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Baisi traukinio nelai
mė Alpuose

Lietuvaitė, Ziegfield Follies primadona

Patrempta Italijos spauda 
skundžiasi T autų Lygai 

- t

Illinois kasyklų savininkai žada 
nenusileisi streikininkams

Didelė traukinio nelaimė 
Alpų kalnuose

Kalnų traukiniui nuvirtus pa
kalnėn. 20 žmonių užmušta, 
kiti sužeisti

CHAMONIX, Franctja, rugp. 
26. — Baisi nelaimė vakar at
sitiko čia Alpų kalnuose. 
Krumplinio kalnų geležinkelio 
traukinys, leisdamasis žemyn 
nuo Monblano, netoli nuo Mon- 
tenvers ištruko iš bėgių ir nu
virto 100 pėdų žemyn į pakal
nę. Traukiniu važiavo įvairių 
kraštų turistai, viso šešios de
šimtys žmonių, vyrų ir moterų, 
dvidešimt jų buvo vietoj už
mušti, visi kiti sužeisti, dau
giausiai pavojingai. Tarp sužei- 
štu buvo trys amerikietės, Mrą. 
1. Newton Perry ir jos dvi jau
nos dukterys, iš Ghicagoe.

Visi sužeistieji pargabenti į 
Chamonix ir padėti ligoninėj.

(j žmonės užmušti Afri
kos deimantų kasyklose

CAPE‘T()WN, Pietų Afrika, 
rugp. 26. — Lichtenburgo dei
mantų kasyklų laukuose Gras- 
fonteine praeitą sekmadienį ki
lo didelių neramumų tarp dei
mantų kasėjų ir čiabuvių afri
kiečių. Neramumai tęsėsi per 
keturias dienas ir susikirtimuo
se buvo šeši žmonės užmušti. 
Policijai pagaliau pavyko riau
šes numalšinti. Apie du šimtai 
afrikiečiu areštuota. c

Lietuvių vaikutis' trau
kinio užmuštas

MICHIGAN CITY, Tnd., rug- 
piučio 26. — Pasažierinis Mi- 
chigan Central traukinys vakar 
čia suvažinėjo vietos lietuvių 
vaiką, Dominiką Šukį, 5 metų 
amžiaus. Vaikutis žaidė gele
žinkely su dviem savo šunim 
ir pakliuvo po traukiniu. Vai
kučio galva buvo visai nu
traukta.

WICHITA, Kas., rugp. 26.— 
Farmerys W. Munson apskun
dė National Air Transit kompa
niją, reikalaudamas $10,502.15 
atlyginimo. Farmerys sako, kad 
tos kompanijos aeroplanas pa
baidęs jo arklį, kuriuo jis va
žiavęs, ir jis buvęs sužeistas.

• LINCOLN, UI., rugp. 26. — 
Automobilis užgavo ir užmušė 
dešimties metų vaiką Donaldą 
Henry.

STONY BROOK, N. Y., rug- 
piuČio 26.—Kunigas F. Meyer, 
londonietis, apgailestauja, kad 
moterys “vis mažiau Ir ma
žiau drapanų dėvi.”

STOKHOLMAS, Švedija, rug- 
piučio 26.— Viena švedų deg
tukų kompanija rengiasi netru
kus atidaryti savo degtukų 
fabriką Portugalų kolonijoje 
Makao, prieš Honkongą, Ki
nuose. •

Patrempta Italu sapuda 
"skundžias T. Sąjungai
GENEVA, Šveicarija, rugp. 

26. — Penkių Italijos didžiau
sių, fašistų valdžios patremptų, 
laikraščių atstovai įteikė Tau
tų Sąjungai protestą dėl smau
gimo nefašistinės spaudos Ita
lijoje. Jie prašo Sąjungos sek
retorių Drummondą tą protes
tą pristatyti laikomai dabar 
Genevoje tarptautinei spaudos 
konferencijai.

Proteste pareiškiama, kad 
cenzūra laikraščiams taikos 
metu esąs vienas didžiausių pa
vojų tarptautiniam susiprati
mui.

Protestą yra pasirašę parla
mento atstovai Treves, Cianca 
ir Turati ir du redaktoriai, Ne- 
nni, pirmiau buvęs Mussolinio 
draugas, ir Schiavetti. Jų at
stovaujami laikraščiai yra: II 
Mondo, fašistų užmušto buvu
sio ministerio Amendolos orga
nas; Giustizia, buvusio parla
mento nario Giacomo Matteot- 
ti, irgi Mussolinio pasiųstų 
galvažudžių paskersto, laikraš
tis; Voce Republicana,’ vienin
telis dabar respublikininkų 
laikraštis Italijoje; Avanti, 
svarbiausias socialistų laikraš
tis, ir La Critica Sociala, kurį 
redagavo senas Italijos socialis
tų vadas ir parlamento atsto
vas Turati. Turati nesenai bu
vo priverstas slapta bėgti iš 
Italijos.
Prieš valdžios žinių monopoli

zavimą
GENEVA, Šveicarija, rugp. 

26.—Tarptautinė spaudos kon
ferencija kaip vienu balsu priė
mė rezoliuciją, kad visokios rų- 
šies valdžios žinios turi būt 
laisvos nuo nuosavybės teisių 
ar kurių kitų suvaržymų, ne
leidžiančių naudotis jomis bet 
kuriai žinių agentūrai, laikraš
čiui ar žurnalistui.

Užgriuvo šulinys, palai
dojęs 40 pėdų gilu

moj darbininką
WORCESTER, Mass., rugp- 

26. — šulinio sienoms išgriu
vus, vakar, apie 7 valandą va
karo, buvo užbertas dirbęs apa
čioje, 40 pėdų gilumo, darbinin
kas Fred Lenneau. Griuvėsiai 
jo neprislėgė ir jis tebėra gy
vas, tik darosi stoka oro kvė
puoti. Devyniasdešimt darbi
ninkų visą naktį ir šiandie dir
ba be atlaidos atkasti šulinį ir 
užbertąjį išimti.

Airijoj įvyks nauji sei
mo rinkimai

DUBLINAS, Laisvoji Airių 
Valstybė, rugp. 26. —: Valsty
bės prezidentas Cosgrave pa
skelbė, kad parlamentas busiąs 
tuojau paleistas ir nauji visuo
tiniai rinkimai įvyks rugsėjo 
mėnesio 15 dieną. Kandidatų 
nominavimai įvyks rugsėjo 3.

Illinois kasyklų savininkai1 
nutarė nepasiduoti

ST. LOU1S, Mo., rugp. 26. - 
Minkštosios anglies kasyklų sa
vininkai, priklausą Illinois Coal 
Operators asociacijos, laikė čia 
savo konferenciją ir nutarė ne
nusileisti streikuojantiems ang
liakasiams ir neatnaujinti 
Jacksonvillės sutarties, kuri pa
sibaigė šių metų balandžio 1 
dieną.

Asbciacijos pirmininkas Rice 
Miller, pirmininkavęs konferen
cijai, pasakė/ kad iš 75,000 an
gliakasių Illinois kasyklų dis- 
trikte, šiuo tarpu dirbą tik apie 
2,900. Jie dirbą mažose kasyk
lose, kurių savininkai sutikę 
mokėti ir toliau Jacksonvillės 
sutarties algas. Didžiuliai ka
syklų savininkai negalį mokėti 
tokios algos, kokios angliaka
siai reikalaują, nes jiems da
rą didelę konkurenciją neliniji
nė*; kasyklos, kur algos esą mo
kamos daug mažesnės.

Asociacija nutarė pradėti 
kampaniją spaudoj ir tuo budu 
įtikinti angliakasius, kad ka
syklų savininkai turėtų nuosto
lių, jei mokėtų jiems senąsias 
algas.

Pekinas ruošiasi pulti 
“krikščioniy” generolą
PEKINAS, Kinai, rugp. 26. 

— Šiauriečių generolo Sun ču- 
anfano armijai puolant Nanki- 
ną, Pekino valdžia davė įsaky
mą pradėti kampaniją prieš 
“krikščionių” generolą Feng 
Juhsianą, išvyti jį iš Honano 
provincijos ir užkirsti kelią jo 
.kampanijai prieš Pekiną.

Į Tai Juanfu, Šansi provinci
jos sostinę, vakar atvyko Peki
no pasiųsta tam tikra delegaci
ja kalbinti gubernatorių Jen 
Sišaną, kad jis atsimestų nuo 
Kuomintango (nacionalistų 
partijos), susidėtų su Pekino 
diktatorium čang Tsoiinu rr 
padėtų pastarajam sunaikinti 
generolą Feng Juhsianą. Man- 
džurijos ir šantungo armijos 
taipjau eis prieš “krikščionių”
generolą.

Nacional’stų radikalinė ir 
nuosaikioji l’akcijos padarė 
tarp savęs kompromiso sutar
tį, kuiia aHdvi sujungtomis 
jėgomis stengsis ginti Nankiną.

Šiauriečiai puola Nankiną
ŠANCHAJUS^ Kinai, rugp. 

26. — šiaurės Kinų kariuome
nė, stipriai apšaudoma, šiandie 
dviejose vielose persikėlė per 
Jangtse upę Nankinui pulti. 
Gauti iš Nankino pranešimai, 
sako, kad laikinai šiauriečiai 
buvę atmušti.

šiauriečių žvalgai sugebėjo 
dviejose vietose atkirsti šan- 
chajaus-Nankino geležinkelį 
tikslu užkirsti kelią pietiečių 
(nacionalistų) kariuomenei
trauktis į Šanchajų. Vienas 
traukinys buvo sudaužytas, ir 
dvidešimt žmonių buvo sužeis
ta.

Keturi asmenys trauki
nio užmušti

GREENVILLE, Miss., rugp. 
26. — Yazzo and Mississippi 
Valley pasažieriniam traukiniui 
užgavus skerskely automobilį, 
buvo užmušti F. Mallory, jo 
žmona ir dvejetas jų vaikų, vi
si iš Union Church, Miss.

DETROIT, Mich., rugp. 26.— 
Automobilių kolizijoje buvo už
muštas David Osborn, 23 metų 
amžiaus, turtingas clėvelandie- 
tis

■ Pacific and Atlantic Photo!
P-LĖ ELENA BRADUNIUTĖ

Newarko, N. J., lietuvaitė, Nevv Yorko teatrininko Florenzo 
Ziegfkldo angažuota dvejiems metams kaip vyriausia solo šo
kėja jo pagarsėjusiuose “Ziegfield Follies” vaidinimuose, ku
riems renkamos tik gražiausios ir grakščiausios mergaitės. 
F-ič Elena Braduniutė ji eina vardu Heleri Bro\vn — nese

nai debiutavo Bostonv, ir to miesto teatrų kritikai gražiausiai 
apie ją ir jes'-mettą atsiliepė/ Boston Globė laikraščio kritikas 
buvo taip sužavėtas, kad tvirtino, jogei p-le Braduniutė esanti 
“tokia puiki grožės ir gracijos kombinacija, kokią estrada yra 
kada regėjus.” P-lė Braduniutė yra^ar jauna, 18 metų mer
gaitė, ir pirmiau dažnai dalyvaudavo lietuvių parengimuose.

Japoinj karo laivų kolizijo
se žuvo 119 žmonių

TOKIO, Japonija, rugp. 26. 
— Oficialiai paskelbtomis šian
die žiniomis, per įvykusias pra
eito trečiadienio naktį dvi Ja
ponijos karo laivų kolizijas žu
vo viso 119 žmonių, tarp Jų 
vienuolika oficierų ir 108 jū
reiviai.

žuvusiųjų tik vieno kūnas 
tebuvo surastas. Laivų kolizijos 
įvykusios dėl tamsumo ir tirš
tos miglos.

MOTERIŠKĖ UŽMUŠTA AU
TOMOBILIŲ KOLIZIJOJE

MICHIGAN CITY, Ind., rug
pjūčio 26. — Dunes vieškely, 
netoli nuo čia, susiduri du au
tomobiliai, ir viena moteriškė, 
Mrs. May Hanley iš Hunting- 
ton, W. Va., buvo užmušta. 
Antru automobiliu važiavusis 
T. W- I-aue, chicagietls, tapo 
areštuotas kaip katastrofos 
kaltininkas, nes, policija sako, 
jis važiavęs visai girtas 
būdamas.

Chicagai ir p.pielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis,, 
daugiausiai rytų vėjas.

Sekmadienį — didėjąs debe- 
siuotumas ir truputį šilčiau.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 57° ir 70° F.

šiandie saulė teka 6:09, lei
džiasi 7:34. Mėnuo leidžiasi 
8; 19 vakaro.

10 žmonių žuvo per dide
les audras jūrėse

BOSTON, Mass., rugp. 26.'- 
Per smarkias vėsulas, kurios 
siautė Atlanto pakraščiuose 
nuo Cape Cod iki Newfound- 
lando, kaip pranešimai rodo, 
jūrėse ir sausumoj buvo pada
ryta didelės pragaišties. Kiek 
dabar žinoma, jūrėse Žuvo de
šimt žvejų, o keturių dar pasi- 

Igendama. Keletas mažesnių lai
vų ir jachtų sudužo. Labai nu
kentėjo Nova Scotia, kur pada
ryta žala siekia daugiau kaip 
milioną dolerių.

Du užsimušė aeroplanui 
nukritus žemėn

INDIANAPOLIS, Ind., rugp. 
,26. — Aeroplanui nukritus že
mėn iš 1,000 pėdų aukštumos, 
užsimušė lakūnas serž. Ralph 
Gordon ir jo pasažierlus p-lė 
Vivian Jacksoniutė iš Indiana- 
polio. Manoma, kad nelaimė 
atsitiko dėl pristigimo gazolino.

ROMA, Italija, rugp. 26. — 
Popiužius Pijus šiandie priėmė 
Liberijos prezidentą Charlesą 
Kingą ir prisegė jam aukso 
medalį.

LINČIAVO NEGRĄ

WILM0T, Ark., rugp. 26. — 
Minia baltųjų smurtu išveržė 
iš policijos rankų jauną negrą, 
Winstoną Pounds, išvilko už 
miestelio ir linčiavo — pakorė 
ir jo kūną sušaudė. Negras bu
vo įtartas dėl užpuolimo baltos 
moteriškės.

HAVANA, Kuba, rugp. 26.— 
Vyriausybė suėmė keletą asme
nų, įtariamų dėl slapto gabeni
mo svetimšalių į Jungtines 
Valstybes.

Meksika uždarė duris 
Amerikos filmoms

WASHINGTONAS, rugp. 26. 
— Pašto departamentui prane
šta, kad Meksikos vyriausybė 
uždarė duris devyniolikai Ame
rikos krutamu jų paveikslų 
kompanijų ir užgynė komuni
kaciją paštu su jomis.

Nors Meksikos vyriausybė 
nepaduoda priežasties, kodėl ji 
užgynė įgabenti tų kompanijų 
filmas į Meksiką, manoma te- 
čiau, kad jos užgavo Meksikos 
valdžią ir žmones, savo filmose 
vaizduodamos meksikiečius pa
prastai kaip banditus ir iš vi
so kaip negerus žmones.

Čechy fašistai kelia riau
šes dėl Gaidos

VIENNA, Austrija, rugp. 26. 
— Č.echų fašistai Prahoj, <5e- 
choslovakijos sostinėj, vakar 
kėlė riaušių, reikalaudami, kad 
vyriausybė paleistų iš arešto 
generolą Gaidą, būvusį genera
linio štabo viršininką ir čečhų 
fašistų lyderį.

Susirinkus fašistų govėda, 
pirma kėlė trųkšmo ties užsie
nio reikalų ministerio Benešo 
laikraščio Česke Slovo redakci
ja, paskui ties policijos centru 
Vaslavo Aikštėje. čia tarp 
riaušininkų ir policijos įvyko 
muštynių, pasibaigusių fašistų 
išvaikymu. Keletas riaušininkų 
jų tarpe ir fašistų laikraščio 
redaktorius Iloštai, buvo areš
tuoti.

Žemės drebėjimas San
ta Barbaroj

SANTA BARBARA, Cal, 
rugp. 26. — Anksti šį rytą či° 
ir apielinkėj buvo per du karti' 
jausti stiprus žemės supurty- 
mai. Ar padaryta kur žalos, 
žinių nėra, bet žmonės buvo 
labai išgąsdinti.

Graikai atmetė Ranga 
loso-Serbų konvenciją
ATĖNAI, Graikija, rugp. 26. 

— Graikų parlamentas šiandie 
kaip vienu balsu atmetė Graiki
jos-Jugoslavijos konvenciją, 
padarytą gen. Pangaloso dikta- 
toriavimo metu.

Užsienio ministeris Micha- 
lokopulos šiandie iškeliauja J 
Genevą paaiškinti sutarties at
metimo priežastį, o kartu ir 
pareikšti Graikijos norą iš nau
jo pradėti derybas dėl preKy- 
bos sutarties su Jugoslavais.

PATARNAVIMAS
PATOGUMAS
SAUGUMAS

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

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

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galinta atlikti reikalui* dienon’vakarai* 
ir sekmadieniais Ir, taipgi per skyrius ir paštą iš kitų 
miestų

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. U5th Street 
TUPIKAIČIO APTIEKA. 527 W. 120th St. 
RAKO APTIEKA, 231R IVest 69th Street

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Lietuvos žinios,
VALDININKŲ SAUVALĖ
TELŠIAI. — Liepos 9 d. Tel

šių žemės tvarkytojo pad. at
vykęs j naujakurės Greivienės, 
Gilioginin, Rietavo valsč. su 
policininku ir trimis vyrais, 
ėmė “tvarkyti” ūkį: plėšti sto
gą, ir nesant savininkei namie, 

i versti duris ir langus ir vežti 
baldus. Bet Greivienės duktė, 
turinti vos 8 dienų kūdikį, pra
dėjo prašyti — paliko.

Bet liepos 11 d. ponai vėl ė- 
mėsi “darbo”. Tik šį kartą naš
lę “bobą” pavyko sutaikyti su 
dvarininku Kovechiu tokiomis 
sąlygomis, kad ši per 7 dienas 
apsiima išvykti.

Naujakuriai, žinodami, kad 
liepos 17 d. Telšiuose bus mi- 
nisteris, su skundais skubėjo į 
jį. Padavė — laukia. Bijo ar 
visų tas pats likimas nelies.

NUGYDĖ
PUŠALOTAS. — Liepos 8 d. 

mirė pilietė špilaitė Barbora 22 
metų iš Pušaloto miesto. Pasi
jutusi nėščia, nuėjo pas pil. 
Rutkauskienę “išsigydyti”. Bet, 
matyt, tai nepavyko, nes nu
vežta ligoninėn mirė. Kalbama, 
kad jau antra mirties priežas
tis nuo jos “gydymo”. Vasario 
mėn. mirė viena mergaitė taip
gi iš jos “gydymo”. Rutkaus
kienė patalpinta kalėj iman.

PRIGĖRĖ ARKLIAI
MERKINĖS klebono bernas 

liepos 13 d. plaudamas šieną 
mašina įvažiavo į upę. Prigėrė 
arkliai ir pats vos liko gyvas, 
labai sužeistas. Mašina apdau
žyta. /

SUĖMĖ KOMUNISTŲ AGITA
TORIUS.

ŠIAULIAI. — šiomis dieno
mis Šiauliuose kriminalinė po
licija suėmė beplatinant naktį 
komunistų proklamacijas kelio- 
liką žydų. Pas juos rasta 250 
egzempliorių proklamacijų. Visi 
agitatoriai uždaryti Šiaulių ka
lėjime.

ŠANSAS ŠALIAPINUI AT
GAUTI SAVO TITULĄ

MASKVA, rugp! 26. — Pra
neša, kad sovietų švietimo ko
misariatas nutaręs duoti gar
siam dainininkui šaliapinui dar 
progos atgauti savo “liaudies 
artisto” titulą. Titulą atgauti 
jis galėtų, jei grįžtų į Rusiją 
ir dainuotų rusų darbininkams.
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AR JUS BUSIT VADOVU, 
Ar Tik Viena, iš Minios?

Metropolitan išhtvinimas pagelbės jums tapti vienu 
iš vadovu. šiandieniniai vadovai biznyje ir profesijoj, tik 
kdi metai atgal, buvo jauni vyrai, kurie žinojo* kad ^pe
čio lis prisirengimas užtikrina pasisekimų.

The Metropolitan Business College jau virš penkias 
dešimtis metų prirengia jaunus žmones j biznio vietas. 
Seniau užbaigę Šią mokyklų šiandie yra vadovai biznyje.

Ateities vadovai bus jauni vyrai ir jaunos merginos, 
karte Įvertina ir praktikuoja principus vadovavimo ir įsi
gyja tinkamą pisirengimą dėl savo parinkto užsiėmimo.

Kaipo pirmą žingsnį į vadovavimą, mes patariame' 
jums atsišaukti pas mus asmeniškai dėl pasikalbėjimo, ar
ba atsiųsime knygutę dėl pilnų informacijų.

Jungtinių Valstijų ApŠvietos Biuro pasku
tinis raportas rodo, kad daug daugiau mo
kinių lankė Metropolitan, negu kitas pa
našias mokyklas.

Rudeninis Terminas Atsidarys 
RUGPJŪČIO 29 IKI RUGSĖJO 6

Mokyklos valandos nuo 9 ryto iki 3 po piet.

ĮtORESPONOENCIJfeĮ

■ Indiana Hartor, Ind.
k • , t

P-ia Sidaugienė sugryžo iš 
Lietuvos rugp. 24 d. Jos pasi- 
tikiniui draugai gentys surengė 
jai “ptirty” prie 3902 Deador 
St. J. J. Bagdonas pasakė pra
kalbą, o p-ia Sidaugienė papa
sakojo savo įspūdžius iš Lietu
vos gyvenimo. Harboriečiai la
bai gražiai priėmė p-ią Sidau- 
gienę.

P-as Sidaugas yra senas biz
nierius ir savo draugiškumu, 
malonumu ir teisingu patarna
vimu užsipelnė visų musų mie
stelio lietuvių pagarbą.

— Ten Buvęs.

Pentwater, Mieli.

METROPOLITAN BUSINESS COLLEGE
Douglas Park College 

1110 S. Oakley Blvd. 
Seeley 0080

Oak Park 
137 Marion 

Village

Garfield Park College 
9 S. €rawford Avė.

Nevada 1637
(oi kg*
St., Oak Park
5880

> ■ ............... ........... “——————————
Ar turite vargo su akimis? Ar esate užganėdintas savo akiniais?

Jei taip yra, tai kode! nepasitarti m* specialistu su repu
tacija, patyrusiu, išsilavinusiu, kuris turi tinkamus įran
kius apžiūrėjimui ir kuris pritaikins jums tinkamus aki- 

1O nius, jei bus jums reikalingi. Kainuos jums mažiau, o už- 
ganėdinimas garantuotas. Akiniai $2.50 ir daugiau. Spc- 

cialis pasiūlymas per 30 dieną. Atsineškit šį skelbimą bus $2 pigiau.
DR. WL PAS, Pirmutinis Specialistas Regėjimo

Ofisas ir Lietuviška Aptieka 8180 Commercial Avė. Chicago, II.

Naujienų 192 num. tilpo. Se
nelio Sunaus korespondencija iš 
Scottville, Mich. \ Jis tiesą rašo 
apie slaptus agentus, kurie 
neva pagelbsti žmonėms pirkti 
ūkius, bet ištikrųjų pirkėjus 
tik nuskriaudžia — ir brangiau 
priseina užmokėti. Todėl ūkių 
pirkime visuomet reikia kreip
tis prie tikro ir užtikimo real- 
estate agento, kuris geriaus 
patarnaus.

Tik netiesą Senelio Sūnūs 
rašo, kad apie Pentwater buk 
esanti prastesnė žemė, negu 
pav. apie Scottville. Kaip kitur, 
taip ir čia yra ir geros, Ir pras
tos žemės. Ir čia yra pasitu
rinčių ir gražiai gyvenančių lie
tuvių ūkininkų, čia be to suva
žiuoja daug miestiečių vakaci- 
joms, iš ko ūkininkai irgi turi

Nelaimės kasyklose 
kovo mėnesyj

pelno.
Musų apielinkds agentu yra 

P. D. Andrekus, kuris parduo
da žemes ir kitose apielinktye. 
Jam sekas, nes čia nuolatos 
vis daugiau lietuvių apsigyve
na.

šiemet ukius pirko:
J. Bobibs — 80 akrų, D. Che- 

ney — 60 akr, K. Urbonas — 
80 ak., M. Buividas 56 a.,lj)Uvo minkšta ir 6,098 tonų kie-f 
Joe Ripkeviče — 120 ak., C. ' ta anglis. Iš tų 178 nelaimingų 
Margutis — 100 a., M. Kazlau- mįrįjų 139 buvo minkšto angliesį 
skus — 90 a., ir Gco. Jesutisi 
— 70 akrų.

Be to dar per Andrekų pirko' 
ukius: L. Dauginas 200 akrų 

Grand Rapids ir C. Barau-I 
176 a. ir P. L. Malukas,1 
a., ties Muskegon.

— Viską Žinąs.

Nelaiminguose atsitikimuose g 
anglies kasyklose Suv. Valsti- atmeta! 
jose kovo mėn. 1927 m. žuvo 178 
vyrai pasak Suv. Valstijų Kasy
klų Biuro statistikų. Anglies 
produkcija tame mėnesyje buvo 
66,279,000 tonų 60,181,000 tonų1

Palaikymui puikių 
plaukų naudok

RafJIes
Telcphone Hemlock 0066
DR. B, J. ROOTH
LIETUVIS DENT1STAS

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 5, 6 iki 8:30
7054 S. Western Avė.

ties

140

Dėkingas elgeta

Geraširdis ponas 
išmaldą elgetai:

Čia greta gyvena 
d vari n i kas, kuriam 
lauko darbininkai.

—Ačiū Tamstai už perspėji
mą.

duodamas

turtingas 
reikalingi

kasyklose ir 39 kietose. | .

Kovo 30 d. ekspliozijoj Lad-’f 
i ford Illinois valstijoj, 8 vyrai 
f žuvo. Tas buvo šių metų pir- 
i mas didysis nelaimingas atsiti
kimas. Kasyklų Biuro rekordai 
dėl 1927 m. pirmų trijų mėne-' 
šių parodo 561 nelaimingą atsi
tikimą anglies kasyklose sulygi
nus su 693 1926 m. (FLIS).

G E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

' PIKNIKAS IŠVAŽIAVIMAS
Rengiamas

Draugystės Atgimdęs lietuvių Tautos 
Vyrų ir Moterų 

Salaine darže, Justice Park, III.
Prieš Tautiškas kapines. Pradžia 10 vai. ryto 

Trekas stovės 3533 Wallace St.
Gerbiami lietuviai: Šiuomi užkviečiame senus ir jaunus 
atsilankyti ant šio išvažiavimo, kur bus gardžių gėrimų ir 
gerų užkandžių ir tik iš Lietuvos atvežtų saldainių. Be to 
bus gera muzika, prie kurios galėsime gerai pasilinksmin
ti. Norintieji įstoti į draugiją bus priimami tą dieną tik 
už $1. Norinti važiuoti su treku malonėkite susirinkti po 
No. 3533 Wallace St. Trekas išeis lygiai 9:30 iš ryto.
PASARGA: Jei bus lietus, tai tą dieną draugystė vietoje išvažiavi
mo surengs vakarą Lietuvių Tautos parapijos svetainėj, 3501 South 

Union Avė. Pradžia 7 vai. vakare. Kviečia Komitetas.

KAS NAUJO MUZIKOJE

NAUJI LIETUVIŠKI RE
KORDAI IR ROLĖS

Nelauk, važiuok, pažiūrėt kaip greit gali
Nuo Kolumbo atradimo Amerikos Gamtos užaugin
ti miškai ant aukštų kalnų su ravais ir ša biniais bė
gančiais minerališko vandenio. Tikrai yra skirti
na ir nepaprasta vieta gamtos surėdyta, gyvas ir ty
ras oras gyvenimui, taip kaip tik Lietuvoj.

Spring Forest
PIRMI AUS VADINTAS

WILL0W SPRINGS.
% akro dydžio totas 50X162 pėdų su dideliu mišku 

ant aukšto kalno, arti Archer Avė. gatvekarių, dabar par
siduoda mažiaus kaip už pusę kainos kiek tikrai yra ver
tas, tik $650. Trečią dalį reikia įmokėti, likusius ant 5 me
tų išmokėjimais.

l/i akro žemės, 100x200 pėdų dydžio, su pavėsingu 
mišku, aukšta ir sveika vjeta gyvenimui, tik $1450. Leng
vais išmokėjimais.

2'/z akro žemės lapuoto miško, priešais Forest Pre- 
zervų, tinkama dėl Road House arba pikniko daržui, arti 
Archer Avė. gatvekarių ir cementinių bulvarų. Prekė tik 
$5750. lengvais išmokėjimais.

Transfer kampas ant Archer Avė. ir lOOth Avė. 
82X175 pėdų dydžio, su 9 kambarių stuba ant akmenų 
fundamento, su beismentu. Mbai tinkama vieta dėl gaso- 
lino stoties. Greitam pardavimui kaina tik $10,500. Verta 
dubeltavai. Tik trečią dalį įmokėti, likusius 5 metams iš
mokėjimais.

5 kambarių stuba su beismentu, garažas, vištininkai, 
puikus rodnas, pusė akro žemės ant Archer Avė., arti 
Keane Avė. Gera vieta dėl Road House. Turi būt parduo
ta į 5 dienas laiko tik už $6500. Pusę reikia įmokėti, Pa- 
matykit greitai J. Zacker, Manager.

S. P. KAZWELL & CO
Archer Avė & Spring St. Chicagos Ofisas 
P. O. Wilk>w Springs, III. 6312 S. Western Avė. 
Phone Willow Springs 61. Phone Prospect 2102

Ofiso valandos: nuo 11 dieną ik! 7 
vakaro ir nedalioms taip pat.

Ar nori būti linksmas ir sveikas? 
Išgirsk šiuos Naujus Lietuviškus Re
kordus: Vanagaičio, Babravičiaus, 
Butėno, Kipro Petrausko ir kitų.

įdainavo A. Vanagaitis
16071—Karvutė ir Doleris 
16073—Reikia tept, dalis I ir II

Įdainavo J. Kudirka
16064—Piauti linksma ir Pasisėjau 

Rūtelę
16060—Prapuoliau motuše ir Liepė 

tėvelis
16059—Vienas žodis ne šneka ir 

Iš Rytų šalelės
16055—Tų mergelių dainavimas ir

Kieme mergelė auga 
16056 Kad galėčiau ir

Kai aš buvau neženotas. 
16054—Dzinguliukai ir

Dul-dul dūdelė
Įgrajino Lietuviška Orkestrą

16057—Pabučiuok mane ir 
Ragana Polka

1G065—Kalakutai šiauduose ir 
Garbės Polka

160G6—'Tamsios akys Vaicas ir 
Volgos burliokų daina

16053—Linksma porelė Polka ir 
Linksmas medžiotojas

16052—Ištikimas draugas Polka ir 
Regina Vaicas

16019—Kaimiečių Vaicas ir 
Kitayanka Polka

Įdainavo Jonas Butėnas
16048—Lopšinė Daina ir 

Išgėriau septynias
16044—Kalinio Daina ir

Mano gimtinė 
1G041—Mes be Vilniaus nenurimsim 

ir Girtuoklio Daina
10040- Eina garsas nuo rubežiaus ir

Oi kai aš pas močiutę buvau 
TA*’,'*.- Lakštingalėlė ir Aguonėlė 
16037—Kada noriu verkiu ir

Ant ežerėlio rymavo
Dainos kitų artistų ,

Kas Subatos vakarėli ir
Me lč tėvynės nemari 

šventas Rokus ir Scrantų 
melagis-komiška daina 

Laimė ir nelaimė ir
Bevaikis—komiška daina 

Muzika, muzika ir
Dainuok sesute Lapunule 

Neverk brangi ir
Rigolette—
įdainavo K. Petrauskas.

KAINA PO 75c VIENAS
Siunčiame į kitus miestus, perkant 

6 ant sykio apmokame persiuntimo 
lėšas.

JOS. F. BUDRIK (Ine.), 
3417 So. Halsted Street

Chicago, III.
Didžiausia Muzikos Krautuvė.

CUNARD
(Per Angliją)

1 Lietuvą 
sumažinta kaina 3 klesos sugrą- 

žintinių laivakorčių
I Kauną ir atgal ant
Bercngaria ir
Aąuitania......................  $215
Mauretania................... $211

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

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

CUNARD LINE
y\ 140 N. Dear-

8U
Chicago.

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

25c į metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus 7

Žinokite kėip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
S. Halsted St. Chicago, III. 
Petternų Skyrius

1739

z

s

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina St., Chicago, III.

Piknikas su Dovanomis0

Rengiamas Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo 12-to Wardo

Rugpiuočio-August 28 d., 1927 m. 
Černausko Darže, Justice ParK, III
Pradžia 10 vai; ryto ir tęsis iki vėlyvos nakties 
Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės: stengsime užganėdinti visus kuo geriausia

Šiuomi užkviečiame senus ir jaunus atsi- Grieš puiki muzika. ?
lankyti ant šio patogaus Pikniko. Mespasi- -Kviečia visus VALDYBA ir KOMITETAS

Įžanga 50c ypatai

. I <
-u_ : t
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Juokai
Gražus Atidarymas

Pranešu savo draugams ir pažystamiems, kad 
atidariau gerą užeigą soft drinks parlorą.

Prašau visus atsilankyti, kvepiančių cigarų už
sirūkyti ir šaltų, gardžių gėrimų išsigerti ir gar
džiai užsikąsti.

, EMMA PDRMALIS
1011 W. 50th St.

Be galvos geresnis.
Tai atsitiko laike pasaulinio 

karo. Patrikas liko sužeistas j 
koją ir labai dejavo. Tai labai 
nusibodo Maikiui, kuris šiaip 
pradėjo graudenti sužeistąjį:

—žiūrėk, Murphy ir visą 
galvą nutraukė, ir tai jis tyli.

Negyvena bet kankinasi

—Jums uždraustas įvažiavi
mas į Lietuvą. Kieno leidimu 
jus Čia gyvenate?

—Aš negyvenu.
() ką gi jus darote?

—Aš kankinuosi!!! T

JOHN T. ZURIS
Advokatas

105 W. Monroe St.
llooin 1303

Nuo 9:80 ryto Iki B vai. vakare
Tel. Central .3905

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

........................... .........................

Phone Central 1110 
Ros. Canal 0403

JOHN S. RYBICKI
ADVOKATAS

54 W. Randolph St.
Room 607 Woods Bldg, 

k ■ ■ ■■■■■, ■■ J

Copy No. B-12 Mrs.

i.— i ■ ■■■ i—Al

Nedžiovinti, Apdžiovinti, Suprosyti 
SKALBINIAI

Telefonuokite Ilumboldt 1331

IVONDER WEST WASH LAUNDRY
LIETUVIŲ SKALBYKLA

ALBINAS VERBYLA, Manager

2435 N. West?rn Avė.

Priežastis.

