kitos, 
dar nežinomos, dųjų patrankos. 
Moterims Low pranašauja pa
lengvinimų madų dalykuose ir 
šeimininkystėje. 1950 m. elek
tros aparatai daugely atvejų pa
keis rankų darbą...

i H

Kada jo motina pamėto kelių dienų kralikiuką, tai jį globoti 
ir auginti pasiėmė katė, priklausanti p-iiai H. F. Adams iš Los 
Angeles. Tr kaip matyt, kralikiukas gauna tinkamą maistą ir 
gražiai auga.

nariu 
kuris nepaiso, 

lipti žemyn.
Arterijos

Senai pasakyta, kad žmogus 
tiek senas, kiek senos jo arte- 

Cl<i~avi»o tok ii m iej i «ndy- 

nai). šių dienų medicinos dak

taras turi patyrimo ir prietai
sų ištirti žmogaus arterijas ir 
pasakvti kaip ilgai kūnas gab’ 
šioje žemėje vaikščioti. Arteri
jos lai saikas (miera) musų gy
venime. Ir pamatysime, kad 
tai visai paprastas dalykas. Ar
terijomis vadiname tas dude 
les (paimites), kuriomis krau
jas išnešioja maistą visoms kū
no celėms ir jas, taip sakant 
atjaunina. Kiekviena kūno da
lelė priklauso nuo arterijų, b< 
kurių negalėtų pasilaikyti. Ge
ros arterijos elastingos (gal; 
lengvai išsikėsti). Kai dėl ko
kių nors priežasčių arterijos 
praranda savo elestingumą, tai 
jos susitraukia ir jau negali 
kiek reikia kraujo kūno ce
lėms, suteikti, išnešioti. Jb? 
susitraukia ir sukietėja - ta
da jau negali savo darbo kaip 
reikiant atlikti. Tada pasidarė 
arterijų sukietėjimas, kurį va 
diname “arteriosklerozu.”

Tinkamose aplinkybėse arte
rijos turėtų pasilikti geroj pa
dėty iki visas kūnas pasilieka. 
Gerose aplinkybėse jos gali 
sunkų darbą (joms skirtą) ii 
gai dirbti, bet, žinoma, kas 
perdaug, tai ir joms perdaug' 
persunkus darbas jas galų ęa 
Ie nualina ir nusilpnina be lai
ko.

Bet kas arterijas be laiko 
nualina? Svarbiausią rolę čia 
sulosią Įvairus nuodai, kurie 
patenka į kraują. Tai galima 
pavyzdžiu paaiškinti. Štai 
mano draugas turi automobi
lių, ir jisai užsimanė sutaupin- 
ti pinigų: vieton alkoholio ji
sai į radiatorių pripylė kero- 
sino. Kas tai jam pasakė, jo
ge! ir keros'inas apsaugoja ra
diatorių nuo sušalimo. liet 
mano draugas paskui surado, 
jogei kerosinas greitai suėda 
gumines dūdas. Galima šaky-,

greitai t,aj trumpina sa^o gyveni- 
. mą.

1 Maisto nuodai

Nors ’vargio nuodai alina ar- 
b?r’i?s ir trumpina gyvenimą, 
bet netikęs kimo maitinimus 
dar daugiau kenkia. Senesni 

♦menės dažnai persi valgo. Mat 
jiems kaip tik mažiaus mais- 
‘n ir reikia. Jaunam reikia 
sulyginamai daugiau maisto, 
negu senesniam. Ir ot daug 
žmonių šito nežino (kartais 
nenaiso): valgo kiek telpa,, be
reikalingai apsunkina savo kū
ną. be laiko sukietina arterijas, 
be laiko dėl to sąsta ir miršta.
R'ebumaa—pavojingas dalykas.

Riebumas pavojingas daly
kas. ypatingai po 40 metų. Jei 
tunki. tai reiškia perdaug vai
stai.’ Daug (žmonių, kurių arte
rijos sukietėjusios perdaug val- 
m. Galima sakyti, jogei kiek
vienas, kuris tūri 40 metų ar 
dauigaus ir yra riebus, geras 
kandidatas Į kapines. Jei neti
kit, tai pasiskaitykit draudimo 
(Insurance) kompanijų statis-

Kitoki nuodai
Turime dąr kitokių nuodų, 

kurie mus sendina ir alina be 
naši gailėjimo. Aptiekose par
duodama tūkstančiai įvairių
žadinamų patentuotų vaistų,
kurines išdirbėjai moka gerai 
įgarsinti, kad žmonės pirktų. 

Aitie neva vaistai ir-gi yra nuo
dai, kurie alina arterijas. Ypa
tingai jeigu šitų neva vaistų 
vartojama be saiko, 
t / \

Reikia apsižiūrėti
Reikia susirūpinti savo kūno 

sveikata kai dar nesergi, kol 
jaunas dar ėsi. Kai jau prade
di senti, kai jau arterijos kie
tos, tai jau, žinoma, vėlu kas 
nors daryti, 
k ta visiems
eik pas savo daktarą, jisai ta
ve tinkančiai išckzamihuos ir 
duos tinkimų patarimų kaip 
užsilaikyti, kad nesirgtom ir 
ilgiau# gyventum.

O apsižiūrėti rei- 
šitokiu budu: nu-
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O. HENRY
Šioje “Moksleivių Kelių” lai

doje skaitytojai ras pasakėlę 
“Chaparralo kunigaikštis”, ku
rios autorius yra O. Henry 
(1867—1910). Jo tikrasis var
das buvo \Villiam Sydney Por- 
ter. Jo gimimo vieta buvo 
Greensboro, North ('arolina. 
Veik visas jo gyvenimas buvo 
bastūno gyvenimas, (kiną ilgų 
laiką Tesąs valstijoj jis buvo 
galvijų ganytojas, redagavo 
kažkokį žurnalą, o 1902 metais 
nuvyko į Now Yorką, kame jis 
pagarsėjo kaipo trumpų pasa
kėlių rašytojas. Literatūros kri
tikai jo laikais yra išsireiškę, 
kad O, Henry buvęs vienas žy
miausių Amerikos trumpų 
sakelių rašytojas, išskyrus 
ir Ha\vthorne.

pa-

O. Henry

Chaparralo kunigaikštis

siutais

stuobrį 
ant sa

linai buvo

Pagalios jau devinta valanda, 
ir sunkusis dienos triūsas pa
sibaigė. Lena lipo į tretįjį Kva- 
rimeno viešbučio aukštą, kame 
buvo jos kambarys. Nuo pat 
dienos šviesos jinai vergavo, 
dirbdama pilnai suaugusios mo
ters darbą, mazgodama grindis, 
plaudama sunkias lėkštes ir 
puodus, taisydama lovas ir ap
rūpindama nepasotinamą rei
kalavimą kuro ir vandens ta
me sujudusiam ir sloginančiam 
viešbuty.

Jau buvo pasibaigęs dienos 
darbo bildėjimas —- skaldymas 
ir gręžimas, braškėjimas dide
lių keltuvų, užveizdo šukavi
mai, traukimas bei stūmimas 
lėkštų vagonų su sunkiomis 
kalkakmenio kaladėmis. Žemai, 
viešbučio raštinėj, trys ar ke
turi darbininkai niurnėjo ir 
priesiegavo prie suvėlinto • če- 
keriu lošimo. .Sunkus šutintos c

mėsos kvapas, karšti taukai ir 
pigi kava kabojo virš 
lyg slegianti migla.

