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NEAPOLIS, Italija, kovo 29. 
širmdie, kai kunigas buvo 
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Pcnkvfdieiiio mišias, Santa Ma- 

; ria Nova bazilikoje užsidegė
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simptomus ligos, kuria Leninas mirė l,"vo »‘'"aikint“s- Manoma,
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Stalinas, Sovietu Diktatorius, 
Rimtai Susirgo

BERLYNAS, kovo 29. [š 
ištikimų versmių gauta žinių, 
kad Stalinas, sovietuos dikta
torius, rimuli susirgo. Jo ligos 
simptomai esą labai panašus į 
simptomus ligos, kuria prieš 
kelis metus mirė pats Nikalo- 
jus Leninas.

Del politinės situacijos vidu
je, buvę dedama visų pastan
gų Stalino ligą laikyti slapty. 
Manoma, kad ilgiau jis savh 
pareigų eiti nebegalėsiąs.

Diplomatinėse sferose Mas
kvoj esą kurkiama greito sovie
tų vyriausybės* pranešimo, kad 
Stalinas išvykstąs į Klimą il
gesniam laikui atostogų.

Manoma, kad Stalino oponen
tai, ta proga pasinaudodami,

mėnesiu

metų mergaitę

i bandys pakeisti jo polijikos kur-! 
są, kuriam buvo didelės opozi- j 

j cįjos tiek valstiečiuose, tiek 
raudonojoj armijoj.

‘ i 
Daktarai įsakė Stalinui imti du 

atostogų \
kovo 29. . —

Gautu iš 'Maskvos prenešimu, 
diktatorius Stalinas rimtai ser
ga ir, dvieju gydytojų specialis
tų patartas, turėjo imti du mė
nesiu atostogų, o jei kaip, tai 
ir dar kitu du menesiu. Gy
dytojai sako, kad Stalinas esap
icika'lingas visiško ramumo. (S

Vyriausias gydytojas, kuris 4eX” , - , , v ,
. , i i riausybei, kad esama sąmoksloir Leniną gydo, sako, kad Sta- v \ £.’ ... . 7 ... ,.. v i ii- v. . nužudyti gen. Plutarco Gailės ą lino liga esanti labai panaši h . • . .. ... i* . i • - ' vyriausiai! Meksikos karo-va-luga, kuria Leninas mirė. v- , - ’ ,n - i_____  Idą ir kartu karo mmister|.---

rb - i* a -irt ta ii • j Konsulas Lickens savo prane-:Pavogė lietuvaitę, 12 D a r du komunistų Šime sako, kad buvęs nugirstas
dviejų žymių- sukilėlių vadiį 
pasikalbėjimas telefonu ' (tur 
būt EI Paso ar Juarezc). La

ime pasikalbėjime buvo pasaky
ta, kad sukilėlių vadas gen.

! Gonzalo EsciJbar, pabėgdamas 
BERLYNAS, kovo 29, - Iš « Torreono, palikęs ten gerai 

Maskvos praneša, kad iš sovie- į 
tų Rusijos tapo ištremti dar J,e 
du komunistinės opozicijos va-
dai, būtent Kristijonas Hakov- Sukilėliai sakosi nuŠO- 
ski. buvęs sovietų imtinys d federalų lakunu 
Paryžiuje, ir Bieloborodovas, v

Vyras, išsigabenęs iš PhjladiP 
phijos Alice Labutytę, sugau
tas su mergaite kitoj valsti
joj

FHIL.MJLLf’mĄ. kovo
29. Vietos policija gavo ži
nią iš Charlotte, N.**C., kad 
ten tapo suimtas Cųrtis S. De- 
vonshire, 30 metų amžiaus ko
mersantas, praeitą trečiadienį

/ pavogęs Philadeiphijoj vieną
12-kos metų mergaitę, Alice
Labutis [matyt, lietuvaitę]. Su
JuO rasta ir mergaitė.

Pasak pranešimo, suimtasis
Devonsbiire teisinasi Charlotte 
policijai, kad jis buvęs girtas, 
kai paėmęs mergaitę ir išsive
žęs ją iš Philadelphijos.