/ 1 1 ' 1
Reaidence Phone Lawndale 6707

Richard J. Zavertnik
Advokatas

127 N. Dearborn St.
Room 805

Teliphone Central 5999 
Chicago, Illinois

- - Į — - Į

—Kodėl tu, Jonai, leidai sa
vo žmonai plaukus nusikirpti? 
Buvo tokie gražus, ilgi plaukai!

—Matai, aš jai dažnai pri
mindavau, kad moteries ilgas 
plaukas, o trumpas protas, tai 
ji ėmė ir nusikirpo.

Tel. Yards 6423
Mockus & Lieberman

LIETUVIAI ADVOKATAI
► 756 W. 35 St.

Kampas Halsted St.
Ofiso valandos nuo 10 iki 12 dieną 

ir 2 iki 9 vakare

Girtuoklystės vaisiai

—Nesuprantu, kaip tai ga
lėjo būti, kad, kaip kunigas 
si ko, Jokūbas pagimdė Izoką, 
ir t.t. Argi ištiiesų vyras vyrą 
pagimdė? Kaip tai suprasti?

—Buvo girti.

Orkestrą ir Benas
Koncertams, Piknikams, Ba
liams, Pagrabams, Vestuvėms 
ir visokiam pasilinksminimui. 
Geriausi A. M. U. Muzikantai. 
Reikale •kreipkitės j Orkestro 
ir Beno direktorių.

Juozas L. Grušas
3554 So. Halsted St.

Phone Boulevard 8674 
CHICAGO, ILL.

(Įvykis virtuvėje)

10 DIENI! IŠPARDAVIMAS
Nužemintos kainos nuo 25% iki 50%

Visi seklyčios setai ir valgomojo kambario setai bus par
duodami nužemintomis kainomis bėgyje 10 dienų. Pirk
dami sučedysite iki 50%, tad pasinaudokite šia proga. 
Išpardavimas prasideda su 19-ta diena šio menesio ir už
sibaigs 29-tą d. šio menesio.

Globė Furniture Uphostering Co.
6637 So. Halsted St. Tel. Wentworth 6890

Įvykis virtuvėje)
Zosė. Tu neturi pamato ant 

manęs pykti, nes atidaviau tau 
savo širdį!

Jonas. Taip... O vakar Pet
rui atidavei čėlą veršio pilvą.

S. E. BASINSKI
Advokatas

Real Estatc transakcijos 
mano specialumas.

DIDELIS RUGPlUClO IŠPARDAVIMAS
JOS. F. SUDRIKO KRAUTUVĖJE

Rūpestingas

—Jonuk, daviau tau dėžutę 
saldainių, kad pasidalintum su 
vroliuku, o tu jam nieko ne
davei?

Bijojau, kad neapsirgtų 
nuo saldumynų.

- tfMurrfr - - . - •

Ant Kamajų ir Rokiškio 
vieškelio

Ofisas Independent Bldg.
& Loan Association

Ofisas Pioneer Realty Co. 
Specialiuojames 2-s morgičius

1615 West 51st St.
Tel. Prosnect 6694
Hemlock 2100-2101

—Gelbėk! Arkliai baigia pri
gerti !

Praeivis: Kurgi jie yra, 
kad nematyti.

Nelaimingasis: Tams
tyte, atsiraityk rankoves ir pa
graibyk po purvą, tad dar bent 
ausis pasieksi.

Kas kita galvoje

Rakandai, Pečiai, Lovos, Stalai, Komodės, Lempos 
ir t. p. Aukštos rųšies Pianai, Panatropes Phono- 
grafai, Brunswick Radiolos, Freshman Radios. Kai
nos vasaros metu sumažintos ir ant lengvų išmokė
jimų. Pamatyk Naujus Radio 1928 Modelius.

JOS. F, BU03IK (Ine.)
3417-21 S. Halsted St. Phone Boulevard 4705

Sūnus:—Žadėjai man tė
veli, paaiškinti apie žmogaus 
smegenis?

T ė v a s: Mano brangusis, 
duok ramybę, šiandien man vi
sai kas kita galvoje.

• Laisvės Alėjoje

Tėte, kodėl čia moterys be 
sijonų? '

Jos austi nemoka.

Pinigai Lenkijon Naujoviškas pavasaris
- Jurgi, žiūrėk, pradžia bir

želio, o jau obelys nužydėjo 
žindai byra.

—Vai, ne! Tai ne žiedai, bet 
birželio miegas.

Vilniaus Krašta
Siunčiami per Naujienas pašto perlaidomis ir 

j kablegramomis greičiausia nueina.
Visi pinigai siunčiami per Naujienas Len

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

Norėdami pasiųsti pinigus Lenkijon, Lietu
von ar Rusijon, visados kreipkitės j Naujienas.

Rūpestingas žmonos linkėjimas

—Rytoj brangioji, važiuoju 
automobiliu j Ežerėnus.

—Linkiu tau linksmos kelio
nės, bet nepamiršk dar šiandien 
apsidrausti gyvybę. *

Janas ir karvė

Mergaitė varydama veršį, pa
mačius Joną, sako:

Jonai, veršį turėk! — Jo
nas, netaip supratęs, piktai at
sako:

—Aš ne karvė, kad veršį tu
rėčiau.

Draugių tarpe

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SU Chicago, UI.

—Mano tėvas kasmet vardu
vėms padovanoja man knygą.

—O, tai jau turi nemažą bib
lioteką.

Nauja Jėga ir Stiprumas
Del Nusilpusio Kūno

MIHonal vyrų ir moterų vlnoklo nmilnus 
paskutinių 35 metų «si**-as<*<» | Nu«a-Tone tikrai pulk.'nn iry.luolee nuteikiant Jiem, 

nnjją sveikatą, stiprumą ir daugiau enerąl- 
Joh. Niekai negali susilyginti su joms dėl 
pa alsymo kraujo, sustiprinant nervus Ir dau» 
griuu jdtros Svarbesniam.* kūno Organams.

Jei Jus esate silpnas, turite įvairius nema
lonumus, prarandant svarumą, stoką jflgos ir 
energijos, arba turite chronišką užkietėjimą, 
ga vos skaudėjimą, svaiguli, silpną pusią ar- 

Į bn Inkstus, ei nervuotas ir nemiegat nak- 
I tl ils, ti krai pabandykit Nuga-Tone. Jos turi 
I pa tclMti jums -tikrai jus jausitės visais at- 

žv Igiais arba jūsų pinigai bus grąžinami. 
Ri tinai reikalaukit Nuga-Tone nieks negali 
užimti Jiį v'etos.

r-----------------
Te). Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
S iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų
■

------------ ------

Pinigus gražiname
už tuščią keną

J’UZENBAUj’

Jeigu jums nepatiks

Pilzenbaur f 00% grynas 
mali exf raktas l

Geresnis negu byle koks pirmiaus 
bandytas. Gausite savo groseryj 
arba telefonuokite

Haymarket 8335

Yards 4951
Anielin Jarusz-Kaushillas

AKUSERKA 
3252 So. Halsted St.

VIrRuJ Unlverstil

State Bank
Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Dr. A. X. BLUMENTHAL
OPTOMLSTRLST

4649 So. Ashland Avė. 
ir 805 E. 47th St.

Kenvvood 1752
Praktikuoja 20 metų 

ą ................................. ................ .......

NAUJAUSI PHONOGRAPHAI

KIMBALL[«
Naujas 1927 m. modelis 
Geriausios vertės visur 

Lietuviški Uolumbia. Rekordai 
W. W. KIMBALL CO 

306 S. Wabash Avė. 
KIMBALL BUILDING

LOUIS OKAPAI
KONTRAKTORIUS

Asmeninis patarnavimas suteikia- 
I mas dėl jūsų kontraktinių reikala- 
1 vinių. Cementinis ir plytinis dar- 
bas — musų specialumas. Smėlis, 

j žvyras ir cementiniai bloksai par- 
1 davimui.

89 N. Main St. Aurora, III.
Tel. 2596

A. VIDIKAS-IULEVICH
AKUŠERKA

3101 So. Halsted Street
Kampan Ji 1 -mon gatves 

Tel. Yards 1119

Baigusi akuše
rijos kolegiją^ 
iiiai praktika* 
vu si Pennsyl- 
v-nijos Hgon- 
b .dinose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymo, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Pritaiko akinius, atitaiso regėjimą, 
akių įtempimą, ir galvos 

skaudėjimą

DR. G. SERNER
LIETUVIS

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

Tel. Boulevard 7679

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avė.

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Yardg 0D94

DR. MAURIGE ŪHN
4S31 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 dia- 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki K 
vakare. Nedėliomis auo 10 
iki 12 dieną.

, 0 Ros. telephone Plaza 82K

'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. U
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Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savsę skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimų; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 

.dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mo- 

stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1.60.

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

JUSTIN KULIS

H

H

H
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M

M
" 3259 South Halsted Street į 
h CHICAGO, ILL. □
ntxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
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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 naktj
Phone Boulevard 4552

U_______________ ja------ ------- ------------ -

DAROME:

APRŪPINAME VISUS JŪSŲ REIKALUS LABAI GREITAI
— pirkime ir pardavime — 

NAMU, LOTU, FARMŲ, BIZNIU
i DOKUMENTUS
J KONTRAKTUS
) PALIUDYMUS
I IR KITUS DOKUMENTUS

Musų Ofisas atdaras dėl visų
S. J. DARGUŽIS

Real Estate—Notaras
807 W. ISthSt. Tel. Canal 4960

Lietuviai Advokatai

DR. HER7MAN
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

(Dienomis: Canal
Telefonai: / 8119. Naktj

| South Shore 2288
\ Boulevard 4186

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

Kili .................. .......... ' '........ - ......................"Z

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 
127 N. JJearbom St., Room 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. Dearborn 2734 
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 3:80 iki 8:10 vai. vak. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

Tel. Yards 9141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Jngaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

t. .— . -...........- j

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 8895
.. .......... ■■■■'.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdz.iunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 5367

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

Namų Telefonas Republic 9600
................ . ........ .

DR. CHARLES SEGAL 
« Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 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 310? So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.
v-...................... į ■ —y

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

1724 So. Loomis, 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 6358

V ——— i..i. ■ i■ ■

Lietuvis Konfraktorius
Suvedam šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jvs ir senus namus i) 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodame 
ant lengvo ilmokėji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone ('anai 2591

>■■■ - - ■ -----------;. ft
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DAROSI NEJAUKU.

Smetoninį smurtą garbinantiems amerikiečių laik
raščiams jau, matyt, ima darytis najauku. Štai, Brook- 
lyno “Vienybė” pastaruoju laiku jau pradėjo peikti fa
šizmą ir bažytis demokratija. O 102-am savo numeryje 
ji net taip įsidrąsino, kad pasmerkė Lietuvos diktatorius 
už “Kultūros” Bendrovės persekiojimą. Ji sako:

‘‘Amerikiečiai visį pasmerks tokį persekiojimų
‘Kultūros1 B-vės, kuri, nors ir buvo palinkusi prie 
socialistiškų idėjų, bet varė gerą t švietimo darbą ir 
ypatingai ragino jaunuolius nepasiduoti aklai kuni
gų vadovybei.

“Dabartinė valdžia įvykdė kunigo Kemėšio troš
kimą ir ‘paskerdė Kultūros kiaulę’, bet tuo žygiu pa

darė didelę klaidą.”
Pasirodo, kad “naujosios eros” Smetona nėra 

saldi, kaip tas'Brooklyno laikraštis pirmiaus manė.
taip

KITIEMS’“LAIŽYTOJAMS” DAR BLOGIAU.

Bet jeigu brooklyniškiems “naujosios eros” garbin
tojams dar tik ima darytis “pikta ant širdies” nuo tautiš
kos Smetonos laižymo, tai kitam tos krypties organui, 
“Amerikos Lietuviui”, jau, matyt, suiro visi galai.

Šią savaitę to Paltanavičiaus laikraščio numeris iš
ėjo taip subliuškęs, kad beveik nepanašus į amerikonišką 
laikraštį. Ir jo leidėjas taip aiškinasi savo skaitytojahis: 

“Mieli broliai ir seserys: — Šiandie jus gal ne
mažai nusistebėsite, kad mes turime susirinkti po ma
žesniu medžiu. Priežastis musų susirinkimo po ma
žesniu medžiu jau senai buvo matoma. Didįjį mu
sų medį šiais paskutiniais metais užpuolė amaras ir 
nemažai sužeidė... Partijos (? “N.” Red.) pradėjo 
varyt didžiausią agitaciją (? “N.” Red.) priešais 
‘Amerikos Lietuvį’, pramanydamos jį fašistiniu laik
raščiu ir tam panašiai...” 
žinoma, pasaka apie partijų “didžiausią agitaciją” 

yra tuščias burbulas, nes j Paltanavičiaus laikraštėlį tik
rumoje beveik niekas nekreipė jokio dėmesio. Jisai su
smuko ne dėl to, kad kas nors butų prieš jį baisiai kovo
jęs, bet dėl to, kad jo smetonlaižiškų nesąmonių publika 
nepaisė.

Tečiaus butų ne pro šalį, kad “Am. L.” leidėjas pri
simintų, kaip anąmet jisai patarė Lietuvos pašto valdi
ninkams deginti amerikiečių laikraščius, kurie kritikuo
ja atžagareiviškus Lietuvos klerikalų darbus. Kas kasa 
duobę kitam, tas dažnai pats į ją įkrinta!

KONSTITUCIJA IR JOS KEITIMAS.

Kauno “Socialdemokratas”, minėdamas penktas me
tines Lietuvos konstitucijos sukaktuves, tarp ko kito ra- X •so: '

“Ar reikia keisti musų Konstituciją? — Mes nie
kuomet nesame prasitarę, kad ji yra gera ir visiškai 
tinka Lietuvos darbo žmonėms. Bet visas skirtu
mas: Kaip keisti?”
Tame, iš tiesų, ir yrsi visas klausimas. “Naujienos” 

jau ne kartą yra nurodžiusios, kad Lietuvos demokratija 
ne dėl to yra nusistačiusi prieš smetoninius diktatorius, 
kad jie išreiškia tas arba kitas nuomones apie valstybes 
konstituciją. Ji priešinasi jiems ne už konstitucijos kri
tiką, bet už jos laužymą — už tai, kad jie dabar jos ne
silaiko ir toliaus ketina ją keisti sauvališku budu.

šito paprasto dalyko tarytum nenori suprasti tie A- 
merikos lietuvių elementai, kurie pritaria gruodžio 17 d. 
perversmui. Jie rašo tam tikros krypties laikraščiuose 
ilgus straipsnius, gvildendami referendumo klausimą ir 
keldami aikštėn visokias (tikras ir prasimanytas) ydas 
Lietuvos pamatiniuose įstatymuose — ir vis naiviai klau
sia: Pasakykite, meldžiamieji, kodėl socialistai ir liau
dininkų šalininkai nenori, kad butų pašalintos tos ydos? 
Argi jie nepripažįsta, kad konstitucija gali būt taisoma?

šitoks argumentu virbas! tai tikras žmonių mulkini,* 
mas. įsivaizduokime prokurorą, kuris, reikalaudamas 
mirties bausmės kaltinamam, šitaip mėgintų sumušti ad
vokatų kalbas: “Kaltinamojo gynėjai nori, kad tam žmo
gui nebūtų atimta gyvybė. Bet argi jo gyvybė yra am
žina? Ar advokatai nežino, kad kiekvienas žmogus ank-

ščiaus ar vėliaus turi mirti? Kaltinamojo sveikata gal 
fout jau ir šioje valandoje yra tokia menka, kad jisai ne
išgyvens nė keleto metų — tai kodėl gi nepadaryti jo gy
vybei galą tuojaus?...”

Jeigu valstybės atstovas teisme šitaip “įrodinėtų” 
į mirties nuosprendžio reikalingumą, tai butų aišku, kad 
jisai yra -kandidatas į beprotnamį, — nes kiekvienas su
pranta, kad visai ne tas pat, ar žmogus natūraliu budu 
numiršta, ar jį ant kartuvių nužudo!

Bet panašiai yra ir su konstitucijos, arba jos atskirų 
paragrafų, “marinimu”. Dalykas ne tame, kad kiekvie
na konstitucija yra netobulas ir todėl tiktai laikinas pa
daras — bet tame, ar konstitucijos gyvybei padaro galą 
naturalė mirtis, ar budelio ranka.

Smetona su Voldemaru nori “senąją” (vos tik pen
ketą metų išgyvenusią!) Lietuvos konstituciją pasmaug
ti, ir todėl visi, kas tik yra priešingas sauvaliai ir smur
tui, juodu už tai smerkia.

maistų. Nuo maistingesnio 
maisto jos kratosi, kad nesuga
dinus savo figūrą. Tokios rų
šies dieta neišvengiamai silp
nina organizmą, kuris jau leng
vai vosokioms ligoms pasiduo
da.

Ne tiek “voratinkliški” drabu
žiai yra kalti, kaip tas faktas, 
kad merginos visai nepaiso 
temperatūros permainų. Sušilu
sios šokių salėj, jos be tinkamo 
apsiausto sėda į automobilių 
pasivažinėti net žiemos laiku. 
Nėra reikalo aiškinti, kad to
kia staigi permaina kenkia 
sveikatai. '<i • i i

Maždaug panašių nuomonę iš
reiškė ir kiti džiovos tyrinėto 
jai. Jie sako, jog suversti visą 
'bėdų ant drabužių yra netiks
lu. Daugiau to, dabartiniai vo
ratinkliški moterų drabužiai esą 
labai sveiki, nes duoda galimy
bės ultraf mietiniams saulės 
spinduliams kūnų pasiekti. Esą 
norint užkirsti džiovai kelių, 
reikia pripratinti merginas tin
kamai gyventi. Kuomet mergi
nos atatinkamai maitinsis ir 
labiau saugos savo sveikatų, 
tai jos turės pakankamai atspa
ros, kad nepasiduoti džiovos 
ligai.—K. A.

jį apkabinčiau, bet... chi-chi- 
chi — kaip tat bučiuoja tėvų?

Motina duoda man su savim 
į mokyklą visą obuolį ir du 
skatiku, vokietis irgi man duo
da koletų kapeikų, įžnyba man 
į skruostą ir sako; savo kalba:

—Hubscher Knabę!... Gut, 
gut! s

liftuos Talmudo knygų pažas
tei! ir einu į mokyklų kaip nau
jai gimęs, tyra, lengva širdimi, 
skaidria, aiškia galva, naujo
mis ir doringomis mintimis... 
Saulė žiuri žemyn ir sveikina 
mane savo šiltaisiais spindu
liais; vėjelis pūstelia man pęi-

www

; Apie įvairius Dalykus :
M

žmonių maistas. — 
Kodėl merginos vis la- 
biau pradeda džiova sir-

Clark pasakoja, kaip jam 
šešių savaičių teko mai- 
vištiena ir ryžiais. Toks 

jam labai

tai gan gardus maistas.
Arabijoj žiogai yra renkami, 

džiovinami ir sumalami į mil
tus. Paskui tie miltai yra su
maišomi su sviestu ir verdami. 
Japonijoj merginos ryja sliekus. 
Mat, jos mano, kad nuo sliekų 
balsas pasidaro skambesnis. 

♦ * *
Prieš keletą dienų Dr. H. E. 

Dearholt iš Milvvaukee paskel
bė, kad Wisconsino valstijoj 
džiova tarp jaunų merginų vis 
labiau ir labiau pradeda įsiga
lėti. Valstijos džiovininkų sa- 
nitorija esanti perpildyta. Di
delis skaičius sergančiųjų lau
kia savo eilės, kad patekti j jų. 
Tokio dalyko dar niekuomet nė
ra buvę Wisconsino istorijoj.

Kas atsitiko? Kodėl taip 
smarkiai pradėjo džiova siaus- 
ti?

Dr. Dearholt mano, kad jis 
surado tikrųjų džiovininkų skai
čiaus padaugėjimo priežastį. 
Paskutiniais ' keleriais metais 
pastebėta nepaprastas reiški
nys: tarp jaunų merginų džio
va vis laibiau ir labiau pradeda 
siausti.

Tai nėra tuščias posakis. Sa
kysime, 1922 m. iš 100,000 
berniuką nuo 15 iki 19 metų 
amžiaus džiova mirė 66, o mer
ginų to paties amžiaus 111; 
jaunuolių nuo 20 iki 24 metų 
amžiaus mirė 134, o merginų 
165.

Statistikos daviniai už 1925 
m. rodo, jog tais metais nuo 
džiovos mirė 2,532 jaunuolių 
tarp 15 ir 19 metų amžiaus, o 
merginų to paties amžiaus mi
rė 4,603. Mirtingumas jaunuo
lių nuo 20 iki 24 metų siekė 
4,744, o merginų 7,056.

Manau, nėra mažiausio rei
kalo įrodinėti, kad mirtingumas 
nuo džiovos tarp jaunų merginų 
iš tiesų didėja, 
duotieji skaičiai 
kalba.

Dr. Dearholt
riausias džiovos padidėjimo kal
tininkas yra merginų drabužiai. 
Girdi, merginos dėvi perdaug 
mažai drabužių. Ačiū tani, jos 
nusilpnina savo organizmų. O 
nusilpnėjęs organizmas, žinoma, 
lengviau pasiduoda ligoms. Iš
eina tad, jog kova su džiova 
tol nebus sėkminga, kol nebus 
reformuoti merginų drabužiai.

Dr. John A. Smith, Nacio- 
nalės Tohurkuliozo Asociacijos 
sekretorius, žiuri į tą klausimų 
skirtingiau. Su tuo, kad jau
nos merginos tankiau džiova 
apserga, jis pilnai sutinka. 
Vienok, sako jis, jokiu budu ne
galima visų bėdą ant drabužių 
suversti. Yra daug priežasčių, 
kurios prisideda prie džiovos 
padidėjimo. Dalinai yra kaftas 
musų, taip vadinamas, “džiazo” 
amžius. Mes perdaug intensy
viai gyvename, perdaug save 
aikvojame. Ir geležinis orga
nizmas tokio įtempimo galų ga
le nebegali atlaikyti. Bemiegės 
naktysf šokiai, trankymas! au
tomobiliais, visa tai atsilie
pia į sveikatą.

Prisižiūrėkite, sako Dr. 
Smith, kų merginos valgo res
toranuose. Saldus pyragaitis, 

sudaro jų

Mūsa ir daržovės, sako Dr. 
Clark, nėra svarbiausias žmo
nių maistas. Tiesa, Amerikoj 
tų dalykų daugiausiai yra su
vartojama. liet tai ačiū tam, 
kad amerikiečiai pasiturinčiai 
gyvena ir turi pakankamai vi
sokio maisto. Taip dalykams 

Į esant prisirenkama toks mais- 
I tas, kuris geriausiai patinka.
Mes, sakysime, jokiu budu ne
sutiktume valgyti katės arba 
žiurkės mėsų. O tuo tarpu Ki
nijoj ir kitose šalyse katės ir 

Į žiurkės yra valgomos su di
džiausiu pamėgimu.

Į gyvates mes žiūrime su pa- 
sibiaurėjimu. Vienok yra šalių, 
kur žmonės jas valgo. Net kai

Į kuriose Amerikos vietose gyva
tės yra maistui vartojamos. Ir 
jos, sako Dr. Clark, esti gan 
gf džios. Pietinės Amerikos 
in nai valgo beždžiones, kurių 

lmt.,a yra pusėtinai kieta. Kur- 
ne-kur Jungtinių Valstijų gy
ventojai maistui vartoja šeškus 
ir tam tikros rųšies šikšnospar
nius.

Dr. 
bėgiu 
tintis
maisto vienodumas 
nusibodo, ir jis nutarė paragau
ti bangžuvės (viliorybos) mėsą. 
Pasirodė, kad ta mėsa turi be
veik tokį pat skonį, kaip ir 
jautiena, tik daug minkštesne 
ir todėl geresnė valgyti.

Beveik visi paukščiai yra 
vartojami maistui, išėmus tik 
tuos, kurių mėsa yra karti. Va
lingai ir papūgos ypač esti mė
giami.

Didesnieji dvieiliai skaitosi 
geru maistu. Krokodilų mėsa 
Afrikoj yra labai branginama. 
Siame ji pardavinėjama rinkoj.

Grenlandijos gyventojai val
go ryklius (akulas). Vienok 

I nepratusieji prie tos “patrovos” 
'lengvai gali apsvaigai. West 
Indies gyventojai žuvų akis lai
ko už gardumynų. O Mažojoj 
Azijoj avių akys yra labai po- 
puliariškos kaipo maistas.

Medūzomis (jelly fish) mes 
labiausia domimės dėl to, kad jos 
yra gražios spalvos. Bet kaipo 
maistas jos į mus neapeliuoja. 
Vienok Japonijoj ir aplinkinėse 
salose medūzos yra valgomos. 
Senovėj jas valgydavo net An- 
ffM joj-

Polinizijoj maistui yra var
tojami juros kirminai, kurie 
yra žinomi kaipo palolo. Palo
jo esti apie šešiolikos eolių il
gio. Iš jų verdama šutinys. 
Daugelyj vietų valgoma okto- 
pai (velniažuvys). Japonų juroj 
gaudymas oktopų yra gan pel
ninga industrija.

Skėrius (sąrančius) labai 
mėgdavo Amerikos indėnai, 
iki baltodžiai skėrius tik mui
lo darymui te vartodavo.

Oregon valstijoj randasi tam 
tikros rųšies kandys. Jos yra 
pusėtinai didelės. Kai kurie gy
ventojai gaudo jas ir sudžiovi
nę valgo. Dr. Clark sako, kad ledai (ice cream)

Aukščiau pa- 
patys už save

sako, jog vy-

PEILIUKAS
}

(Tęsinys)
I

Daugiau — nebeatmenu.
Atmerkiu vienų akį, antra... 

Kame aš? Rodos, lovoje. Kų 
čia veikiu? Kas ten sėdi suole 
šalia lovos? A! Tai tu, mama? 
Mama, mama!... Ji negirdi. 
“Mma! Mama! Mama!”.. . z Ką 
tai reiškia? Rodos, rėkiu gar
siai, — kodėl ji negirdi?

Tyliu... Girdžiu: ji verkia, 
tyliai verkia. Matau ir tėvų gel
tonu išblyškusiu veidu. Jis sė
di su knyga, tyliomis ką skai
to, kosti ir dūsauja. Aš, matyt, 
numiręs... Numiręs?

Staiga man daros šviesu aky
se, lengva — galvoj, lengva — 
visuose nariuose, suskambėjo 
vienoje ausyje, antroje — džin! 
Sučiaudėjau: “A-pči;”

—Į sveikatų! Ilgiems me
tams! Geras pažymys! Ačiū tau, 
Viešpatie!

—IŠ tikrųjų sučiaudėjo? Gar
bė Aukščiausiajam!

—Mes turim didį Dievą. Vai
kas, su Dievo pagalba, pasveiks. 
Palaimintas jis ir palaimintas 
Jo šventasis Vardas.

—Reik kuo greičiausiai pa
šaukti Mincė, piovėjo žmonų, ji 
gerai nuburia.

—Daktaras reikėtų pašaukti, 
daktaras!

—Daktaras? Kam? Baikos! 
Daktaras yra Jis. Aukščiausia
sis yra geriausias daktaras. 
Viešpats, tesie palaimintas Jo 
šventasis Vardas.

—Išsikraustykit, vyrai, išsi- 
kraustykit! Padarykit malonę.

- Matote? Aš jums sakiau, 
kad jį reikia vašku išpilti! A? 
Kieno teisybė?

—Tesie pagarbintas! Tesie 
garbinamas Viešpats! Oi, Dieve, 
Dieve, tesie garbinamas Jo var
das.

Aplink mane sukinėjas, į ma
ne žiuri. Kiekvienas prieina ir 
galvą man čiupteria. Kažką bu
ria, šnabžda, laižo man kaktų 
ir spiauna... Visi mane peni, 
įpila man į burnų karštos sru- 
bos, bruka šaukšteliais uogie
nės. Visi mane slaugo, visi puo
selėja. Mane peni srubomis ir 
vištiena, kaip kūdikį. Manęs 
nelieka vieno. Šalia manęs sėdi 
motina ir vis naujai apsakinė
ja tų pačių istorijų: kaip mane 
pakėlė pusgyvį nuo žemės, kaip 
aš blyžojęs dvi savaites paeiliui, 
kaip aš varle kvarkęs, kaip vien 
tik apie rykštes ir peiliukus 
kliedėjęs... Jau tarė, kad aš, 
gink Dieve, esųs numiręs, bet 
staiga aš sučiaudėjęs septynis 
kartus iš eilės ir tiesiog prisi
kėlęs iš numirusių.

—Dabar matome, kokį didį 
gailestingų Dievų turime! — 
pabaigia motina apsiašaruojusd. 
— Šiandien matome, jog, kai 
šaukies į Jį, Jis išklauso tavo 
nuodėmingųjų prašymų ir aša
rų. Daug, daug ašarų mes lie
jome, aš ir tavo tėvas, iki Die
vas pasigailėjo tavęs... Kuone 
buvom netekę, mes nusidėjėliai, 
savo vaiko. Ir dėl ko? Del kie
no kaltės? Del vaiko, vagies, 
kažkokio Būrelio, kurį moky
tojas mokykloj kruvinai išpėrė. 
Parėjęs iš mokyklos tu buvai 
pusgyvis, — tegu atitenka ta
vo motinai visos piktybės, ku
rios į tave eina. Tai plėšikas, 
tai žmogžudys, kad Dievas 
jam atsilygintų... Ne, vaikeli, 
jei Dievas mus gyvus laikys, ir

tu, su Dievo pagalba, pasveik
si, mes tave atiduosim kitam 
mokytojui, ne tokiam budeliui, 
ne tokiam galvažudžiui, kaip 
“Giltinė”, — kad jis žūtų ir jo 
vardas kad išdiltų.

Šita žinia mane labai nudžiu
gino. Apkabinu motiną ir bu
čiuoju ją: “Brangioji, mieloji 
motute

Tėvas iš lėto prieina prie ma
nęs, deda savo išblyškusių ran
kų man ant kaktos ir sako mei
liai, il>e pykčio:

—Na, ir išgąsdinai tu mus, 
išdykėli. Kclie-kche-kche...

Ir žydiškasis vokietis, Herr 
Hercas Herom hercas, su ciga
ru dantyse, pasilenkia skustąja 
savo fizionomija į mano galvū
galį, glosto mane per skruostų 
ir vokiškai taria:

—Gut, gut! Gesund, gesund!
Po poros savaičių, atsikėlus 

iš lovos, tėvas kreipias į mane:
—Na, sūneli, dabar eik į mo

kyklą ir nebeturėk galvoj jo
kių peiliukų, nei kitų menknie
kių.. . Jau metas žmogumi virs
ti. Po trejų metu tu busi, su 
Dievo pagalba, “Bar-Micva” 
[religijos pilnametiškumas: 13 
metų] iki šimto dvidešimt me
tų... kehe-kche.

Su tokiais saldžiais žodžiais 
tėvas mane išsiunčia pas nau
jąjį mokytoją Chajimą Katiną. 
Pirmą kartą savo amžiuje gir
džiu iš savo tėvo tokius gerus, 
meilius žodžius, ir vienu aki
mirksniu užmirštu visus jo per
sekiojimus, visus jo keiksmus, 
antausius, lyg jų niekumet ne
būtų buvę. Kad nesidrovėčiau,

sus, paukšteliai čirena: čir-čir- 
čir-čir. Aš pakeliamas, nešamas 
oru, noriu bėgti, šokti. Ach, 
kaip gera, kaip saldu gyventi 
nevagiant, nemeluojant!...

Prisispaudžiu Talmudo kny
gą prie širdies smagiai, sma
giai, bėgu į mokyklų džiaug
smingai džiaugsmingai. Ir pri
siekiu Talmudui, jog niekumet, 
niekumet nolieimsiu svetimo 
daikto, niekumet, niekumet ne
bevogsiu, niekumet, niekumet 
nebemeluosiu — visumet busiu 
doras, doras, doras!...

(Parašyta 1886 m.)
Išvertė iš žydų kalbos

—Ch. Lemchėnas.
(Pabaiga)

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

Jkumas.
3315 South 
Halated St.

Tel. Yards 1546 
Res. Tel.

Beverly 2300

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

Antanas Žymontas
Redaktorius-Leidėjas

900 W. 52nd Street <
Chicago, III.

Tel. Boulevard 3669

Nusipirk ir 
perskaityk visą 
GYVENIMĄ 
— nusidžiaugsi.

Prenumerata metams $2
Pusei metų $1
Kopija ............................................ 20c

Lietuviai Daktarai

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. MARGERIS
3421 So. Halated Street 

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

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

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

pietų n G iki 8 vakare
Res. 3201 So. VVallace Street

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

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:! nuo 0 iki H vai. ryte;
< nuo G iki 8 vul. vakare 

. |l| I N ■ .... ■ II /
>■" ................................... V

Res. 6G00 So. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Chicago, 111.

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. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Brunsy/ick 0597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

f"
A. K. Rutkauskas, M. D.

4442 S’o. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4146

. J nuo 9 iki 11 v. ryto 
Valandos į nuo g jįj va)t Vak.

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

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekei 

CHICĄGO, ILL.
M.i. i.m , ...............——

Off. Yards 3557 Res. Hemlock 1385
DR. JONAS MOCKUS

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutarti
3401 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Na, ir včl taip sakant, duo

kime sau, padėkim sau, Kipšas 
vėl rašo, jeigu galima pava
dinti.

* * *
Kad j j biesas tą munšainą! 

štai žmogus eina gatve, biskj 
lyg ir svyruoja, lyg ir tarytum 
rengėsi šokti — strapalioja ir 
tik plumpt! ant žemės; guli iš 
galvos raudonas vasalas bėga; 
šalygatvį numalevoja. Tokį įvy 
kį žmonės vadina “naminės re
voliucija’’, arba “naminės per
versmu’’ žmoguje. Tokią revo
liuciją surengė “naminė’’ tūlam 
P. aną dieną.

♦ ♦ ♦

Gatvės jau klojasi nauja ant
klode, dailiai atrodo. Džiaugs
mas ypatingai vaikams. Jie die
ną ir vakarą važinėjasi ant 
“roller skates.”

James Pupelis, žinomas bar
bens, nupirko nuo Jurgio Po
ciaus užeigą — “minkštų” gėri
mų krautuvę.

■ ♦ ♦ ♦

Pėtnyčia, sereda, tai pasnin
ko dienos. Taip pareiškė pie
nius Antanas Ambrozaitis, ku
ris turi savo pieninyčią 1439 S. 
49 et. Jis sakos, kad daugiau
siai toms dienoms parduoda 
sūrio, maslionkų, sviesto ir ki
tų pieninių produktų, kuriuos 
jis pats išdirba.

♦ * ♦

P-as Jurgis Jaškunas, .vi
siems žinomas vietos gyvento

jas, “ieško darbo:” kada nesu
eik jis vis — ieškau darbo.

> • *

Eh, tas Povylas, Povylas! 
Pagavęs Westvillietę apsiveda 
ir paskui pamiršta kavalierių 
stoną. Reiškia ir Westville ži
no Cicero.

♦ ♦ ♦

P-ia Skirkienė labai nori, kad 
Kipšas jos vardą paminėtų, na. 
“sgyt” jau!