Lena uždegė žvakės 
ir šlubuodama pasisėdo 
vo medinės kėdės,
vienuolikos metų amžiaus, lai
ba ir silpnai augusi. Jos nuga
ra ir kūno sąnariai buvo nu
varginti ir skaudėjo. Bet skaus
mas jos širdyje darė jai di
džiausio nesmagumo. Paskutinis 
šiaudas buvo pridėtas prie naš
tos ant jos mažų pečių. Jie at
ėmė iš jos Grimmą*). Visada 
naktimis, nepaisydama nuovar
gio, jinai atsidengdavo Grimmą 
dėl smagumo ir vilties. * Kiek
vieną kartą Grimmas jai šnib
ždėdavo, kad kunigaikštis arba 
deivė ateis ir išneš iš to pikto 
apkerėjimo. Kiekvieną naktį ji 
gaudavo naujos drąsos ir jėgos 
iš Grimmo.

Kokią tik pasakėlę skaityda
vo, jinai vis rasdavo panašu
mo savo pačios padėčiai. Me
džių kirtėjai pražudė vaiką, ne
linksma žąsų mergelė, perse
kiojama podukra, maža mergai
tė įkalinta raganos grintelėj — 
visa tai buvo permatomi pakei
timai Lenai, persidirbusiai Kva- 
rimeno viešbučio virtuvės mer
gaitei. Ir visada, kai kraštuti- 
nybč buvo pasiekta, ateidavo 
gera deivė arba mandagus ku
nigaikštis išvaduoti.

Taip, čionai šiame baisūnų
■i. n. > i ■■■■■■ 4

•) Gnmm'ai — pasakų knyga. 

palociuje, pikto sužavėjimo pa
vergta, Lena pasirertius ant 
Grimmo laukė, ilgėdama malo
nės jėgų užviešpatavimo. Bet 
dieną prieš tai pons Malohey 
rado knygą jos kambary ir nu
sinešė ją, aštriai pareikšdamas, 
kad tarną utojairfs naktimis skai
tyti negalima; jie, esą, netenka 
miego ir ant rytojaus nedirba 
užtektinai apsukriai. Ar gali 
kas, turintis tik vienuolika me
tų amžiaus-, būdamas toli nuo 
mamos, ir niekad neturėdamas 
laiko žaisti, gyventi visiškai at
plėštas nuo Grimmo? Tik pa
bandyk kartą ir tu pamatysi, 
kaip bitai yra sunku.

Lenos namai buvo Texas val
stijoj, toli tarpe mažų Pcderna- 
lės upės kalnų, mažam Frede- 
ricksburgo miestely. Visi Fre
de rieksburgo gyventojai yra 
vokiečiai. Vakarais jie sėdi prie 
mažų stalelių šalygatvėse, geria 
alų ir lošia pinoklį ir skutą. Jie 
yra labai taupus žmonės.

Taupiausias tarp jų buvo 
Petras įHildesmulleris, Irenos 
tėvas. Del tos tat priežasties ir 
Lena buvo pasiųsta dirbti vieš
buty prie akmenų skaldinyčios, 
esančios trisdešimt mylių atstu 
nuo namų. Jinai tenai uždirb
davo tris dolerius savaitėj, ir 
Petras pridėdavo jos algą prie 
savo gerai vedamos krautuvė
lės. Petras turėjo ambiciją lik
ti taip turtingu, kaip jo kaimy-i 
nas liūgo Heffelbauer, kurs 
rūkydavo trijų pėdų ilgio jūrių 
putų pypkę ir dėl pietų kiek
vieną savaitės dieną turėjo 
weiner schnitzel ir hasenpfeffer. 
Ir dabar Lena buvo pakanka
mai didelė dirbti ir gelbėti be
sirenkantiems turtams. Bet 
spėk, jei gali, ką' reiškia vie
nuolikos metų mergaitei būti 
atskirtai nuo linksmų Reino 
sodžiaus namų sunkiam baisaus 
viešbučio darbui, kame tu turi 
bėgti patarnauti baisūnams, 
kuomet jie ryja galvijus ir avis, 
piktai niurnėdami ir mindami 
balto kalkakmenio dulkes nuo 
savo didelių čeverykų dėl ta
vęs šluoti ir šveisti su silpnais, 
skaudančiais pirštais. Ir dar iš 
tavęs atėmė Grimmą!

I^ena pakėlė dangtį senos i • 
tuščios dėžės, kurioje kitą syk 
buvo sudėti kukurūzai skardi
nėlėse, ir išsiėmė iš jos lakštą 
popierio ir gabalėlį paišelio. Ji
nai rengėsi rašyti laišką į sa
vo mamą. Tomas Ryanas buv > 
pasižadėjęs jai n miešti laiško 
į Bailingero paštą. Tomas buvo 
septyniolikos metų, dirbo ak
menų skaldinyčioj, kas nakt 
eidavo namo į Ballingerą, o da
bar jis po Lenos langu šešėly 
laukė jos išmosiant laišką. Tai 
buvo jai vienintelis būdas pa
siųsti laišką į Fredericksburgr. 
Pons Maloney nenorėjo, idant 
ji rašinėtų laiškus.

Žvakės stuobris nuo degini i 
darėsi žemas, Lena todėl sku
biai apkandžiojo medį apie pa - 
šelio grafitą ir pradėjo rašyt', 
štai jos rašytas laiškas:

‘Brangioji Mama: — Aš tai) 
noriu tave matyti. Ir Gretelj, ir 
Klausą, ir Heinrichą, ir mažąd 
Adolfą. Aš taip esu nuvargu •. 
Aš tave noriu matyti. Šiandie 
poni Maloney mane sumušė ir 
aš likau be vakarienės. Aš ne
galėjau jnešt» pakankamai kuro, 
nes mano rankos skaudėjo. Vi - 
kai- jinai atėmė iš manęs 

rgą. Aš turiu omeny Grimmo 
mės Pasakas, kurias man

knj - 
Lau- 
davė

=:
dėdė Leo. Del mano skaitymo 
niekam negalėjo būti skaudu. 
Aš stengiausi dirbti pagal savo 
išgalės, bet darbo yra nepapras
tai daug. Aš skaitydavau tik po 
biskj kiekvieną naktį. Brangioji 
mama, aš pasakysiu tati ką a» 
manau daryti. Jeigu tu nepasi
rūpinsi mane rytoj iš čia atsi
imti, aš nueisiu j man žinoma 
gilią upės vietą ir prisigirdysiu. 
Skandintis, aš manau, 
ga, bet aš noriu matyti 
ve, ir daugiau nieko. Aš 
bai nuvargus, o Tomas 
šl<> laiško: Atleisk man, 
jeigu aš tatai padarysiu.

“Tave gadojanti ir 
duktė,

“Lena.”
(Bus daugiau)

yra blo- 
tik ta 
esu bl
iaukia 
mama,

mylinti

Parlamentarines denio •
ktyitijos kvotimai
Charles Trevelyan,

Anglijos parlamento narys, 
buv. švietimo min-ris.

sutikti su kai kieno 
nuomone, kad de-reiškiama 

niokratinis sutvarkymas turį:; 
tiek silpnumų, jog esą galim;’, 
jis pakeisti kuria nors perso
naline ar militarine valdymo 
forma. Kiekvienai valdžios for
mai sektųsi atlaikyti ūkiško ir 
politiško skurdo spaudimą, ku
rį daugelis tautų karo pabai
goj turėjo pakelti.

Nenuostabu, kad kai kuriose 
šių šalių įsigalėjo mažumos ti- 
ranija. Tam progos davė Ver- 
salės politikų visiškas nepasi
sekimas suteikti Europai pri
imtiną taiką, ar bent pravesti, 
kad nusiginklavimas, kurį Vo
kietijai primetė, butų visų įvyk
dytas. Tačiau vien tiktai tepa
stebėti, reiškia neturėti jokio 
supratimo ,apie tikrąsias pro
porcijas.