Mergaitė Alice Labutis
ligonis.
ma ji savo tėvų namuose,
Ii turo Shamokino, Pa
išgėrė nuodų ir nuo
buvo gydytojų priežiūroj.
bar ji gyveno pas Mrs. Steiki
Ross, Jefferson ligoninės pri-

* žiūrėtoja, ir buvo jos globoj. , . ¥ o _ .... ,
. t-.j- '• i • t i prieš Texas & Pacific geležin-Praeitą treciadienj, kai Labu- * 1 *

tvtė žaidė kieme su savo šeimi- K 1* /
Ininkės dukterim, Helena,

metų mergaite, kaž-koks, vyras j 
užkalbino jas, klausdamas, kur į 
išsikrauęčiusi moteriškė, kuri, 
pirmiau gyveno gretimuose na- į 
muose. Jis pasiūlė 50 centu' . , .. . . .. . i ninkavimo komisijatai, katra parodysianti jam sa-' •
kytos moteriškės namus.

Labutytė sutiko parodyti
Įlipo į jo automobilį.

Kai šeiminimkės duktė ilgai 
nesulaukė savx> draugės grįž
tant, ji papasakojo atsitikimą 
motinai, o toji tuojau pranešė

ir

šiai dienai pra-

oras; gali būt 
stiprus vakaru

-<ORHS:
Chicagai ir apielinkeį federa

linis oro biuras 
našauja:

Nenusistojęs 
lietaus; šalčiau; 
krypties vėjai.

(Sekmadienį veikiausia bus 
gražu su vidutiniška tempera
tūra.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 13° ir 51° F.

Šiandie saulė teka 5:30, lei
džiasi 6:12, s. Mėnuo teka 11:57 
vakaro.

vadai ištremti
Rakovskis ir caro nugalabinto 

jas Bieloborodov išsiųsti iš J
Rusijos

JUAREZ, Meksika, kovo J19. 
— Sukilėlių vadyba skelbia, 

i kad tapę nušauti du federali- 
ta a T a lakūnai. Ka'p. Kairei .bu-1S DARBO LAUKO ves nušautas, kai jis bandęs iš

tas pats, kuris nugalabijo carą 
Nikalcjų paskutinį.

E Kviečiame savo skaitytojus 
darbininkus, rašinėti Naujie-

• noms žinių iš darbo lauko.] 
btivo -----------

Dar visai maža būda- GELEŽINKELIEČIAI GAVO 
neto- 

netyčia 
to laiko 

Da-j

{SAKYMĄ PRADĖTI STREIKĄ'

TENARKANA, Ark.> kovo ------------ --------------------- _
29. — Keturių didžiulių gete- ka, kovo 29. — Sukilėliai kon- 
žinkeliečių brolijų vietoj vadai tiskavo čia kiekvieną automo- 
gavo jsaikymą rytoj [šiandie] bilj ir motorinį vežimą, kuriuos 
6 valandą ryto pradėti streiką tik sugrobė miesto gatvėse, ir 

išsigabeno j savo stovyklą, ma
tyt saviškių transportavimui.

1 I PRAŠYS HOOVERĄ SULAI- '
KYTI GELEŽINKELIEČIŲ 

STREIKĄ

WASHINGTONiAS, kovo 29. 
— Jungtinių Valstybių tarpi- 

“ i rengiasi 
apduoti į prezidentą Uooverą, 
kad jis darytų žingsnių sustab
dyti Texas & Pacific geležin
kelio darbininkų streiką.

Al Smith — Metropoli
tan Life Insurance 

direktorius
NIEW YORiKAS, kovX> 29. — 

Al Snrilh, buvęs gyvernaitorius 
ir pralaimėjęs demokratų par
tijos kandidatas į Jungtinių 
Valstybių • prežidentus, tapo iš
rinktas Metropolitan Life Insu
rance kompanijos direktorium.

10 asmenų sužeisti gat 
vekariui užsidegus

NEWARK, N. J.?kov3 29.— 
Bėgančiam gatvekariui užside
gus, dešimt asmenų buvo skau
džiai sužeisti. Kadangi lieps
nos buvo užkirtosios kelią pa
bėgti, tai pasažieriai tik išdau
žę langus sugebėjo išsigelbėti.

buvo 
kad

• ■ . • ■ • ■ >

LINKSIMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ 
linki savo draugams skaitytojams, 
bendradarbiams, rėmėjams ir vi
siems geros valios lietuviams —

NAUJIENOS.