♦ ♦ ♦

Cicero j lankėsi p-lė Tendžiu- 
lytė, Jonas Sankunas ir B. Vai
tiekūnas. Visi trys pasakė 
“helio!” Kipšui. Visi trys ar
tistai. Jie los “Du Keliu” Lietu
vių Auditorijoj rugsėjo 11 d. 
Mat, kas Kipšo nepamiršta, 
Kipšas jų irgi.

• * *

Antanas Rakauskas, medici
nos studentas, ateinantį šešta
dienį pasiduos tonsilų operai— 
I mean, operacijai. Elenutė — 
jau verkia iš kalno. Operacija 
bus daryta universitete.

♦ ♦ ♦

Sharkis Chicagoje. Iš pati
kėtinų šaltinių teko girdėti, 
kad Juozas Žukauskas-Sharkis 
pešis Chicagoje rugsėjo 22 d., 
1927, Kareivių Stadione antroj 
poroj prie Dempsey-Tunney 
peštynių— snukių daužymo.

* ♦ ♦

Amerikos lietuviai įteikė ge 
nerolui Žukauskui aukso kardą 
(Lietuvoj) su parašu “Su šiuo 
kardu tu pergalėsi” — “Vieny
bė” ir “Draugas” agituoja la
kūnui Dariui padovanoti aero
planą, idant jis skristų Kau
nan. Ar negeriau butų, kad vie
ton tų dviejų įvyktų tas, kad 
Šarkiui padovanoti plieno pirš
tinę su parašu: “Su šia tu per
galėsi”! šiur, kad Dempsys ne
galėtų atsilaikyti!

♦ ♦ *

Tex Rickard, žinomas promo-

toris. Jis savo rankoje laiko 4 
tuzus su jais jis išlošė milionus 
dolerių: 1) Džiakis Dempsėjus, 
2) Džiakis Sharkėjus, 3) Dži- 
mis Tunėjus, ir 4) Paollno 
Azcudnėjus. Kai Texas nori pi
nigų, tai viskas ko reikia, tik 
suleist vieną porą iš šių pasi
pešt! !

♦ ♦ ♦

Butų didžiausiu kvailiu Tex- 
as, kad jis leistų pralošti Dem- 
psėjuj, nes pastarasis yra vie
nas geriausiu jo “Drawlng 
Cards”, irgi butų kvailas, jeigu 
jam neapsimokėtų rengimai 
bokso. — Kipšas.

''.Įima, Tuo tarpugo, i:
visos tos šelmystės kolei kas 
pasibaigia gerai... plėšikams.

Reporteris.

Rytoj išvažiavimas

I

Įsivesti! Sau Nainy Apšildymą Tuojau!
< *

Marquette Park
Pereitą sekmadienį banditai 

apiplėšė p. Antaną Sabaliaus
ką. Buvo taip. Apie 9 vai. va
kare p. Sabaliauskas sustojo 
ant Western avė. ir 63-čios gat
vės nusipirkti cigaretų. (Sumo
kėti už pirkinį jis išėmė dešim
tį dolerių, kuriuos jam ir išmai
nyta. Banditai, matyti, nužiū
rėjo, kad žmogus turėjo pinigų.

Užkūręs cigaretą, p. Saba
liauskas patraukė Westem avė. 
I>ėsčias 69-tos gatvės Hnkui, 
kur jis prie Campbell avė. gy
vena. Ties 65-ta gatve prie jo 
prisiartino du vyru ir vienas 
jų paprašė prirūkyti cigaretą. 
Kai p. Sabaliauskas rengėsi 
jam patarnauti, banditas įrėmė 
revolverį jam į pilvą. O kitas 
tuo tarpu, paliepęs tylėti, ap- 
kraustė kišenius. Piktadariai, 
išėmę 79 dolerius, nuduinė sa
vais keliais.

Reikia pastebėti, kad Mar- 
ųuette parko apielinkė juo to
lyn, tuo darosi garsesnė vagi
lių ir plėšikų žygiais. Jau ke
lis kartus padaryta “hold up” 
p. Rako aptiekoj, nuolat tai 
vienoj vietoj, tai kitoj nepra
šyti “svečiai” įsibriauja į na
mus, kai savininkų nėra namie. 
Ir abelnai, ant gatvių kampų 
tenka pamatyti tokių paukščių, 
iš kurių nieko gero, apart blo-

- -.  . . ij-rrr
----- —--------------------------- -------- >

Pranešimas Publikai
Mes išparduodame visus musų 

miltelius. Sekamos kainos yra mu
sų miltelių:

Pot milteliai, 75c svarui
Roach milteliai, 85c svarui
Mot Flakes, 30c. svarui.
Nuo blakių skystimas, 25c sva

rui ir daugiau
Flese pauderis, 25c sv, ir daug.
Mes taipgi turime fumigating 

sistemą, kuri vartojama biznio na
muose. Garantuojam, kad tas už
muš visas žiurkes, tarakonus, bla
kes, kandis ir tt. už vieno sykio 
vartojimą. O jei ne, tai jums nie
ko nekainos.

S. Q Daniel Company 
Exterminators and Fumigators 

741 West 34th Street 
Phone Boulevard 4253 

________________________________________________)

SLA. 134 kp. Jaunosios Biru
tės išvažiavimas bus rytoj, Be- 
verly Hills miške (87 ir West- 
ern gt.). Už savaitės laiko uŽ- 
sibaigs vasarinės atostogos ir 
vaikučiai turės gryžti mokyk
lon. Prasidės 
tės dainų ir 
Tad šis bus 
išvažiavhnas 
mokyklą.

Kviečiami atsilankyti taipjau 
tėvai, pažystami, 
svečiai, nes netik 
linksma, bet ir 
nes bus žaismių,
gramas, o taipjau ir laimėjimas 
dovanų. Praleisti gražią rudens 
dieną miške yra tikrai smagu.

ir Jaunosios Biru- 
muzikos pamokos, 
paskutinis vaikų 
prieš atidarant

draugai ir 
vaikams bus 
suaugusiems, 

šoklų, pro-

P-as Coleman yra įnešęs Wis- 
consin valstijos kegislaturon ir 
rėmė daug svarbių bilių, jų tar
pe pataisą prie konstitucijos, 
kuri panaikintų valstijos senatą 
ir sutvertų tik vieną atstovų 
butą. Jis taipgi buvo įnešęs le- 
gislaturon rezoliuciją, raginan
čią Jungtinių Valstijų kongre
są pasireikšti už visuomenės 
nusavinimą anglių kasyklų. Iš 
kitų jo įneštų legislaturon bi
lių reikia pažymėti bilius, rei
kalaujančius panaikinti nakties 
darbą duonos kepyklose, bilius 
įvesti apdraudą nuo nedarbo.

Kiti kalbėtojai šiame piknike 
bus: George Kirkpatrick ir Wm. 
H. Henry, nacionalis socialistų 
partijos sekretorius.

Bus puiki muzika, šokiai, 
žaismės ir kitokių pramogų.

kaitė, p-ia Magdalena KlaŠins- 
kienė ir p. Feliksas Missius, 
Valpa raišo universiteto studen
tas. šie keliauninkai vyksta 
Lietuvon apsigyventi. Važiuos 
jie laivu Lithuania tiesiog į 
Klaipėdą.

Rugpiučio 28-tą d. iš stoties 
Grand Central, Baltimore and 
Ohio geležinkelio, kaip 9:45 v. 
vakaro išvažiuoja New Yorkan 
p. Izidorius Norkus, kuris vyk
sta Lietuvon taip pat laivu 
Lithuania. Ten pasilsėjęs, pasi
matęs su giminėmis ir pažįsta
mais, žada grįžti Amerikon 
daugiau dolerių pasirūpinti se
natvei.

Juokai
švarus darbas

Teisėjas: —Kaltinamasis, 
kokiu įrankiu Tamsta parbloš
kei savo kaimyną ant žemės.

Kaltinamasis:— Jokio 
įrankio nevartojau. Tai buvo 
grynas rankų darbas.

Skirtumas

Town of Lake

—Ji greit pamiršo ir .nustojo 
sielvartauti dėl savo vyro mir
ties.

—Taip, bet jos antras?* vv- 
ras tai ne.
\ __ ________

Baisus daiktas

Socialisty Partijos Prasos 
piknikas

Socialistų partija, Cook 
vilkto, turės antrą pikniką 
vervievv Parke, rytoj, rugpiu
čio 28-tą dieną.

Svarbiausias kalbėtojas bus 
p. Coleman, iš Mihvaukee, Wis- 
consin valstijos senato narys ir 
tos valstijos socialistų partijos 
sekretorius. I

P-as Coleman yra pasižymė
jęs socialistiniame ir darbinin
kų judėjime jau per daugelį 
metų. Jis taipgi yra narys Ame
rikos Darbo Federacijos Wis- 
consino valstijoj. Be to, jis yra 
narys Mihvaukee miesto fede- 
ruotųjų amatų tarybos. P-as 
Coleman yra gimęs ant farmos 
arti Sioux City 1878 metuose, 
o Mihvaukee mieste gyvena jau 
nuo 1899 metų. Jis tarnavo šia
me mieste kaip generalis alder- 
manas per 10 metų. 
........ ...... ...— ... 1..

SAPNINYKAS
Nauja laida

pa-
Ri-

Tik-ką išėjo iš spaudos

Kas girdėt “Naujienij” lai 
vakorčiy skyriuje

ššeštadienyj, rugpiučio 27-tą 
dieną, iš Grand Central stoties 
Baltimore and O. geležinkelio, 
kaip 2:45 vai. nakties išvažiuo
ja New Yonkan p-lė Kalasins-

Vakar telefonu pranešta bu
vo Reporteriui, kad jo paduota 
iš Totvn of Lake žinia, tilpusi 
26 rugpiučio, buvusi klaidinga. 
Girdi, surprais parė rengiama 
ne p-niai Stankienei, bet kitai 
moteriškei. Taigi šiuo klaida 
atitaisoma. — Reporteris.

—Jiaip baisu, kada primado
na pastebi, kad ji jau nebegali 
dainuoti!

—Bet dar baisiau, kada ji to 
nepastebi!

jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nufdnirk typewritari.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieibų kablegramų

11 I L1J J J J.1J JLIXUXIXE

nni) Travel DAI IPV 
UUU Accident lULlU I

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS
Tiktai už 75 centus registracijos mokesčio
Dar pirmas toks pasiūlymas tarp lietuvių

Inter-Ocean CasualtyCo
A Stock Company

SPECIAL LOSSES FOR

LOSS OF

If sustained 
in the 
manner 

described in 
Paragraph 1

If sustained in 
the. manner de- 
sribed in Para- 
graphs 2 to 9 

inclusive

Both Randa ......................................
Both Fėet ...........................................
Sight of Both Eyes .......................
One Hand and One Foot...............
One Hand and Sight of One Eye 
One Foot and Sight of One Eye ... 
Either Hand ........................... .

zEither Foot............................
Sight of Either Eye

$10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00

*500.00 
600.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00 
500.00

Dabar yra pigiausia materialas ir patogiausis laikas 
nusipirkti garu arba vandeniu šildomus namų apšildymo 
reikmenis ir įsivesti į namus, kol dar šaltas oras neprisi
artino.

Mes turime pas save daug karlodų radiatorių, boile
rių, kuriuos pirkome pradžioje metų žemomis kainomis, 
ir dabar galime jums parduoti su dideliu sutaupymu jums 
pinigų.

Galit nusipirkti materiolą garu arba vandeniu šildy
mui namą, a mes jums parodysim, kaip lengvai jus patys 
galit jį įsitaisyti, sutaupydami beveik pusę pinigų. Mes 
suteiksime jums planus ir paskolinsime reikalingus įran
kius VISAI DYKAI.

Dastatymas mieste ir apielinkėse be ekstra mokesčio 
dėl jūsų.

O jei jus norite, tai mes įvesime jums garu arba van
deniu apšildymą į jūsų namą. t

Sąlygos labai geros, galite tik $25 įmokėti, o kitus 
mažais mėnesiniais išmokėjimais. Pirmas įmokėjimas tu
rės būti po mėnesio laiko po įvedima namų apšildymo 
reikmenų.

Veikit tuoj. Neatidėliokit! šaukit Victory 2454 ir mu
sų ekspertas atvažiuos pas jus į 24 valandas. Jei neparan
ku pasimatyti su jumis dieną, jis atvažiuos vakarais, pa
gal susitarimą.

Musų pardavinėtojai kalba lietuviškai.

0 AL

Čia telpa:
Virš 300 paveikslų, išgul

dymai keletos tūkstančių 
sapnų, planetos ir laimės 
— nelaimės apsakymai.

ATSIMINKITE — VILTORY 2454
Mes taipgi užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo ir 

fikčerius, visokių mierų paipas ir fitingus, stogams p*a- 
pierą, elektrinius reikmenis, tile paipas, fitingus ir t. t.

Atdara kas vakaras ir suimtoj iki 8 vai.
, < , Nedėlioj iki 1 po pietų.

SOL ELLIS SONS, Ine
Chicagos Krautuvė Cicero Skyrius
2118-20-22 S. State St. 4606-08 W. 22nd St. 
Phone Victory 2454 Phone Cicero 130

ANGLIS
Streikas trijų šimtų tūkstančių 

Unijos kasyklų mainerių Jungtinėse 
Valstijose nuo balandžio pirmos die
nos, padarė negalimu gauti anglių 
Illinois, Indiana arba Ohio valstijose. 
West Kentucky kasa anglis, bet vi
sas tas anglis suvartoja geležinkeliai 
dvigubomis kainomis negu liepos me
nesio kainos. Kuomet prasidės rei
kalavimas, kainos dar pakils, jei 
streikas dar tęsis, nes visi turės pirk
ti iš West Virginia arba rytinės Ken
tucky.

Speciali* Fill-Up Išpardavimas 
Panedėlyj iki Subatos

Užsisakykit tiesiai iš kasyklų (su
taupyki! 35 iki 75c) olselio kainomis, 
Pocahontas, Navy Standard arba W. 
Va. Peerless, Lumpless, Clinkerless, 
gerai šildo, 5 iki 10 tonų, po $7.45 
tonui. 10 iki 30 tonų, $7.40, 30 iki 
100 tonų, $7.85. Pocc. Egg. $10.50. 
Solvay Coke, $11.25. Anth. $15,75, 
Oacean Steamer, Egg ar Lump, $8,50. 
Garantuojama 20% daugiau karlčio 
turi negu Franklin Co., W. Kentucky 
arba Indiana anglys — nėra “olin- 
kers.”

Pristatome trokais C. O. D. bile 
kur mieste, arba apielinkėse, kaip 
tinkama, bile kada liepos arba rug
piučio mėnesiais, jeigu užsakysite 
dabar šiame išpardavime. Užsakyk 
tuojaus pirm negu kainos pakils. Mie
sto patikrintos svarstyklės; visos an
glis parduodamos patikrinimui.

United Coal Buyers of Chicage 
Chamber of Commence Bldg., Kasyk
los Atstovai ir VVholesale Pardavėjai. 
Musų skyriai randasi mieste ir prie
miesčiuose.

Visi telefonai Franklin 5390
Palaikyk šį apskeblimą, Gauk $1.00 

kredito už pirmąjį vežimą.
Kainų numažintojai žmonių naudai. L 
------------- :---------------------------- -----

Kas myli sapnuoti ir sa
vo sapnus suprasti ir įspė
ti, šis sapninykas jam-jai 
bus geru padėjėju ir drau
gu.

Puikiai atspausdintas 
graži popiera, kaina

75 centai

Naujienos
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

Skaitykit ir Pagalvokit
Apsaugokit save ir šeimyną su šiuo $10,000.00 Nelaimių Apdraudos Kontraktu 

PASIŪLYMAS ATDARAS KIEKVIENAM
Kiekvienas skaitytojas, vyras ar moteris, tarp 16 ir .68 metų amžiaus, neski
riant užsiėmimo, gyvenamo vietos ar sveikatos stovio, gali gauti vieną iš šių 
kontraktų. Jokis tyrinėjimas nėra reikalingas. Kiekyieųas NAUJIENŲ 
skaitytojas, senas ar naujas, užsimokėjęs 75 centus registracijos mokesčio ir 
metinę prenumeratą už NAUJIENAS, arba pareiškęs sutikimą skaityti 
NAUJIENAS per metus laiko, pirkdamas pavieniais numeriais ar per išne
šiotojus, turi teisę gauti šį apdraudos kontraktą. NAUJIENŲ skaitytojų 
šeimynų nariai, kuriems yra siunčiamos NAUJIENOS, taipgi galima gauti 
šį kontraktą jei išpildys aplikaciją ir priduos į NAUJIENŲ ofisą kartu su 
registracijos mokesčiu.
Kurie dar nėra NAUJIE
NŲ prenumeratoriai, ar
ba skaito laikraštį nere- 
guleriai, gali gauti šį ap
draudos kontraktą sumo
kėdami 75 centus regis
tracijos mokesčio ir pre
numeratą. .
VEIKITE ŠIANDIE! 
Visą, kas reikalinga pada
ryti norinčiam įsigyti šį 
Apdraudos Kontraktą, ir 
tokią didelę apsaugą, rei
kia išpildyti žemiau tel
pančią aplikaciją ir pri
siųsti ar atnešti į NAU
JIENŲ raštinę kartu su 
registracijos mokesčiu, 75 
centais. Tuojaus po ap- 
laikymo aplikacijos bus 
patikrinta skaitytojo tik
rumas ir kontraktas pa
siųstas . apdraustajam. 
Neatidėliokit šio reikalo 
ant rytojaus •— imkite ir 
atlikite tuojaus!

To the Insurance Dept., Naujienos, 
1739 S. Halsted St., Chicago, 11).

Aš čia užsirašau už $10,000 Accident Insurance Policy, kuri 
bus išduota Inter-Ocean Casualty Company, išimtinai nuolati- 
niems NAUJIENŲ skaitytojams, čia įdedu registracijos 75c. 
ir liudiju kad —

Padekit V!!'*!
ženklelį įjiilist: O

kletk"*e 
patenki umn ui 

savo 
atsakymo

čia įdedu registracijos 75c.

Aš dabar esu nuolatinis NAUJIENŲ 
skaitytojas ir busiu juęmi tokiu pagal 
Šitą plicy per vienus metus.
Aš tuojau pastosiu nuolatiniu NAU
JIENŲ skaitytoju ir busiu juomi to
kiu pagal Šitą policy per vienus metus. 
Jūsų išnešiotojas tegul dastato man 
NAUJIENAS kasdien žemiau paduo
tu adresu. Aš jam mokėsiu j savai
te 18 centų.
Siuntinėt man NAUJIENAS paštu 
per vienus metus už Chicagos $7.00, 
Chicagoj $8.00 ir dar dadėsiu 75c. 
apdraudos registraciją.

Vardas .....    -.........................................  Amžius ...
(Paairaftykit aiškiai su paišeliu. Juodylas liejasi) 

Apdraudos Gavėjas 

Gatvė Adresas 

Miestas............

Ųžaiimimas
- Prisiųskįt šitą aplikaciją su 75c. Money Orderiu arba čekiu

Naujienos, Insurance Dept.
1739 8o. Halsted., Chicago, III.

Valstija

.... Apt.
Tel......
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tautišku kapiniu apielinkė

mybių, be abejonės, pigiai iš- ves pavadino — sako sena Jie- 
teks ir numirėliams. tuvių patarlė. Kita vėl skamba

Tikiu, kad numirėliai, išgir- taip: sunki našta, ant dviejų 
dę maršą, sukils iš kapų ir užmesta, palengvėja. Stasys su
ims šokti. Taigi svečius per- tiko Elžbietą, o Elžbieta Stasį, 
spėju iškalno, kad neišsigąstų, 
jei pastebės ką nors nepaprasto 
kapinėse.

Kaip žinoma, p. Stanislovus 
yra našlys —ne dėl to, kad

Numirėliams smagi naujiena jo žmona butų mirusi, bet to-
----------- dėl, kad teismas jam divorsą 

Links-mą die-ną ap-tu-rėė-jom, davė. Jis yra vienas siratėlis, 
Kurios iš se-no-no no-rė-joom. — ne dėl to, kad vaikų netu- 
Aleluja, aleluja, a-le-liuu-ja!

Esrrii tikras, kad taip giedosi 
numerėliai rugsėjo 10 dieną, 
tiksliau pasakius, naktį (šeš- 
tadienyj). Kodėl? štai kodėl: 
tą dieną p-nia Elžbieta Rakaus
kienė rengia surprais parę po
nui Stanislavui Svilainiui. Ir 
rengia tokią parę, kokios iki 
šiol netik nabašninkai, bet ir 
gyvieji tur būt nėra toj apielin
kė j regėję. O kadangi p-nas 
Stanislovas gyvena visai arti 
Tautiškų kapinių, tai tų links-

retų, bet todėl, kad vaikams 
duoną duoda jo buvusi žmona.

Kas alkaną pavalgidins? Kas 
trokštantį pagirdys? Kas sira- ; 
tą priglaus? Kas? Atsakymas: 
tik geri žmonės! Ir ve, tokia 
gera moteris yra p-ia Elžbieta, 

moteriškė, kaip s trata pa- 
atjaučia artimą sielą. Ma- 
ir ji buvo kadaise vedusi, 

Bet ir
divorsą, o

na ir suprato, kad vienas kitą 
turi remti. Ir remia. Puikus 
pavyzdys kitiems!

Kai pernai p. Svilainio na
mas sudegė ir jis turėjo gyven
ti pas kitus, p-ia Rakauskienė 
neapleido jo. Vėliau p. Stanislo
vas įsigijo kitą triobą — ponia 
Elžbieta sutiko prižiūrėti jo 
naujus namus. Dabar p. Svilai- 
nis parendavojo savo namą ki
tiems tai p. Elžbieta nusitarė 
surengti jam surprais parę iš
leistuvėms. O po parės, kaip 
teko patirti, jei pinigų bus 
rokai sukolektuota, jiedu 
ketina eiti į biznį.

Reporteris yra tikras, 
numirėliai, kuriems teks ; 
šiai šios parės linksmybių, 
sidėkodami, išprašys iš Dievo 
gero 
niui.

pasisekimo naujam
— Reporteris.

Re
aliu

kad
gau-

at-

biz-

parapijomis, buk jie 
pinigų aukaujantys

taip yra, tai natura- 
klausimas: kode!

žiai papuoštoj Lietuvių Audi
torijoj. Tai bus kaip ir meno 
šventė, nes scenoje vienas iš 
gražiausių sceniškų veikalų 
“Du keliu”. Veikalas jau da
bar labai gražiai suderiutas-su- 
repetuotas, nors dar lieka jo 
patobulinimui dvi savaitės lai
ko. Malonu bus kiekvienam 
trejetą valandų pagalvoti,* pa
mąstyti, susikaupti ir pasirink
ti sau iš tų dviejų kelių vieną 
kelią, kuriuo žmogui reikia ke
liauti.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal,

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE 

BANKO
1800 So. Ashland Avė. I

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

lioj nuo 2:80 iki 4:30 po pietn
REZIDENCIJA:

2226 Marshall BlvdL

TELEFONAS CRAWF0RD 1480
TELEFONAS CANAL 9464

Pastaba: Mano ofisas dabar randaaJ
naujoj vietoj

DR. VA1TUSH 
OPTOMTTRtSTAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvina aklą įtempimą, kuria 

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

4712 So. Ashland Avė.
Te., boulevard 7589

Garsinkite Naujienose Phone Brunsvvick 2373

LOUIS W. WOJTYLA
GRABORIUS IR 

BALZAMUOTOJAS
J.h.iczinus suteikiu visokiems

reikalams
Atdara dieną ir naktį

2509 Fullerton Avė.. Chicago

ba. Visgi praloto vakacijų .ap
rašyme per “Draugą“ kai ku
rie patėmijimai išrodo juokin
gi. Pavyzdžiui, pasak aprašy
mo, pralotas labai gražiuojasi 
svetimtaučių dievotumu ir 
duosnumu Dievo garbei. Sako, 
lietuviai negalintys susilyginti 
su amerikonais.

Tai vifgi, matote, pralotas 
jaučiasi ne labai užganėdintas 
lietuviais, ir kad taip tikreny
bėj yra, gali liudyti ir dar tas 
faktas, jog pereitą sekmadienį 
jis išbarė 
permažai 
bažnyčiai.

O jeigu 
lu užduoti
pralotas neina pas amerikonus?

Aš manau, kad nei vienas 
’.ietuvis neverktą, jei pralotas 
persikeltų į svetimtaučių tarpą. 
Tikrai, kad neverktų! O jei 
pralotas Krušas netiki mano 
žodžiais, tai gali pamėginti, 
idant persitikrinus.

Šiaip viskas musų parapijoj 
pasilieka po senovei. Paulytė 
dar tebėra klebonijoj. Musų pa
rapijos piknikas, palyginus jį 
su kitų parapijų piknikais, tai 
švakiai nusisekė. Parapijonai 
šneka, kad piknikų nepasiseki
mo priežastys esančios tame, 
jog parapijonai negauna balso 
parapijos reikaluose. O kai ne
gauna balso, tai parapijonai 
kalba: tegul, girdi, kunigas 
Krušas laikosi sau visus balsus 
ir tegul jis sau žinosi.

Senas Parapijomis.

For Cuts and Woundi
Apsisaugoki! užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą su Šiuo ne 
nuodijančiu antiseptiku 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme ak'nlų dėl vinokių akių
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ir ji turėjo vaikučius, 
jai teismas davė
vaikus apsiėmė penėti vyras.

Toks tokį pažino ir į vestu

Nedėlioj, rugsėjo 11 d., Vaič
kaus teatras pirmas pradeda 
savo sezoną nepaprastai gra-

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ..........1......
Mieros ........................  per krutinę
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Vienintelės Lietuvių Krautuvės autorizuotos pardavinė
ti KIMBALL PIANUS ir kurių visuomet turime didį skai
čių madų ir bargenų savo krautuvėse dėl Jūsų pasirinkimo.

A. PRABISH 
GRABORIUS

Automobiliai 
visokiem;! 
kalama, 
šaukus 
greit i 
kiam

• navimą. 
2205 Lake St.

Melrose 
.. Park, I’l. .. 
Phone Melrocs

Park 797

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

■

Didis skaičius grojiklių pianų pagrįžo iš Kimball dirb
tuvės pertaisyti ir per nauja nubaigti. Pavasario ir vasaros 
sezone juos gavome į mainus ant naujų Kimball Grand ir 
Grand Reproducing pianų, šie pianai grojina ir atrodo 
taip, kaip nauji ir pilnai gvarantuoti per mus pačius ir W. 
W. Kimball Co., kuri, Juos pabudavoja. Norintieji įsigyti 
gerą pianą už mažai pinigų veikite tuojaus, matykite šiuos 
bargenus kuogreičiausia.

Kerzheim Grojiklis Ąžuolo Medžio $195.00
Gulbransen Grojiklis riešuto medžio

$250.00
Claretone Grojiklis raudonmedžio $298.00 
Gulbransen Grojiklis riešuto medžio

- $325.00
Irving Grojiklis raudonmedžio .... $345.00 
Schmith & Schultz Grojiklis....
Marshal Grojiklis Ąžuolo medžio 
Kimball Grojiklis Ąžuolo medžio 
Story & Clark Grojiklis............

$360.00
$375.00
$395.00
$475.00

P i-<

Su viršminėtais pianais duodame suolelį, rolėms šėpe- 
lę, lempą ir didį skaičių volelių visai veltui. Tik įmokėkite 
mažą dalelę, o liekančius pinigus imkite 2 metus laiko iš
mokėti.

kaip 
gerinasi 

Tur būt bijo, 
per kailį. Kai 
tai iš sakyk- 
koks šlamštaslos gali pasakyti, ; 

via tas laikraštis.
Ar tai “Draugui” pakenktų? 

Matai, gali netekti daug skai
tytojų, nes parapijonai gali pa
klausyti, kaip kad keli metai 
atgal kunigas Krušas yra išva
dinęs “Draugą” šlamštu. Taigi 
dabar “Draugas” apsižiuuri, 
kad vėl negautų į kailį.

“Draugas” dabar aprašo pra
loto vakacijas su didele pagar-

“Du keliu” Vaičkaus 
teatre

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

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

3201 Auburn Avė.. Tel. Blvd 3201

JAN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių ir 
prita'kimo akinių 

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

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vak. 
Nedėlioj uždaryta.

Tel. Canal 6623.

Tel. Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.
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3042

3078 — Sunkesnei moterei labai tinkantis modelis. Sukirptos mieros 16 
jr 18 metų ir 36, 88, 40, 42, .44 ir 46 colių per krutinę. 36 mierai reikia 4% 
yardų 40 colių matrijos ir 1 yardas 32 colių skirtingos materijosi

3042 — Pastebėtinai smarki suknia. Sukirptos mieros 16 ir 18 metų ir 
36, 38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 mierai reikia 2% yadrų 40 colių 
materijos ir % yarlų skirtingos materijos apsiuvinėjimųi.

8003 ų Plonijanti suknia. Joje kiekviena nors ir tvirčiausia moteris 
ploniute. Sukirptos mieros 86, 38, 40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę^ 85 mie
rai reikia 3& yardų 36 colių materijos ir 2 Va yardų kaspinėlio.

3079 — Sporto ir kelionei tinkanti suknia Paprasta ir praktiška. 
Lengvai pasiuvama. Tinka iš bile materijos. Sukirptos mieros 16 ir 18 met., 
taipgi 36, 38, 40, 42 ir 44 colių per krutinę. 36 mierai reikia 2% yardų 40 
colių materijos ir % yardo 36 colių skirtingos materijos.

3074 0 Graži lengva ir patogi suknelė mažai mergaitei. Gera iš bile 
kokios materijos. Sukirptos 6, 8, 10, 12 ir 14 colių per krutinę. 8 metų 
mergaitei reikia 1 % yardų 40 colių materijos.

Emilija Mikoliunaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugpiučio 26 d., 11 vai. 

ryto, 1927 m., sulaukus 3 metų amžiaus. Gimus a. a. Emi
lija birželio 20, 1924 m., Chicago, III. Paliko dideliame nu
liūdime motiną Marijoną po tėvais Stakenaitė, tėvą Vin
cą, seserį Julijaną, brolį Edvardą ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 8136 Vincennes avė. •

■ Laidotuvės įvyks panedely, rugpiučio 29 d., 8 vai. ry
to iš namų į šv. Leono parapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta, i Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Emelijos Mikoliunaitės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Tėvas, brolis, sesuo ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis Tek Yards

PAJ IEŠKOJIMAS

Pajieškau savo moteries kuri ma
ne apleido Vasario 21 d., 1927 m. 
pasiimdama su savim 8 metų sū
nų Wilimą. Meldžiu moteries su
grįžti visi nesusipratimai bus pa
naikinti. Girdėjau, kad jį save 
vadina AgnesBurnett. Ji sveria 
150 svarų, 5 pėdų aukščio, nukirp
tais juodais plaukais, 85 metų am
žiaus. Meldžiu kitų, kurie ją pa
žįsta pranešti man jos adresą; už 
teisingą pranešimą duosiu $100 at
lyginimo.

WILLIAM ADAMS
2960 Milwaukee Avė

Chicago, Illinois

LACHAVICZ
Lietuvis Graborius 
ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

anai 1271 
2199

VlĮT^
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

ketvirtadienyj, rugpiučio 25 d. 
5 vai. ryto, 1927 m., sulaukęs 
57 m. amžiaus, gimęs Lietu
voj, Žagarės vals. ir parapijos. 
Amerikoj išgyveno 28 metus; 
nevedęs, paliko dideliame nu
liūdime motiną Elzbietą, du 
broliu Juozapą ir Pranciškų 
ir brolienę Magdaleną Zubi- 
nienę. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4119 S. Maplewood avė.

Laidotuvės įvyks pirmadie- 
nyj, rugpj. 29 d., 1 vai. i>o 
piet iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi a. a. Vincento Zubino 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame 
/ Motina, broliai 

ir brolienė.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius F. Butkus.

SERGANTI ŽMONES
Del cerhuelo ir rreičiauiio iieirydymo 

paaitarklt ata

Dr. B. M. Ross 
Specialistu

Jo trisdešimtis me
tų pasekmingo pra
ktikavimo gydvme 
chronišku ir užkrė- 
Čiamų ligų, kraujo, 
pūslės, privatiškų ir 
slaptų ligų, jums y- 
ra garantija jo at- 
sakomingume. Pasi

tarimas dykai. Jis vartoja Amerikos 
ir Europos gydymo metodus. Geriau
siai ir greičiausiai išgydo. Ofisas

35 S. Dearborn St.
Kampas Monroe Street, Chicago, 

Crilly Building
Imkite elevatorių iki penkto aukšto. Vy

rų priėmimo kambary* 606, — Moterų 508. 
Ofiso valandai kasdien nuo 10 ryto iki 6 
vakare. Nedėliomin nuo 10 ryto iki 1 po 
piet. l’anedėlyj, Seredoj ir Subatoj nuo 10 
ryto iki 8 valandai vakare.



Sis tas iŠ Lietuvos
Tarptautinės Esperanto kalbos 

korespondenciniai kursai

Neužilgo, esperantininkų ru
pesniu, daromi esperanto kal
bos kursai laiškam. Bile žmo
gus kur nors gyvendamas gali 
lengvai pramokti. Visas kursas 
kainuoja 15 litų, vėliau brangs.

Taip pat komersantai gali 
duoti savo firmų skelbimus, 
kurie plačiai išsigarsins. Susi
rašinėjimų, vedimų, ieškojimų 
skelbimai po 2 litu. 20x30 cen
timetrų lapas kainuoja 80 litų.

Kreiptis: mok. Edv. Medi- 
šauskas, Kietaviškis, Trakų 
apskr.

Paskutiniu laiku Lietuvoj 
prasidėjo didesnis esperantinin
kų judėjimas. Daugiau išperka
ma esperanto literatūros.

—Tindji-Rindi.

DAINOS
Del keturių balsų

SuriaktM L. Eremino
Šios dainos tinka chorams ii 

kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su* 
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. SI 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
siuntimu $1.50.

1739 So. Halsted S t 
Chicago. UI.m

NORI TAPTI PILIEČIU
Skaityk

i

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25 centai — gaunamai 

Naujienose

Šioj 
visus 
ir žinias apie šios šalies tvar
ką ir valdžios farmą, anglų ii 
lietuvių kalbose. Visi faktai su
rašyti klausimų ir atsakymų 
formoje, kuriuos 
kiekvienas vyras 
be jokių sunkumų 
kyt egzaminą bile
stijoje ir lengvai gauti pilietiš 
kas popieras.

Reikalauk tuojaus prisiųsda 
mas 25 centus.

knygelėje skaitytojas ras 
reikalingus pamokinimus

išsimokinęs 
ir moteris 
galės išlak 
kokioj vai*

Chicago, III.
Naujienos

1739 So. Halsted St.

Ką reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnas?

Žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap- 
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau 
gybe paveikslų. Kaina su 
Santimu 7f* centai.

pri-

NAUJIENOM 
1739 Ra. Halsted St

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 y. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai po piet.