Didžiausioji pasaulinės ka
tastrofos pasekmė yra pradin- 
gimas karalių, karalysčių ir au
tokratijų. Nuo šiol yra visų 
Europos šalių, išskiriant Itali
ją, Ispaniją ir Busiją, priimta 
parlamentarinės demokratijos 
forma. Nežiūrint į socialinius 
ir ukiškuš, sunkumus, kurie 
viršija visus ligi šiol buvusius, 
naujos demokratijos formos 
prigijo ir Vokietijoj, Čekoslova
kijoj ir Austrijoj.

Ir šios šalys savo kovoje dėl 
tvarkingos taikos pasirodė dau f 
geriau nusisekusios, negu jų 
chaotiški kaimynai Balkanuo
se. “

Demokratija Europai dar te
bėra kažkas nauja. Nors Vo
kietija jau prieš karą turėjo 
visuotino balsavimo teise besi
remiantį parlamentą (Reich
stagą), tačiau jos demokrati
nės pajėgos niekuomet nedrįs
davo pakelti kovos prieš jur- 
kerizmą ir autokratiją, kaip tai 
buvo padariusi Anglijos ir 
Prancūzijos demokratija dar 
prieš du šimtus metų. Tad kaip 
galėjo Vidurinė ir Rytų Euro
pa pasitikėti demokratijai? Ji 
yra jai dar kažkas nauja. Ta
čiau tai yra milžiniška pažan
ga, kad' dabar demokratija sa
vo viešpatavimą išplečia nuo 
Karpatų ligi Reino.

kodėl tad turėtų būti vadi
nama parlamentarizmo nepasi
sekimu, jei jo atsisakė Rusija 
ir Italija? Jos turi savo ypa
tingas sąlygas. Nors Cavour’as 
ir bandė italus pasukti į svei
ko parlamentarizmo kelią, ta
čiau Italijos plačiosios masės
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ištisos dvi generacijos savo par
lamente nieko geresnio nema
tė, kaip korupcijos mašiną. Ir 
Rusijoj parlamentarizmas ne- 
i rėjo jokių Šaknų. Durna gy

vavo kelerius metus be jokios 
rnlios. Ir ji užgeso karo ir re- 
’oliucijos audroj.

Tačiau faktas lieka faktu, 
kad plotas, kuriame taikomas 
parlamentarizmas, žymiai išsi
plėtė. Bet daug svarbesnis yra 
klausimas, ar parlamentariz
mas tvirtai laikosi ir ar pake
lia pasaulinio karo bandymus 
tose šalyse, kur jis nuo ištisų 
generacijų buvo visuomeninis 
padaras. Pirmiausia nematyti 
jokių reakcijos ženklų nei Švei
carijoj, nei Olandijoj, Danijoj, 
Norvegijoj nei Švedijoj. Socia
lizmo suburtos naujos ekono
minės pajėgos ieško vykdyti 
savo siekimus per parlamenta
rinę valdžią, bet ne taip, kad 
smurto revoliucijos pagalba 
verstų parlamentarinę sistemą.

Prancūzija ir Anglija pada
rė didžiausi išbandymą. Ir aš 
nematau, kad Prancūzija, ne
žiūrint j didžiausius karo nuo
stolius ir karo sukeltąją mili- 
tarinę bei intelektualinę reak
ciją, laikytųsi tuo atžvilgiu blo
giau, kaip kad per vytus 40 
metų prieš karą. Vyriausybė 
keičiasi kas metai. Tas pats bu
vo ir septyniasdešimtais bei aš
tuoniasdešimtais metais. Lai
kas nuo laiko buvo girdimos 
paskalos apie rengimą karišką 
perversmą. Taip buvo ir Bou- 
langerio laikais. Bet kas rim
tai galėtų 'tikėti, kad Prancū
zijoj galimas butų naujas mi- 
litarinis imperializmas net ta
me atvejy, kad frankas nukris
tų taip, kaip buvo nukritusi 
markė?

Prancūzų imperializmas, noy 
rojęs valdyti be parlamento, su
smuko kartu su praluoštuoju 
1870 m. karu. Prancūzų parla
mentarinė demokratija 1919 m. 
karo laimėjimu užtikrino savo 
poziciją. -

Su pasitikėjimu žiūriu aš 
taip pat ir į Angliją. Anglijoj 
ekzistuoja ir komunizmas ir fa
šizmas. Taip, tenai buvo visuo
met reakcionierių ir revoliucio
nierių ekstremistų, kurie tikė
jo į naminį karą ir smurtą. Ta
čiau ar yra pamato manyti, 
kad Britų tautos masės pakęs
tų leisti vienam kuriam šių 
kraštutinumų perimti šalies 
valdymą? Daugumai anglų to
kia mintis tik juoką sukeltų. 
Aš esu su mažomis pertrauko
mis jau 26 metai parlamento 
narys. Bet aš niekuomet dar 
nemačiau tokio visuotino susi
domėjimo politikos klausimais, 
kaip šiandien.

Socialistinis judėjimas Ang
lijoj tvirtai tiki j tai, kad jis 
galįs atsiekti savo siekius per 
parlamentą, jei jis mokės įti
kinti daugumą. Gi ypatingasis 
komunistų tikėjimas, kad tik 
smurtas galįs pakeisti musų 
ekonominę struktūrą, neturi 
jokių šansų.

Taip pat ir su priešinga pu
se: jei fašistai mėgintų grieb
tis smurto, padegti koperaty- 
vų namus arba žudyti socialis
tinius parlamento narius, tai 
juos be pasigailėjimo pasmerk
tų ir Britų įstatymai ir Britų 
viešoji nuomonė. Jei butų dar
bininkų valdžia, ir fašistų or
ganizacijos bandytų jos politi
ku nelegaliai ir smurtu sabo
tuoti, tai Britų armija'ir poli
cija bematant jas nuslopintų, 
visiškai pritariant visuomenės 
nuomonei. Įstatymas ir tvar
ka čia yra įgimtas įprotis. 
Smurtas vertinamas' kaip šlykš
ti beprotybės forma. Anglas 
kolios savo vyriausybę ir reikš 
pasmerkimo parlamentui. Bet 
ne dėl to, kad jis parlamentui 
ar vyriausybei netikėtų, tik 
kadangi pripuolamai jie abudu 
prieš jo norus elgias. Del to 
jis nebus revoliucionierius. Jis 
bus tik griežtas politinis parti
jos vyras sekamuose rinkimuo
se. Daugumą konsėrvatorių, vi
si liberalai ir dauguma darbo 
partijos mato parlamentarizme 
saugumą ir pažangą.

Jei šis nusistatymas Anglijoj 
bus nesugriaunamas, tai paga

linu musų galingas pavyzdys 
padarys į Europą daug dau
giau įtakos, kaip trumpas Mus- 
solini triumfas arba laukinis 
teroras Vengrijoj ir Bulgarijoj.