Meksikos sukilėlių 
vadas konspiruoja 
nužudyti Calles’ą

m. Escobar turi pasamdęs 
galvažudas vyriausiam Mek- 
rikes karo vadui užmušti

MEKSIKOS MIESTAS, kovo
Enriųuę Lickens, Mek- 

kcnsulas EI Paso mieste, 
šiandie pranešė savo vy- 

pamokėtus savo agentus, kad 
:ic nugalabintų generolą

cro bombarduoti Jimenęzą, su
kilėlių tvirtovę, o kap. Alfredo 
Ceballo buvęs nušautas netoli

Sukilėliai grobia žmo
nių automobilius -

NUGALĖS, Sonora, Mėksi-

Policijos viršininkas no
ri būt tikybos gai

vintojas
iMARION, III., kovo 28. — 

Vietos policijos viršininkas 
Clyde Bailey atsistatydino, ka
dangi jis dabar noris savo gy
venimą pašvęsti cvangeliškam 
tikybos, gaivinimo darbui.

Audra sudaužė armijos 
dirižablį ’ ./..

LAIKlEHiUIRST, N. J kovo 
29. — Atskridęs į čia iš Lang- 
ley, Va., armijos dirižablis TC- 
5 buvo smarkaus vėjo išplėštas 
iš manipuliavusių jį ant žemės 
žmonių rankų, nuneštas apiM 
mylią tolumo ir sudaužytas. Jo 
komandorius, kap. MčCullough, 
ir vienas jūreivis buvo sužalo
ti.

Buvęs Valstybes sekretorius 
Kellogg iškeliauja į Europą ato
stogų.

Ryto, kovo 31 d., dėl 
švenčių Naujienų raš
tinė bus uždaryta. .

[Atlantic and Pacific Photo]

Pavogta prieš dvidešimt metų mergaitė surado savo motiną. — 
J

Anna Nuzzo (dešinėj), kuri prieš dvidešimt metų buvo nuo tė
vų pavogta 1r išgabenta j Californiją, neseniai sužinojo, kad 
jos motina, Mrs. Lucrecia Nuzzo, gyvena Cliicagoj ir dabar pas 
ją sugrįžo.

Kaltina komunistus Spragintas Meksikos 
dėl galvažudybes bombų fabrike.dėl galvažudybes 

----------- 1— I 
Bostone nudurtas unijistas, dir

bęs šapoj, kur komunistai 
paskelbė streiką

. BOSTON, Ma»s., kovo 29. — 
Vakar čia buvo gatvėj nudur
tas vienas darbininkas, rubsiu- 
vis, vardu Max Školnik.

Školnik yra unijistas ir dirbo 
šaipoj, kurioj, komunistinė “opo
zicijos” vunija yra paskelbus 
streiką. Kai Školnik ryto me
tu ėjo į dalbą, jis buvo pasa
lomis užpultas ir perdurtas. 
Jis buvo urnai nugabentas į li
goninę, bet (gydytojui neturi 
vilties, kad pasveiktų.

Manoma, kad šis galvažudin- 
gas užpuolimas buvo komunis
tinių mušeikų darbas. ' -

[Prieš kiek laiko komunistų 
paskelbtame “dresme i k e r i ų 
streike” Neyv YoPke buvo pa
našiu budu varno komunistų• 
famaitiko nudurtas unijistas 
siuvėjas šiflin, keturių mažų 
vaikų tėvas.]

Tautinė Kinų kariuo
menė muša priešininkus

NAN'KINAS, Kinai, kovo 29. 
— Tautinės Kinų valdžios ka
riuomene sumušė Vuliamo maiš
tininkų jėgas ir paėmė Vusveli 
miestą.

—. y.'