-yaMranTCTa n> '■"'U. i

Draugijų Valdybos 1927 m

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1927 
m.: pirm. Juozapas Rūta, 3422 So. 
Ix)we Avė., pag. Adolpas Vainaus
kas, 3548 So. Union Avė., nut. ra’t. 
S. Kunevičia, 3220 So.* Union Avė., 
fin. rašt. J. Grinius, 723 W. 34 St., 
kontr. rašt. F. Kaspiras, 8534 So. 
Lowe Avė., kas. Jonas žilvitis, 3308 
So. Emerald Ave„ teisėjas Steponas 
Dilius, Liet. Auditorijos atstovas 
P. litukas, apiekunai kasos: J. 
Mačiulis ir J. Paškevičia.

S1MANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1927 m.: pirm. T. Janulis, 
8430 So. Morgan St., pirm. pag. 
Aug. Jankauskas, 3232 Emerald 
Avė., nut. rašt. P. Kilis, 941 West 
34 St., turt. rašt. A. Kaulakis, 8842 
So. Union Avė., kontr. rašt. J. Sta
naitis, 6918 So. Maplevvood Avė., 

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

si kas pirmą sekmadienį, 12 vai. die
ną, Cricagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj, 3188 So. Halsted St.
DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA

VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 1927 
m.: pirm. K. Deivis, 5648 South 
Bishop St., tcl. Republic 7411, pirm, 
pag. I. Kačinskienė, 6821 South 
Rockwell St., nut. rašt. J. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St, fin. rašt. A. 
Atributas, 16000 So. Lincoln St., 
Harvey, III., kasos globėjai: O. Gu- 
žauskienė, 5005 So. Trepp Avė. ir 
S. Skridulienė, 1517 So. 49 Ct., 
Cicero, III., maršalka P. Tiškevičia, 
7009 So. Washtenaw Avė., kasierius 
A. čėana, 4501 So. Paulina St., tel. 
Boulevard 4552, ligonių komy tetai: 
O. Devieni, 5648 So. Bishop St., K. 
Dauda, 2146 W. 23 St.
Laiko susirinkimus kas s antrą ne- 

dėldienj 1 vai po pietų.

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

trečiadienį mėnesio.

LIETUVIŲ RYTINES ŽVAIGŽDES 
PAš. ir PASIL. KLIUBO valdyba 
1927 m.: pirm. J. Makrickas, 4036 
Brighton PI., pirm. pag. V. čepelis, 
1654 N Robey St., rašt. M. Crepul, 
3227 Le Moyne St., fin. rašt. J. 
Radišauskas, 5124 Dakin St., 
kontr. rašt. P. Labanauskas, 1351 
Dean St., pag. M. Krajauskas, 1750 
VVabansia Avė., marš. M. Žiūkas, 
1354 N. Paulina St., kas. L. Striu- 
pas, 3636 North Avė.

CLASSIFIED ADS
t, ką, kur; i ’»• ’ .. kada 
rengia, veikia ar kviečia

Announcements
Pranešimai

SLA 36 kuopos nariams pranešu, 
kad užsimokėti duokles jie gali 
pas mane namuose (3200 Lowe 
avė.). Eidamas finansų raštininko 
pareigas, noriu atkreipti kiekvieno 
36 kuopos nario domę į tai, kad 
jūsų teisės Susivienijime pirmiau
sia nriklau.se> nuo to, ar esate už
simokėję mokesnius, ar ne. Narys, 
neužsitnokėjęs per tris mėnesius, 
esti suspenduojamas. Taigi, kieno 
mokesniai užvilkti, ateikite, nelauk
dami, kol įvyks kuopos susirinki
mas, pas mane į namus ir užsimo
kėkite. —J. Balchunas,

SLA. 36 kp. ifnansų r ^št.

su
28

Jaunosios Birutės išvažiavimas 
dovanomis bus sekmadieny, rugp. 
d., Bevcrly Mills miškuose, prie 87 ir 
VVestern gt. Bus programas, šokių, 
žaismių ir tt. Visi kviečiami atsilan
kyti. — Komitetas.

Draugijos Lietuvos Vėliava Ame
rikoje No. 1 turės šeimynišką išva
žiavimą į Fellow park aug. 28 d. 
Draugai ir draugės važiuokite 111 
karais kol pasibaigs, o gausit ma
šiną, kuri nuveš į vietą. Ale buki
te kaip 11 vai. ryto, o paskiau* ne
gausite mašinos. Malonėkite visi at
silankyti. —Kom.

Jonišikečių L. K. Kliubas rengia 
J. Savickio darže puikų pikniką 
rugp. 28 d. Pradžia 11 vai. iš ryto. 
Bus puikus programas, lietuviška 
muzika. Joniškiečių trokas lauks 
ant Archer 48 St. (prie Joliet sto
ties) nuo 11 vai. iki 1 po pietų. 
Visus veš veltui į vietą; įžanga dy
kai. —J. B.

Lietuviu Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks rugpjū
čio 28 d., Mildos svet., 1 vai. po 
pietų. Meldžiam pribūti visus laiku.

Valdyba

Announcements
Pranešimai

Draugijos Švento Antano ii Pad- 
vos visi nariai būtinai atsilanky
kite ant pašventinimo Dievo Apvaiz
dos parapijos varpų sekmadieny 
kaip 2:30 vai. po pietų, rugpiučio 
28 d. Susirinkit į • parapijos sve
tainę. —Valdyba.

Humboldt Parko Lietuviu Politiš
kas Kliubas rengia gražų išvažiavi
mą nedėlioj, rugpiučio 28 d., į Wl- 
lington miškus Detnp No. 1. Ten bus 
labai graži publika, geriausią ko- 
ras No. 1, katro dar nėsate girdėję. 
Todėl nė vienas nepraleiskit, visi 
traukit į Wilington miškus. Visus 
kviečia komitetas.

Personai
Asmeny Ieško

DOLERIS dovanų tam, kuris praneš 
kur randasi Simonas Shatis ir Jo
nas Gronlund, yra labai svarbus rei
kalas jų gerovei.

JOSEPH YUSHKEWITZ 
8647 Archer Avė. 

Chicago, III.

LIETUVIAI
Kurie esate pirkę Sub-division že

mę ir jums nori panaikinti kontrak
tus arba jus nesutinkate su kontrak
tu, tai pasimatykit su manim tuojau.

A. B. ALLEN
134 N. I4i Šalie St. Central 3855

LIETUVIAI — Tonsilai pagamina 
daugiau mirčių negu appendicitis. šir
dies ligos ir reumatizmas paeina nuo 
ligotų tonsilų. Išimkit juos dėl savo 
apsisaugojimo, prieinamomis kaino
mis dėl visų. Dr. Frank L. Nathanson, 
3846 W. Madifcon St.'Van Buren 7556

-------------------------------------------------------------------- --- --------------- (------------ - ------------- --- .. ■ .
I. *1

FARMERIS .įieško šeimininkes nup 
40 iki 50 metų penumo, gali būti Ir 
su vaiku. Turi mokėti šeimininkau
ti arba dirbti prie biznio. Galima* ma
tyti iki panedėliui. »*

2527 W. 46th PI.
I aukštas -- < • • <

Aš malonėčiau asabiškai pasišne
kėti su ponu Divernono Skaistgirio, 
už turbaciją atlygisiu ant vietos. Su 
godone, Povilas Bakevicza, 3514 Par* 
nell Avė., Chicago, UI.

PAIEŠKAI! apsivertimui pasitu
rinčio vaikino arba našlio nuo 35 
iki 45 m. Prisiųskite savo paveiks
lą kartu su laišku. Aš esu našlė, 
be vaikų, 36 metų senumo. Rašy
kite: /

Box 961,
1739 S. Halsted st., Chicago, III.

REIKALINGA moteris partneris 
tarp 30 ir 4 metę amžiaus prisidė
ti $3,000 prie rooming houso biz
nio, nešančio didelį pelną. Turi bū
ti mylinti teisybę ir laisva. Atsi
liepkit ypatiškai nuo 6 ligi 9 va
karais arba laišku Mrs. Foote, 
1652 Monroe st.

ESU našlė 40 metų amžiaus. 
Ieškau našlio arba vaikino apsive
dimui, ne senesnio kaip 45 metų. 
Turi būti geras žmogus. Rašykite: 

Box 960
1739 S. Halsted St.

' Chicago, III.

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

VYRAI IR MOTERYS
Padauginkite savo įplaukas. 

Galite uždirbti virš $50 kas sa
vaitė. Lengvas darbas, trumpos 
valandos. Mes pamokinsim jus 
šiam darbe. Taipgi priimsim 
tuos aplikantus, kurie gali dirb
ti tiktai keletą valandų dieno
mis arba vakarais. Ofisas at
daras iki 5 vai. kasdien ir su- 
batoj po pi et. Nepraleiskite šią 
progą!

L.NARMONTA
(Normantai tė)

E. Madison St. Room 31281

VYRAI IR MOTERYS 
AR JUS NORITE DIRBTI? 

AR JUS GALITE SUVARTOTI 
PINIGUS

Ar jus norite dirbti vieną valandą 
nuo 7:30 iki 8:30 kiekvieną vakarą? 
Iš priežasties pasidauginimo musų 
biznio, mes atidarėm keletą naujų 
departamentų, nėra skirtumo ar jus 
esate profesijoj arba turite amatą, 
mes turime vietą dėl jūsų, jei jus tik 
pašvęsite vieną valandą kiekvieną 
vakarą, mes mokėsime jums $40 j sa
vaitę. Turi biskį mokėti angliškai.

MES PERTIKRINOME KITUS
MES PERTIKRINSIME^R JUMIS 

šis darbas netrukdys jūsų dabartinio 
užsiėmimo. Darbas yra paprastas, 
patyrimas nereikalingas ir visai ne
reikia nieko pardavinėti. Jus galite 
tikt tai vietai, jei jus turite 25 me
tus amžiaus. Jei jus esate tas žmo
gus, kuris nori pasiekti ką nors auk
štesnio, negu dabartinis jūsų užsiėmi
mas, todėl atsišaukite asmeniškai u- 
tarninke, Augusto 80 d., 8 vai. vaka
re, 12 aukštas, Towers Bldg., 6 N. 
Michigan Avė. Tas tiktai liečia tokius 
darbininkus, kurie nori dirbti, kurie 
nori ką nors atsiekti. Randasi neapr- 
ribuotų progų šiame naujame projek
te, bet jus'.farite veikti gfeitrr-VEI- 
KIT TUOJ —- nes tos vietos bus už 
imtos labai greit. Tai yra didžiausia 
proga Chicagoj, ir jei jus esate regas 
darbininkas ir atsakysite į tai greit, 
nes aplikacijos nebus priimamos po 
utarninko Augusto 30 d., 8 vai. lygiai, 
12 aukštas.

T0WER BUILDING
6 N. Michigan Avė.

REIKALINGA suaugusi mergina 
arba moteris be vaikų prie namų 
darbo. Pragyvenimas ant vietos. 
Atsišaukit į bučernę.

A. Siratovjch, 
2553 W. 69th St.

REIKIA patyrusių moterų ope- 
ratorkų prie vaikų dresių. 125-129 
S. Markct St. 7 fl. Alexandcr Bros.

Help Wanted—Malė
_________ Darbininkų Reikia

REIKALAUJU reprezentantu viso
se lietuvių kolonijose, uždarbis $50 
j savaitę ir aukščiau, bedarbis ar dar
be būdamas nedaro skirtumo. Rašykit 
toj

B. Jasudes A Co.,
2015 So. Robey St Chicago, III.

5 — VYRŲ — 5
Alga

Turi gerai išrodyti ir kalbėti 
angliškai.

Matykit M r. Anthony
134 N. La SaMe St.

Rm. 1514

LIETUVIAI. Kalbškit savo prigim
ta kalba, padarykit sau prospektus, 
patyrimas nereikalingas, mes parody
sim kaip mieruoti. Reikia pardavinė
tojų pardavinėti geriausiai pasiutus 
siutus, nuo $24.50 iki 82.50. Pradėkit 
tuojau, gera mokestis.' Ring A WH- 
son, 3459 Cottage Grove'Aven

REIKIA DVIEJŲ 
LIETUVIŲ VYRŲ

Kad užimtų dvi vietas musų Lietu
vių Departamente. Tai yra todėl, kad 
pasidaugino musų biznis tarpe lietu
vių kostumerių. šita vieta bus nuo
latinė ir greitas pasisiekimas užtik
rintas tiems, kurie tiks tam darbui. 
Patyrimas jums nereikalingas, nes 
mes išmokiname visus darbininkus. 
Musų reikalavimai yra tiktai tokie, 
kad jus būtumėt apie 25 iki 35 metų 
amžiaus ir norėtumėt dirbti, kad įgi
jus pasisekimą.

Ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. 
MY. JAS VERR, 

29 So. La Šalie St.
Room 348

VYRŲ, 
karįe turi 
ir įmoka 

valdyti *> s 
automobilių.

Jei mokate važinėtis su uždary

tu karu, mes turime dėl jūsų 

labai pelningą ir gerą vietą, 

laike jūsų liuoso laiko ir nedė- 

liomis. Atsišaukite tuojau:

MR. LUOKENBACH

Suite 505 6 North Clark St.

Reikalingas Lietuvis 
Manadžeris

Prie Real Estate organizaci
jos, kuris gerai supranta real 
estate biznį. Geram energiškam 
žmogui laukia gera proga. Tin
kamam žmogui bus proga pri
sidėti prie firmos.

Tik tinkami aplikantai 
liepkite.

Naujienos box 962.

atsi-

ku-
Reikia 5 Vyrų

Tik tie tegul atsiliepia, 
rie yra buvę bile biznyje arba 
dirbę prie real estate. T\iri tu
rėti savo automobilių. Uždar
bis geras.

Atsiliepkite j Naujienas, Box 
963.

Musicai instrunienta
Muzikos Instrumentai_______

PARDUOSIU aave Ceader grojiklį 
pianą su 75 rojaliais ir suolelis už $75. 
Priimsiu $30 cash, o kitus išmokėji
mais j 3 mėnesius nuo tinkamų žmo-

SAVE^TY

Už $75 nusipirksite garąntuętą var
totą grojiklį pianą, vėliausio mode; 
lio, taipgi keletą gerai žinomų up- 
right pianų net po $50. Atsišaukit 
šiandie iki 9 vakaro, nedėlioj iki 6 
vakare. 
Madison

GERAM stovyje Ford Roadster. 
ifM a von.-iv, v > Geras dėl biznio. Extra baksas. Pi-
S to rage Pianos, 2216 West | giai. Savininkas apleidžia miestą. Tel. 
SL . Puliman 7189, 3409 So. Leavitt St.

Situation Wanted
Darbo Ieško

MOTERIŠKE jieško darbo j namus, 
atvažiavusi iš kito miesto. Dirbsiu už 
frieinamą kaina, esu bevaiki. C. B.

. 3618 So. Union Avė.

Furnitare ft Fiitures
Rakandai-Įtabal

GRA2Ų84 kambarių nauji rakan
dai, greitam parilavimui, 3 šmotų 
parloro setas, 7 šmotų riešutinis val
gomo kambario setas, 8 šmotų mieg- 
ruimio setas, springsai, matrosas, vir
tuvas setas, 2 kaurai 9x12, lempos ir 
maži kaurai, viskas už $840, dalimis, 
6542 N. Clark St.

PARDAVIMUI pigiai keturių kam
barių stubos rakandai. Atsišaukit 
6158 So. Washtenaw Avė. Tel. Hem
lock 7072

PARDUODU 3-jų ruimą rakandus 
nebrangiai, ir gali renduoti švarius 4 
r. tik už $12 mėn. ateik vakarais, ant
ros lubos užpakaly, 2952 S. Quinn St., 
Bridgeport.

Pečius, fikčeriai pardavimui. Elekt
rinis kavos maliklis, cash registeris, 
didelis ice box, vogos, naujos madoz, 
viskas. 2612 W. 47th St.

Furnished Rooms
RENDAI IšFORNIšIUTI 

RUIMAI
60 ruimų, naujai ištaisyti, pasiren- 
duoja į savaitę nuo $2.00 ir aukščiau 
be valgio; su valgiu $8.00 į savaitę. 
Geriausia transpoftacija prie Street 
karių Unijos. >

1606 Sd. Halsted Si.
1 < *4 1 r1 n, .4.41 LL i.

KAMBARYS rtendai Šviesus su vi
sais patogumais, prie mažos šeimy
nos, ar 2 vyram su valgiu ar be. 3348 
South Lowe Avė. 2 lubos.

RENDAI du ruimai dėl moterų ar
ba vedusios poros be vaikų, Brighton 
Park apielinkėj. 1 fl. 4212 S. Wash- 
tanaw Avė.

RENDAI didelis, šviesus ir gražus 
kambarys, tiktai blaivam ir švariam 
žmogui. 8304 S. Morgan St 2-s lubos

RENDAI kambarys dėl vaikinų ar
ba vedusiai porai. Renda pigi, 2 užp. 
819 W. 34th PI.

RENDAI šviesus, švarus kambarys 
prie mažos šeimynos-'sw valgiu ar be, 
vaikinui ar merginai. 6948 So. Arte- 
sian Avė.

RENDON didelis šviesus kambarys 
garu šildomas, vana ir kiti naujos ma
dos parankumai, vienam ar dviem 
vaikinam arba ženotai porai. 3256 S. 
Union Avė. Ist fl.«

RENDAI ruimaa dėl vieno ar dvie
jų vaikinų. 1 fl. 3243 S. Emerald Av.

RENDAI kambarys prie mažos šei
mynos, šviesus ir švarus su valgiu. 
3 užp. 833 W. 38rd PI.

RENDON kambarys tinkamas dėl 
vyro ar merginos, visi parankumai. P.
L. 4549 S. Paulina St. 2 lubos iš už- 
papalio.

RUIMAS rendon vierikm yyrui ku
ris nevartoja svaiginamų gėrimų, vis- 
1fks modemiška. 8529 Lowe Avė. 2 fl.

RENDAI garažas ir kambarys dėl 
vieno vyro prie mažos šeimynos, būt 
geriau be valgio. 7202 S. Fairfield Av.
---------------- —

RENDON kambarys. 4345 S. Fair
field Avė. 2nd fl.

REIKALINGAS ruimas prie mažos 
blaivios šeimynos. Esu našlys su mer
gaite lankančia mokyklą. Aušros 
Knygynas, 8210 So. Halsted St. Box 
240.
■---------- :----------------------------------------------------------------------

RENDAI kanjbarys vyrams su val
giu ant savaitės $7.00 be valgio $1.50, 
vedusiai porai $2.50 ant savaitės. Val
gį galit patys pasigaminti arba mes. 
703 W. 21st PI. ant paskutinio aukščio 
iš priekio.

Itor Reiit

ANT rendos Soft Drink Parlor su 
visais įtaisymais, 1711 Ashland Avė. 
Savininkas Willow Springs. V. Dovi- 
daitis, Box 148, Willow Springs, 111.

RENDAI 4 kambariai, švieųs, gra
žiai ištaisyti, elektra, Geri mažai šei
mynai. Renda $11. 3717 S. Pamel Av.

RENDON dėl gasolino stoties labai 
geras kampas ant Archer Avė. Ren
da pigi ir 10 metų lysas. Atsišaukit 
5361 A/sb*.* Avė. Te’. Virginia CT’T’O

Aiitomobiles
PIGIAI pardavimui Cadillac V- 

68 sedaii. 7 pasąžierių. Visųii mažai 
£i: 

rą auksinė proga gaut už pusę kai
nos. DREXĘL GABAGE, 825 E. 
43rd St. Tcl. Drexcl 5911.

.................................................................................... ......... V ■ - - - -------------------------------------- -----

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TVERIASI dabar korporaci
ja, reikalauja keletą vyrų su 
vadovystės gabumais. Rekordus 
viršijantis pardavinėjimas. Del 
informacijų šaukit Mr. Frank 
P. Lang, 1917 N. Crawford avė. 
Albany 5032.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė ant didžiausios gatvės Bridgepor
te. Per 30 mętų išdirbtas biznis. 
Biznis cash. Parduosiu ant išmo
kėjimo arba mainysiu ant loto.

Aušros Knygynas,
3210 So. Halsted St., Box 238.

GROSERNĖir bučernė pardavimui, 
geras nuolatinis biznis, visas biznis 
caah. $1800 cash. 2837 W. 39th St. 
Lafayette 7624

PARDAVIMUI grosernė, gera vie
ta, parduosiu pigiai, priežastį parda
vimo patirsit ant vietos. 4508 So. 
Marshfield Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui Ba
lionas ant bile ko. 8352 S. Morgan St.

MANAGERIO
Gera proga atsakančiam vyrui su ka
pitalu, investuoti i pelningą įstaigą ir 
vesti Chicagos ofisą. Del tolimesnių 
informacijų atsišaukite.

R. B. HUFFORD, sectetary, 
Mayflower Trahsit Co. Ine. 
612 Merchants Bank Bldg.

> Indianapolis, Indiana.

PARDUOSIU Soft Drink Parlorį, 
restauraciją ir hotelį su namu arba 
vieną biznį skyrium. Greitam parda
vimui, mes turim kitą biznį. 

127th St.
Cor. Albany Avė. 
Blue Island, III.

PARDAVIMUI pigiai restapranas. 
Biznis išdirbtas per keletą metų, lie
tuvių apgyvento] apielinkėj. 3206 So. 
Halsted St.

ROOMING house pardavimui. Ge
rai įrengtas ir pelningas biznis. Ap
leidžiu Chicagą, noriu greit parduoti. 
1407 W. Wasnington Blvd. Phone 
Haymarket 0327.

i......... i. i -i.................

>PAHDAV1MUI deinctttMttU'tr gro^'PARDAVIMUI delikatftMM Tr gi 
šerne su namu ar vien biznis. Parduo
siu pigiai. 5321 So. Kedzie Avė.

CICERO.—Pardavimui valgykla, su 
visais naujais įtaisymais, parsiduoda 
labai pigiai, kaina $1000, arba įmo
kėti tik pusę, renda labai pigi $65 į 
mėnesį. Atsišaukit pas 

A. Minauską,
1247 So. Cicero Avė. Cicero, III.

PARDAVIMUI pigiai pekarnė ar
ba mainysiu ant namo. 1510 Main St. 
Melrose Park, III.

PARDAVIMUI grosernė, kendžių 
vaisių ir ice cream krautuvė tarpe 
dviejų mokyklų Bridgeporte. Kas pir
mas tas laimės. 919 W. 33rd St.

PARDAVIMUI delikatesen Storas. 
Savininkas eina į didesnį biznį. 1010 
West 69th St.

PARDAVIMUI grosernė ir rakan
dai 4 kambarių pagyvenimo, vana ir 
kiti parankamai. Turiu greit parduoti 
iš priežasties ligos, leisiu pigiai. 4549 
So. Wells SI.

PARDAVIMUI saliunas lietuvh) 
apgyventoje vietoje, nes saivninkas 
turi prižiūrėti farmą. Atiduosiu už 
byle pasiulimą. 2335 So. Leavitt St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučernė, 
verta $2500. Pirmutinis už $500 nu
pirks. Yra gražus flatas viršui, pigi 
renda. 5253 Pinceton Avė.

PARDAVIMUI krautuvė, ice cream 
parloras, saldainių, cigarų, žurnalų ir 
mokyklos reikmenų, geroj vietoj, nau
jos mados fikčeriai, gyvenimui kam
bariai, pigiai. 1733 So. Halsted St. 
CanaI 5904 *

PARDAVIMUI delikatesen ir gro- 
serio biznis. Parduosiu labai pigiai. 
4442 S. Tai man Avė.

PARDAVIMUI 2 kėdžių barbernė 
2 Pool Tables ir Soft Drink Parlor 
su namu. Graži apielinkė, nėra biznio 
per 6 ketvirtainius blokus. 6606 So. 
Robey St. Tel. Hemlock 4295 4

GROSERNE ir Delicattessen par
davimui. Rumschak 1621 S. Union A v.

SOFT Drink Parloiis prie didelių 
dirbtuvių parsiduoda. 2246 Blue 
Island Avė.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui bučernė ir grosernė su nauju 
niuro namu ant kampo Archer avė. 
Ix)tns 33 y 125 ir užpakaly cottage. 
Biznis labai geras ir gerai j augan
čioj kolonijoj. Priežhstis ’’ —- Jikąu 
kolieka ranka. Kaina $14,000. Yra 
morgičius. Atsiliepkit 5361 Archer 
avė. Tcl. Virginia 0770.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė arba pirimsiu pusininką. Parda
vimo priežastis svarbi. 4503 South i 
Wood St,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUODU karvę. Iš dviejų ga
lima pasirinkti vieną. Viena su 
šviežiu pienu, da ir veršis yra 
prie karvės, o kita su senu pienu. 
Viena džiordžinė karvė. Nepraleis
kite geros progos, nes yra geros 
ir pieningos karvės. Savininkui dvie
jų perdaug. Randasi pas Joną Glo
bį, 10020 Aberdeen St. Washington 
Hcights, Chicago, III.

Delikatesen, maisto šapa, bekernės 
tavoras ir tt. Turiu parduoti būtinai 
nedėlioj, rugpiučio 28, iš priežasties 
kito biznio. Krautuvė randasi geroj 
vietoj, tirštai apgyvento] apielinkėj, 
North Sidėj, įsteigta per daug metų, 
gerai apsimokanti vieta, pigi renda, 
geras lysas, nėra konkurencijos, vi
sa apielinkė eina j šią krautuvę, už 
$1600 nupirksite viską. Jei norite ir 
dalinais išmokėjimais galit gauti. 
Viskas verta dvigubai. Jei norite įsi
gyti geriausią krautuvę kokia kada 
nors buvo garsinta, tai atsišaukit ne
dėlioj, 903 Irving Park Blvd. tarpe 
Broadway ir Sheridan Road.

PARDAVIMUI pieno ir graserio 
krautuvė. Turiu parduoti iš priežas
ties ligos. 1802 West 46th Street.

PROGA PRALOBTI
Seną Bridgeporto biznierių verčia 

šeimyniniai reikalai skubiai parduoti 
jo per ilgus metus išdirbtą pelningą 
biznį — bučernę ir grosernę, su sta- 
ku ir fikčeriais. Taipgi ir biznio 
“good will,” tik už $1,500. Naudoki
tės proga.

K. J. MACKE, 
2436 W. 59th St. 

Tel Prospect 3140.

PARDAVIMUI pičipos klesos 
grosernė ir delikatesen, nebrangiai 
iš priežasties ligos. 1407 \V. Adams 
St. '■ *

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Pardavimui naujas bungalow 5 kam
barių, karštu vandeniu apšildomas, 
lotas 50x125, randasi Brighton Parke'. 
Parduosim pigiai.

Pardavimui namas po 4 ir, 4 kam
barius su beismantu, maudines ir visi 
parankumai. Randasi Brighton Parke.

Pardavimui 4 pagyvenimų medinis 
namas, geroj vietoj, randasi Town of 
Lake. Parduosim pigiai.

Pardavimui naujas mūrinis namas 4 
pagyvenimų ir 4 karų garadžius įtai
sytas pagal vėliausios mados. Labai 
graži vieta, prie parko ir mokyklų. 
Randasi ,Marquette Paike. 6616-18 S.

Mes tos namus parduosime pigiai 
arba mainysime ant kitų namų, lotų 
ar biznių.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

PARDUOSIU už “cash” arba mai
nysiu į rezidencijos lotą savo vi
sai naujį automobilį 1927 m., va
žiuotas dar tik 800 mylių, mokėta 
$1,100. Kurie turite rezidencijos lo
tą Chicagojc ir norite mainyti į au
tomobilį, malonėkite atsišaukti. 
Taipgi perkantiems už “cash” duo
siu gerą nuolaidą. “Aušros Knygy
nas” Box 241, 3210 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9663.

TIKTAI vienas liko 5 kambarių 
mūrinis bungalow,5233 S. Kilpat- 
ick Avė., pusė bloko į pietus nuo 
\rcher avė., ką tik išcementuota 
ųatvė, aržuolo trinias, furnace šil
doma, stikliniai porČiai, kaina 
$6350. J.STRNAD, 1808 S. Ashland . 
avė. Tel. Ganai 1272.

NEPRALEISKIT DIDELŲ PROGĄ
8 f^tų mūrinis namas, po 4 ir 5 

kambarius, gražioj vietoj. Renda 
$535. Garu apšildomas. Parsiduoda 
arba mainymui ant mažesnio na
mo.

Lafayette 6036 
Klauskit J. Sriubas.

PARDAVIMUI per savininką 2 
fintu medinis namas su skiepu, 
6—(i—5 kambariu ir cottage iš už
pakalio 4 kambarių. Apielinkė 18 
St. ir Halsted; įplaukų $82 į mč- 
nesį, kaina $7,000.

1718 Nowberry Avė.

Brighton Park
2 aukštų medinis namas, cementi

niu pamatu, 2-4 kambarių flatai, mai
nysiu į 2-4 kambarių mūrinį Brigh
ton Parke.

2 aukštų mūrinis, 2-6 kambarių fla
tai, moderniškas, ireroj vietoj, mainy
siu į 2 aukštų medinį namą arba bun- 
galow.

Extra
2 aukštu mūrinis, 2-4 kambarių fla

tai. su skiepu ir 2 karų karažas, ne
toli Garfield bulvaro, reikia cash tik 
$2000 ar mažiau. Specialia bargenas.

$6700
5 kambarių cottage su 8 lotais i Mt. 

Greonvvood. Bargenas.
$4500

Mes turime visokių mainų. Atsilan
kyk it pas mus pirmiausiai. Mes pas
tatysim .jums naują namą ir priim
sime jūsų seną namą j mainus.

B. R. Pietkiewicz and Co. 
2608 W. 47th St.

3228 West 111th St.

(Continued on page 3)
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NEGIRDĖTAS MAINAS!

(Continued from page 71

Real Estate For Sale 
.N?.mal-žemė Parda»imw>

Visuomenės Tarnai

Mes: Išsimaino mūrinė cottage su 
, ekstra kampiniu lotu. Namas ran- 

Teikiam RAKTĄ prie Neju- (l«si anf 64 ir Springfield avė. Mal
dinamo Turto (Real Estate). ny"1“ I biičernę, automobilius v 'I tnrma

Mes: 
Tarpininkaujame prie įgijimo 
saugiausio turto pasaulyj - • 
žemes su budinkais-trobesiais.

Mes:
Parduodami tavorą — na- t a urnų muiiiiin 11
mus, žemę saugesnį už visas!.*)—>5 ir 6—0 kambarių, 
bankas pasaulyje.

Mes: . ..
Žinome, kad lietuviai pralobo. kalnbarių rezidencija, 3
pirkdami namus, žemę, etc. i karu garažas, (Chicago Lawn), pla- 

Oa.Ug'iaU (Irusos Puikios krautuvės prie Archer
Turėjo pravadninkai, užtai Avė., gatavos dėl išrendavimo, ar- 

jie šiandie \ta turtingais ii lai- vieno augšto namas, saldainių ir 
mingais. ' notion biznis, 5 kambarių fialas,

a x j ~ J • • • __ cementiniu pamatu, kaina $9200.Atdaros duris Visiems 2 augštų medinis namas, 4-4 
Kurie geidžia laimės, turto kambarių, kaina tiktai $5300.

sau ir savo šeimynai, imdami 
d tąsos žingsnį

• Šiandie (ne rytoj)
Musų rinkos BARGENAI va- 

lug jūsų kišeniaus 
skirkitės, o 
pasik traukit 
bargenus.

į mužą farmą.
F. LUCAS & CO. 

4108 Archer avė. 
Tol. Lafayette 5107

arba

PARDAVIMUI naujas moderniš
kas 2 flatų mūrinis namas, 4—4, 

Stikliniai 
užpakaliniai porčiai, karštu vande
niu šildomas pirmas augštas, neto
li mokyklų ir bažnyčios, gera trans-

HENRY KOPLEWSKI
4003 Archer Avė.

Phone Lafayette 9305

Mbcvllanoouff 
įvairų*

PARDAVIMUI 5 kambarių bunga- PADAVIMUI ARBA MAINYMUI 
low, furnasu šildoma, arti gatveka- 
rių, arba mainysiu ant loto ar to ak
io, su namu ar be namo. West arba N. 
W. apielinkėj, netoliau kaip Maywood 
Subdivzijos. 7040 S. Oakley Avė.

4 flatų naujas mūrinis namas, įplau
kų $220 į mėnesį, kaina $4500, $2000 
žemiau kainos, reikia pinigų, 2447 W. 
Marųuette Rd.

Lietuviai darykit biznį su lietuviais, 
kampinė krautuvė, 5 kambarių flatas, 
3 kari) mūrinis garažas, galima var
toti kaipo ofisą, mainysiu į lotą ar
ba namų kaipo dalį į mokėjimo. Walter 
J. Paul Real Estate, 3236 W. 55th St. 
Apt. 2

PARDAVIMUI per budavotoją 5 
kambarių naujas modemiškas medi
nis bungalovv, galima padaryti 4 kam
barius ant viškų, Tumas Šildoma, ti- 
le grindys ir maudynės, įmūryta va
ria, moderniška konstrukcija, gatvė 
cementuota, gera transportą c i j a, 
$6900, išmokėjimais. 2138-40 74th Av. 
R. J. Brett. 4005 Milvvaukee Avė. Kil- 
dare 6405

6 FLATŲ MŪRINIS, $18,000 
E(|uity $9000, mainysiu j lotus išmo
kėtus arba gerą vasarinę cottage. 
Earl Grendale, 4956 N. Kentucky Av. 
Palisade 0029

45 automobilių telpantis ga
ražas; galima pirkti su namu 
arba vieną biznį; įmokėti $3000. 
Savininkas mainys ant namo 
arba lotų.

8 Datų bizniavus namas su 
visais įtaisymais išsimaino ant 
fanuos.

3 pagyvenimų rpurinis na
mas išsimaino ant bučernės ar
ba lotų.

5833
CUROMSKIS CO.
S. Western avė.

Hemlock 6151

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis 
namas su garažium. Puikioj apielin
kėje, Roselande, Parduosiu pigiai. 
10520 So. SUte St.

Real Estate For Sale 
NaniaLžeml Pardavimiii

BARGANAS — Lotas 25x125 prie 
68 ir Cicero Av. Pageidaujama cash. 
Prospect 8774

AR JUMS reikia naujo 2 gyvenimų 
naujos mados namo ? Jei taip, tai pir
kite tą kuris yra naujausios mados 
įrengtas, karpenterių darbas pirmos 
rųšies. Savininkas parduos labai pi
giai, nes išvažiuoja ant farmos. 2847 
W. 24th Boulevard.

PARDAVIMUI medinis 2 pagyve
nimų po 6 kambarius namas. Pigiai 
tik $4,500. 1711 Nėwberry Avė.

2 flatų mūrinis namas, 1 metų se
numo, (5-5 kambarių, garu šildomas, 
2 kai ų garažas, pigiai. 7932 Lafayette 
Avė. Triangle 2600.

--------  STOGDENGYSTf:
PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 

namas, po 5 ruimus, tarpe mokyk- | jr garantuojamas už $4. Automobi
li), gero] vietoj Bridgeporte. Kreip- įjų, trokų patarnavimas Chicagoj ir 

į apielinkėj. (steigta 34 metų senu
mo. Didžiausia ir geriausia stogų 
dengimo įstaiga Chicagoj. Tik paty
rę unijos darbininkai samdomi.

J. J. DUNNE ROOFING CO.
3411-16 Ojfden Avė., 

Phone Lawndale 0114

kitės prie savininko.
3365 S. Union avė. 