ANT AGURKŲ BARIKADOS

Ant agurkų barikados 
šaukia iš koipunų estrados: 
Bendrą frontą padarykim, 
Uodus iš Jeffcrsono vykim. 
E-o, e-o, uodus fŠ Jeffcrsono 

vykim (2 kartu).
Agurkai riesti, apvali, 
Komisarų protai nekvaili, 
šaukia kovon pilki) minią, 
Bodo į agurkų statinę. 
Komisaras storalūpis 
Rėkia, kriokia net pritūpęs, f 
Kaip kuilys šunų apstotas, i 
Seilės drimba, net putotas. 
Ir raudonas frontas bendras 
Čion tvirtovė visų randas. 
Agurkais barikaduota, ‘ 
Taip “strategų” išrokuota. 
Revoliuciją greitai sukelkim 
Ir gyvnašles paveiktai. ( 
Su mumis jos progresan žengia, 
Nuogas blauzdas nedengia. 
Proletarkos mus užjaučia, 
Prie agurkų prisiglaudžia.
Ir jos gauna savo dalį,

Tam tikri finansų specialis
tai sako, kad Chicagai gresia 
didelis pavojus. Visas miestas 
taip kiląs, kad jeigu nešokinė- 
janio turto savininkai nepri-

-tas žymus ženklas nepalyginamos Hudson jėgos

HUDSON SUPER-SIK 
Standard Modeli 

Coach - - - - $1285 
Sedan - - - - 1385

Custom Bui/t Modtls 
Roadster - - - $1500 
Phaeton - - - - 1600
Brougham - - - 1575
5-Pass. Sedan - - 1750
7-Pass. Sedan - - 1850

Jll pritti f. t. i. Dartit. ihu 
wtr uttlu Uut

Ir niekuomet neužmirštamas malonu
mas, ir švelnumas, kuris iš atminties ne- 
gali išnykti, yra laikoma sankrovoje dėl 
jūsų kuomet pirmusyk važiuosit su Hud
son Super-Six.

< z

Smarkus ir lengvas važiavimas, kurį ga
lima išreikšti vienu sykiu,, ir lengvi vai- 
dymo jėga, kuri pažymi visą karo veiki
mą ir tos visos ypatybės yra žinomos tik 
Super-Six principui.

Su tokiu nežinomu iki šiol veikimu, Hud- 
sonas teikia tikrą ekonomiją stiprume, il
gai laikosi ir nereikalauja taisymo, taip- 

nebrangiai kainuoja ir jo užlaikymas.

HUDSON Suį>er-Six 
t; Klauskite Mr. Montvid

Hudson Motor Company of Illinois
2220 South Mięhigan Avė.

Jog agurkai turi galį. 
Agurkai jungia visus mus, 
Revoliucija greitai bus. 
Visi pulsim kaip iš durno 
Ir kojas tiesini prie krūmo. 
Tik turėkim karštą norą, 
(tinklus kelkim į orą 
Ir kovokim prieš nedorą, 
Nusigirdę bobą storą.
Ir didžiausia' mums bėda 
Su ta tvarkdarių urėdą. 
Viską iš pamatų griautum, 
Jei leidimą nuo jų gautum.

Drulijaloff pusininkas.

--------- --- L

VfeLIAUSIOS ŽINIOS
-------- 1——

Lietuvoje jau yra įvesta bau
džiava. Daugelis buvo ne tik
tai nubausta, bet ir sušaudyta, 
šimtai kitų yra nubausti ir iš
tremti į katorgą.

Idiotiškai nusistatę fašistai 
nori taip sutvarkyti linkimus, 
kad kas mažiau turės turto, 
tas neturės ir balso. Kas turės 
dvarus, tas galės ir kailį nulup
ti valstiečiams. / 

Prisiragavęs rūgšties Rosc- 
lando M. Pusžemaitis atėjo į 
Aušros knygyną ir j sieną nu- 
silauažė nosį. Dabar jisai pyks
ta ant Aušros knygyno ir kny
gų. Jisai yra tikras Maskvos 
parapijonas ir už nosies nusi
sukimą žadąs nedovanoti kny
gynui. Sako, kelsiąs revoliuci
ją ir statysiąs barikadas užu 
knygyno alėjoje.

kalsią savo turto prie žemes, 
tai su visu miestu galės pakil
ti j padanges, šį pavasarį se
zonas labai audringas -—. vėjas, 
lietus, tornadai ir kitokį gam
tos šposai, gali numufint Chi- 
cagą kur po debesų. Look out!

ALT Sandaros seimas buvo 
pradėtas garbingai, bet pasi
baidė kaip kam garbingai, o 
kaip kam teko bėgti nuo orie- 
telio platformos. Gerb. delega
tas Tašistas ir buvęs “dvasios 
vadąs” Tulys, iškoliojo seimo 
delegatus kam jie esą negerai 
nusistatę. Tulys esąs nusista
tęs tiesiai į Kauna kaipo pa
triotas, fašistas, o sandariečiai 
dar niekur nesą nusistatę.

Pilotas.

CUNARD
(Per Angliją) 

Į Lietuvą
sunjažinta kaina 3 klesos sugrą- 

žintinių laivakorčių
Į Kauną ir atgal ant
Berengaria ir
Aąuitania ......................... $215
Mauretania .........  $211

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

I Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Seredą. Keleiviai nepilIečiai į- 
leidžimi be kvotos varžymų. Visi 
3 klsos keleiviai turi kamb. Ne
prilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipkitės prie vietos

LINE
140 N. Dear- 
bor SU

agentų ar j
CUNARD»
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Sis Tas Apie Sumatrą
šimtmečio pra- ma sumatriečių dar gyvena sa

vo pirmykščiu gyvenimu, nes 
Sumatra. Didžiulė Sumatros gamta jiems taip palanki, kad 

Olandijos kblonijų ploto dalį, sala turi daugiausia kalnuotą jie rubus pripažįsta nereikalin- 
Olandijos pastangos įsigalėti paviršių su eile kalnagūbrių ir gu sunkumu, o pragyvenimui 
pasireiškė XVII šimtmečio pra- viršukalnių viršijančių 3000 mažai vargo tereikia. Del to 
džioj. Dar pirmoj savo ekspe- metrų. Jų aukščiaušia yra In-;ten nėra tų galingų akstinų 
dicijoj’olandai 1596 m. aplankė drapura arba Korintija. Nema-| verčiančių žmogų nori nenori 
Sumatros pietų krantus. Nors, ža ten teberūkstančių- ugnia- 
tiesa, portugalai buvo Sumat- kalnių. Sumatroj slepiasi dar 
roj pasirodę dar anksčiau, 1509 daug neišnaudotų gamtos tur* 
m., o pirmąkart Sumatros var- tų iškasenų pavidalu. Ne tik 
dus paminėtas XV šimtmečio'vario, geležies, švino marmuro, 
vidury Venecijos žemėlapiuose, naftos, bet ir aukso ten randa- 
Pradžioj olandai atvyko kaip ma. Sumatros klimatas, gry- 
pirkliai, bet paskui įsigalėjo ir nas atogrąžų klimatas, kur 
politiniai. Bet čia jie turėjo šalčiausią mėnesį lapkritį vidu- 
susidurti su anglais, kurie tinę temperatūra rodo 26 laip- 

Taigi 1688 m* kurias Su-'snius šilumos, o karščiausią
matros sritis? O laike prancu-'mėnesį gegužės— 27 laipsnius, 
zų revoliucijos ir Napoleono Klimatas žemumose nelabai 
karų 1795—1811 m. anglai bu-' sveikas europiečiam^ gyvenai, 
vo visai Sumatrą sau pasiėmę, bet 1200 metrų aukštumoje jau 
B<'t, įvykus taikai Europoj, an- gana geras. Del to europiečiai 
glai iš Sumatros pasitraukė ir pasirenka sau gyyenti daugiau- 

aukštumas. Bet europie- 
Sumatroje nedaug ir tėra, 

ten gyvena apie 10,000. Ki- 
atėjunų tarpe Sumatroj

Olandijos kolonijos 44 kartus sėsi iki XX 
už pačią metropoliją didesnės, džios. 
Taigi Sumatra sudaro nemažą 1

MOKYKLOJE. —Jus suprantate, — pyksta 
mokytojas, — ligi to prieina 
jūsų sunaus nemandagumas: 
maža to, kad jis nežino kas pa
rašė Hamletą, jis dar pareiš
kia: bet vis tik ne aš.