Francijos senatas rati
fikavo Kelloggo paktą

PARYŽIUS, kovo. 29. Se
natas šiandie ratifikavo Kėllog- 
go-Briando amžinos taikos pak
tą.

f
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Penki asmens sudraskyti, trys 
pavojingai sužatoti

NUGALĖS, Ariz., kovo 29.
Mdksi'kos valdžios bombų' fab
rike, netoli nuo Mexicali, įvyko 
sprogimas/- kurio penki asr 
mens buvo sudraskyti, o kiti 
trys labai sužaloti.

Užmušti buvo Franz Schu- 
lenlbeng, vokietis bombų eks
pertas, jo 17 metų amžiaus 
duktė ir trys lederaliai Meksi
kos kareiviai, ėjusieji sargybos 
pareigas.

Kolumbo Vyčiai kalti
nami kaip šnipai r

Provizorinis Durango
MEIKSBKOS MIESTAS, kovo 

29. 
gubernatorius Alberto Benites 
praneša Meksikos vyriausybei, 
kad jis ėmęsis griežtų priemo
nių prieš Kolumbo Vyčius [ma- 
soniška katalikų organizacija] 
Duranigo Mieste, ^kadangi jie 
ve:kią kaip sukilėlių ir “cris- 
teros’ų” šnipai.

[“Cristeros” — taip Meksi
koj z vadina klerksiu maištinin
kus, kurie savo kovos Šukiu 
vartoja žodžius “Viva Cristo 
Bey”, t. y. “Tegyvuoja kara-s 
litis Kristus.”]

Amerikos karo laivas 
sudužo Kinuose

HANiKOV, Kinai, kovo 29.— 
Jangitse upėj, netoli nuo Vau- 
shiero, j povandenines uolas 
skaudžiai susižalojo Jungtinių 
Valstybių 'karo laivas Tutuila.

Vokiečiai bando vartoti 
durnus kaip trąšą žemei

------ 7— ,

ESSEN, Vbkietija, kovo 29. 
Didžiuliai Parelnio pramo

ninkai daro bandymus suvarto
ti durnus kaip trąšą žemei. Ga
zai, J'š kurių pirma ištraukia
mos sieriučs rūgštys, bus tam 
tikromis dumplėmis varomos po 
žeme ir tuo būdu žemi? taip 
jtrešiama, kad, sako, derlius ga
li pakilti 50 n u oš.

Kairiasparniai netu- 
ri pasisekimo maine 

rių konvencijoje
Jų atakos prieš unijos viršinin? 

kus ir naujų rinkimų reika
lavimas visai sumušti

daro didelio trakšojo; 
milžiniška balsų daugu- 
376 balsais prieš 91 — 
/kairiasparnių” rfežoliu- 

rei’kalavo, I 
unijos ’

PEORIA, Iii., kovo' 29. 
Illinois Mine Workers unijos 
kėnvencija, kurioj “kairiaspar- • _ • » « mar 
šiandie 
.ma -- 
atmetė 
ei ją, kuria jie 
butų nauji 
rinkimai, metivuodami savo rei
kalavimą tuo, kad busią įvy
kusiuose praeito gruodžio mė- 
ųesį rinkimuose buvę suktybių, i

Per debatus dėl “kairiaspar-1 
nių” rezoliucijos buvo piktų 
ginčų tarp dviejų Peorios dele
gatų, tarp dabartinės unijos ad
ministracijos rėmėjo William 
Hartnesso,, ir. administraęijoti 
priešininko Jusepho Guetl’o, 
kuris unijos pirmininko Fish- 
\vicko !;• u v o praeitą r u- 
denį supenduolas iš unijos. 
Haintness kaltino Goett’ą, kad 
jis dirbąs komunistams, tuo 
tarpu kai GoetV gynėsi, kad jis 
nčsųs komunistas.

Unijos pirmininkas Fish\vick karo trys *vilkai kitame gale 
vadus, kaimo išsileido iš tvarto avis, 

jų tris pasigavę pasinešė jo
smelkė “kairiasparnių 
kad jie diuba pru-gn i Stingų <laV~ 
hininkams darbą, remdami ju- perą varsnų ir sudorojo, 
dėjimą, kurio tikslas yra su
naikinti kasyklų 'darbininkų 
uniją.

Eishwičk atakavo “kairją- 
sparnius” dėl to, kad jie dali
na delegatams lapelius, kuriais 
niekinama UnitdS Mine Wc?- 
kers unija, ir agituojama už 
komuhistinių elementų organi
zuojamą National Miners uniją.