1 lubos
Exchange—Mainai

Mainys
Grosemes 
Dučernes
Lotus
Automobilius

ANT
KANDYS 
BLAKES

DALESKITE JUMIS PAL1UOSUO- 
Tl NUO BEREIKALINGO RŪPES
ČIO APIE RAKANDUS. KAINA PI
GI. DARBAS GARANTUOTAS. EX- 

I TERMINATING CO., 159 N. DEAR- 
BORN ST. PHONE DERBORN 4941.

Namų 
didelių 
mažų 
vidutinių 
Tuoj teiraukitės pas 

S. J. Dargužis 
807 W. 18th St.

Canal 4960
I

SU mažu įmokėjimu galite 
nupirkti naują 6 kambarių mu
ro bungalow puikiai pabudavo- 
ta ir moderniškai įrengta. Jei 
kas nori, gali pirkti ir už cash. 
Namas randasi puikioje Mar- 
ąuette Park apielinkėje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti 
gatvekarių ir boulevarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokėji
mo sąlygas. Kreipkitės:

7114 S. Campbell Avė.,

MAINYMUI kampinis 75x150 lo
tas ant double fui section ant na
mo, 
kiam

LEISKIT atlikti jūsų karpenterys- 
tės darbą. Taisymas ir cementinis 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas. Triangle 8993.

Lotai išmokėti ir geri viso- 
bizniui. Kaina $6,000.

Jonas Bardauskas 
6155 So. Dorchester avė. 
Phone Hyde Park 8348

GENERAL Service Construction Co., 
1214 Grand Avė., Telephone Monroe 

! 0611. Specialistai visokios rųšies na- 
i mq taisymo. Pakeliam namus, ce- 
j mentuojam pamatus, įdedam šalygat- 
vius, karpenterių darbą atliekam, per- 
taisom krautuvių frontus ir tt.

NAUJAS 2 augštų mūrinis 
namas, krautuvė ir 2 flatai, 
Clearinge. Krautuvės vieta už- 

I imta restaurantu. Parduosiu 
! biznį ir viską už didžiausį bar
beną, arba mainysiu į mažesnį 
mieste namą, arba išmokėtą lo-

MAINYSIU 2 aukštų muro namą 
su soft drink parlor, geroj apielinkėj. 
Parduosiu pigiai už cash arba mainy
siu ant didesnio namo.

Tel. Lafayette 6036 
Klauskit Vaičaičio.

LIETUVIAI. Ar jums reikia atlik
ti darbą prie automobiliaus, pavažiuo
ti kur nors mieste. Taisome, over- 
iiauling, pigios kainos, darbas garan
tuotas. Atsišaukit šiandie. Palaikyk

PARDUOSIU nebrangiai sa
vo 17 metų įsteigtą biznio pra
pertę, 21 ><135. I

hiuuJi skaitykit, 
vėliaus pas mus • 
čion netilpusius

vietoj, tinkamas visokiem biz- 
j f\dili MCI I 1 I 1<4 UCir*| t* I\C4A 14 , Y 1 • II iv 000*7

niam, su 3 pagyvenimais, 3 ma-1 ra^as KJ47 yy fgjrj pros. tarimo saukit Hepublic 3227. 
šinų garažas, lotas 50X125, ‘iqqa J. Pacevicz.
kaina tik $16,000.

Atyda Biznieriams V<l |J1 C* # t 1 •• • 4 . •

. ... .......... $15,000 cash, ,^alPS^alĮ įmokejimo. Atsi-
- augšty biznio namas, geroj ųjju3 išmokėjimais., krautuvė,

, 5 kambarių flatas, 2 karų ga- į
šaukit 6158 ,S. Massasoit Avė. 
arba 5840 W. 64 St. Del susi-

1
pect 3394.Bridgeporto apielinkėj

Geroj vietoj
I flatų geras mūrinis namas PARDAVIMUI 3 pagyveni- 
su reikalingais įtaisymais, nų namas, po 4 kambarius, 
parsiduoda labai pigiai. Cash rendos $82 į mėnesį, kaina tik 
reikia $3000. Kaina tik $6,000, įmokėjimas $1,000.
$‘M***. 3 AUGŠTLJ mūrinis namas, j
stebėtmas gerumas namo | kam. i
Dar stebetmesms pigumas! lmrjug flatai išrendlloti ir S- lesiem Avė.

įneša $110 į mėnesį. Kaina tik
tai $8,300. Įmokėjimas $1,000 
Likusius $50 į mėnesį.

Taipgi turime didelių ir 
namų mainymui.

Z. S. Mickeviče
*2505 W. 63 St.

Tel. Hemlock 0800

2
Kur?

Ten kur visi nori.
Bizniavas kamp. tvirtas na
mas, 1 štoras, 4 flatai po 4 
kambarius su vanom, elekt- 
ra ir kitais parankumais, 2 
karų garažas. Rendos į mėn., 
$175. Cash reikia tik $5()|)p. 
Kaina labai maža. Geram 
biznieriui auksinė proga pil-1 — 
noj to žodžio prasmėj.

Geras lotas sekamas nuo kampo Kas nori greitai 
prie 79, netoli valstijos kelio, 25vl2r>, pn,.(|uot—Mainyt ar Pirkt 
lengvais išmokėjimais. Walter J. Paul, Narna
Real Estate, 3236 W. 55th St. Apt. 2. Biznį
---------------________________________________ Automobilį 

_________ , Farmą •
PARDAVIMUI 2aukStq medinis na- . Atsiliepkite pas w

M kambarių, Alaišaukit, 2028, pafa^CT &iam
’ | Musų kostumeriai laukia, ką turit,

I dėl musų turgaus praneškit telefonu 
Canal 4960

807 W. 18th St.

per

ma

Buk Gaspadarius
Mokėk Rendą Sau
Pirk šį namą už $1000.00
Nupirksi 4 fl. po 4 kamb. mur. 

rną. reikalingiausi įrengimai. •
Visai nejausi kaip rendos likusius rūpestį mums ir busi laimingas. 

idmnVnL’ 1 •_ i__  1_ _

na-

r
PARDAVIMUI pigiai namas su 

minkštu gėrimų bizniu arba biznis be 
urmo. Biznį mainysiu į mažą automo
bilių. 2508 W. 38th St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimai

FARMOS iki 150 mylių nuo Chi- 
cagos, visokio didumo, 40 iki 500 ak-
i’ų, mainysiu j namus, nuo 2 flatų iki 

j 50 apartmentų. Schaver & Sons, 2527 
i S. Kedzie Avė. Rockvvell 4243.PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na

mas 4-4 kamb. ir 2 kamb. stoge, 6’4 
pėdų cementuotas basementas, 2 ma
šinų garažas. Randasi gražioj vietoj 
prie bulvaro, gatvekarių ir parkių, mo Chicagoj. Farma gera ir visi nau- 
biskį aptaisius iš vidaus, galima par- ji budinkai yra. Priežastis pardavi- 

*3500, pi- mo senatvė. Atsišaukit pas sūnų, 2 
Matykit I užp. 3216 So. Union Avė.

duoti už $9000. Mano kaina $6500, pi 
nigais $800 arba daugiau. I“

PAKALNI 
(Pakel) 

6949 So. Rockwell St.
Hemlock 0367

Taipgi turiu 2 flatų muro namą

MAINYSIU 80 akrų farmą ant na-

Financial
Finansai-Paakoioa

šį skelbimą. Kooaevelt Auto Hospital, 
1154 So. Albany. Van Buren 8341.

FLASH AUTO Service, 2634 Mil- 
waukee Avė. Spaulding 8476. Pilnas 
Overhauling. Cilinderiai, nauji pisto
nai, rinkiai ir tt. bile vienam 4 cilin- 
derių karui, $49.50, su darbu. 6 cilin- 
derių karui, $63.80, 12 metų garan
tija už darbą. Taupykit šį skelbimą.

GENERALIAI kontraktoriai, plyti
nis darbas, plumbingas, namų pama
tai, garažai, perdirbimai, nauji ir se
ni, lengvios sąlygos. Gaukit musų 
ipskaitliavimą prieš pradendant dar
bą. Bell. Contracting Co. Harrison 
0697, nedėlios vakarais Plaza 1820.

išmokės.
Pasiteirauk —

S. J. Dargužis
807 W. 18th St.

Canal 4960

SUSTOK rupinties apie pirkimą, 
arba mainymą namo, loto, farmos, 

i ar biznio. Ateik pas mus, pavesk 
tą rūpestį nuims ir busi laimingas. 
Mes turim daug bargenų jums pa- 

• siūlyti ir daug selsmanų, kurie greit 
guli išmainyti arba parduoti jūsų 
prapertę. Slanko & Nestor, 5097 
Archer Avė. Lafayette 6036.

dabar statomą labai gražoi vietoj ku
rį parduosiu pigiau negu kad tamsta
galit gaut kitur. Pinigais tiktai $2500 
arba daugiau.

Taipgi statau visokius namus ant 
kantraktų.

JOHN PAKALNIS
(Pakel)

6949 So.,RQdcwell St.
Phone’ Hemlock 0367

3

Gas ir Oil stotis
Gerai išdirbta biznis, Dar
bas ant visados. Prie gerai 
žinomo \Vestern boulvaro. 
Tirštoj vietoj. žema kaina 
tik $1500. Ilgas lisas, gera 
proga ir puiki ateitis.

Aukštos Rųšies
2 flatų mūrinis namas

apielinkėj 71 St. 
ir Rockwell St.

Bridgeporto dovana 
6 fl. mur. namas, po 4 kamb. ■ 
Visi reikalingi įrengimai. 
Reikia cash tik $4,000. Kai- ■ 
na žema.

(rt‘ra vieta,
netoli didelio

Parko.

Pardavimui labai pigiai, už $9700, 
du bizniavi namai, abiejuose yra soft 

100x235 pėdų j Lisle, Mclntosh sub- drink užeigos, viename 4 kambariai 
diviziją, paaukavimas už $500 eųuity apačioj ir 5 viršui, antrame name 2 
už $300. Mr. Whalen. Prospect 8700 kambariai gyvenimui. Ant galo loto 

! yra 6 kambarių namas. Lotų platu
mas 50 pėdų. 1 krautuvė išrenduota 
be lyso. Antrą krautuvę valdo savi- 

_ _ _ _ ......__  Norintiems gali būt išren-
l žies konstrukcijos namas, aržuolo tn- (juota su barais ir pianu; rendos ne- 

-uis. kaišti! vandeniu. Šildomas, vė- , $150 j m§nesj. Esu priverstas jęreit
liausies mados Įrengimai, gražioj a- j parduoti, nes tuojaus važiuoju j Lie- 
pielinkė. 25 minutės važiavimo iki vi- tuvQ> Yra cementinis skiepas, elekt- 
durmiesčio, C. B. & Q. Kaina teisin- gasas ir vanos; labai gera vie- 
ga, pasiūlyki! patys. Pamatyk šį bar- ta dej mjnkštų gėrimų biznio, prie 
geną, 6940 W. 30th PI. laipgi mes tia^ ęhieagos rubežiaus, arti Halsted 
pastatysime namą ant jūsų loto be 123 St.
imokėjimo. H. Finegokl, 4704 N. Saw- : 
yer Avė. Phone Keystone 2487-8860. i

Tiktai $1,000 įmokėti.
Ka tik užbaigtas gražus muro-gele- ninkas.

kaistu vandeniu, šildomas, vė- , §a $150 j

PARDAVIMUI naujas 2-jų flatų 
muro namas ant 62nd St. ir Fair-

žvaigždė
Englewoodo apielinkėj 

Tik $500.00 cash.

NUPERKA:
4 flatų gerą muro namą
2 po 6 kamb. ir 2 po 5 kamb.
IzOtas 50x125
3 Garažai
Rendos j mėn. $261, 
Kaina tik $23,000.00 
Visi patogumai.

toji Laimė?

2- RI MORGICIAT
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

f vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraictus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
. CORPORATION 
Kapitalas $500,000.00 

3804 So, Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

RėlKIA prie presų darbo, namų, 
□rie dažų, įrankių ir mašinerijos, eks
pertų prie galutino užbaigimo planų, 
sumanymų. Groetchen Tool and Mfg. 
721 Fulton, Haymarket 6961.

ATSAKANTIS kontraktorius, pa
būdavęs ir finansuos namą ant jūsų 
išmokėto loto. Nėra jums atsako
mybės. Suteikiame surašą, žema kai
na, darbas garantuotas. Mišką Bros., 
3942 Belmont Avė. Pensacola 9496

Bridgeport PainHiig 
& Hardware Co. 

vfalevojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevą, po pi erą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St 
Phone Yards 7282 

J. S- RAMANČinNIS

Kam toji Laimė?
Tas kas matys ši bageną. 

Juk tai tikra dovana!
Teiraukitės pas

ANTRIEJI morgičiai byle kokia su
ma, padaryti ir nupirkti į vieną die- 

' nq, geromis sąlygomis. Pamatykite 
' mane pirmiausia.

H. EPŠTEIN. 
155 No. Clark St.

Room 820 Central 6260

SINDIKATAS
5 įtekmingi lietuviai 
po $5000 kiekvienas

pusę įplaukų pagal iron-clad

5

Beverly Hills distriktę 
BIRUTES kalnas primena ši
tą apielinkę. Graži 7 kamb. 
rezidencija, apsupta dide
liais medžiais. Visi m ode r-. 
niški parankumai, platus lo-| 
tas, 50X1'25, visas apaugęs 
medžiais ir visa apiclinkė iš
rodo į žalųjį mišką. Šita re
zidencija parsiduoda įnešantt 
$3,000, cash kaina labai že
ma, tik $7,500.

Mainysiu 
į mažesnį
namą.
Atvažiuokit
į musų 
didįjį ofisą
ir mes
nuvežime jumis

Atdara

. Gražus 5 kambarių mūrinis namas, fie|d Avė. po 6 kambarius, miegamie- 
karštu vandeniu šildomas, 2 kuru ga- u porčiai, garu šildomas, geležiniai 
• ažas. cementuota gatvė, gražioj api( - balkiai, pleisteruotas beseinentas, per 

Ker,aUsls barK®nas North West baltojo aržuolo medžiu užbaigi- 
l®nKva,fl išmokėjimais. l ama- | mas> jr dviejų karų garadžius. Visi 

tykit šj bargeną tuojau, savininkas jrengimaj pagal naujausios mados. 
3458 Natchez Avė. Tel. Palisade 5690 (Savininkas) J. Grybas, 10138 Yale 
------ --------------- ------ ------------------- Avė. Commodor 0248

30x150 biznio lotas, prie Burlington 
St.. netoli Brant St., Westmont, III.;

' kaina $1400. išmokėjimais. Taipgi lo
tas prie 95 ir Loomis, 37’^x125^ Par 
duosiu greit ir nebrangiai. 
Hemlock 5184.

Pardavimihi 11 kambarių namas, y- 
ra gasas, elektra, cementuotas skle- 
ras, 5152 S. Kildare Avė. arba 6 kam
barių flatas rendon, nebrangiai. PI-1 
TASSI. 2312 W. Van Buren St. Tel. 
West 0749.

NAMAS, 2 LOTAI
Parsiduoda 8 kambarių namas, pa- 

. togioj vietoj, 2 lotai Žemės, graži pie- 
Fhone vaisiniai medžiai. Visai arti 

prie Marųuette Parko. Apžiūrėti ga- 
įima trečiadieniais ir šeštadieniais po 
piątų. 3234 W. 64th St. Tel. Pros- 
pect 9496.

PARDAVIMUI 3 arba 4 lotai ne
toli Norvvood Parko per savininką, 
30x125 ir 40x125, nebrangiai. Telefo- 
nuokit savininkui, Mansfield 9090.

S. J. Dargužis
807 W. 18th St. 

Canal 4960

PARDAVIMUI krautuvas namas ir 
tuščias lotas šalyje. Visi naujos ma
dos įtaisymai, priešais didelį teatrą. 
2123 W. 22nd St.

2-nis MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS & CO.
1647 W. 47th St.

gaus 
kontraktą už mažais akrais išdalintą 
žemę, kuri yra verta iki $300,000.
Visos informacijos ant pareikalavimo

M. T. GALLIVAN
Suite 601—3

538 S. Dearbom St., 
Wabash 3355.

Miscellancous RUBIN BROS
PARDAVIMUI restaurantas su na-' 

mu, 2 pagyvenimų namas per pus 
medžio ir plvtų. Gera vieta saliunui. 
2138 So. Halsted St.

6

Bargenų laukas 
Kiekvienas musų pagarsini-I 
inas yra vertas matymo, nes' 
tai yra tikri bargenai, išrink- . 
ti iš tūkstančių kitų. Žmo' 
gus neapsivils matydamas bi- ■ 
le vieną čion paminėtą tikrą 1 
pirkinį. Apart to, dar turima' 
daug bargenų visose dalyse! 
Čikagos, kurių čion visų ne
galima paminėti. Kas intere-1 
suojasi pirkimu namo, loto 
ar biznio, atsikreipęs pas; 
mus visados ras didžiausį* 
skaitlių iš ko pasirinkti, o 
pirkęs bus apsčiai užganė
dintas, nes gaus gerinusį bar
beną, ką Čikaga gali suteik
ti. Pirkimo ar pardavimo rei
kale visados kviečiame atsi
lankyti pas mus.

vakarais

ir visą
dieną nedėlioj.

RUBIN BROS
4155 Archer Avė

Tel. I^afayette 8705

S. J. DARGUŽIS,
807 W. 18th St. Canal 4960

Parduosiu asvo puikią murinę cott
age į Chicago Lawn, yra 5 dideli kam
bariai, skiepas ir viškai, fumas su 
aliejaus bumer’iu, dvigubas lotas, 2 
karų garažas, netoli gražios publiškos 
ir privatiškos mokyklos. Yra visi įtai
symai ir apmokėti. Yra daug gėlių, 
medžių ir krūmų, išrodo gražiausia 
vieta šioje apielinkėje. Suburban 
traukiniai ir gatvekariai parankus dėl 
miesto darbininkų. Parodoma tiktai 
pagal sutartį, šaukit Republic 8230 
(agentai nepageidaujami).

PARDAVIMUI grosernė su namu--------------------------------------------------
ant Arcehr Avė. arba mainysiu ant 2 j 5 kambarių bungalow, sienose lo- 
flatų namo. ei. Prospect 2559. V08, eiektra, gasas, cementiniai šaly-

takiai, moderniški parankumai, par
duosiu pigiai, savin. Mansfield 9090.

PARDAVIMUI 6 kambarių bunga- 
low, 2 karų garažas, cenmentuota 8- 
16, su langais ir sieteliais miegamieji 
porčiai, baltiniams closet’ai, furnace, 
netoli mokyklos ir bažnyčios, tinka 
dideliai šeimynai, $9500. Lengvais iš
mokėjimais. H. Marten, 6052 S. Rich- 
mond St.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų biz- 
niavas namas ir 3 karų garažas. Par
duosiu pigiai, galima gaut antrus 
morgičius, 1731 S. Union Avė. Savi
ninkas gyvena 5614 S. Sacramento.

LABAI PIGIAI
Parsiduoda 6 flatų mūrinis 

namas 3 flatai po 6 kamb. Ir 8 
ix> 4 kamb. Kewanee boileris, 
netoli Halsted ir 61 gat. kaina 
$25,000. Cash i 
$6,000. Mainysiu į mažesnį.

S. PASZKEWICZ 
6345 So. California Avė.

Hemlock 4555

2 aukštų mūrinis namas, 3 karų ga
ražas, 50 pėdų lotas, moderniškas, ne
paprastas bargenas. Palisade 3432.

$15,000 vertės 2 flatų mūrinis na
mas, 5 ir 6 kambarių parsiduoda 
dideliu numušimu tik ui $12,800. 
Plieno konstrukcija, garu šildomas, 
naujos mados Įtaisymai. Agentų 
nereikia.
Savininkas, 6641 S. Snngamon St. 

Tel. Wcntworth 2116

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

----------------- j
NAUJAS mūrinis namas, 11 pa-

reikia anie Kvvenimų ir 2 štorai, vėliausi jtai- 
1 ' svmai, sienos, lovos ir vanos su

lietum; parcelinis ice box ir parce- 
linės šėpos virtuvėj. Kevanee boi
leris, garu šildomas. Morgičius bai
gias tik už 5 metų. Parduosiu pi
giau $1500 negu vertas.

Kreipkitės tuojau. Padarysite i 
DIDSLIS bargenas. Pardavimui 2 du 

lotai, randasi 144 St. ir Halsted St, 
Karve y, III. 50 pėdų, bizniavi lotai.
7359 So. Paulina St.

metu dvigubus pinigus.
A. VISBARAS 

6409 S. Kedzie avė.
Hemlock 3825

MAINYMUI 2 lotai ant Van Bu
ren gatvės, Belwood, III. mainysiu ant 
biznio a?ba ant automobilio. Atsišau-1 
kit 5097 Archer Avė. Lafayette 6036.

$500 PIGIAU
2 flatų naujas mūrinis namas, par

siduoda pigiai, nes reikia pinigų. 7015 
So Oakley Avė.

Matykit ąavininką 
5097 Archer A Ve.
Lafayette 6036

PARDAVIMUI medinis namas, 
krautuvė ir 3 flatai po 4 kambarius. 
Rendos $97 j mėnesį, kaina tik $8500. 
Savininkas duos morgičius. 1734 So. 
Union Avė. 2nd fl. rear.

PARDAVIMUI
Naujas garadžius 50x125, įtaisytas 

pagal vėliausios mados. Didelis Sales 
Room, gražus frontas, parduosim pi
giai. Randasi 3921-23 Archer Avė.

t

PARDAVIMUI 6 kambarių medinė 
bungalow. Parduosiu pigai* nes išva
žiuoju į farmas. 5817 S. Kildare Avė,

' ------- 'T-----------------------------------------------------
2 aukštų biznio namas, su cottage 

iš užpakalio, parduosiu arba mainy
siu į 2 flatų arba cottage. Agentai 
nepageidaujami. šaukit savininką 
Lafayette 8924

Phone Prospect 4320 
Prieš budavojimą pasitarki! su 

Stanley Kleehammer 
Generalis kontraktorius ir 

budavotojas 
5019 So. Westem Avė. 

Chicago
Phone Republic 6322 

ANTON M. ZIEGLER 
Generalis Budavotojas ir 

Kontraktorius 
Paveldėjas senos ir atsakančios 

firmos
M. ZIEGLER & SON.

Visas darbas garantuojamas 
Biznyje jau 50 metų 

1943 W. 51 St, Chicago 

■KONTRAKTORIUS 
Budavoju namus ir taisau 

Pigiai ir greitai
S. A. ZOLP
834 W. 88rd St.

Tel. Boulevard 0527

Miscellaneous
(vairųB

NIEKO nereik įmokėti, 5 kambarių 
mūrinis bungalow, $5300, pastatysim 
ant jūsų loto. Išmokėjimais kaip ren- 
da. Rašykit arba telefonuokit J. D. 
Rogers Construction Co., 189 W. Ma- 
dibon St State 7622.

Pirkit savo apielinkėj, tiesiai iš ol- 
selio. Turime didelių mierų, 42-50. 
Nėra seal kautų, minK-sąuirrel trim, 
$125. Kailiniai kauJai perdirbami bi
le styliaus $25, 2 metai garantijos. 
Singer & Cohen, 1326 Milwaukee Av. 
Brunswick 3057.

NAMŲ STATYTOJAI 
4155 Archer Avė. 

Tel Lafayette 8705—8700 

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur duoda 

ulganėdinimą. (vedam elektros dra- 
tus, motorus, taisom elektros reik

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

Phone Victory 7452

Educational
Mokyklos__________ ___

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

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

AR JUS NORITE 
didesnj užmokesnj, geresnes darbo 
sąlygas? Leiskite mums jums pagel
bėti, išmokindami jus Auto-Electric 
Mechanikos pamokos ant kostumerių 
kai*ų duos jums galę greičiaus ir ge
daus išmokai to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes
tini Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me valiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 
daugiaus.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. Madiaon Street
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Trumpa Sacco-Vanzetti 
bylos istorija

South Braintree žmogžudystė.— 
Trejopos rųšies [rodymai. — 
Liudininkai. — Dr. Mortono 
nuomonė. —Apystoviniai įro
dymai. — “Kaltės jautimo“ 
įrodymas. — Kaip Sacco ir 
Vanzetti buvo areštuoti. — 
Madeiros prisipažinimas. — 
Pastangos atnaujinti bylą.— 
Georg Brantingo nuomonė.— 
Prof. Frankfurterio knyga.— 
Bendros išvados.

fined from

absoliučiai 
nieko

Žudeikos su 
automobiliu.

Sacco-Vai^zetti byla sujudino 
visą pasaulį. Visur buvo pro
testuojama prieš Massachusetts 
teismo nuosprendį. Vienok ne
žiūrint į visus protestus, rugpjū
čio 23 d. teismo nuosprendis 
tapo įvykdytas: Sacco ir Van
zetti mirė elektros kėdėj.

Kadangi ta byla sukėlė tiek 
daug triukšmo, tai skaitau bu
riant ne pro šalį nors ir trum
pai apie ją pakalbėti. Pirmoj 
vietoj bandysiu panagrinėti 
tuos įrodymus, kuriais pasirem
damas teismas išnešė savo nuo
sprendį.

Žmogžudystė, dėl kurios Sac
co ir Vanzetti buvo pasmerkti 
mirti, įvyko balandžio 15 d. 
1920 m. Frederick Parmentor 
ir Allesandra BeradelH buvo 
nužudyti benešant čeverykų 
dirbtuvės (kuri randasi Brain
tree, Mass., 30 mylių nuo Bos- 
teno) pinigus. 
$15,775 pabėgo
Trims savaitėms praėjus tapo 
areštuoti Sacco ir Vanzvtti ir 
apkaltinti žmogžudyste. Kaltini
mas buvo motyvuojamas: 1. 
liudininkų liudijimai. 2. apy
stoviniais įrodymais ir 3. kal
tinamųjų keistu elgesiu po areš
tavimo.

Liudijimai žmonių, kurie 
tvirtino, jog apiplėšime dalyva
vo Sacco ir Vanzetti, neturi jo
kios vertės. Net teisėjas VVebs- 
ter Thayer pareiškė, jog nuo
sprendžio išnešimas nepriklausė 
nuo liudijimų (“For these ver- 
diets did net ręst, in my judg- 
ment, upon the testimony of thp 
eye-\vitnesses...’’).

Iš kaltinamosios pusės liudi
ninkų nė viename atvėjyj nebu
vo reikalaujama identifikuoti 
prasižengėlius, štai vienas to 
liudijimo pavyzdys. Mary E. 
Splaine, čeverykų dirbtuvės 
darbininkė, išgirdo šūvį ir pri
bėgo prie lango. Tuo laiku au
tomobilis važiavo per geležin
kelio bėgius. Atstumas tarp 
jos ir automobilio buvo maž
daug (>0 pėdų. Ji matė auto
mobilių kokias tris sekundas. 
Nežiūrint į tai, teisme ji smulk
meniška’ papasakojo, kaip at
rodė sėdėjusia automobily Vy
ras. 
110
dęs raumeningas, 
ka buvusi pusėtinai didelė; ant
akiai tamsus, plaukai sušukuoti 
atgal, etc.

Dr. Morton, paskilbęs psi
chologas, sako, jog tas liudiji
mas yra gryniausias absurdas. 
Jckis žmogus į tris sekundas 
negalėtų pastebėti tiek daug 
dalykų. Tuo labiau, kad au
ti mobilia smarkiai važiavo ir 
buvo kokių 60 pėdų atstume.

Kiti keturi liudininkai, ners 
ir nebuvo tiek absurdiški, bet 
ir jų liudijimai buvo visiškai' 
neįtikinatys. Jie, kaip prof. 
Frankfurter sako, neturėjo jo
kios vertės.

Dabar paanalizuokime taip 
vadinamus apystovinius įrody
mus circumstantial evidence). 
Vienatinis apystovinis įrody
mas, kuris turi šiokios tokios 
vertės,—tai revolveris. Pas Sac
co buvo rastas automatiškas 
Colt .32 kalibro. Viena iš še
šių kulkų, kuri tapo išimta iš 
nužudytojų kūnų, buvo išauta 
iš tokio pat revolverio. Tapo

Girdi, jis svėręs kokius 
ar 145 svarus, atro- 

Kairioji ran-

tei- 
ga- 
re- 
ki-

pakviestas kapitonas Proctor, 
valstijos policijos viršininkas, 
išreikšti savo nuomonę kai dėl 
to revolverio. Jis išreiškė tą 
nuomonę, kad rasta nužudytojo 
kūne kulka No. 3 galėjo būti 
iššauta iš Sacco revolverio 
(“My opinion is that it is con- 
sistent with being 
that pistol”).

Toks įrodymas 
nieko neįrodo. Jh
giamo nepasako. Ta kulka 
Įėjo būti iššauta iš Sacco 
veiverio arba iš kieno nors 
to, automatiškų Coltų juk yra 
daug.

Kitas ekspertas, kapitonas 
Vau Amburgh, surado ant kul
kos kokius tai brėžius, kuriais 
remiantis jis įrodinėjo, jog ji 
priklausė Sacco revolveriui. Sa
vo afidavite kap. Proctor (ku
ris buvo nė kiek neblogesnis 
ekspertas, kaip Van Amburgh) 
sako, jog tie brėžiai buvo visai 
neįtikinatys įrodymai. 0 kadan- ■ 
gi kap. Proctor buvo pasiryžęs 
tokią pat nuomonę pareikšti 
teisme, tai. jo visiškai nebuvo 
klausta, ką jis mano apie.tuos 
brėžius.

Kitas apystovinis įrodymas 
buvo Sacco kepurė. Plėšimo vie-Į 
t<.j buvo rasta kepurė, kuri, 
kaip liudijo vienas liudinikas, 
atrodė maždaug taip pat, kaip 
ir Sacco kepurė. Bet tuo pa-| 
čiuz laiku tas liudininkas davė 
suprasti, jog jis jokiu budu ne-* 
virtinas kad rastoji kepurė 
priklausiusi Sueco. Prie tokių 
aplinkybių tas įrodymas nusto
ja vi«ckios reikšmės.

Pasiremiant tokiais liudiji
mais ir apystoviniais įrodymais 
ckis teismas nebūtų drįsęs pa

siųsti kaltinamuosius į elektros Į 
kėdę 
mc“ 
rodymas buvo labiau

(»al tad 
(conciousness

kaltės jauti- 
of guilt) 
įfikinan-

abejimo, 
tuoj po 
tarsi jie 

Pavyzdžiui, 
kalbos.

Pažiurėkime. Nėra 
.kad Sacco ir Vanžetti 
areštavimo elgėsi taip, 
butų buvę kalti, 
ie melavo; jųdviejų
tvotą darant, buvo prieštarau- 
ančios. Tačiau reikia turėti 

galioj tą faktą, kad jie buvo 
areštuoti kaipo nužiūrėti asme
nys. Apie tai, kad jie bus ap
kaltinti žmogžudystės papildy
mu, jie nieko nežinojo.

Sacco ir Vanzetti, kaip ži
nia, buvo radikalai.’ Tuo laiku, 
tai jie tapo areštuoti (1920 m. 
gegužės mėn.), ant “raudonųjų“ 
tiesiog buvo rengiamos abla- 
vcs. Tad visai galimas daiktas, 
. og jie elgėsi lyg kalti esą to
dėl, kad bijojosi deportavimo 
arba kalėjimo už “raudonumą“. 
?rokuroras, matyt, tatai gerai 
suprato, nes bandė įrodyti, kad 
Saccq ir Vanzetti nebuvo jokie 
radikalai. Esą radikalizmo 
skraiste jie norėję savo krimi- 
hališkus darbus pridengti. Ta
čiau laike tardymo paaiškėjo, 
kad teisingumo departamentas 
Sacco ir Vanzetti vardus į sa
vo “juodas knygas“ jau senai 
juvo įtraukęs. Jie ten figūra
vo kaijM) pavojingi radikalai.

Taip dalykams .e-sant kaltin
tojų pareiga buvo įrodyti, jog 
Sacco ir Vanzetti elgėsi lyg 
kalti esą todėl, kad jie papildė 
žmogžudystę, o ne todėl, kad jie 
buvo radikalai. To nebuvo pa 
daryta. O prie tokių aplinky- 

jautimo“ įrody- 
labai neįtikinan-

bių ir “kaltės 
mas pasidaro 
tis.

Iš aukščiau
bus aišku kiekvienam, kad Sac- 
co-Vanzetti prasikaltimas toli 
gražu nebuvo įrodytas. Bet yra 
dar ir kitokių dalykų, kurie ver
čia abejoti, kad Sacco-Vanzetti 
butų dalyvavę apiplėšime.

Nei vienas nei kitas pirm to 
nebuvo apkaltintas papildymu

.kokio nors prasikaltimo. Van- 
Izetti pardavinėjo žuvis, o Sacco 
įdirbo čeverykų dirbtuvėj. Jis 
Ibuvo, kaip liudijo jo darbdavy.% 
I labai pastovus darbininkas (“a 
Ivery steady worker”). Sunku 
įtikėti, kad tos rųšiies žmonės 
be niekur nieko butų prisidėję 
prie apiplėšimo, kuris buvo pa- 

I pildytas dienos šviesoj. Dar 
[daugiau abejojimų dėl jųdviejų 
kaltumo sukelia tas faktas, jog 

I nebuvo mažiausio įrodymo, kad 
į jųdviejų rankas butų patekę 
tie $15,775 J»o to, kai įvyko 

(apiplėšimas, Sacco ir Vanzetti 
(gyveno lyginai taip, kaip ir pir- 
|ma Kiekvienas jų dirbo savo 
ddrbą. Niekas nepastebėjo, kad 

(pas juos butų pasireiškęs “kal
tės jautimas“.

Iki areštavimo niekas nenu- 
žiurėjo, kad Sacco iy Vanzetti 
butų prie South Braintree plė
šimo prisidėję. Jųdviejų areš
tavimas įvyko prie sekamų ap

linkybių. Policija ieškojo kaž
kokio Bodą, kuris buvo įta
riamas papildymu prasikaltimo 
Rridgmvalere. Tapo patirta, kad 
Bodą viename garaže paliko 
savo automobilį pataisyti. Ga
ražo savininkas prisižadėjo 
tuoj policijai pranešti, kaip 
tik kas ateis automobilio at
siimti.

Gegužės 5 d. (trims savai
tėms praėjus po South Brain
tree žmogžudystės) Bodą su 
kitais trimis vyrais (tarp jų 
buvo Sacco ir Vanzetti) atėjo 
automobilio atsiimti. Jiems 
buvo pasakyta, kad automobilis 
dar nėra sutaisytas. Tuo pačiu 
laiku tapo pranešta policijai. 
Kai policija atvyko, visi keturi 
vyrdi buvo apleidę garažų. Bo
dą ir ketvirtas vyras, Orciani, 
nuvažiavo motocikliu, o Sacco 
h Vanzetti įėjo j gatvekarį. 