—O iš kur jus žinote, — at
sakė Asilevičienė, — gal būt ir 
tai tiesa, kad ne jis parašė.

I
' —Asiliavičiau, kas
Hamletą ?

v—Aš nežinau, mokytojau, 
bet vis tik ne aš.
. Supykęs tokiu atsakymu mo
kytojas iššaukė jo motiną ir 
tarp jų išeina sekantis dialo
gas:

parašė

'mena. O jei paklausia' kokia 
ketvirta sala įeina į tą patį An- 
tilų salyną greta šių trijų, ne
greit ir nevisai prisimins, kad 
tai San Domingo. Taip pat har
moningai skambančiais ir me
chaniškai galvon įsmigusiais 
pavadinimais iš mokyklos me
tų užsilieka “Borneo, Sumatra, 
Celebes, Java“ — pavadinimai 
keturių Didžiojo Zundo salyno, 
esančio žemėlapy žemiau ir 
kiek į dešinę nuo Indokinų 1 ir 
Malakos pusiansalių.

Geografija ir harmonija 
Mokinantis geografijos moki
nių galvon stengiamasi sukiš
ti kuo daugiausia pavadinimų. 
Tačiau dauguma tų pavadini
mų, įvairiausių miestų, salų, 
upių, kalnų ir kitų vaidų greit 
išnyksta. Dažnai išnyksta labai 
svarbus vardai, o pasilieka ne 
taip svarbus, bet harmoningai 
skambą, kurie užsilieka galvoj 
mechaniškai. Vienas tokių pa
vadinimų yni “Kuba, Haiti ir 
Jumaika” 
trys pavadinimai kartu prisi-^ gumatra |r Olandija.

"" ■ 1 ———————— Sumatra daugumai senai paŽįs-
tamas pavadinimas. Užtat dau- 
gitui apie Sumatrą mažai kas 
težino ir mažai kam ji rupi. 
Dovanotina ir nepastebėta bus 
klaida, jei kas geografui negir
dint pasakys, L__ ___
tur būt Anglijos kolonija 
ir dauguma įvairių salų ir toli 
mų užjūrio

ir būtinai visi tie

ILGO LAIKO PATYRIMAS

I*

ti ir ginti 
tės teises i 
matra, tai 

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

įsigalėti paviršių su eile kalnagūbrių ir gu sunkumu, o pragyvenimui 
’ *” i 3000 mažai vargo tereikia. Del to

kad Sumatra užleido, ją Olandijai, bet už tai 
kaip xavo kai kurias kitas koloni- 

•į- jas. pav.
Bet geo- *r Ceilono salą ... . p.

Olandijos karulys- matroj.

kraštų.
tą posakį atitaisy

tą sulą, nes Su- 
gryna Olandijos

Ir nemaža kolonija, 
nes jos plotas 433,795 ketvir
tainiai kilometrai, luo tarpu, 
kai pati Olandija vos 33,000 
ketv. kilometrų ploto teturi ir 
yra daug už Lietuvą mažesnė. 
Bet ne be reikalo sakoma, kad

mas, pav. Vilties Ragų Afrikoj
* į, Indijoj. 1824 

m. Olandija visai įsiteisėjo Su- 
Bet to negana, nes 

reikėjo tą salą dar užkariauti. 
Tat olandams teko vesti eilę 
karų prieš vietos gyventojus. 
Karai buvo ilgi. Pavyzdžiui, ka
ras dėl Palembango srities tę
sėsi nuo 1819 iki 1825 m. ir 
nuo 1851 iki 1868 m. Karas dėl 
Ačino srities nuo 1873 m. tę-

Nedžiovinti, Apdžiovinti, Suprosyti 
SKALBINIAI

Telefonuokite Ilumboldt 1331

GLOBĖ FURNITURE &

WONOER WEST WASH LAUNDRY
LIETUVIŲ SKALBYKLA

ALBINAS VERBYLA, Manager

2435 N. VVestern Avė.

OPHOLSTERING 60.
I

6637 So. Halsted St.
-je: <♦>r<♦> <♦>

PINIGAI PASIUNČIAMI GREITAI j LIETUVĄ 
IR KITAS EUROPOS SAUS G

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
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

3% Mokamas Ant Taupimo Atskaitų 
Koniercialės Atskaitos Pageidaujamos 

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

Pasirenduokite Apsaugos Dėžutę Musų Sau
giuose Vaultuose. Kainos $3.00 Ir Augščiau. 
Atviras nuo 9 ryto iki 3 po pietų. Subatomis 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. Utarninko vakarais nuo 

6 iki 8 valandos
J. J. KRASOVVSKAS 

Vedėjas naujo biznio departmerito

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

Chicago
Valstijos Bankas po Chicagos Clearing House 

Priežiūra
TURTAS VIRŠ $5,750,000.00

fcj

SERGANTI ŽMONES!
Dr. Ross patarimas yra 

dykai dėl jūsų
Jus esate kviečiamas pasinaudoti 
ii tos progos. Per daugelį metų. 
Dr. Rossl yra pasekmingai išgydęs 
Chroniškos. Nervų, Kraujo, Odos, 
Inkstų, Pūslės ir Visas Šlapumo 
Ligas. Del gydymo tų ligų Dr. 
Ross vartoja geriausius Amerikos 
ir Europos metodus. Jo atpigin
tos kainos už medikolj patarnavi
mą yra Per Pusę negu paprastai.

IN-MO-RAY 
TUEKAPY 

apsaugoja nuo pirm- 
laikinio pasenimo, 
sugrąžina jaunystės 
vikrumą ir prailgina 
kiekvienam naudin
gą gyvenimą. Jos 
sustiprinina vikru
mą ir priduoda vy
riškumą silpniems 
vyrams. Grynas kraujas Ir stip
rus nervai yra svarbus faktoriai 
dėl sveikatos. Atsišaukit šiandien. 
Visų ligų paslaptys niekam neiš
duodamos.
Vyrų priėmimo kambarys 506 — 
Moterų priėmimo kambarys 5t8.

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

Crilly Building
Imkit elevatorių iki penkto auglto.

I

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto 
iki S vakare. Nedėliomis nuo 10 
ryto iki 1 po piet. Panedėlyj, Utar- 
ninke ir Seredoj nuo 10 r. iki 8 v.

.s

o

MALT TONIC - EXTRA PALE 
' SPECIALIS ALUS

specialistas

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

MALT TONIG’O
arba

Eitra Pale Alaus

civilizuotis ir kulturėti.
[N. ž.] • ' —Kalvutis.

šia 
čių 
Jų 
tų 
randame kiniečius, apie 200,000
ir arabų apie 6,000. Kiti gyven
tojai yra čiabuviai.