BOGOTA, Kolumbija, kovo 
29. — Mirė Kolumbijos minis- 
teris pirmininkas Enriųue Ar- 
razola.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

Lietuvos žmonių gyvenimą taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Tagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažą atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti j 5 ar 10 dienų.

Naujiem} ofisas atdaras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro. Nedėldieniais nuo 9 ryto iki 1 po 
pietų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chitago, Dl.

LIETUVOS ŽINIOS
Yra tokių, kurie neat 

jaučia nukentėjusių 
nuo nederliaus

IM'ENA. — Teatro mėgėjų 
kuopa nukentėjusiems nuo ne
derliaus šiaurės ūkininkams 
sumanė suvaidinti keletą va»- 
ka relių ne tik Utenoj,, bet ir 
artimiausi uose bažnyllkašmi uo> 

Visą pelną ' kepina aukauti 
’ j ūkininkams, 

žingsnį kuopa darė į 
tik, deja, tas pir

mas žingsnis pataikė ant vi- 
i lijęs: Vyžuonių klebonas kun.

se.
nukentėjusiems
Pirmų

/žuoli i s,

x 10 milionŲ byla
ALYTUS. Vasario 25 die

ną apygardos teisme prasidėjo 
10 milionine byla.
Kaltjinami Leipalingio spiri
to varyklos savininkai ir Aly
taus degtinės fabriką “Siety
nas.” Leipalingio spirito va
rykla persiųsdavo Alytaus “Sie
tynui” spiritą, kuris išpilstęs j 
butelius akciuodavoj pigiau, jiei 
spirito kiekis reikalauja. Tuo

kad bu<|u šios firmos sudarė vals- 
viršininkų D’bei milionų litų nuostolių.

Byjoj dar kaltinami du mokes- 
departamento valdininkai.v • cių

Vilkai Perlojoj
PERLOJA, Alytaus ap. — 

Šio mėnesio 14 ir 15 d. naktį 
šeši vilkai atėjo i tankiai ap
gyvento kaimo vidurį ir norė
jo išplėšti tvartą, bet nepasise
kė, tik langelį išgrūdo; išeida
mi išsipešė porą šunų.

Šią žiemą vilkai “oficialiai” 
antrą kartą aplankė Perloją. 
Lapkričio mėn., Alytaus me
džiotojams po medžioklės dar 
kaime tebesant, apie X vai. va-

Kelis kartus buvo aplankę ir 
‘'nooficiailiai” pavieniui, nusi
nešdami ar šunį ar paršų.

Miškų byla vyriausiam 
tribunole

KAUNAS. — Vyriausiam tri
bunole prasidės miškų valdinin
kų byla, kurioj kaltinami p.p. 
Vaitkus, Bagdonavičius ir kiti.

ūkioBuv. Dotnuvos žemės 
akademijos rektorius prof. Ma
tulionis sunkiai serga ir padė
tas j dr. Mickaus ligoninę Šiau
liuose.
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ArManaiPirkti
Indiana Harbor, Ind

McMachen, W. Va
Ieško darbo

mane

Specialiai dėl velykų

Eureka užslenkančiomis durimis

Darbai

tai išei

ma

NAUJIENŲ SPAUSTUVĘ

Hxxrxxxxxxxxxxxxxx

Jums ar jūsų draugystei reikes ką nors

oi Ellis Sons

metų pradžioj buvo 
laikraštyj pranešta

Operuoja patyrę,, gabus unijų darbinin
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

vie-
apie

girdėti, atsidarys- šaftas No. 1. 
Anglies aukštis nuo 5 iki '8 pė
dų. Už prikirtimą vieno tono 
inašinornis moką 58 centus, o 
už “pick work” 86 centus už io-

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

nes skau

augščiau

yra garantuo- 
didelį staką 

tie rekor-

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

2118-20-22 S. State St. , 
Tclephones: Vičtory 2454-55-56 

CHICAGO, ILL.
SYKI ĘOSTUMERIS

Opauaos
Su Ženkleliu 'l

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

kainas. ' Mes 
išipokėjimais,

Pridedant mažą 
“carrying charge”

7 vai. vakare. P< 

ryte Reštirekcijos, šv. Mišios ir panieks

3236 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Tejephone Victory 673G

Big Coal River, 
W. Va.

kasiams, kurie turi dideles Š21- 
m^n&s, tenka gerokai skursti.