[Nuo to laiko Beda dingo, kaip 
ir kmuo vandeny’. Orciani buvę 

”evtuotas ant rytojaus. Jis į- 
rodė savo nekaltumų ir tapo 
raliuesuotas. . Sacco ir Vanzetti 

/'“c:ia areštavo' gatvekaryj, 
r'uo jie važiavo apleidę gara

žą. ' v ..
Tokia tai buvo. Sacco ir Van

zetti areštavimo istorija. Tie- 
rioginio įrodymo, kad jin? butų 
lalyvavę apiplėšime, policija 

neturėjo. Iš kitos pusės, jų
dviejų elgesys 'bėgiu trijų sa
vaičių prieš areštavimą sudaro 
tokį įspūdį, kad jie buvo ne
kalti. Sunku prileisti, kad plė
šikai, kurtiems teko $15,775, 
butų drįsę eiti su policijos ieš
komu Orciani į garažu atsiim
ti'menkos vertės automobilį.

Kai čLcl Celestino F. Madei- 
ros prisipažinimo nėra reikalo 
daug kalbėti. Madeiros, kuris 
sėdėjo kartu su Sacco ir Van
zetti, buvo nuteistas mirti už 
papildymą žmogžudystės laike 
apiplėšimo banko. 1925 m. jis 
padarė pareiškimą, kad South 
praintree žmogžudystę papildė 
jis, o ne Sacco ir Vanzetti, ku-*

»

fes<*

Patvinusi gatvė Fort Scott, Kas., miestely. Vanduo gatvėj 
siekė 5 pėdas, delei smarkauš lietaus išsiĮigus Marmaton upei.

rie su tuo prasikaltimu nieko 
bendra neturėjo.

Madeiros prisipažinimas, kai
po tokis, didielės reikšmės, ži- 
noma> negalėjo turėti. Bet gy
nėjai turėjo surinkę daug ir ki
tokios medžiagos, kuri Lutų pa
dėjusi surasti tikruosius žmog
žudystės kaltininkus.

Tačiau visos gynėjų pastan
gos atnaujinti bylą nuėjo nie
kais. Teisėjas Thayer, kuris 
nuteisė Sacco ir Vanzetti, gu
bernatorius Fuller, aukščiausias 
valstijos teismas ir aukščiausio
jo federalio teismo teisėjai 
(Ilolmes, Brandeis, Stone ir 
Taft) atsisakė išpildyti gynėjų 
prašymą, kad byla butų iš nau
jo nagrinėjama. Beje, guberna
torius Fuller buvo sudaręs ko
mitetą, kurio tikslas buvo iš
tirti, ar byla bešališkai buvo 
vedama. Komitetas paskelbė 
savo raportą, kur buvo įrodi
nėjama, kad teisėjas ' Thayer 
bylą vedė bešališkai.

Kas skaitė tą raportą, tas ži
no, kad ’ komiteto vyriausias 
tikslas, matyti, būva pateisinti 
teisėjų Thayer. Vienas žymus 
.rašytojas, Harvardo universite
to auklėtinis, -savo atvirame 
laiške kaip tik tokių nuomonę 
ir išreiškė.

Georg Branting, mirusiojo 
Švedijos premjero sūnūs ir gar
sus advokatas, specialiai atvy
ko iš Europos susipažinti su 
Sacco-Vanzetti byla. Apleisda
mas Arperiką, jis pareiškė: “Aš 
rtvvkau čia šaltai ir bešališkai 
ieškoti tiesos. Aš studijavau 
rekordus. Su kiekvięna diena 
tiesa vis labiau aiškėjo. Ir juo 
daugiau tiesos apie tą bylą aš 
sužinojau, tuo mano pasipikti
nimas vis labiau ir labiau didė
jo. Keli pasikalbėjimai su 
Sacco ir Vanzetti ir bylos tyri
nėjimas verčia mane manyti, 
kad Sacco ir Vanzetti yra ne
kalti“.

Prof. Felix Frankfurter, ku
ris skaito lekcijas Harvardo 
universiteto teisių skyriuj, iš
leido net knygą Sacco-Vanzetti 
bylos nagrinėjimui. Toj knyT 
goj aiškiai įrodoma, kad Sacco- 
Vanzetti prasikaltimas yra dau-

teisėjas ųiebutų galėjęs išnešti 
mirties nuosprendį.

Tai .prof. Frankfurtero nuo
monė! O štai ką pasakė Dr. 
Fabian Franklin, buvusia John 
lliopkins universiteto profesorius 
ir didelis raudonųjų priešas: 
“Jeigu Sacco ir Vanzetti nebūtų 
buvę socialistų ir pacifistų agi-< 
tatoriai, tai vargu bent vienas 
sąžiningas teisėjas ir jury butų 
pasmerkę juos 
miant teisme 
mais“.

Dabar galima
drą išvadą. Žmonės, kurie be
šališkai ir sąžiningai studijavo 
teismo eigą, yra tos nuomonės, 
kad teisme nebuvo įrodyta, jog 
South Braintree apiplėšimą ir 
žmogžudystę atliko Sacco ir 
Vanzetti. Bet kaip, paklausite 
jus, galėjo teisinąs nugalabint 
tuos du italu, jeigu jųdviejų 
kalte nebuvo įrodyta? Tai nėra 
pirmas atsitikimas.
anarchistų* pakorimas buvo dar 
šlykštesnis teisingumo mindžio
jimas. Bet apie tų pagarsėju
sią Chicagos anarchistų byla pa
kalbėsiu kitą kartą.

mirti, pasire- 
iškeltais įrody-

padaryti ben-

Cbicagos

SVEIKATA
- t " \

Si Hkyrių j Dr. A. J. KARALIUS—3303 S. Morgan St., Chicago, 111. 
veda I Dr. A. MONTVID—1579 Milwaukee Avė., Chicago, III.

Sveikatos Redakcijos 
pranešimas

Pranešame, kad dantų higie
nos srityje rasinės dantų gy
dytojai. Dr. Jonas Mockus jai’ 
apsiėmė, bendradarbiauti, ji
sai duos tinkamų patarimų apie 
dantų užlaikymą. Stengiamės 
gauti ir kitų dentistų raštų.

Visi raštai Sveikatos redak
cijos peržiūrimi. Už tai skai
tytojai gaus tikrai naudingų ir 
suprantamai parašytų straips
nių.

Kviečiame ir lietuvius farma
ceutus (aptiekininkus) rašinė
ti. Gnedtoj ateity paskelbsime 
kas apsiėmė bendradarbiauti.

Apie ligonių priežiūrą rūši
nės slaugės (nursės).

—Sveiaktos redakcija.

Alus
Vienas skaitytojas klausia, ar 

alus sveika gerti. Pirmiausia, 
alus, geras tikras alus, gan 
sveikas gėralas, ypatingai lie
siems, silpniems žmonėms. 
Džiovininkams patariama alaus 
gerti. Vienok musų klausėjas, 
matomai, kalba apie dabartinį 
“alų“, čia, žinoma, visai ki- 
^as klausimas. x

Amerikoje dabar dirbama va
dinamas ‘near beer“, kuris svei
ka gerti ir kuris nekenkiu svei
katai. Paskui geriama vadina
mas “needle be^r“. šitas “alus” 
diibam?. šitaip: nusiperka sa- 
’iuninikas bačką “near beer“ į 
kurią paskui įšvirkščiu alkoho
liais. Jei geras alkoholis, tai 
dar pusė bėdos, bet paprastai 
vartojamas prastas alkoholius 
arba net šiaip jau koki nors 
fT?.!vp sva‘g:not’ nuo Iri. žino
mas dektas, tokis alus kenkia 
sve’katai, ypatingai viduriams.

Namie darvtas alus mažiaus 
?”)kia, bet gadina vidurius,

ypatingai jei drumstas. Kartais 
ir į naminį alų dedama nami- 
ks. Naminis alus kenkia vidų-, 
riams. Stiklas kitas dar pusė 

bet nanrastai tokis alus
neriama sykiu su namine, kas 
didina kenksmingumą.

Tai tiek galiu apie alų pasa
kyti —Dr. A. J. Karalius.

Aviatorė Gladys Boy, 25 m., 
kuri rengėsi skristi iš b{ew 

jYorko į Romą, bet nesenai liko 
giau, negu abejotinas. Pasire- ‘užmušta besisukančio propeie- 
miant tais faktais, kurie paaiš- rio Watson 
kėjo teisme, jokis

aviacijos lauke, 
bešališkas, ties )foungstown, Ohio.

paminėtų faktų

8 '

Bolivijc 
inkų-indenų

MMS

Pietų Amerikoj, sostinė La Paz, Indų kalnuose. (Bolivijoj nesenai buvo ištikęs 
sukilimas, kuris betgi liko tuoj numalšintas). • .

Žaizdos
Suterenkimai. Maži sutrenki

mai paprastai nieką nereiškia 
’:<t neretai po, oda pasidarc 
žaizda, gali pertrukti kraujo 
‘■udynai ir pagaminti kartais 
pavojingą kraujotaką. Sutren 
kiniai vidurių gali sužeisti vi
durinius organus. Jei plaučiai 
pertrūky ligonis kosti, stoka 
oro, spiauja krauju. Pertrukę 
inkstai, jakuos arba kiti vidu
rių organai pagamina alpimą, 
šaltą odą, silpną pulsą ir apsk
ritai didelį nusilpimą, kartais 
šoką. Pertrukęs skrandis pa
gamina didelius skausmus, vė 
mimą, silpną pulsą, alpimų.

Gydymas. Mažus sutrenkimus 
lengva gydyti. Apdėk šaltu 
kompresu, skausmams susima
žinus vartok karštus kompre
sus. Galima vartoji šaltas van
duo, švino vanduo, arnika arba 
alkoholis. Kartais karštas van
duo, švino vanduo, arnikas arba 
organų sužeidiirius, aiškus da
lykas, tiktai gydytojas gali 
gydyti-—: kartais reikia daryti 
operacija.

šokas, šoku vadinape apalpi
mą arba žado praradimą po įvai? 
rių sužeidimų. Dažnai šokas 
reiškia pavojų, šauk gydytoją. 
Kol gydytojas pribus, pagul
dyk ligonį, šiltai apklok, apdėk 
karštais daiktais. Jei viduriai 
nesužeisti, duok ko nors karš
to išgerti: karštos juodos ka
vos, arbatos, pieno, vandens. 
Galima duoti šaukštukas amo- 
nijos spirito su vandeniu (įpilk 
šaukštuką j trečdalį stiklo van
dens).

Odos žaizdos. Reiškia tiktai 
odą sužeista, rie giliau, kraujo 
maža.

Gydymas. Nuvalyk žaizdą šil
tu vandeniu, gerai nuplauk, 
nuimk visokius daiktus, kurie 
butų prie odos prilipę. Nuplauk 
odą lengvu antiseptiku (buri
nės rakšties skiedinys, arba 
vanduo ir muilas). Apdėk žaiz
da boripės rukšties tepalu ir 
tyru merliu aprišk.

Gilesnės žaizdos. Gilesnės 
žaizdos Vikalauja sumanesnio 
gydymo. Kartais neikia susiūti, 
kartais didesnė kraujętaka su
stabdyti, kartais įlaužtas arba 
perlaužtas kaulas sutaisyti.

Gydymas. Išplauk žaizdą leng- 
/ii antiseptiku (šiltas burinės 
rukšties skiedinys—burinės ru
kšties gali dėti į vandenį kiek 
nori), sustumk apdraskytą odą, 
apdėk burinės rukšties tepalu 
(aptiekose vadinasi “unguent. 
acidi borici“), aprišk steriliu 
merliu.

Pastaba. Užspaudus ir tvir
čiau surišus apstabdomą kraujo
taka, bet jei tai negelbsti, tai 
užrišk, užverškė aukščiau žaiz
dos ir šauk gydytoją.

Kode! žaizdos negyja? Dažnai 
aaža žaizdelė negyja, bet pu- 
iucja, tinsta, aplinkui paraudo- 
rnoja arba net pūva. 'Lokiuose 
tsit ikiiuuosc žaizdoje yra bak- 

erijų* kurios pagamina pulius, 
t(,s bakterijos patenka Į žaiz- 

2 i’ paprasi su nešvariais ap- 
aišalnis, arba padarant žaiz- 

rą r i švariu daiktu —tokiu bu
itį, ant kurio jau yra bakteri
jų. Gyjimas atsiranda patsai 
savaime, tiktai reikia pašalinti 
akterijes. O tai mes padaro

me plaudami žaizdą antisepti- 
riris skiediniais - toki skiedi
niai stabdo bakterijų veisomosi 
?.rka jas visai sunaikina, paskui 
gyi’’m?s jau eina savo keliu. 
Visuomet reikia rišti žaizdos 
terilizuotais raiščiais t. y. to
tas, ant kurių bėra bakterijų, 
sviriuos bet kokį raištį, kadir 
j’”ast-; skarelę, sunaikinama 
•ak.serijos. Aptiekose perkama 
te:’ilizuotus merlius. Žaizdas 
a Įima apkrėsti nešvariom ran- 

:ezn: užtai visuomet prieš ap- 
loroiimą žaizdos reikia rankos 
milu ir vandeniu nusimazgoti.

Kartok; žaizdoje apsigyvenu- 
>os bakterijos pereina į kraują 

T pagamina kraujo apnuodini- 
Tią, kas visuomet ytin pavojin
ga. Raudonumas aplinkui žaiz- 
lą reiškia vieną daiktą, būtent: 
>akterijos skverbiasi į kraują ir 
•engiasi pagaminti karaujo ap- 
nuodinimą.

Gilene žaizda užliipnti kar
ais pavojinga', nes užlipinama 

bakterijos, o paskui ir pūliai. 
Girriau palikti vietą pūliams iš
eiti. Jei pūlių darosi giliau, tai 
nieką nelaukus reikia prapiau- 
>i, kad davus progos jiems iš
riti. Nėra jokio senso laukti 
kol pati -žaizda pratruks arba 
lėti kokių nors tepalų, kad 
“pratrauktų“. Juo greičiau pu
riai išeis, juo geriau, juo ma
liau pavojaus visam kunui.

[nuodintos žaizdos. Žmogasu 
kandimai neretai smozingi. 
žmogus [kąsdamas gali apkrės- 
i suokia liga. Vabzdžių (bi

rių, Širšių etc.) įkandimai pa
irusiai pavojaus nesudaro. Gy- 
/ačių įkandimai, būtent nuodin
gųjų gyvačių visuomet pavojin
gi. Tokiuose atsitikimuose rei
kia greitai išdeginti žaizda, ge
riau < iščiulpti ir skystimą iš
spjauti jei burnoje nėra žaiz
dų, tai gyvačių nuodai negali 
veikti. Tokiuose atsitikimuose 
reikia daktaro, šunų įkandimai 
irgi pavojingi, nes šuo gali bo
ti pasiutęs. Pasteuro metode 
apsaugoja žmogų nuo hidrofohi- 
jos (pasiutimo) baisenybių 
daktaras žino kas daryti.

—Dr. A. J. Karalius.. ’ f-
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Trumpa Sacco-Vanzetti 
bylos istorija

South Braintree žmogžudystė.— 
Trejopos rųšies Įrodymai. — 
Liudininkai. — D Mortono 
nuomonė. —Apystoviniai įro
dymai. — “Kaltės jautimo“ 
įrodymas. — Kaip Sacco ir 
Vanzetti buvo areštuoti. — 
Madeiros prisipažinimas. — 
Pastangos atnaujinti bylą.— 
Georg Brantingo nuomonė.— 
Prof. Frankfurterio knyga.— 
Bendros išvadas.

pakviestas kapitonas Proctor, 
valstijos policijos viršininkas, 
išreikšti savo nuomonę kai dėl 
to revolverio. Jis išreiškė tų 
nuomonę, kad rasta nužudytojo 
kūne kulka No. 3 galėjo būti 
iššauta iš Sacco revolverio 
(“M.v opinion is that it is con- 
sistent \vith being 
that pistol”).

Toks įrodymas 
nieko neįrodo. Jis
giamo nepasako. Ta kulka 
Įėjo būti iššauta iš Sacco

fincd irom

absoliučiai 
nieko

visą pasaulį. Visur buvo pro-1 veiverio arba iš kieno nors 
testuojama prieš Massachusettst te, automatiškų Coltų juk 
teismo nuosprendį. Vienok ne
žiūrint į visus protestus, rugpjū
čio 23 d. teismo nuosprendis 
tapo įvykdytas: Sacco ir Van
zetti mirė elektros kėdėj.

Kadangi ta byla sukėlė tiek 
daug triukšmo, tai skaitau bu
siant ne pro šalį nors ir trum
pai apie jų pakalbėti. Pirmoj 
vietoj bandysiu panagrinėti 
tuos įrodymus, kuriais pasirem
damas teismas išnešė savo nuo
sprendį.

žmogžudystė, dėl kurios Sac
co ir Vanzetti buvo pa smerkti 
mirti, įvyko balandžio 15 d. 
1920 m. Frederick Parmentor 
ir Allesandra Beradelli buvo 
nužudyti benešant čeverykų 
dirbtuvės (kuri randasi Brain
tree, Mass., 30 mylių nuo Bos
tone) pinigus. Žudeikos su 
$15,775 pabėgo automobiliu. 
Trims savaitėms praėjus tapo 
aieV.uoti Sacco ir Vanzetti ir 
apkaltinti žmogžudyste. Kaltini
mas buvo motyvuojamas: 1. 
liudininkų liudijimas.. 2. apy- 
st aviniais įrodymais ir 3. kal
tinamųjų keistu elgesiu po areš
tavimo.

Liudijimai žmonių, kurie 
tvirtino, jog apiplėšime dalyva
vo Sacco ir Vanzetti, neturi jo
kios \ rtės. Net teisėjas Webs- 
ter Thayer pareiškė, jog nuo
sprendžio išint Šimas nepriklausė 
nuo liudijimų (“For these ver- . 
diets did not ręst, in my judg- 
ment, upon the testimony of the • 
eye-svitnesses...”).

Iš kaltinamosios pusės liudi
ninkų nė viename atvėjyj nebu
vo reikalaujama identifikuoti 
prasižengėlius, štai vienas to 
liudijimo pavyzdys. Mary E. 
Splaine, čeverykų dirbtuvės 
darbininkė, išgirdo šūvį ir pri
bėgo prie lango. Tuo laiku au
tomobilis važiavo per geležin
kelio bėgius. Atstumas tarp 
jos ir automobilio buvo maž
daug 60 pėdų. Ji matė auto
mobilių kokias tris sekundas. 
Nežiūrint į tai, teisme ji smulk
meniška’ papasakojo, kaip at
rodė sėdėjusia automobily Vy
ras. Girdi, jis svėręs kokius 
110 ar 145 svarus, atro
dęs raumeningas. Kairioji ran

tei- 
ga- 
re- 
ki- 
vra

Kitas ekspertas, kapitonas 
Vau Amburgh, surado ant kul
kos kokius tai brėžius, kuriais 
remiantis jis įrodinėjo, jog ji 
priklausė Sacco revolveriui. Sa
vo afidavite kap. Proctor (ku
ris buvo nė kiek neblogesnis 
ekspertas, kaip Vau Amburgh) 
sako, jog tie brėžiai buvo visai 
neįtikinatys įrodymai. O kadan
gi kap. Proctor buvo pasiryžęs 
tokių pat nuomonę pareikšti i 
teisme, tai. jo visiškai nebuvo 
klausta, kų jis mano apie-tuos 
brėžius.

Kitas apystovinis įrodymas 
buvo Sacco kepurė. Plėšimo vie
toj buvo rasta kepurė, kuri, 
kaip liudijo vienas liudinikas, 
atrodė maždaug taip pat, kaip 
ir Sacco kepurė. Bet tuo pa
čiu laiku tas liudininkas davė r

suprasti, jog jis jokiu budu ne
tvirtinęs 'kad rastoji kepurė 
priklausiusi Sacco. Prie tokių 
aplinkyl/.ų tas įrodymas nusto
ja visokios reikšmės.

Pasiremiant 
mais 
įckis 
siųsti

tokiais liudiji* 
ir upystoviniais Įrodymais 
teismas nebūty drįsęs pa
kaltinamuosius Į elektros 

Gal tad
(conciousness

kaltės jauti- 
of guill) 
įtikinan-

mc 
įrodymas buvo labiau 
tis?

Pažiūrėkime. Nėra 
•kad Sacco ir Vanžetti 
areštavimo elgėsi taip, 
hutų buvę kalti, 
jie melavo; jųdviejų 
kvotą darant buvo prieštarau
jančios. Takiau reikia turėti 
galioj tų faktų, kad jie buvo 
areštuoti kaipo nužiūrėti asme
nys. Apie tai, kad jie bus ap
kaltinti žmogžudystės papildy
mu, jie nieko nežinojo.

Sacco ir Vanzetti, kaip ži
nia, buvo radikalai. Tuo laiku, 
kai jie tapo areštuoti (1920 m. 
gegužės mėn.), ant “raudonųjų” 
tiesiog buvo rengiamos abla- 
vcs. Tad visai galimas daiktas, 
jog jie elgėsi lyg kalti esą to
dėl, kad bijojosi deportavimo 
arba kalėjimo už “raudonumų”. 
Prokuroras, matyt, tatai gerai 
suprato, nes bandė įrodyti, kad 
Saccų ir Vanzetti nebuvo jokie

abejirno, 
tuoj po 
tarsi jie 

Pavyzdžiui, 
kalbos,

ka buvusi pusėtinai didelė; ant
akiai tamsus, plaukai sušukuoti 
atgal, etc.
, Dr. Morton, paskilbęs psi
chologas, sako, jog tas liudiji
mas yra gryniausias absurdas. 
Jckis žmegus į tris sekundas 
negalėtų pūstelėti tiek daug 
dalykų. Tuo labiau, kad au
te mobilia smarkiai važiavo ir 
buvo kokių 60 pėdų atstume.

Kiti keturi liudininkai, ners 
ir nebuvo tiek absurdiški, bet 
ir jų liudijimai buvo visiškai 
m įtikinatys. Jie, kaip prof. 
Frankfurter sako, neturėjo jo
kios vertės.

Dabar paanalizuokime taip 
vadinamus apystovinius įrody
mus circumstantial evidence). 
Vienatinis apystovinis įrody
mas, kuris turi šiokios tokios 
vertės, lai revolveris. Pas Sac
co buvo rastas automatiškas 
Colt .32 kalibro. Viena iš še
šių kulkų, kuri tapo išimta iš

radikalai. Esą radikalizmo 
skraiste jie norėję savo krimi- 
nališkus darbus pridengti. Ta
čiau laike tardymo paaiškėjo, 
kad teisingumo departamentas 
Sacco ir Vanzetti vardus j sa
vo “juodas knygas” jau senai 
buvo įtraukęs. Jie ten figūra
vo kaipo pavojingi radikalai.

Taip dalykams esant kaltin
tojų pareiga buvo įrodyti, jog 
Sacco ir Vanzetti elgėsi lyg 
kalti esą todėl, kad jie papildė 
žmogžudystę, o ne todėl, kad jie 
buvo radikalai. To nebuvo pa
daryta. O prie tokių aplinky
bių ir “kaltės jautimo” įrody
mas pasidaro labai neįtikinan
tis.

Iš aukščiau paminėtų faktų 
bus aišku kiekvienam, kad Sac
co-Vanzetti prasikaltimas toli 
gražu nebuvo įrodytas. Bet yra 
dar ir kitokių dalykų, kurie ver
čia abejoti, kad Sacco-Vanzetti 
butų dalyvavę apiplėšime.

nužudytojų kūnų, buvo išauta 
iš tokio pat revolverio. Tapo

Nei vienas nei kitas pirm to 
nebuvo apkaltintas papildymu

.kokio nors prasikaltimo. Van« 
Įzetti pardavinėjo žuvis, o Saccc 
Įdirbo čeverykų dirbtuvėj. Jis 
Ibuvo, kaip liudijo jo darbdavys, 
I labai pastovus darbininkas (“a 
Įvery steady worker”). Sunku 
| tikėti, kad tos rųšies žmonės 
Ibe niekur nieko butų prisidėję 
Iprie apiplėšimo, kuris buvo pa- 
I pildytas dienos šviesoj. Dar 
[daugiau abejojimų dėl jųdviejų 
kaltumo sukelia tas faktas, jog 
nebuvo mažiausio įrodymo, kad 
į jųdviejų rankas butų patekę 
tie $15,775 .Po to, kai įvyko 

[apiplėšimas, Sacco ir Vanzetti 
[gyveno lyginai taip, kaip ir pir
ma Kiekvienas jų dirbo savo 
darbų. Niekas nepastebėjo, kad 
pas juos butų pasireiškęs “kal
tės jautimas”.

Iki areštavimo niekas nenu- 
| žiurėjo, kad Sacco ir Vanzetti 
butų prie South Braintree plė
simo prisidėję. Jųdviejų areš
tavimas įvyko prie sekamų ap
linkybių. Policija ieškojo kaž
kokio Bodą, kuris buvo įta
riamas papildymu prasikaltimo 
Bridgmvatere. Tapo patirta, kad 
Bodą 
savo 
ražo 
tuoj
tik kas ateis automobilio at
siimti.

viename garaže paliko 
automobilį pataisyti. Ga- 
savininkas prisižadėjo 

policijai pranešti, kaip

Gegužės 5 d. (trims savai
tėms praėjus po South Brain- 

Itree žmogžudystės) Bodą su 
I kitais trimis vyrais (tarp jų 
Ibuvo Sacco ir Vanzetti) atėjo 
automobilio atsiimti. Jiems 
buvo pasakyta, kad automobilis 
dar nėra sutaisytas. Tuo pačiu 
laiku tapo pranešta policijai. 
Kai policija atvyko, visi keturi 
vyrrii buvo apleidę garažų. Bo
dą ir ketvirtas vyras, Orciani, 
nuvažiavo motocikliu, o Sacco 
T Vanzetti įėjo į gatvekarį. 
Nuo to laiko Beda dingo, kaip 
akmuo vandeny*. Orciani buvo 

"cituotas ant rytojaus. Jis į- 
rode savo nekaltumų ir tapo 
raliuesuotas. . Sacco ir Vanzetti 

z'1e:ia areštavo gatvekaryj, 
ruo jie važiavo apleidę gara

žą.
Tokia tai buvo. Sacco ir Van

zetti areštavimo istorija. Tie- 
•’cg’nio įrodymo, kad jin* butų 
lalyvavę apiplėšime, policija 
neturėjo. Iš kitos pusės, jų
dviejų elgesys 'bėgiu trijų sa
vaičių prieš areštavimą sudaro 
tokį įspūdį, kad jie buvo ne
kalti. Sunku prileisti, kad plė
šikai, kurtoms teko $15,775, 
butų drįsę eiti su policijos ieš
komu Orciani į garažu atsiim
ti'menkos vertės automobilį.

Kai diel Celestino F. Madei
ros prisipažinimo nėra reikalo 
daug kalbėti. Madeiros, kuris 
sėdėjo kartu su Sacco ir Van
zetti, buvo nuteistas mirti už 
papildymą žmogžudystės laike 
apiplėšimo banko. 1925 m. jis 
padarė pareiškimų, kad South 
jlraintree žmogžudystę papildė 
jis, o ne Sacco ir Vanzetti, ku-*

Patvinusi gatvė Fort Scott, Kas., miestely. Vanduo gatvėj 
siekė 5 pėdas, delei smarkaus lietaus išsi|igus Marmaton upei.
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rie su tuo prasikaltimu nieko 
bendra neturėjo.

Madeiros prisipažinimas, kai
po tokis, didelės reikšmės, ži
nom^ negalėjo turėti. Bet gy
nėjai turėjo surinkę daug ir ki
tokios medžiagos, kuri hutų pa
dėjusi surasti tikruosius žmog
žudystės kaltininkus.

Tačiau visos gynėjų pastan
gos atnaujinti bylą nuėjo nie
kais. Teisėjas Thayer, kuris 
nuteisė Sacco ir Vanzetti, gu
bernatorius Fuller, aukščiausias 
valstijos teismas ir aukščiausio
jo federalio teismo teisėjai 
(Holmes, Brandeis, Stone ir 
Taft) atsisakė išpildyti gynėjų 
prašymų, kad byla butų iš nau
jo nagrinėjama. Beje, guberna
torius Fuller buvo sudaręs ko
mitetų, .kurio tikslas buvo iš
tirti, ar byla bešališkai buvo 
vedama. Komitetas paskelbė 
savo raportų, kur 'buvo įrodi
nėjama, kad teisėjas ' Thayer 
bylų vedė bešališkai.

Kas skaitė tą raportą, tas ži
no, kad ’ komiteto vyriausias 
tikslas, matyti, būva pateisinti 
teisėjų Thayer. Vienas žymus' 
.rašytojas, Harvardo universite
to auklėtinis, savo 
la’ške kaip tik tokių

atvirame
nuomonę

mirusiojoGeorg Branting, 
švediies premjero sūnūs ir gar
sus advokatas, specialiai atvy
ko iš Europos susipažinti su 
Sacco-Vanzetti byla. Apleisda
mas Ameriką, jis pareiškė: “Aš 
atvykau čia šaltai ir bešališkai 
ieškoti tieses. Aš studijavau 
rekordus. Su kiekvięna diena 
tiesa vis labiau aiškėjo. Ir juo 
daugiau tiesos apie tų bylą aš 
sužinojau, tuo mano pasipikti
nimas vis labiau ir labiau didė
jo. Keli pasikalbėjimai su 
Sacco ir Vanzetti ir bylos tyri
nėjimas verčia mane manyti, 
kad Sacco ir Vanzetti yra ne
kalti”.

Prof. Felix Frankfurter, ku
ris skaito lekcijas Harvardo 
universiteto teisių skyriuj, iš
leido net knygą Sacco-Vanzetti 
bylos nagrinėjimui. Toj knyT 
goj aiškiai įrodoma, kad Sacco- 
Vanzetti prasikaltimas yra dau-j

mirti, pasirc- 
iškeltais įrody-

padaryti bvn-

teisėjas ųiebutų galėjęs išnešti 
mirties nuosprendį.

Tai .prof. Frankfurtero nuo
monė. O štai kų pasakė l)r. 
Fabian Franklin, bu.vusis John 
lįopkins universiteto profesorius 
ir didelis raudonųjų priešas: 
“Jeigu Sacco ir Vanzetti nebūtų 
buvę socialistų ir pacifistų agi
tatoriai, tai vargu bent vienas 
sąžiningas teisėjas ir jury butų 
pasmerkę juos 
miant teisme 
mais”.

Dabar galima
drų išvadų. Žmonės, kurie be
šališkai ir sąžiningai studijavo 
teismo eigą, yra tos nuomones, 
kad teisme nebuvo įrodyta, jog 
South Braintree apiplėšimą ir 
žmogžudystę atliko Sacco ir 
Vanzetti. Bet kaip, paklausite 
jus, galėjo teisinąs nugalabinti 
tuos du italu, jeigu jųdviejų 
kaltė nebuvo įrodyta? lai nėra 
pirmas atsitikimas. Chicagos 
anarchistų; pakorimas buvo dar 
šlykštesnis teisingumo mindžio
jimas. Bet apie tų pagarsėju
sią Chicagos anarchistų byla pa
kalbėsiu kitų karta.

K. A.

Aviatorė Gladys Roy, 25 m., 
kuri rengėsi skristi iš b{ew 
Yorko į Romą, bet nesenai liko 

giau, negu abejotinas. Pasire- Užmušta besisukančio propeie- 
miant tais faktais, kurie paaiš- rio Watson aviacijos lauke, 
kėjo teisme, jokis bešališkas ties Youngslown, Ohio.

Bolivijos, Pietų Amerikoj, sostinė La Paz, Indų kalnuose, 
inkų-indėnų sukilimas, kuris betgi liko tuoj numalšintas).

(Bolivijoj nesenai buvo ištikęs

Sveikatos Redakcijos 
pranešimas

Pranešame, kad dantų higie
nos srityje rasinės dantų gy
dytojai. Dr. Jonas Mockus jai 
apsiėmė bendradarbiauti, ji
sai duos tinkamų patarimų apie 
dantų užlaikymą. Stengiamės 
gauti ir kitų dentistų raštų.

Visi raštai Sveikatos redak
cijos peržiūrimi. Už tai skai
tytojai gaus tikrai naudingų ir 
suprantamai parašytų straips
nių.

Kviečiamo ir lietuvius farma
ceutus (aptiekininkus) rašinė
ti. Greitoj ateity paskelbsime 
kas apsiėmė bendradarbiauti.

Apie ligonių priežiūrą rūši
nės slaugės (nursės).

—Sveiaktos redakcija.

Alus
Vienas skaitytojas klausia, ar 

alus sveika gerti. Pirmiausia, 
alus, geras tikras alus, gan 
sveikas gėralas, ypatingai lie
siems, silpniems žmonėms. 
Džiovininkams patariama alaus 
gerti. Vienok musų klausėjas, 
matomai, kalba apiie dabartinį 
“alų”. čia, žinoma, visai ki- 
*as klausimas. x

Amerikoje dabar dirbama va
dinamas ‘near beer“, kuris svei
ka gerti ir kuris nekenkia svei
katai. Paskui geriama vadina
mas “noedle be?r’’. šitas “alus” 
diibama. šitaip: nusiperka sa- 
’iuninikas b^čka “near beer“ į 
kurią paskui Išvirkščia alkoho
liais. Jei geras alkoholis, tai 
dar pusė bėdos, bet paprastai 
vartojamas prastas alkoholius 
arba net Šiaip jau koki nors 

va svu'gumt' nue Iri. Žino
mas daktas, tokis alus kenkia 
sveikatai, ypatingai viduriams.

Namie darytas alus mažiaus 
■ do'a, bet gadina vidurius, * •

ypatingai jei drumstas. Kartais 
»r į naminį alų dedama nami- 
•h’s. Naminis alus kenkia vidų-, 
riams. Stiklas kitas dar pusė 
I ~Hcs, bet nanrastai tokis alus 
neriama sykiu su namine, kas 
didina kenksmingumą.

Tai tiek galiu apie alų pasa
kyti —Dr. A. J. Karalius.

Žaizdos
Suterenkimai. Maži sutrenki

mai paprastai nieką nereiškia 
neretai po. oda pasidarė 

žaizda, gali pertrukti kraujo 
‘•udynai ir pagaminti kartais 
pavojingą kraujotaką. Sutren 
kiniai vidurių gali sužeisti vi
durinius organus. Jei plaučiai 
oertrukęh ligonis kosti, stoka 
oro, spiauja krauju. Pertrukę 
inkstai, jakuos arba kiti vidu
rių organai pagamina alpimą, 
šaltą odą, silpną pulsą ir apsk
ritai didelį nusilpimą, kartais 
šoką. Pertrukęs skrandis pa
gamina didelius skausmus, vė 
mimą, silpną pulsą, alpimą.

Gydymas. Mažus sutrenkimus 
lengva gydyti. Apdėk šaltu 
kompresu, skausmams susima
žinus vartok karštus kompre
sus. Galima vartoji šaltas van- 
auo, švino vanduo, arnika arba 
•dkoholis. Kartais karštas van
duo, švino vanduo, arnikas arba 
organų sužeidinius, aiškus da
lykas, tiktai gydytojas gali 
gydyti-— kartais reikia daryti 
opicracija.