I Sumatriečiai. Sumatros sa
loj gyventojų skaičius nema
žas. Jų daūfciau 4 milionų, Su
matros čiabuviai gyventojai 
priklauso malajų polineziečių
rasei ir jie skirstosi į daugelį 
atskirų tautelių —■ batai, lam- 
pongai, ačinai, pasumai radžen- 
gai ir kitoą. Dalis jų mahome- 
tų tikybos, dalis stabmeldžiai, 
o dalis jau apkrikštyta. Slevie- 

■ uodo laipsnio tų tautelių civili
zacijos padėjimas. Vienos jų 
dar visai laukinės, o kitos turi 
kai kurią savo kultūrą. Nors 

i visa Sumatra yra Olandijos ko
lonija, tačiau kai kurios vie
tos tautelės turi atskirą val
džią, savo sultonus arba radžas. 
Tokia pusiau nepriklausoma ir 
kai kurią kultuvą turinti tau
telė yra batai arba batakai, 
kurių skaičius -siekia 300,000. 
Batakai gyvena ne pakrantėj, 
bet krašto vidury ir užsiima 
žemės darbu, gyvulininkyste 
amatais, prekiauja su1 olandais 

laBtakai gyvena kaimiąs, jų na
mai pastatyti ant įkaltų į že
mę sijų, o šiaudų stogai labai 
aukšti ir primena apverstą lai-, 
vą. Kiekvieną ’ kaimą valdo 
kunigaikštis Arba radža, kuris 
tačiau turi atsiklausti liaudies 

'susirinkimo, taigi ir konstituci
jos klauso. Nors daugpatystė 
yra leidžiama, tačiau batakai 

! daugiau dviejų žmonių neturi. 
' Senais papročiais einant pri- 
’siegos sulaužymas pas batukus 
'baudžiamas mirtimi. O dar ne- 
1 senai veikė įstatymas, kuriuo 
'būdavo nužudomi *ir suvalgomi 
ji) pavilioję savo radžos žmo- 
!ną, 2) šnipai ir 3) ginkluoti 
1 priešai. Tačiau kanibalizmo pa
pročiai dabar baigia1 nykti ir 
tolimiausiose pasaulio užkam
piuose. Mėgiamiapsj batakų 

; pasilinksminimai, tai šokiai ir 
gaidžių kova. Batakai turi 
savo abėcėlę, kuri, rodos, pa
imta iš senovės indų; turi jie 
ir savo rašytą literatūrą. Jų 
tautinės knygos (pustacha)' 
susidaro iš vįena ant kitos su
dėtų ir tarp dviejų tvirtų vir
šelių įrištų medžio žievių. Ra
šo jie rašalu iš kairės į dešinę. 
Batakų religija artima indiš
kai. Aukščiausia dievybe jie 
laiko Dijebetą, pasaulio kūrė
ją o pasaulio valdovais tris 
dievybes Batara — Guru, Šri 
— Padi ir Mangala Bulan.

Kita žymesnė ir labai karin
ga, ilgai nesilenkusi olandams 
tauta, tai ačinai. Jie seniau bu- 

'vo garsus kaip juros’ plėšikai. 
Ačinai yrax>mahometonai.

Dabar Sumatros tautos vis 
labiau pradeda civilizuotis ir 
net kulturėti. Daugelis nešioja 
europietiškus rubus, kai kas 
įgyja ir mokslo. Susidaro net 
grupės pradedančios 
apie Sumatros išsivadavimą iŠ 
olandiečių valdžios. Pernykštis 
sukilimas gretimoj Javos sa
loj buvo reikšmingas simpto
mas ta kriptimi. Tačiau daugu

Jus Galit Sutaupyti nuo 25 iki 
35% Pirkdami Dabar

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

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

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

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

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

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

Mes ūžimam visą bloką prie State ga tvės, tarpe 22 ir 21 St. rytinėj daly j gat
vės. Musų namas ! ąugšto su didelė ant viršaus iškaba.

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

M. L-evy ® Company
Kampas 22nd č&l Stete Streets

Phone j visus departme ntus Cahimet 0644 ir 0645

Jis yra rekomen-
duojamas per

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

suteikti, tuomet pašaukite

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

GOOD f O* TMC

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

3824 Dcodor St., Indiana Harbor, Indiana

galvoti South Chicago Skyrius
9300 Commercial Avenue

9300 Commercial Avėnue, Phone į visus departmentus Saginaw 4847
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100p litų! — kalba mano prie- Pranešimas

supyko guzikuočius ir 
išeidamas, krautuvės

NAUJIENOS, Chicago, D1
4..,.^..,.* ........

ratus, :'UI Jis ką pamato — tuoj at-
grajinimą ir kitus 
daiktus
Lietuvninkai — liurbiai. Kuš

kių valdžia tiek ir tenorėjo, 
kad lietuvninkai butų tiktai 
liurbiai: ir patys ruskiai buvo 
ne kitoki.

Kai užplūdo Lietuvą vokie
čiai, visoki vakmistrai, ampor- 
štierini ir kitoki smakai, liur
biams atėjo blogos dienos. Ir 
lietuvninkai ėmė gudruti. Taip 
jau nusistatė toks žmogaus 
gūdi ūmo mastas: nemoki ap
gauti vokiečio — reiškia 
visai durnius.

V(.kiečiai nusisuko sprandą, 
išdardėjo iš Lietuvos, o mela
gystė pas mus taip ir pasiliko. 
Ne tik pasilaiko, bet ir išaugo 
kaip smakas, l.uiKesnis už tą. 
kurį Jurgis perdurė!

Dabar Lietuvoj kur tik pasi
suksi visur melagystė, visur 
nečistata. Ir šiokiadieniame 
gyvenime, ir aukštose užuovė- 

est jose, ir įstatymuose, ir visuose 
• galuose.
I 

uMiano dėdė Zidorius, kursi Išleidžiama įstatymas, kad 
buvo labai mokytas dvasiškuo- j šventadieniais karčiamose ne- 
se dalykuose, taip išaiškino: jei‘galima pardavinėti alaus ir šna- 
vokietį apgausi, tai ne tik ne- Į h’ės. O kas dedas Kaune, pacio- 
sugriešysi, bet dar 3 dienas at-’k visokių viršenybių panosėj?

Buvo tokia k arčiam a Kaune, 
“Velnių maras” vadinama. Sa
ko, kai kurie Seimo atstovai 
tenai šeimininkų teisėmis nau-

Ir po teisybei: kaip gi aš vo
kiečiui duosiu 
pats noriu!

iną, jeigu aš
ip gi aš ne-. . K

slėpsiu nuo jo turto gabalėlio, j dujos... Nori kas vyno išgerti 
kaip gi aš jam nemeluosiu, jei- uždraustą dieną — prašo “Sit- 

ro,*, vadinas, tokio pasaldinto 
skystimėlio. O atneš “Sitro” 
butely—vyno! Nori kas snapso 

prašo selterio, ir gauna sel
terio butely snapsą! 
.naras,” prisisiplėšęs 
nepanorėjo

V. M. STULPINAS 
&C0.

Atstovauja vigas Laivų Linijas 
hsĮA 1UR SOpO^BAJBĮ BponpJBJ 

laivų, ir ant visų laivų plau
kiančių tiesiog

Į KLAIPĖDĄ
Žemos kainos, geriausias patar

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

Rašykit arba kreipkitės pas:

V. M. STULPINAS
& CO.

3255 So. Halsted Street 
Chicago, III.
Y ardu 6062

— Notary Public —

ATYDAI ŠEIMININKU}!’!4

KLAIPĖDA!

KETVIRTAS! KETVIRTAS!