šokas, šoku vadiname apalpi
mą arba žado praradimą po įvato 
rių sužeidimų. Dažnai šokas 
reiškia pavojų, šauk gydytoją. 
Kol gydytojas pribus, pagul
dyk ligonį, šiltai apklok, apdėk 
karštais daiktais. Jei viduriai 
nesužeisti, duok ko nors karš
to išgerti: karštos juodos ka
vos, arbatos, pieno, vandens. 
Galima duoti šaukštukas amo- 
nijos spirito su vandeniu (įpilk 
šaukštuką j trečdalį stiklo van
dens).

Odos žaizdos. Beiškia tiktai 
odą sužeista, rie giliau, kraujo 
maža.

Gydymas. Nuvalyk žaizdą šil
tu vandeniu, gerai nuplauk, 
nuimk visokius daiktus, kurie 
butų prie odos prilipę. Nuplauk 
odą lengvu antiseptiku (bori- 
nės rakšties skiedinys, arba 
vanduo ir muilas). Apdėk žaiz
da borinės rakšties tepalu ir 
tyru merliu aprišk.

Gilesnės žaizdos. Gilesnės 
žaizdos reikalauja sumanesnio 
gydymo. Kartais reikia susiūti, 
kartais didesnė kraujotaka su
stabdyti, kartais įlaužtas arba 
oerlaužtas kaulas sutaisyti.

Gydymas. Išplauk žaizdą leng
vi antiseptiku (šiltas borinės 
rakšties skiedinys borinės ra
kšties gali dėti į vandenį kiek 
nori), sustumk apdraskytą odą, 
apdėk borinės rakšties tepalu 
(aptiekose vadinasi “unguent. 
acidi borici”), aprišk steriliu 
merliu.

Pastaba. Užspaudus ir tvir
čiau surišus apstabdomą kraujo
taka, bet jiei tai negelbsti, tai 
užrišk, užverškė aukščiau žaiz
dos ir šauk gydytoją.

Kodėl žaizdos negyja? Dažnai 
naža žaizdelė negyja, bet pu- 
iuoja, tinsta, aplinkui paraudo- 
nioja arba net pūva. 'Lokiuose 
įsitikimuose žaizdoje yra bak- 
crijų, kuries pagamina pūlius, 
t(,s bakterijos patenka į žaiz- 

2 p p^p.’as./'i su nešvariais ap- 
lišalrJs, arba padarant žaiz- 

rą r .švariu daiktu —tokiu bu- 
lu, ant kurio jau yra bakteri
jų. Gyjimas atsiranda patsai 
savaime, tiktai reikia pašalinti 
ak'erlįas. 0 tai mes padaro

me plaudami žaizdą antisepti- 
’iris skiediniais toki skiedi

niai stabdo bakterijų veisomosi 
?.rba jas visai sunaikina, paskui 
gvj’mss jau eina savo keliu. 
Visuomet reikia rišti žaizdos 
tcrilizuotais raiščiais t. y. to- 
’ias, ant kurių hera bakterijų, 
švirinus bet l?okj raištį, kadir 
a’rastą skarelę, sunaikinama 
•ik';ei’ijcs. Aptiekose perkama 
te: ilizuotus merlius. Žaizdas 
atima apkrėsti nešvariom ran- 

:ozn: už4ai visuomet prieš ap- 
lerejimą žaizdos reikia rankos 
u’ilu ir vandeniu nusimazgoti.

Kartaiis žaizdoje apsigyvenu- 
:os bakterijos pereina į kraują 

•r pagamina kraujo apnuodini- 
aią, kas visuomet ytin pavojin
ga. Raudonumas aplinkui žaiz- 
ią reiškia vieną daiktą, būtent: 
>akterijos skverbiasi į kraują ir 
•engiasi pagaminti karaujo ap- 
nuodinimą.

Gilene žaizda užliipnti kar
dais pavojinga', nes užlipinama 
bakterijos, o paskui ir pūliai, 
'toriau palikti vietą pūliams iš
eiti. Jei pūlių darosi giliau, tai 
nieką nelaukus reikia praplau
ti, kad davus progos jiems iš
eiti. Nėra jokio senso laukti 
kol pati -žaizda pratruks arba 
lėti kokių nors tepalų, kad 
“pratrauktų”. Juo greičiau pu- 
hai išeis, juo geriau, juo ma
riau pavojaus visam kunui.

f nucidintos žaizdos. Žmogasu 
kandimai neretai sirriozingi. 
žmogus įkąsdamas gali apkres- 
i sunkia liga. Vabzdžių (bi- 

šių, širšių etc.) įkandimai pa
irusiai pavojaus nesudaro. Gy- 
/ačių įkandimai, būtent nuodin
gųjų gyvačių visuomet pavojin
gi. Tokiuose atsitikimuose rei
kia greitai išdeginti žaizda, ge
riau c iščiulpti ir skystimą iš
spjauti jei burnoje nėra žaiz
dų, tai gyvačių nuodai negali 
veikti. Tokiuose atsitikimuose 
reikia daktaro, šunų įkandimai 
irgi pavojingi, nes šuo gali bū
ti pasiutęs. Pasteuro metode 
apsaugoja žmogų nuo hidrofobi- 
jos (pasiutimo) baisenybių 
daktaras žino kas daryti.

—Dr. A. J. Karalius.
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Prohibicija ir Munšaina Į vienoj
ra vra

vietoj kūno lomperatu- 
pakilus, o kitoj nupuo-

(Pabaigų)

Rm*» Dr. Martcrin
Skaitytoji! Balsai

’ linasi, tikslas išteisina

UtuiMiiiuia smarkiai
prota- 

vumm m<vlmnixmaM ran- 
riH inM, ik karto munšai- 
uikbtiim Mnngvtių veiki- 

juo labiau emocijų (dvasi- 
ąjudiių), v a ii duot ėn ir

* jėgas (fakultetus). To
dėl žmogus dalmr jaučias laimi 
veikliu, daug žinančiu ir galin
čiu sklandžiai šm-keti. liet kad 
tuo pačiu kartu munšainas pa

VI

IU

my m 
kalina

IH

protavimo jėgas, tai girtas žmo
gus atrodo, lyg pusiau pamilęs. 
Nei jis daluir lino, kur beeaąs, 
nei imagaiioa, ką liedarųa. O 
jeigu tenka ir visai nusigerti, 
tada, žinoma, visos nervų sis
temos dari ui* tampa visai su
darkytas, ir už tai prisigėręs 
žmogus nei dvasinių nei fiiinių 
jėgų nebeturi Jis dal»ar nie
kus šneka, labai netaktingai el
giasi ir vos nevos ant kojų te- 
pastovi arba kartais ir visai ne; 
taigi, iš visų pusių In-jėgis. Kai 
jau prisigėręs žmogus visai par
griūva arba parvirsta, tai jo 
įaununys yra suparaližiuoti, va
dinas. nebegali paprastoj lyg
svaroj kūną išlaikyti, šitokia
me stovyj būnant, kartais ir 
refleksinis nugarkaulio smage- 
n ii v. ikimas suparaližiuotas 
tampa, o girtas žmogus tada 
išmatų savo kūne nesulaiko, tai
gi jo žarnos ir- pūslė ima ir 
išsituština. Dabar girtam žmo
gui pavojus gana rimtas, nes 
ir širdis gali būti suparaiižiuo- 
ta. . Bi

kyti apie rnunšaiiucrių mtrgu. 
Daug mun.šaino prisigėręs iš 
sykio miega laimi giliu miegu, 
o |Mu»kui ir visai nustoja sąmo
nės. Kvėpavimas lėtas ir sun
kus. V eidas, kur* pirmiau bu- 
yo raudonas, dabar išlmlęs ir 
pamėlynavęs. Jeigu nelaiminga 
munšaino .auka išmiega šitaip, 
sakysime, daugiau negu dvy-

Iteikia čia kelis žodžius pa sa
liką valandų, tai reiškia labui 
bloyų pasekmių.

|domu vienas kitas žodis tar
ti ir apie girto žmogaus temp> 
raturo* nupuolimą. Paprast ii 
žmonės mano, kad girias žmo
gus \Ta labai įkaitęs ir šaltis 
jam ne Įminus. Tikrenybėje 
betgi visai kitaip yra. Ir klai
dingą žmonių manymą galima 
kadir paprastais gyvenimo nuo- 
tikiais sumušti. Pavyzdžiui, gir
ti žmonės kartais ne tik pirš
tus, nosį nušąlą, liet ir visai 
sušąlą. Ir štai kodėl taip rt- 
sitinka: Paviršutinių kraujo in
du kalibras pasididina, taigi ir 
kraujo tonais daugiau suplau
kia. Girtas žmogus todėl iš
rausta, na. ir paprastai jaučiasi 
labai “sveiku”, “stipriu” ir 
‘karštu^. Ir iš teisybės, jeigu 
dubar žiūrėsi temperatūros pri
dėjęs termometrą prie odos, tai 
temperatūra bus imkilus, bet jei
gu žiūrėsi temperatūros kaip 
paprastai, vadinas, burnoj, IHi 
ji bus nupuolus. O tai labai 
negera, nes kaip kraujas jxr- 
daug suplaukia į paviršutinius 
kraujo takus, tada šilumos re
guliavimo aparatas kūne jau 
nebedirba kaip reikiant. Dabar

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus L™®Paū

Prašykite savo groseminko i;rba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDER1CK BROS.
Boulevard 2538 811 W.' 37th St., Chicago

MALT TUNIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne-

Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

mėgsta munšainą gerti, 
galvon ši- 
Munšainas

[Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] *

toks kvai-
gerlų)

Kas 
tai teįsidedie giliai 
tuos faktus: (1) 
sugadina žmogaus 
ir arklio, jei tik tas
las butų ir munšainą 
pilvų (skilvj, skrandį); (2) 
Munšainas sugadina kepenis; 
(3) Munšainas sugadina sma- 
geiuia, ir išdaro žmogų tarsi 
gyvu bepročiu; (5) Munšainas 
sugadina inkstus, ir padaro 
žmogų neišgydomu ligoniu; (5) 
Munšainas sugadina nervus, ir 
dėl to gana dažnai užpuola žmo
gų IhInii įkirųs diegliai; (6) 
Munšainas padaro žmogų išba
lusiu, sudribusiu; jo akys patinę 
ir pageltonavę, o lupos irgi pa
tinę ir pamėlynavę; (7) Mun
šainas padaro žmogų tinginiu, 
nenorinčiu dirbti, taigi niekuom 
ir mpusitenkinačiu; už tai dau
geliui munAaino gėrikų atrodo 
pasaulis “nė velnio nevertas”.

Munšainas užmuša padorumo 
jausmą

Jeigu munšainas, kaip jau 
pasakyta, žymiai sugadina sma- 
genų darbą, lai juk negalima 
nei norėti, kad munšaino prisi
gėręs žmogus galėti/ sveikai 
protauti ir prideramai elgtis. 
Kurie (-rios) mėgsta munšainą, 
tai ar vienaip ar kitaip ir iš
tvirkauti mėgsta. O tokis iš
tvirkinąs atveria pragaro gel
mes ne tiktai šeimyniškame- gy
venime, bet ir visur kur. Daug 
vyeų, žinoma ir ženočių, mun
šaino prisigėrę ir labai įsidrą
sinę, ir pas paleistuves nueina. 
Čia patys apsikrečia lyties li
gomis, o paskui ir savo žmonas 
arba ir vaikus apkrečia. Gi mo
terys, kurios mėgsta* munšainą 
traukti, labai lengvai ar tai į- 
namių ar šiaip jau visokių agen-

noma, visko atsitinka. Vienos 
neapkenčia savo vyrų, taigi vel
niava namie, kitos apsikrečia 
ligomis, kitos pastoja, persi- 
'eidžia, na, ir gana dažnai svei
katos visai netenka. Jauni vy- 
’ukai, kurie įpranta gerti, daž
ninusiai bumeliais virsta, pas
kui ne tiktai savo, bet ir visop 
šeimos gyvenimą subjauroja. 
Mergaitėms da blogiau, nes jos 
tuoj labai ištvirkauti pradeda, o 
tada jau visokių bėdų atsiran
da.
Munšainas užmuša žmogaus 

kulturinį jausmą
Daug žmonių, kurie šlapumos 

laikais ėjo žingsnis po žings
niui apšvietus linkui, šiandie, 
tarsi pakirsti, vietoje stovi ar
ba, dar blogiau, regresuoja. Su 
rnunšainu jie yra taip “bizi”, 
kad iš tikrųjų apšvietai laiko 
nebeturi, o jeigu ir 
vsiviena nieko gero 
eitų,— pragertas 
persilpnas mokslui!

turėtų, tai 
iš jų neiš- 
protas juk

Komunistiška “dorovė”

Kuomet skaitai komunistų 
spaudą, tai labai lengvai galima 
jžiurėti jų keršto simptomus, 
iš ko vystosi anoji biauri liga 

demagogijos, melo ir šmeiž
to savo politinių oponentų. Svei
kas, normalus žmogus taip lelg- 
tis negali sau pavely.t, nes kiek
vienas doras žmogus save vi
suomet godoja ir stengiasi savo 
vardų kuoaukščiaus pakelti tei
singume ir abelnoj dorovėj. Tai 
pas visus sveikus žmones yra 
skaitoma kaipo aukšto kultūri
nio laipsnio uždaviniai ir visi 
tatai brangina. Bet nenormalus 
žmonės šitų aukštų kultūros 
dėsnių nesupranta, juos (lami
na po kojų ir tuomet drąsiai 
šmeižia ir apmeluoja savo prie
šus ir net kartais draugus.

Kad vaizdžiau šitą nuomonę 
įrodžius, aš paimsiu faktus, ku
rie aiškiausiai padės skaityto
jui apie tai suprasti. Nuo lai
ko, kuomet tie nesveiki žmo
nės pasiskelbė save komunis
tais, jif? visuomet mus, kaipo 
socialistus, stengėsi ir stengiasi 
kucbiauriausiai šmeižti ir dis
kredituoti minių akyse. Kad 
pasiekus savo tikslo, jie gana 
tankiai primeta mums butus 
ir nebūtus dalykus. Jie dažnai 
primeta socialistams kokių tai 
bendrovių organizavimą ir par
davinėjimą šėrų, nors jie labai 
gerai žino, kad oficialiai so-

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3821 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
7

SVEIKATA TAI TURTAS IR LAIME
Per ilgą laiką aš sirgau ir tik buvau suvargęs, nuslabęs, kad 
ir gyventi buvo atsibodę, kiek uždirbdavau tai visą daktarams 

Mane kankino vidurių nedirbi* 
mus pilvelio nuslabnėjimas, skil
vio nemalimas ir nervai; skaudė
davo galva, po krutinę, strėnas 
ir t. t. neturėjau apetito ir ne
skanius atsirūgimus; abelnai bu
vau visai suvargęs.

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

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

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

Taipgi veliju ir jums, kurie tik norite būti sveiki ir tvirti, tąi 
naudokite SALUTES HITLERĮ ir jums suteiks sveikatą, sudrutina 
vidurius ir prašalins galvos, pokrutinės ir strėnų skaudėjimą ir abel
nai visus nesmagumus prašalins, ir suteiks gerą apetitą, miegą ir 
tvirtumą raumenų (muskulų), taipgi yra labai naudingi nuo influ- 
enzos ir nuo kitų ligų. Pertai jį gali visur laikyt ir pardavinėti, kaip 
HytidfoM, ir tam panąiioae vietose. Kaina 1 bonka $1.00, 12 bonkų 
$9.00. Siunčiant i kitus miestus už vieną bonką $1.25, o ui 12 bon
kų $11.00.

Reikalaukite aptlekose ir tam panašiose vietose, o Jei negali gau
ti; tai reikalauk tiesiai iš Salų tęs Manufacturing Co. Taipgi norė
dami greit aplnikyti siųskite sykiu su užsakymu ir Money Onler dėl 
pudengjmo lėšų viriai nurodyta kaina, o mes aplaiką, tuoj prisiusi
me <ld tamstų reikalaujamų gyduolių.
PASARGA: Prisnjskit tikrą ir aiškų savo antrašą ir adresuokit taip:

SALUTES MANUFACTURING CO.
616 W. 31st Street, Chicago, UL Tel. Boulevard 7351

net

Pirmiau

C

L*

l prieme
nes. Šitokiu nekulturiniu obal- 
siu komunistai triumpuoja jafF~ 
apie arti desėtkas metų, bet jų 
tas triumpas kas kar vis labiau 
ir labiau krinta iš jų rankų. 
Tik reikia aiškiau atversti tas 
jų kaziras ir jie netrukus pri-, 
eis prie galutino susmukimo. 
Nors kaipo su moraliai suban- 
kruti j ilsiais žmonėmis nieiverta 
eiti į rimtą kritiką, bet čia pa
sakiau tą todėl, kad jie, komu
nistai, savo spaudoje nuolatos 
šmeižia kitus. —K. L.

Juokai
šunų automobilius

Kartą susiginčijo du sporti
ninku. Jurgis sakosi galįs leng
vai įspėt šimtą pravažiuojančių 
automobilių rūšių sulig firmos, 
jei jį paguldyt palei plentą už- 
lištom akim* Sutarė ir padarė.

Guli. Jurgis užrištom akim 
palei plentą ir visiškai tiksliai 
įspėjinėja: Buikas, ševrolet,
Bencas, Fiatas ir 1.1.

—Po velniais, jau septynias 
dešimtis firmų įspėjo suriko 
tas, kuris su Jurgiu lažybas kir
to ir paleido burj šunų, prie uo
degų pririšęs daugybę įvairiau
sių tuščių skardinių dėžučių.

—Fordas! Fęidas — Jurgis 
ėmė rėkti

Neklaidingas

Gydytojas: Ar ligonis numirė 
apie vidurnaktį, taip, kaip nu
mačiau?

—<Ne, p. profesoriau, jis dar 
gyvas.

—Tai negali būti, jis, tur būt,

»

BANK
!Ri

I

ii;

Ar Esi Apsidraudęs?
. * I

Suprantama, kad jus esate apsidraudęs, tai yra 
praktiškas ir bizniškas dalykas taip padaryti. Tai reiš
kia, kad jus užlaikote savo namus aferoje tvarkoje.

Testamentas
turi tokią pat biznio procedūrą. Ar jūsų turtas neša 
šimtus ar tūkstančius dolerių, tai kpdel juos nepavesti 
pagal jūsų pačių norą.

Musų Trust Departamentas maloniai pagelbės 
jums ir kaip Trustee ir Executor, padarys dėl jūsų ly
giai taip, kaip jus norėsite, suteikiant jūsų šeimynai 
naudą, savo ilgų metų patyrimu ir sumanumu.

Kuomet kitą sykį atsilankysite į musų banką, pa- 
simatykite su Trust Departmentu, irvpamatykit kokius 
jie dėl jūsų turi patarimus. ,

CENTRAL““ BANK
1110 West 35th Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
I

A Trust Company
A State Bank A Clearing House Bank.

Knygų leidėjai tai ir labai 
genai žino, kaip baisiai munšai
nas tamsybės pusėn žmones pa
stūmėjo. šiandie kadir geriau
sią knygą išleisk, tai kas iš to, 

: kad niekas nebeperka. Namuose, 
kur knygos garbingiausiu daik
tu buvo, šiandie munšainas vy
rauja. Žmonės^ iš teisybės, 
ai tik panašus į žmones, o sie- 
eje, tai jau tarsi ne be žmo- 
"s,—kurie gyvena tokiuose na

muose, dažniausia per visą su
katos ir nedėlios dieną saulės 
J v nato Jie geria munšainų 
m p baisiai, kad tarytum jau

Munšainas išplėšia 
paskutinę jo

i „ . \ >
Mun. .nne rugstantys žmonės 

negali būti laimingais. Jie pra
geria savo turtą, sveikatą, do
rą ir protą. Jie dažniausiai pa- 

i virsta tinginiais. Jiems darbas 
dabar būna už viską baisiausiu. 
Prie gyvenimo aplinkybių jau 
nt'bcprisitaiko, taigi tik keikti 
viską ir tegali. Dabar tik 
juodąją gyvenimo pusę jie te
bemato. Skurdas ir" ligos tarsi 
varu išvaro puskutinę iš jų nu
alinto kūno gyvybę.

Ar galva sieną daužyti ar 
munšaina gerti, tai reiškia vie-

1 ną ir tą patį.

iš žmogaus 
laimę

cialistai jokių bendrovių iretvė-ltik muluoda gyvą, 
rė ir šėrų nepardavinėjo. Jei tą 
darė vienas kitas asmuo, tai 
buvo ir yra jų dalykas ir jei jie 
neteisingai pasielgė su žmonė
mis, mes juos už* tai negirtame, 
bet baudžiame ir net prašalina
me iš partijos. Bet jus, ponai 
komunistai, savo tarpe tokius 
žmones pilniausiai palaikote -ir 
remiat juos. Štai jums ir fak
tai; “Laisvėj” 1917 m. buvo 
įdėtas tokis paskelbimas: “Cos- 
mopolitan Garmcnt Corpora
tion, Brockton, Mass. Musų ke
liaujantis agentas S. Reikaus- 
kas-Reikus yra įgaliotas parda
vinėti serus. Šęrų kaina $10.”

I šis žmogus tuoš savo Šerus par
davinėjo daugiausia biednierns 
darbininkams ir iš jų rinko tas 
dešimtines. O kur dabar randa-! 
si ta korporacija ir iš žmonių 
surinkti pinigai? Jos nėra; vi
si surinkti pinigai yra žuvę. 
Tas pats žmogus yra suorgani-| 
zavęs antrą bendrovę Cbeveland, 
Ohio, kuri išdirbinėja tam tik
rus barzdaskučių tepalus. Kal
bamasis asmuo ir čia važinėda
mas po S. V. pardavinėjo Še
rus, tankiausia vien tik darbi- 

| ninkams. ši bendrovė irgi yra 
subankrutavus ir žmonių pini
gai yra dingę. O vienok šitas 
žmogus, S. .įteikus, šiandie yra 
komunistų tarpe kaipo jų žy
mus veikėjas ir apie jo darbus 
nė žodeliu neprisiiųenama.

Toliaus, Milčius ir Lakštutis 
yra buvę žymus “Progress Shoe 
Corp.” lyderiai. Už šitos ben- 
droyės ba n k rūtą ne kartą ko- 
muiiistų spauda kaltino vien 
tik kitus žmones, bet apie tuos 
du komunistiškus asmenis vi
sai ramiai užtylėjo, su jais ir 
šiandie sugyvena kuopuikiau- 
sia. K. Vidikas-Tauras, dabarti
nis “Laisvės” redaktorius, anuo
met gyvendamas Philadelphijo- 
je “gydė” moteris, už ką su tu- 
lu daktaru susipešė ir nieivyku- 
siai baigė tą “profesiją”. Tokių 
“švarių” asmenų komunistų ei
lėse šiandie galima priskaityti 
gana daug, bet jie apie tai ty
li. Tyli todėl, kad jų tikslas, jų 
uždaviniai nėra paremti ant do
ros ir teisingumo principų, bet 
vien tik kova nešvariais įran
kiais nublokšti savo priešą, Va-

Garsinkitės ‘‘Naujienose
Jbr JSconomical Transportation

^CHEVROLET/

‘Ton-mile kaina yra kaina tran- 
sportacijos už toną niateriolo nu 
vežto vieną mylią—ar to lygio.

-Ton Truck 
įassis

Dešimtimis tūkstančių vartotojų tikrai 
sužinojo palygindami, kad Chevrolet yra 
pigaiiisias ton-mile* visoje istorijoje ko
mercinių karų industrijoj!
Atsilankykit j musų salesroom ir dasi- 
žinokit patys, kaip Chevrolet yra pada
rytas, kad sutaupius jums pinigų. Pa
stebėki! pažangą moderninės inžinerijos 
—su typisku ir stipriu “valve-in-head” 
motoru, su trijais-speed transmissions ir

1-Ton Truck
ChaMh
1-Ton Truck -f
Chaasi* with Cab O JLkJ

stipriu “single-plate disc-cliich”. Paste
bėki jo visą gerą ir stiprią konstrukci
ja; stiprius plieninius rėmus — storą 
banjo-typo paskutinę ašį —'ilgus, ekstra 
storus plieninius springsus, sudėtus pa- 
rateliškai ant rėmu. Važiuokit dvi išban
dymo pliną prikrautą, ir pažiūrėkit kaip 
Chevrolet tiks prie jūsų vedamo biznio.tj 
Jei jus taip padarysite, tai sekamą tro-Įj 
ką kuomet pirksite, jis bus Chevrolet! ■

Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas 
mus ar pas kitus Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo.

Atlankykit arčiausį Chevrolet Vertelgą

Worldš Lowest 
Ton-Mile Cost

P. S. Man rodos, kad butų 
žmonėms naudos, jeigu ir kiti 
laikraščiai šita straipsnį persi
spausdintų. Dr. M.

south

Orme Bron. & Shects Motor Co. 
65?I2 CottHge Grove Avenue 

Superior Motor Salėsi 
4943 S. Halated Street

S. & M. Chovro'et 
8622 Commercial _ 
VanderploeK & Rietveld 
South Holland, Illinois 

Warme Motors, Ine.
Chicago IleĮghta, Illinois 

Young & Hoffman 
1709-11 W. 95th Street

Argo Motor Co. 
7410 Archer Avė. 

Summit, Illinois
Ashland Avenue Motor Sales 

5486-42 S. Ashland Avė.
Barniu Mauloff -Chev. Sales 

2339-43 West lllth St. 
Bauman Chevrolet Sules 

3516-20 Archer Avė.

Company 
Avenue

Caley Brothers 
10638 S. Michigan Avenue 

F. L. Crawford Motor Sale# 
9321 Cottage Grove Avė. 

Ducy Chevrolet Co. 
4741 Cottage Grove Avė. 

Spooner Motor .Sales 
Harvey, Illinois 

McManus Motor Sa!«s 
6711 S. Wcstern Avė. 

Michigan Avė. Chevrolet Co. . 
2284 S. Michigan Avenue 

Nieburger Chevrolet Company 
7744 Stony Island Avenue 

A. J. Osterhcek Motor Co. 
7541 S. Halsted Street

N ORTE
Mihvaukoc Avė. Motor Sales 

2504 Milwuuke<* Avenue 
, . Nelson Chevrolet Sales 

812 Diversey Parkttay

Nickey Auto Sales 
5010 Irvinu Park Blvd. 

Koss Chevrolet Sales 
1832 W. Irving Park Blvd.

WEST 
Ruy O’Conno'l Motor Company 

4625 W. Madison Street 
Roosevelt Motor Sales 
3838 Roosevelt Road 
H. CtN. Motor Sales

6827 Ogden Avenue, Llerwyn 
Wcat Auto Sale#

2632 W. Wcshington Blvd. 
George W. Durst Chev. Co. 

741 W. Jackson Blvd.
Fivek's Salos & Service 
2546 S. Turner Avenue 

Keenan Motor Salos 
Cicero, 111.

King Motor Sales 
Mayvvood, Illinois 
Lcwis Auto Sales 

3838 Ogden Avenue
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ASTRONOMU*
SATURNAS

yra Saturnas. Atstumas tarp 
saulės ir Saturno yra apie 
886,000,000 mylių. Sykį apie* 
saulę jis apibėga į 29‘/o metų 
Vieni Saturno metai reiškia

landos. Saturnas yra milžiniš
ka saulinės sistemos planeta. 
Jo diametras susideda iš 73,000 
mylių. Jis yra mažesnis už Ju
piterį, bet palyginti su žemu 
jis yra kur kas didesnis. Išsky
rus Jupiterį, Saturnas yra di
džiausia saulinės sistemos pla
neta.

Neapginkluotom akim žiūrė
damas, Saturno neatskirsi nuo 
žvaigždės. Senovės astronomai 
pradėjo jį atskirti nuo žvaigž
džių (lėliai jo nepastovios dan
guje vietos, žvaigždės pasilaiko 
tam tikrose pastoviose vietose, 
kuomet Saturnas savo vietą 
danguje nuolatos maino.

Saturno pavirsią susideda iš 
garų, fenai viešpatauja didelis 
karštis. Jis yra perdaug toli 
nuo saulės, todėl negalima -sa
kyti, kad visą šilimą jis gauni, 
nuo saulės. Saturnas tebėra dar 
neatvėsusi planeta. Vanduo ant 
jo paviršiaus pasilaikyti negali. 
Tas milžiniškas dangaus kūnas 
susideda iš dujų ir garų. Bet 
savo šviesos jis neturi. Įdomu 
yra palyginti Jupiterį ir Satur
ną prie saulės. Tuodvi plane
tos yra mažesnės už saulę, jos 
todėl greičiau už ją ir užgeso.

Astronomai su dideliu susido 
mėjimu studijuoja Saturną, ne. 
jis yra įdomesnis už kitas pla
netas: jis turi dešimt satelitų 
(mėnulių) ir gražų žiedą. Moks
lininkai turėjo daug galvosūkio 
kol jįe išsprendė, iš ko suside
da Saturno žiedas. Dabar ta
čiau tapo išspręsta, kad Satur
no žiedas susideda iš įvairaus 
dydžio akmenų ir geležies šmo
tų, kurie žiedo pavidalu skren
da apie planetą ir atmuša mums 
saulės šviesą. Ta liuosa me
džiaga, iš kurios susideda Sa
turno žiedas, yra keletos my
lių storio ir tęsiasi į erdves 
apie 172,000 mylių nuo plane
tas paviršiaus. Vieni atstrono- 
mai sako, kad Saturno žiedas 
esąs pasidaręs iš Saturno vul- 
kaniškos medžiagos, kiti gi sa
ko, kad iš tos medžiagos turė
jęs susidaryti vienuoliktasis 
Saturno mėnulis, bet negalėjęs 
susidaryti dėl to, kad toji me
džiaga esanti perdaug arti prie 
planetos, kas verčia ją smar
kiai bėgti apie planetą, idant 
ncnupuolus ant jos.

Gyvybės Saturne nėra.

piežius Julius ir kunigaikštis 
de Pitt Visi jie žiurėjo, bet 
negalėjo sau įsivaizduoti, ką 
skulptorius padirbs iš tokio 
milžiniško, apvalaino akmens.

Vieni jų spėliojo, kad bus 
kryžius, antri - velnias, treti 

malūnui girnos. Bet skulp
torius tylėjo, o nuo jo kaktos 
dideliais lašais krito prakaitas.

Visi apielinkės gyventojai ži
nojo skulptorių ir visi jie ste
bėjosi jo pasišventimu tąsymui 
to didelio akmens. Laika nuo 
laiko žmonės matydavo skulp
torių karštai besimeldžiant Piti 
bažnyčioje.

Atėjo pas jį dar kartą kuni
gaikštis de Piti ir paklausė:

Ar tamsta tame akmenyj 
ieškai ko nors ir nerandi, ar 
sužiniai dirbi?

-Taip. Aš ieškau žmogaus 
sielos. Kada surasiu ją, parody
siu visai Italijai, pagalios vi
sam pasauliui.

Kunigaikštis įtartinai pasi
žiurėjo į skulptorių ir nepaten
kintas jo atsakymu, pasišalino.

Bėgyje trijų metų skulpto
riaus niekas daugiau nebelankė, 
o skulptorius vis dirbo. Žmo
nės pradėjo kalbėti, kad senas 
skulptorius esąs pamišęs. Skulp
torius dirbo dieną ir naktį, kol 
iš nuovargio nuvirsdavo ant 
dulkėto suoliuko ir užmigdavo.

Ketvirtais metais skulptorius 
baigė savo stovylą. Apie tai su
žinojo visa Roma. Susirinko 
skulptoriaus studijon kunigaikš
čiai, valdininkai ir net pats po
piežius. Stovyla buvo apdeng
ta didele balta marškone, iš 
po kurios kyšojo keturi atsiki- 
šimai.

Prieš visų akis skulptorius 
atidengė stovylą.

'lai žmogus, kiaulė, tigras 
ir beždžionė! — sušuko kuni
gaikštis.

—Taip, 'lai žmogaus sudėtis, 
šitų trijų sutvėrimų instiktusf 
turi ir žmogus — atsakė skulp
torius. —Mažaragna.

lūs. Atvažiuokite būtinai. Nuva
lius laukus, parduosi javus ir vi
są gaspadorystę, žemę išduosi 
ant arendos ir rudenį galėsite 
keliauti, šipkartes aš atsiųsiu. 
Rašau dabar apie tai, kad ga
lėtumei gerai aprūpinti viską 
ir prisitaisyti. Kloniojuos dar 
visiems gentims ir pažįstamiems, 
bučiuoju baltas rankeles mano 
mielos prisiegėlės ir visus vai
kelius I”

Stonienė net rankas suplojo, 
sušukusi:

—A Jėzau tu, Marijelaite! 
Ką gi dabar jisai išgalvojo! To
kia kelionė!

Vincukas tylėjo, lyg nebylys. 
Jo veidas pabalo, ir rankos, 
dedant laišką atgal ■ į vokus, 
drebėjo...

Vincukas buvo daug skaitęs, 
daug galvojęs, daug ką į gal
vą
namų mokyklos kursą. Jam la
biausiai buvo įsmegę vienų kny
gų žodžiai: “Žmogus, kurs iš
sižadėjęs savo krašto eina ten, 
kur balčiausia duona, yra nebe 
žmogus...” Šitie žodžiai ir da
bar jam atėjo į galvą...

Sulaukęs rytojaus, vaikelis, 
lyg pusgyvis, darbavosi laukuo
se... Anksti pabaigęs darbą, 
sugrįžo namo ir atsisėdo ra
šyti tėvui laiško. Bašė iš. pa- 
lengvo, bet aiškiai, pasilenkęs 
ant stalo, iš didelio susijaudi
nimo akys kartais jam ašaro
mis paplūsdavo ir nebematė 
raidžių; šluostė tada jas ran
kove ir rašė toliau:

Buvo išėjęs visą

Tėvas ir sūnūs

Dabar kloniu- 
geros sveikatos

“Brangusis Tėveli! Labai nu- 
liudome gavę Tamstos laišką. 
Juk taip dar nesenai savo laiš
kuose ir išvažiuodamas į Ame
riką sakeisi sugrįšiąs, kaip tik 
šiek tiek pinigų užsidirbsiąs. 0 
dabar jau nebenori grįžti ir 
liepi mums pamesti Lietuvą ir 
važiuoti taip pat į tą nelaimin
gąją Ameriką! Liepi parduoti 
bėruką, musų šėmargę ir ave
lę./. Taip man jų gaila, Jėveli. 
Gaila pamesti tuos musų lauke
lius, juk tiek čia darbo padėjo
me!... Tėveli, ar Tamsta ne
supranti, kad nuodėmė yra di
delė apleisti savo tėvynę ir ei* 
ti į svetimą šalį dėl to, kad ten 
geriau valgyti duoda. Tėvynė 
yra musų antroji motina, nes 
ji, kaip motina, viską mums 
duoda. Kad perskaitytume! tas 
gražias knygeles, kurias duo
da man mano mokytoja, pama
tytumei pats, jog tat yra tei
sybė, ir suprastumei, kad tėvy
nės savo išsižadėti negalima. 
Tat yra vis tiek, kaip kad aš 
dabar pamesčiau mamytę vie
ną varguose ir eičiau sau 
kokią ponią, pas kurią man 
riau Lutų gyventi.