LIEPOS-JULY 1S DIENį, 1927

Peoples Furniture Co
Ką akimis Žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti

$196TuristineTuristine III kl. .. $117

Kainos stačiai Į Klaipėdą:
Trečia kliasa ....... $107

901 We«t 33rd St., Chicago, III. 
1112 Weat 35th St., Chicago, III. 
841 West 33rd St., Chicago, UI.
809 VVest 35th St., Chicago, III. 
1723 We«t 47th St., Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.
726 VVest 18th St., Chicago,' III. 
3255 So. Halsted St., Chicago, III. 
3252 So. Halsted St., Chicago, III.
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

Ekskursijas ant šio laivo rengia
Rytuose: Petras Baltuška, Vakaruose:

6 East Market St., 
Wilkes Barre, Pa.

JI S^J VIETOS AGENTAS:
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS

PARŪPINS POPIERAS IK PAŠA
UŽSAKYS VILTA ANT LAIVO

NURODYS KELIA Į LIETUVĄ

' Į KLAIPĖDA!
Paskutine prorja lietuviams

Važiuot šią vasara tiesiai į Klaipėdą tuo pačiu laivu;

Po Velykų Galutinas Išpardavimas
štai yra kai kurie specialai dėl šio išpardavimo

Varnišis galionui ........        $1
Sieninė .pupiera ................................................. 6c roleliui ir augščiau
Grynas Linseed Oil galionui .............................................   $1
Alyvas White Lead ................   $12.75 už 100 svarų

Visas ta voras garantuoths 
Specialiai tiktai šiam mėnesiui

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

SAMUEL HELMAN
Pardavinėtojai

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

H 

N

M
H

4177-83 Archer Avė
Lafayette 3171 
M. KEZES, Vedėjas

1922-32 So. Halsted St, 
Canal 6982 

J. NAKROŠIS, Vedėjas

šią vasarą ii plaukimas
IŠ AMERIKOS NEW YORKO

Stačiai j

LIETUVOS KLAIPĖDĄ
Baltike—Amerikos Linijos

LAIVU “LITUANIA
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Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietinį agentą:

Paul Baltutis & Co.
Central M f g. Diat. Bank 
Jno P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Milaslewic.
Naujienos
Frank L. Savickas
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank
J. J. Zolp

BALTIC AMERICA LINE, 120 N. LaSalle St., Chicago, III.

ima?
Ir vokiečiams užplūdus visi 

pasidarėm melagiais, tarytum 
iau toks musų apsiginimas bu
tų!

‘Velnių 
pinigų, 

mokesčių mokėti, 
užsidarė, bet tokių pat daiktų 
galima matyti ir dabar esamo
se kitose karčiamose! Taip 
dedas' viršenybės panosėj, o ši, 
matyti, perdaug storais akilio- 
riais apsikrovus, nemato! Kam 
leisti istatvmus, kurių nevyk
do. O jei įstatymas nėra iš
mintingas, kodėl jo neatšauk
ti?

Arba miestely NN. buvo ma
no prietelis, aukso dalykų krau
tuvę turėjo. Ateina int jį 
toks guzikuotas- ponas, išsiren
ka gražinusį žiedą, vertą 1000 
litų, prašo suvinioti, ir moka... 
59 litų.

Pone, tas žiedas kaštuoja

Naujienos”, 
1739 So. Halsted St 

Chicago, Illinois.

Kainos į Klaipėdą ir atgal: 
Trečia kliasa ....  $181
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be 
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—Aš imu jį už 50! — atrė
žė guzikuočius.

—Ale aš pats už jį mokėjau 
950 litfU, šit fabriko sąskaita,...

beveik verkšleną prietefts.
—Aš tamistai paskutinį kar

ią sakau, kad aš jį imu už 50 
litų! - 
renkė 

duris.
Vėliau mano prietelis skun

dėsi, kad jis butų geriau tam 
guzikuočiui du tokiu žiedu už 
'20 centų atidavęs, tokių 
nuostolių jisai turėjo, židdo už 
50 litų nepardavęs!

—Reikėjo gi skųstis! aš 
nusistebėjau. ,

- Kaip gi čia kam pasiskųsi, 
tokie ponai tokius daiktus 
liudininkų perka! — litid- 
pratarė prietelis, per,to po- 
malonę sukankrutavęs...

Kauno mieštas nuo senų lai
kų turėjo skerdyklas. Skerdyk
los pamažėli buvo tvarkomos ir 
dabar jau gana padoriai atro
dė. Bet šit vienas- toks^ biz- 
nieriukas, iš tųjų kompanijos, 
kurie j Seimą eina ųžmurotu 
sąrašu, pasistatė savo skerdyk
las. Tuo tarpu vokiečiai užda
ro ,sieną, nebeįleidžia gyvulių 
iš Lietuvos įvežti, neleidžia nei 
papiautų vežti per savo žemę. 
Ir tasai biznieriukas su savo 
skerdykla darbo pritrūksta. 
Valdžia, susidarius tokiai pa
dėčiai, uždaro miesto gyvulių 
skerdyklas ir pataria skersti 
pas tą biznieriuką! Nukenčih 
miestas, nukenčia biednieji gy
ventojai, nes miesto skerdyklų 
uždarymas pabrangina mėsą, 
nukenčia gaspadoriai vieno 
nk rinko naudai!

Lietuvos bankas skolina 
nigus kitiems 
lyginamai, ne 
centus, o Šie 
tuos pinigus 
didžiausius procentus. Vadi
nas, vėliai smulkiems} ’ biznie- 
riukams duoda pelnytis už sve
timus pinigus!

Surenkami pinigai iš visų pi
liečių, visi, kaip įstatymuos 
pasakyta, moka vienodus mo
kesčius, o kpi duodama pašai-

pi- 
pa-bankams už, 

taip didelius p.ro- 
bankai skolina

piliečiams — už

Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 
setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

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

namesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavau.
Lengvus mėnesiniai išmokėjimai
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pos ar paskolos, tai vis val
džios partijos žmonėms duoda
ma nelygi pirmenybė.

Tokios pušies teisybė dedasi 
musų, taip sakant, aukštybėse. 
Kokia teisybė dedas- žemesnėse 
vietose, žino kiekvienas gaspa- 
dorių, kuriam teko šiokį ar to
kį reikalėlį turėti kurioj nors 
įstaigoje, — nereikia čia dau
giau nė minėti.

Neteisybės šmėkla pasikorė 
ties nelaiminga Lietuva, ties 
vargo žmonėmis artojais! 
Visur tiktai rūpinamas kaip 
nors svetima sąskaita, sveti
mu darbu pasipelnyti, visur 
stengiamasi įstatymą apsunk
ti! O ir įstatymai, atrodo, lyg 
tyčia taip' rašoma, kad jie bu
tų galima lengvai sukinėti ir 
vilko ir* ožio naudai!

Nežinau, kas yra tiesa! — 
tarė Pilotas ir nuplovė rankas, 
Kristų mirčia atiduodamas.

Nežinau, nesu matęs-, kas 
yra tiesa! — sako musų tėvy
nės Pilotai, atiduodami įstaty
mus. kad juos atžagarius jo
dinėtų musų diėnų Farizėjai! 

. Ir miestų karčiamos skam
ba ir dūzgia, įstatymų jodine- 
tojai turtus krauna ir užsienio 
bankuose laiko, o tau, gaspa- 
doriau kieto vargo gaspado- 
rystė vis .sunkesnė ir 
nė!-

Yra toksai kraštas, 
dėl i kalnai aukščiau 
auga. Ir tenai gyvena 
tokie biedni. Jie nei 
centrų, nei makabilių
Vaikšto pėsti, o sunkius daik
tus vežioja dideliais mediniais 
ratais (ašys, tekiniai — vis
kas iš mediio, be geležės), ku
riuos sunkiai velka du nusi
minusiu šaltakraųju jaučiu.

Kai tokie ratai važiuoja ant 
kalno ar pakalnėn, tai jie taip 
girgžda, kad atrodo, tarytum 
visos parapijos šunes uodego
mis grajina.

—Geras žmogau! — sakau aš 
kartą kaukaziečiui, tokių ratų 
šeimininkui: patepk ratus—
tai ir negirgždės!

— Mes — ne vagys, kad pa
teptais ratais patylomis važi- 
nėtumem! — .atrėžė pasidi
džiuodamas kaukazietis.

sunkes-

kur di- 
debesų 

žmonės, 
dvarų 

neturi.
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BiednaN, pamaniau tuomet, I 
žmogus. Jis nežino, kad ir do
ras žmogus gali ratus tepti! 
O kaukaziečiai — dori žmonės: 
greičiau jis tau *už menką ne
teisybę peilį į šoną įvarys, ne
gu pats prisidės prie neteisy
bės.

Mes gi lietuviai sakome: ne
patepęs nevažiuosi! 
manome, kad tai yra 
kad kitokios teisybės 
negali.

Nepatepta nevaftiuosli! 
tojame mes kasdieną ir 
jam biesas žino apie ką, 
ne apie ratus!

O mes lietuviai turime 
daiktų, kurių knukąziečiai ne
turi: ir dvaru centru, ir ma- 
kabilių, ir guzikuočių, ir tara-

Ir visi 
teisybė, 
ir būti

kar- 
misli- 
tik (ai

tokių

Bft jeigu mes ir toliau gy
vensime tais pačiais pamatais, 
•kaip patarlė sako: nepatepęs 
— nevažiuosi! — tai kokių da
lykų apie mus pramanys? Ir 
ar mes visuomet galėsime šauk
ti, kad tai yra pramanyta 
teisybė?...

Kas tuomet benorės su 
mis kalbėti, kokį reikalą 
rėti, mums ką parduoti, ką iŠ 
musų pirkti? Kas mums beti
kės? Kaip mes begyvensim?

Pfu — gėda!

nc-
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tu
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Valandų valandas visokiais keliais
--ir visuomet Patogiai!
Moksliniai nubalaąsuotas — eina smarkiai 
bile kokiais. keliais — viršus remiasi ant 
“chrome vanadium”, 88% plieninių springsų, 
ilgų kaip “wheelbase’— Puikiausis Chevrolet 
suteikia stebėtiną patogumą važiavime, koks 
yra gaunamas nuo automobilių pigesnėmis 
kainomis. Prie kiekvienoxgreitesnio važiavi
mo, visai atidarytu “throttle”, važiuoja ke
liu su tikrumu ir malonumu — ir kelio nely
gumai yra visai nejaučiami prie jo gero vei
kimo. Toks yra jo veikimas, kuri jums tikrai 
patiks.
Atsilankykit šiandie ir apžiurėkit patys gra
žumą naujo Chevrolet. Važiuokit su juo ir 
gaukit tikrą jėgą veikimo.

» ' ” * ■ K.

Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet iųs atsilankysit pas 
mus ar pas kitus Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo.

The Coach 

*595

kalifui Q>cvrotaDelivcred Pricea

Atlankykit arčiausj Chevrolet Vertelgą
WEST 

Ray O’Connell Motor Company 
4625 W. Madisęn Street

S82k5?.»525 
Sį. ... *625 

*695 
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SOUTH
Orme Bros. & Sheets Motor Co. 

6522 <Cottage Grove Avenue
Superior Motor Sales 
6943 S. Halsted Street

S. & M. Chevrolet Company 
8622 Commercial Avenue
Vanderploeg & Rietveld
South Holland, lUfnois

Warme Motors, Ine.
Chicago Heights, Illinois

Young & Hoffman 
1709-11 W. 95th Street

Argo Motor Co. 
7410 Archer Avė.
Summit, Illinois

Ashland Avenue Motor Sales 
5436-42 S. Ashland Avė.

Barron Mauloff Chev. Sales 
2339-43 West lllth St.

Bauman Chevrolet Sales 
3516-20 Archer Avė.

Caley Brothrs 
10688 S. Michigan Avenue

Pranešu, tavorščiai, kad mes 
turėsime pikniką 19 dieną, to
je pačioje vietoje, kaip ir pir
miau, ir programas bus maž
daug Šit koks:

Visi tavorščiai sulenda per 
tvoras, ir paima “eye opener.”

1. Drulis paoškina, ko mes 
čia atvažiavom.

2. Kranklių koras dainuoja
“Lai gyvuoja kumelizmas.”

3. Zoltis, aišikna, koks* skir
tumas tarp mulo ir munšaino.

4. Eina visi prie baro.
5. Zlotų kolektavimas. 
Pertrauka iki 9 v. vakaro.
(i. Tavorščius ir tavorškas 

sužadina daržo prižiūrėtojas.
Mulo gėrimo kontestasl 
Dresių kėlimo kontestas.
Snukių daužymo konteš-

S

tas.
10

į kavinę.
P. S. šiuAie piknike galit 

daryt su kuo norit ir ką norit. 
Komitetas porų neskiria ir ne
atsako »nei už vieną gyvnašlę 
ar pačią.

Atsivežkit visi mulo, nes ga
li pritrukti.

Kviečia
Pikniko Komishriat.

Policeiskiai vedžioja visus

F. L. Crawford Motor Sales 
9321 Cottage Grove Avė.

Ducy Chevrolet Co.< 
4741 Cottage Grove Co.

Spooner Motor Sales 
Harvey, Illinois

McManus Motor Sales 
6711 S. VVestern Avė.

I
Michigan Avė. Chevrolet Co.

2234 S. Michigan Avenue
Nieburger Chevrolet Company 

7744 Stony Island Avenue
A. J. Oosterbeek Motor Co. 

7541 S. Halsted Street

NORTH
Milwaukee Avė. Motor Sales 

2504 Mihvaukee Avenue

Nelson Chevrolet Sales 
812 Diversey Parkvvay

Nickey Auto Sales 
5010 Irving Park Blvd.

Ross Chevrolet Sales
1832 W. Irving Purk Blvd.

Šeštadienis, Birželio 18 ’27
fzvoAėikų garbintojai.

Matu.škos Rasejos izvošČikai 
bolševikams yra taip brangus 
Rusijos fypai, kad jie patys pa
sisavino tų izvoščikų tipą ir da
bar koliojasi laikraščiuose kaip 
tikrų tikriausi izvoščikai ant 
Piterio Fontankos.

Apie veik visus bolševikų ir 
klerikalų rašytojus galima pa
sakyti tik: “Rašo, kaip pabė
gę iš Jieprofnamio.”

O dabar valgykite, gerkite ir 
linksminkitės, nes rvtoj gali ir

I

prieš visą tai įvesti proliibiciją.

- Tėvas: — Matai, vaikuti, ne
gerk niekuomet tiek, kiek ne
pakeli, kad vietop dviejų, ku
rie anakur sėdi, nepasirodytų 
tau keturi....

Sūnūs: Bet. ten, tėte, tik
vienas žmogus tesėdi.

Armėnas:—Įspėk tamsta mį
slę: iš viršaus gazas — viduje 
cholera,

—Sunku įspėti -r atsako už- 
klaustąsis.

— Visai lengva: tai mano žmo
na gaziniuose rūbuose.

RooseveĮt Motor Sales 
3838 RooseveĮt Road

R. A N. Motor Sales 
6827 Ogden Avenue, Berwyn

Wpst Auto Sales 
2632 W. Washington Blvd.

George W. Durst Chev. Co.
741 W. Jackson Blvd.

Fivek’s Sales A Service
2546 S. Turuner Avenue

Keenan Motor Sales 
Cicero, UI.

King Motor Sales 
Mąywood, Illinois

I/ewis Auto Sales 
3838 Ogden Avenue