“Vienose knygelėse yra
rašyta, kad žmogus, kurs išsi
žada savo tėvynės, nėra ver
tas vadintis žmogumi. Sugrįžk, 
tėveli, aš Tamstai perskaitysiu 
tas knygeles, tai pats suprasi 
ir pasakysi, kad tat yra teisy
bė. Amerika mums svetima, — 
ką mes ton veiksime? Mokytis 
labai mėgstu, bet verčiau čia 
tiek mokėti, kiek panelė, mano 
mokytoja, išmokys, nekaip 
Amerikoj visus mokslus išeiti: 
čia aš prasimokęs galėsiu kitus 
mokyti, kurie nemoka, o ten 

be manęs žmonės mokyti,
yra ten kas rloko. Aš noriu 
čia darbuotis. Kas mokys tuos 
visus vaikus iš musų sodžiaus, 
man išvažiavus?! Tėveli bran- Bet savo žmonos ir vaikų ne-

pas
ge-

pa-

ŽMOGAUS SUDĖTIS

Senas skulptorius dulkėtame 
koridoriuje savo kaltu tašė di
delį gabalą murmoro. šiurkš
tus akmuo kantriai tylėjo ir 
pasidavė skulptoriaus kaltui, 
kad net iš jo ugnis tyško. Taše 
jis tą murmorą ilgai, rūpestin
gai, trupino didelius ir smulku
čius uolos šmotelius. ’

Ateidavo pas jį pasižiūrėti 
paprasti ir aukšti žmonės. Kar
ias nuo karto ateidavo pats po-

Stonienė lig pat vakaro darba
vosi su Vincu, savo sūnumi, 
laukuose. Grįžtant namo, jiem 
priešais atbėgo Kazė, Vinco se
suo, šaukdama iŠ tolo:

Laiškas nuo tėvelio! Pa
liulis parvežė iš Luokės!

Kaip galėdamas, skubėjo Vin
cukas nukinkyti bėruką ir bėg
ti skaityti laiško.

Laiške buvo parašyta:
“Aš, Antanas Stonis, rašau 

grometą pas savo mieliausios 
prisiegos ir vaikelių, pradėda
mas šiais žodžiais: “Tegul bus 
pagarbintas Jėzus Kristus” su 
jūsų atsakymu “ant amžių' am
žinųjų, amen, 
juos visiems
ir apznaiminu, kad esu sveikas 
iš Dievo loskos, ko ir jums ži- 
čiju. Bučiau ir linksmas, kad 
nebūtų ilgu be jūsų. Del to su- 
mislijau: atvažidokite visi į 
Ameriką. Uždarbį turiu gerą. 
Lietuvoje niekados tiek nega
lėsiu uždirbti nei taip gyventi. 
Pamatysite, kaip čia gerai, ne
pasigailėsite atvažiavę. Yra ir 
lietuvių, yra kunigų ir bažny
čių^ priprasiu ir nė jausti ne
jausite, kad esate taip toli 
nuo savo krašto. Galėsime čia 
visi kupetoj kur kas puikiau 
gyventi, kajp Lietuvoj; gal ir 
vaikelius galėsime leisti j moks-

ir

gūsis, nevadink mus į Amen- berado. Tie įvykiai aiškiai liu- 
kij ! Orjžk. pats! Esame ssvoiki 

visi.
rašyti, nes širdį labai skauda... 
Aš nė manyti negaliu, kad va
žiuosim į Ameriką! Aš būtinai tai bus 1780. Be to Šapkovskis 
pasiliksiu Lietuvoje, tėveli!
Lauksime dabar atsakymo iš gavo medalį ir tą įvykį atsime- 
Tamstos, Jie neišklausysi mano 
maldavimo, brangiausiasis tė
veli! Bučiuojame Tamstai ran- Tikrų dokumentų apie gimimo 
kas, mamaitė linki geros svei 
katos.

Tamstos sūnūs
Vincas Stonis”.

Ar dėl to laiško, ar dėl 
priežasčių, Stonis nebešaukė 
pas save šeimos. Kitą rudenį, 
pasibaigus dvejiems metams 
nuo išvažiavimo, sugrįžo į Lie
tuvą.

Linksmi ir laipnngi gyvena 
jie dabar sau Žalaikiuose. Vin
cukas baigia mokslus pas pa
nelę, kitą žiemą jau pats taps 
mokytoju. Jau nebe vienas 
vaikščioja mokytis, bet su Ka
ze, kuri taip pat mėgsta labai 
apie tėvų žemę klausyti ir skai
tyti. Vasaros metą darbuojasi 
Vincukas su tėvu laukuose kas
kart vis geriau ir spėriau. Ir 
laukai pasididino, tėvui žemės 
gabalą pripirkus... Vincukas 
skaito vakarais tėvui gražias 
knygeles, ir tėvas jau suprato, 
kad jo sūnūs gerai padarė, pra
šydamas jį sugrįžti namo.

M. Pečkauskaitė.

! Orjfck pats! b.snme sveiki dtja senio amžių. Būtent 1

i. Daugiau nieko nebegaliu rusai pirmą kartą Suchumą už-1
ėmė 1810 m., taigi išeina, kad
šapkovskio apytikri gimimo me-

1861 m. iš caro Aleksandro II

nantieji žmonės sako, kad tada 
šapkovskis turėjęs 80 metų.

kitų

Pas seniausią pasauly 
žmogų

ieškojo

neklystu, 
Bet

Kadaise “Trimitas” 
seniausio žmogaus 
Buvo suradęs ir, jei 
tas senelis jau pasimirė, 
mažai kas žino, kas yra seniau
sias žmogus pasauly. Dažnai 
pasirodo įvairenybėse žinių, 
kad toks ir toks žmogus esąs 
seniausias. Bet štai 1926 m. 
gruodžio 17 d. kai įvyko visuo
tinas Rusijos gyventojų sura- 
šyi tas, paaiškėjo, kad Kaukazo 
respublikoj Abchazijoj, Laty 
sodžiuje gyvena pilietis pavarde 
šapkovskis, turįs 146 m. •am
žiaus. Apie tai sužinojęs “Pra- 
ger Presse” korespondentas, ke
liavęs po Kaukazą, sumanė tą 
Mctuzalių surasti. Sunku tai 
buvo padaryti, nes niekas ne
žinojo, nepažino senojo, pilie
čio. Nei centralinėse statistikos 
įstaigose, nei vietos įstaigose 
Abchazijos galvamiesty Sueitu
me, nei vietos laikraščio redak
cijoj nieko nesužinojo. Bet ga
li gale korespondentas visas 
<liutis nugalėjo ir pasiekė Laty 
sodžių, kurs buvo sunkiai pri
einamas, aukštoj vietoj. Ten 
žurnalistas .tikrai rado ieško
mą senį.

’ Seniausias pasaulio pilietis 
dar gana tvirtas, pats eina laz
da pasiremdamas. Veidas ne 
taip labai raukšlėtas i> apsiaus
tas balta baTsriaf Kalbėti seniui 
jau nebelengva. Iš jo nutrauk
tų sakinių ir žmonos bei kai
mynų žodžių apie 146 melų se
nį Nikalojų šapkovskį paaiškė
jo štai kas:--*

šapkovskio tėvas buvo len
kas, karininkas ir iš savo tė
viškės išvažiavo po pirmo Len
kijos padalinimo. Ji> nukeliavo 
Turkijon, o iš ten Kaukazan. 
Jis buvo vienas pirmųjų čia 
apsigyvenusių europiečių. Ve
dęs abchaziečių merginą šap
kovskis tapo tikru abchaziečių. 
Dabartinis senis tai jo vyres
nysis sūnūs. Tėvas neilgai trut 
kus mirė, o Nikalojus sulau
kęs 24 metų vedė taip pat ab- 
chazietę. Jis jautėsi tikru ab- 
chaziečhi ir lenkiškai nemokė
jo nė vieno žodžid. šešeriems 
metams po vestuvių praėjus jis 
tarėjo du vaiku. Tuo metu iš 
Suchumo prieš Kaukazan įsi
veržiančius rusus kovoti atvy
ko turkai, bet rusų nesulaukę, 
jie turėjo trauktis ir viską su 
savim vežėsi ir gyventojus ėmė> 
nelaisvėn. Šapkovskis buvo iš
vykęs j kalbus medžioti. / Grį
žęs namo jis neberado nei pa
čios nei vaikų — turkai juos 
išsivedė, šapkovskis prisidėjo 
prie rusų kaipo savanoris ir 
dalyvavo kare prieš turkus.

metus nėra, liet kaimo seniai, 
kurių tarpa irgi nemaža šim
tamečių, sako, kad šapkovskis 
už visus juos daug senesnis, 
šapkovskis dalyvavo ir 1855 

į metų kare ir gerai atsimena, 
kad 1877 m. turkai irgi buvo 
Suchumy užpuolę. Apie tris 
Suchumo puolimus senis aiškiai 
lig šiol atsimena. Apie Napole
oną jis nieko nežino, bet rusų 
carus Aleksandrą I, Nikalojų I 
ir Aleksandrą II atsimena ge
rai. Taip pat prisimena pasku
tinį' Gruzijos carą Jurgį, kurį 
rusai pašalino nuo sosto 1801 
metais.

šapkovskis buvo kelis kartus 
vedęs. Nuo antrosios žmonos 
jis turėjo keletą vaikų, bet tie 
visi jau senai mirę. Vienas anū
kas iš tos moterystes vaikų 
dar ir dabar tebegyvena. Tai 
60 metų senis, dar buvęs kaimo 
tarybos pirmininkas. Su tre
čiąja žmona vaikų neturėjo. 
Dabartinę, ketvirtą žmoną jis 
vedė turėdamas 90 metų, o ji 
vos 20 buvo’ sulaukusi. Ji ėjo 
už jo, kadangi buvo tvirtas, 
darbštus ir pasiturįs vyras, o 
jo metų ir nežinojo. Ji turėjo 
penketą vaikų, kurių vyriausias 
turi 47 metus, o jauniausioji 
duktė, 21 motus! Kai kores
pondentas ėmė abejoti ar tai 
gali būti, senis net įpyko ir 
taij) ryškiai aiškinti ėmė, kad 
abejoti buvę sunku.

šapkovskis visą amžių dirbo 
kaipo ūkininkas. Augino kuku
rūzus, tabaką, darė vyną, me
džiojo, žvejojo. Jo valgis buvo 
vis labai paprastas ir vis vie
nas 
tešla iš kukuruzų miltų, 
abcbaziečiams ; 
labai daug rūgštaus pieno ir 
žalios bei raudonos paprikos.

BUSINESS BEFORE PLEA
SURE”

Nudaigot porą anarchistų 
butų tiktai “pleasure”, taip sa
kant, “yzi”, bet čia pinasi 
mums po kojų biznis ir protes
tai.

Viso pasaulio darbininkai 
protestuoja dėl žudymo Sacco 
ir Vanzetti. Visi jie sako, kad 
teismas buvęs šališkas, kad nė
ra pilnai įrodytas jų nusikalti
mas, na, ir protestuoja reika
laudami naujo teismo. Tokie 
protestai reiškia štai ką: Už
sienio darbininkai boikotuos 
musų prekes, skelbs streikus ir 
aplamai kenks bizniui.

Kad pafiksinus keblią biznio 
padėlį, reikėjo atsimint“obalsį: 
“business btefore pleasure” ir 
atidėt tų anarchistų “sudną 
dieną” iki rugp. 22 d. ir laukt, 
kas toliau bus.

Jeigu nereikėtų skaitytis su 
visuoriiene, tai “visa galinti” 
vyrai galėtų savo reikalus greit 
užbaigti. —Don Pilotas.

“OT, KAK!”

PATARIĄS
Kad ant didumo pareitų, tai 

karvė kiškį sugautų.

Žuvis neišganys, kiaulė ne
pražudys. 

--- !----- į
Lenda kaip šapas j uodegą.

Kad daug norėsi žinoti, greit 
pasensi.

žodžiais kailinių nepasiųsi.

Išėdas slidus, žmogaus gyve
nimas dar slidesnis, a

Kad kiaulė ragus įgytų, mus 
visus išbadytų, 

žodis galvos nepramuš.

Lauke toli matyti, miške to
li girdėti.

Kad kiškiui ne kojos, būt vi
sus išmušę. 

i L... .
žmogus žmogų, kaip žuvis 

žuvį, ryja.

Laikas adrbymejy už prekę 
brangesnis.

Kad liepsiu į ugnį kišti, pirš
tą, ar kiši?

Žmogus senyn, liga jaunyn. 
----—*

Kvailas per visą pilvą.

Lenk medį, kol jaunas, j)as- 
kui nebesulenksi.

Lėtoji kiaulė gilesnę šaknį 
knisa.

I Kftd ne sergi, tai ir nevaitok.
I H ______

z‘ Kad nėra šunies, su kate 
siundo.

Liepos 19 d. iežednevnos 
glavnas pisatelis tavorštis 
Zdrastas-Valonis labai gražiai 
“šlovina” Trockį su Zinovjevu. 
Skaitykite:

“Neva ‘kairioji’ Trockio-Zi- 
novjevo frakcija stoja už vie
nybę ne su Europos darbinln- 

— “mamalyga”, tam tikra, kais, turinčiais galingas orga- 
" , kuri nizacijas, bet tam tikra jų da- 

atstoja duoną, Hmi — anarcho-sindikalistais!”
Toliau jis šukuoja: 
“Bet tie ‘vėjo nešti ir pa-4tlllUc> IRI L Ct UVIV11 ”

kinių maišė f kiekviena valgi- elementai nėra jokie So- 
maž.ai o da- vietM Busijos draugai. Tai pa-Mėsos valgydavo 

bar ir visai nevalgo. Vyno'ger
davo heperdaug, taip pat ir rū
kydavo. Jis dar turi keletą dan
tų. Iki pernai metų neblogai 
matė ir girdėjo, bet dabar gir
dėjimas ir akys sugedo. Mažai 
ir bemiega - nuo saulėlaidos 
iki vidurnakčio. Bendrai šią va
sarą skundžiasi, kad sunkiau 
pasidarė, sopa kaulai. Bet dir
bęs senis nenustoja.

Korespondento atsilankytnas 
seniui šapkovskiui suteikęs 
džiaugsmo. Noriai jis atsistojęs 
prieš fotografinį aparatą ir vie
nas ir su šeimyna, rodęs savo 
praeities relikvijas, vaišinęs 
svečią rugštum pienu. Atsisvei
kindamas korespondentas palin
kėjęs senukui sveikatos nuo vi
so pasaulio, kurio seniausiu 
žmogumi jis yra. [“L. Ž.”].

NĖRA LOGIKOS

“Dievas sutvėrė žmogų 
gal savo pavidalą.” Taip sako 
“šventas' rAštas” ir taip nuola
tos ^kunigai pasakoja savo se
kėjams. Bet kodėl primityvis 
smogus išrodė kitaip, negu da
bartinis žmogus? Kodėl žmo
gaus kūne užsilikę tiek daug 
bereikalingų rudmentų? Kodėl 
žmogus daugeliu žvilgsnių pa
našus gyvuliui? Kas .panašius 
klausimus stato, tas yra “be
dievis”. Jeigu daleisti, kad Die
vas sutvėrė žmogų ir davė jam 
protą, tai kodėl žmogui nelei
džiama tą protą vartoti?

ŠVIESOS GREITUMAS

ne

pa-

Nuolatinis žemės atstumas 
nuo saulės yra apie 92,900,000 
mylių, šviesa tą kelionę perbė
ga į astuonias minutes. Jeigu 
liet kurią sekundę saulė urnai 
užgestų, tai per aštuonias mi
nutes jinai mums dar skais
čiai šviestų, ir ' laike, astuonių 
miliutų apie jos užgesimą mes 
nieko nežinotume'

VASAROS NAKTYS

prasčiausi pleperiai> kurie 
kartą, bet šimtais kurtų yra 
ėję ranka rankon su unijų biu
rokratais ir geRonskuriais so
cialistų vadais.

“Tokios talkos 
jos komunistai 
Trockio-Zinovjevę 
geidavimą jie atmeta.”

“Ot, kak!”
O ar senai dar čia pats Va

joms ėjo “ranka rankon” su so
cialistų vadais?

Kuomet Zinovjcvas buvo ko
munistų IlI-čio internacionalo 
komisaru, tai tuomet jis buvo 
šventas žmogus, o dabar? Da
bar, matote, “položenie izmeul- 
los.”

O palaukę kiek laiko, pama
tysime, kad iežednevna jau ir 
Staliną vaišina tokiais pat epi
tetais kaip ir Trockį su Zinov- 
jevu ir jų sekėjus.

“Komunizmo Rusijoj dar nė
ra” taip kartą pasakė Zdras- 
tas. Kol įvyks Rusijoj komu
nizmas, tai visi bolševikų va
dai išeis iš mados ir pagalios 
visi jie bus pakrykštyti anar- 
cho-sindikalistais arba, ant ga
lo, buržujais.

Kodėl iežednevna taip kolio- 
ja Trockelį su Zinovjevu? Ugi 
todėl, kad pastarieji atsisako 
eiti klaidingu sov. Rusijos va
dų keliu. Jie jau pamatė, kad 
ne viskas gerai pačios valdžios 
aparate, kad valdžia nepatenki
na savo piliečių reikalų ir tt.

— Don Pilotas.

Vasara—šiltęs jos naktys: 
Lengvas vėjas mišką glosto; 
širdis ima lengviau plakti, 
Kai žolė man kojas šluosto.
Čia tamsu, čia laukas margas, 
Čia nuplikęs dirvonėlis;
Tai mėnulis, nakties sargas, 
Tenai lenda, kur šešėlis.
Tyku, tylu — nenuobodu: 
Jaunai sielai “saulė” šviečia, 
Neilgai ir nevienodai, 
Tad gyvent gerai tik šičia.

—M. Šileikis.

Sovietų Rusi- 
nereikalingi. 
grupės pa-

Peilis išgelbėjo du arkliu.

Liepos 15 d. vakare Degučių 
kaime, Rietavo vals., piliečiui 
G. S. vežant šieną arkliams su- 
sinaravijus patarė bernas pa- 
kišt po uodega degantį pluoštą. 
Bet padegant uodegą, užsidegė 
ir vežimas, ir jei ne peilis at- 
piaut pastarangoms, būt sude
gę abu arkliu kartu su vežimu 
šieno. Iš ko dabar visi juokias,! 
kad perbrangus toksai būdas, 
kada belieka ašios ir tekiniai. I

— Dvynys.

žmogus, kuris., kitus mokina 
doros, jo paties siela turi būt 
daug švaresnė. 

♦ ♦ •
žmogus, kdris dirbdamas ir 

kalbėdamas negalvoja, ne svar
sto, jis gyvenimo nesupranta. 
Jo gyvenimas ne daug skiria
si nuo gyvūno, kuris gyvena 
tam, kad kitus galėjus pamai
tini.

* ♦ *
Jeigu prieš tūkstanty metų 

mirusieji mokslininkai, išradė
jai prisikeltų iš numirusių ir 
paniatyt musų aeroplanus, ra- 
dio, garines ir elektra operuoja
mas mašinas, tai iš išgąsčio jie 
numirtų. —M. š.

Jūsų akys tai jūsų didelis turtas. 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite sflvo sveikatą. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir v ūsas jūsų kūnas 
nesveikas.

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarimų akių 
higienoje visiems. r

Dr. C. Michel /
EI ETŲ VYS OPTOMETRISTAS

3401 So. Halsted St.
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MUSKELLUNGE LAKE:
Laiveliai — ('oitaues — Meske- 
riojimua — Camping Vieta — Me- 
dftiojimaH. Pienas, Smetona, Kiau
šiniai ir Vaisiai Kambariai.
Smagi viesta vakacijums praleisti 
ant trumpo arba ilgeanio laiko.

Mrs. George Bendoritis 
Eagle River, Wis.
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Kas bus, kas čia po ply
nių bus?

Padaužos l-mo necenziiruota 
kritika. .

’ Iš pradžių: čionais laisva pa
daužų 
laisvi, 
būna, 
rai de

tribūna. Padaužos gana 
o čia dar laisvoji tri- 

reiškia viskas laisva tik- 
jure ir de faeto, jei .su

prantate ką aš noriu pasakyti. 
J. i nesuprantate, tai geriau, nes 
juo tamsesnė mintis arba idėja, 
juo aršesni sekėjai. Bet reikia 
kalbėti kritiką. Gerai.
Tauta. ištautėjimas et cetera

Mums reikia organizuoti jau-

Dar gal nežinote? 
klausę: žinote, žinote

organizaeijas užvaldė, 
Graičuno, Jurgiai. Aš

linelius, reikia steigti mokyk
lėles, reikia kovoti su ištautė- 
jirnu šitaip sako mums musų 
gerbiamieji darbuotojai, kurių 
vaikai lietuviškai nemoka. Vis
gi sako, o pasakymas ką nors 
įeiškia, padaužiškai kalbant, 
kur jus gerbiamieji buvote de
šimts metų atgal? Aha, kur 
buvote? Tada padaužos snau
dė, o jus šaukėte kiek galėdami, 
bet, anot Dr. Graičuno, nesu- 
sici invntavote ir nieką pozy- 
tyvaus nepadarėte. Tada jus. 
gerbiamieji, dabartinius padau
žas vadinote benkartais, išsigi
mėliais ir dar gražiaus, o pa
daužos šiandien moka geriausjtas, o pirmiaus kaip visi musų

lietuviškai rašyti ir svajoti, 
negu jus, gerbiamieji... Na, tai 
kame dalykas? Pasakykite. Ar
ba nesakykite. .

Patriotai, tėvynainiai užsidė
jo biznius ir jiems doleris už
vaduoja tautą, lietuvystę, lietu
vių kalbą. Buvę poetai lotus 
pardavinėja arba rengiasi tar
ini riauti.
Liaukitės 
gerai.

Rimtas 
anot D r.
sutinku, o kas nesutinka pa
kelkite ranką. Atsirado viso
kių ir visi traukia i visas puses, 
ar ne? Tik pagalvokite.

Turime pinigingų lietuvių, tu
rime pilvotų, deimantuotų lietu
vių, turime automobiliuotų lie
tuvių, turime buvusių tėvynai
nių, turime kitokių lietuvių, bet 
iiktdistų, kulturtragerių, švietė
jų... neturime, mom. Turime, 
bet tie tai tie, kuriuos gerbia
mi musų darbuotojai pirmiaus* 
vadindavo benkartais ir dar ki
taip.

Ištautėsimc. Žinoma. O 
kaltas, tamstos? Dabar jau
lu šiuo klausimu galvelės lau
žyti, kur jus buvote dešimts 
metų atgal. Sitai mano draugas 
anarchistas dabar geras patrio-

kas
vė-

patriotai anot jo purvus metė, 
ką jau čia sakyti...

Ištautėsime. Taip. Visi. Ir 
kas? Ir kodėl? Ir kaip. Patys 
savus smagenis pavartokite, jei 
galite.

Jaunimas mus ap'eidžia. Ži
noma. O ką jaunimas veiks mu
sų senių žioplių tarpe? Ar apie 
tai pagalvojate?

Sukruto dabar bolševikai vai? 
kus lietuviškai mokanti, 
kruto katalikai parapijines mo
kyklas steigti, sukruto tautinin
kai jaunimą organizuoti. Bet 
tau padaužiškai sakant, gaila 
prakaito, trukšmo ir gerklių. 
Jaunieji senųjų nepažysta ir 
jau niekados jų nepažįs. Butų 
kvailas dalykas stumti jaunuo
lius j musų mitingus, kuriuose 
bolševikai rėkia kiek galėdami, 
o rimtų žmonių gerklės užda
rytos jų mitinguose ir nėra). 
Kas čia jaunuoliams tas žiop
las komunizmas arba ir visi 
kiti izmai izmeliai. Kas, čia 
jaunuoliams toji lietuvystė, ku
rios tėvai patys jau atsižada??? 
Et, gerinus užtylėti.

Literatūra, et cetera
Laikraščiai skursta, skaity

tojai miršta, o jaunieji angliš
kus raštus skaito. Ir kas čia 
prieš vėją papus? O kam pus
ti? Amerikos tarpinimo puode: 
tirpsta visos tautos, tirpstame! 
ir mes patys. Keikės ištirpti.

Editorialai ir kiti galai. Ne
suprantu kam čia jie rašomi. Jie*, 
daktoriai paskaito 
daktorių editorialus.
parašo straipsnį, realtorius pa
rašo, reporteris parašo, bendra- 
dabis parašo, bet skaitytojų 
maža. Jie eina mažyn.

Mes patys skaitome angliš
kus raštus, o musų vaikai pri
versti skaityti. O gal ir gera. 
Kodėl ne- pasakykite. Vienas 
buvęs patriotas man pasakė: 
mes kaipo lietuviai nykstamo, 
ištautome, ir juo greičiau, juo 
geriau. Gal jo teisybė?

Kampininkas ir Valonis

zo- 
ku-

ThisGreatcst

■f-—- -

fong foreshadoįved
Su žinomais ESSEX pagerinimais

Puikiausia transportacija gaunama su šiuo Dideliu 
Essex Super-Six, ir ji jau buvo senai permatoma da
rant visą eilę pagerinimų, su kurių pagelba Essex 
pasidarytų vadovaujantis toje šakoje. . .

Pasaulinis karų gerumas yra nustatomas pagal Essex, tas vie
nas dalykas jau gali jumis nustebinti. Nustatytas patogumas, 
ir veikimas, nustatytas lengvas ir ekonomiškas važinėjimas ir 
ekonornišks važinėjimas ir nustatyta jo galutina verte.
Tą visą Essex suteikė praeity su pridėčku naujų pagerinimų 
prie motoro. Su juo galite važiuoti po 50 mylių į valandą per 
visą dieną. O jei norite, tai ir dar greičiau, ir važiavimas 
yra taip kaip skriejimas.

Šiandieninis Essex, taip kaip ir Hudson, turi išimtinai high- 
compression, anti-knock motorą, kurie, vartojant paprastą 
gąsdiną paverčia išnaudojamą šilumą j\jėgą. Tie motorai yra 
labai stiprus ir geriausiai atlieka savo veikimą koks tiktai yra 
mums žinomas. *
Nežiūrint kaip dideli jūsų yra pageidavimai, jus čia rasite pil
ną patenkinimą ir dar daugiau, kuomet važiuosite su Nauju 
Essex Super-Six. į

ESSEX.S///>('rSlX

- Debatai.
Kampininkas — pusiau 

koninkas, pusiau kunigas, 
ris marionų gazietoje nuolatos 
rašinėja.

Valonis — buvęs socialistas 
ir bolševiku ėdikas bei eilių iš 
latviško liežuvio vertėjas, o da
bar uolus bolševikų pakalikas 
ir rašytojas.

Debatams tema: kalbėk ‘ kas 
ant liežuvio užsirita.'

Kampininkas:
Klausyk, Valoni, aš tave ga

liu sukritikuoti labai lengvai. 
Tu sakai, kad Lietuvoje fašis
tai žmonėms galvas kapoja, o 
aš sakau, kad Busi joj bolševi
kai žmonėms pilvus štikais ba
do...

Valonis:
Tu nesupranti, kunigėli: Ru

sijoj mes žudome socialistus, 
kurie, kaip žinai, negeri žmo
nes. Juk žinai, kad lietuviški 
socialistai no good.

Kampininkas:
Tavo teisybė: socialistai ne

geri žmonės. Duokš, broli, ran-
kitų re- ką, aš ir padėsiu naikinti vi- 
Daktaras sus socialistus. Beje, pasakyk, 

Valoni, kaip jus socialistus ko
vojate.

Valonis:
Matai, musų partija turi mi

tingų griovikų sekciją, kurios 
i nariai mokinami griauti visus 
socialistų mitingus. Kai reikia 
išardyti mitingas, tai mes pa
sišaukiame draugus mitingų 
ardytojus ir . jukeliame triukš
mą, o paskui parašome, kad 
progresyviai nušvilpė socialis
tus.

I Kampininkas:
Ir man patinka tokia takti

ka. Duok, broli, ranką. Bet 
ar galėsiu aš pasinaudoti jūsų | 
draugais mitingų 

'reikalui Atsiradus?
Valonis:
Jei jums reikia 

socialistų mitingas, tai mes pri
siusime griovikų — tiktai duok 
žodį.

I Kampininkas:
' Bet klausyk: aš noriu su ta
vim dėbatųoti. Klausimas: kas 
geresni monarchistai ar socia
listai. Aš sakau, kad monar
chistai.

Valonis:
Sutinku. Socialdemokratai 

,’fei musų aršiausi priešai. Faši
stai musų geri kamarotai, nes 
mes iš jų galime, ’ pasimokinti 
disciplinos ir kitų dalykų, o tie 
prakeikti socialistai, tai visi no 
good.

Kampininkas:
Naujienos, Grigaitis, 'Michel- 

jsonas, Vitaitis' Gegužis ir kiti 
toki žmonės tai musų didžiausi 
priešai, o ką pasakysi?

Valonis:
Sutinku ir patvirtinu.
Kampininkas:

♦Bet mudviem reikėtų 
jtuoti, bet nėra apie ką: Padė- 
Ikim, Griniaus valdžia buvo no 
igood; dabar Smetona nevisai 
good, o krikščionys demokratai, 

j tai geriausi žmonės — ką pa- 
' sakysi ? ,

Valonis:
'Pilnai pritariu ir sutinku. 

Bet mudviem vistiek reikia de- 
batuot.

griovikais

sugriauti

deba-

11,105 ★ daktarų sako, jog Lucky Strike Cigaretai 
mažiau negu kiti įrituoja švelnias gerklės sienas ir 

mažiaus kenkia bile vienas kitų cigaretų

Guiseppe Sterni--
populiaris aktorius sako:

I

“Aš prasilaikau vieijos taisyk
les dėl apsaugojimo balso, tai 
rūkymas VIENATINIŲ ciįrare- 
tų, kurie niekuomet neįrituoja

Z i

mano gerklės — Lucky Strikes. 
Taipgi man , patinka Lucky 
Strikes skonis.”

*) šiuo liudijau), jog mes 
žemiaus pasirašę egzame- 
navome 11,105 kortelių su 
parašais liudijančių tei
singumą viršaus paduo
tojo pasakymo.

Lybrand, Ross Bros 
ir Montgomery 

Atskaitų vedėjai ir 
Auditoriai

New York, July 22, 192'}

“It’s toasted”
NEĮRITUOJA GERKLĖS—NEREIK KOSĖTI

Trys gyveninio paslaptys 
laimingais tapti <

1. Saugokis moters iš prysa
ki o.

2. Asilo iš užpakalio ir
3. Katės iš visų pusių.

Išmokit Oressmaking

Autobuse

Sena pana: Ponas kon
duktoriau, noriu išlipti prie se
novės muziejaus; prašau mane 
perspėti.

Konduktorius: (po ke
lių stočių kreipiasi j senmer
gę):— Senas muziejus, prašau 
išlipt!

—Mano vyras baisiai išsi
blaškęs... Aš kasdien bijausi, 
kad gatvėje automobilis j j ne
suvažinėtų.

—O aš dėl savajo esu- visiš-^ 
kai rami. Jis dažniausia namo 
grįžta anksti rytą, kada gat
vėj dar jokio judėjimo nėra.

2-paro. Speedabout - - *700 4-pass. Speedster - - *835
Coach - *735 Coupe - *735 Sėdau - *835

Aliprlces f. o. b. Detroit, plūs war exdse ta#

Essex SuDre-Six turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysite j pardavimo kambarj, • 
* reikalaukite lietuvio pardavėjo.

Klauskit Mr. Montvid

Hudson Motor Cc mpany of Illinois

Aš sakau, kad lietuviški be
dieviai, liberalai ir socialistai 
yra šmugelninkai, apgavikai ir 

f , žmonės be doros, kurie už dole
rį visiems gali tarnauti.

Valonis:
Pilnai sutinku. Klausyk, bro

li klerikale, mes komunis
tai su jumis galime susitarti. 
Duokš ranką, kunigėli.

Kampininkas:
Na, tai taip ir reikėjo iš pra

džių sakyti. — Einikis,

2220 South Michig^n Avė. Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių 
kaip Nauifenoa.

Kirpimo, Pritaikymo, 
siuvimo, Siuvamos 
mašinos operavimo, 
lengva sistema. Na
muose ir biznio kur
se. Reikalaukit dy
kai knygutes.
Master Dressmaking 

College 
.♦ J. F. KASN1CKA

190 N. State St„ , 
kamp. Lake St. 10 fl.| 

>. ■■■ .....................

Pranešimas Draugi
joms ir KHubams

labar yra geriausias laikas užimti 
svetaines dėl ateinančio sezono, balių 
r teatru.

Laikai jau pagerėjo, todėl dabar 
yra geresnė proga geresni pelną pa
daryti, vestuvėms ir šiaip pasilinks
minimas yra paranki svetainė, gra
žiai papuošta, švariai užlaikoma.

Kreipkitės pas

M. A. MELDAŽIS
2244 West 23 Place 
Phone Canal 1068

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

GALITE GAUTI SEKAMUS PRODUKTUS:
OLLETTE L O T I O N S

1. For a dry, oily and neutral skins (75c), 2. Black head remover 
($1.00, 3. For closed pores (75c), 4. Wrinkle lotion (75c.), 5. Phnples 
lotion (75c), 8. Hand lotion ($1.00), 1h Special vvhitening neck lotion 
($1.00), 12. Freckle remover ($1.00), 13. Liquid povvder ($1.25), 14. 
After shaving lotion (75c.), Cooling Antiseptic, Toilet vinegre, Pig- 
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 Head Remover ($2.00), 6. Wrinkle and Tissue 
Cream ($2.00), 7. Skin nuri^shin- cream ($1.00), 8. Whitening cteam 
(•$1.00), 9 Against redness nose and face ($8.00), 10. Jellow and red 
spots remover ($3.00), 11. Cocoanut after shaving cream ($1.50), 12. 
Vanishing cream ($1.00), 13. Cobl cream (75c.), 14. Against rough- 
ness and sunburn ($1.60).
LIP ROUGE: French and Snanish stile U oz jar ............... :.....  $1.50.
SPECIAL CREAMS FOR VERY DELICATE SKINS: Honey, Almond, 
Cucumber, Eggs, Soap, Glycerine, Cherry and many others creams.

OLLETTE HAIR BEAUTY PREPARATIONS
1. Quinine Hair Tonic for brunette and blpnde (75c.), 2. Dandruff 
Remover ($1.50), 3. Ideal Water Softener 8 oz (75c), 4. Hair 
straigthenear (75c.), 5. Hair remover (75c.), 6. Gold Brilliantine 
(75c.) 1 oz, 7. OLLETTE — Shampoo ($1.00).
OLLETTE PERFUMES (92% alcohol garanty) different odors 50c. to 
$1.50 oz.
OLLETTE TOILET WATER (60% — 70% alcohol garanty) 2 oz, — 
75 —, 4 oz — $1.25, 8 oz $2.00.
Užsisakant Lętion Cream, nurodykit: kokia yra oda: sausa ar drėgna. 
Užsisakant Dandruff — nurodykit spalvą plaukų ir kokį dandruff — 
sausą ar drėgną.
Apart tų mes dar prirengiame kitokius produktus dėl pagražinimo 

rankų, kojų, nagų, veido, dantų, lupų, antakių ir t. t.
Reikalaukite Allette Kainų Surašo, 

Prisiųskit Money Orderį.
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