Su viršutiniais darbais yra 
kiek geriau. Sakysime, Charles- 
ton, Va., Wheeling ir kit. miestų 
fabrikai dirba beveik pilnų lai
ką. Bėda tik, kad algoš labai 
mažos. Paprasti darbininkai 
gauna nuo 35 iki 40 centų p jr 
valandą.

Patariu . visiems, kurie ieško 
darbo anglies kasyklose, neva
žiuoti į West Virginia, o ypač 
į Big Coal River ir Mont Coal.

J. Mosepins.

Noriu ir aš "‘Naujienų” skai* 
tytojams pranešti šiokių tokių 
žinių, žinau gerai, jog dabarti
niu laiku daugelis interesuojasi 
darbais. Tai apie tai visų pirma 
ir kalbėsiu, a *

Aš esu angliakasis. Darbai 
kasyklose pas mus labai silpnai 
•eina. Dirbame tik dvi dienas 
per savaitę. Big Coal River apie- 
linkėj, kur aš dirbu, randasi 50 
kasyklų. Bet nei vienoj jų ne
dirbama pilnas laikas. Anglia-

geriausiai pirkti
— Comblnation, 

geriausia muzika sa- 
Tai žinai, kali busi 
taip gražiu kabi-

Augščiausios rūšies storo balto 
parceliono enamelio pakeliama 
giliai nulenkta atvožiama nusi- 
sunkimui lenta. Gražios išvaiz
dos ir pilnai įrengta su.nusuka
ma sienos lentinėje. Gali būti 
vartojama su viršminėta sinka, 
kaip parodyta. <EE ZLCjž 
Specialiai..........

Cirkuliarai 'garsinimui bargenų. 
Bilos ir raštynės reikmenys.
Pranešimų irpakvietinių laiškai 
Draugysčių konstitucijos.
Plakatai parengimams garsinti. 
Visokie draugysčių reikmenys. 
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu, 
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas Ųgas; mums šiandie dau
gyba 
vones

dytų kaip kokie Artistai, — bet 
jie .visgi turėtų nors šiek tiek 
pasilavinti. Pasirodyti. gi sce
noj be jokio prisirengimo tik
rai niekam garb&s nėdafro.

— Dalyvavęs..

jL/arnai 
>431 reiškia gerumą

Atdara iki 7:30 v. v. kiekvieną vakarą ir subatas. Iki 1 v. p. p. nfcdeliomis

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga

KATOS,’
kaina 50 centų

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

įmonių siunčia padėka- 
pasveikę. Kaina 50c. 

itą 55c ar dvi už $1.05.

“ŠALTINIS SVEI- 
augalais gydyties,

4606-08 W. 22nd St
I’hvnes: Larvndale 2454; Cicero 130 

CICERO, ILL- 
VISUOMET KOSTUMERIS

Mes ‘ patariam 
Radio Ir Vlctrola 
tai bent turėsi 
vo namuose, 
užganėdintas 
netu.

Pirmiausia 
ir dasižinok 
parduodam 
be nuošimčių

Mūšų Radios tikrai 
tos. Mes užlaikėm 
Victęr lietuviškų rekordų 
dai nauji išeina kas savaitę

Turtingas valgo košę su duo
na, o beturtis nei prie sriubos 
duonos neturi. Taip sakydavo 
žmonės Lietuvoj.

Tarp “aukštosios klasės” lie
tuvių pas mus yra įsigyvenęs 
paprotys rengti “surpraiz pa
ves” arba, kaip amerikonai sa
ko, “Ilouse Warming parties”. 
Toks “namų šildymo” pokyliu
kas buvo surengtas vienam ga
na pasiturinčiam biznieriui, ku
ris turi aukso daiktų krautuvę. 
“Parę” surengė vietos biznier-

Uždarbiai tad nėra blogiausi. 
Norintieji dirbti, gdli gauti dar
bą, nes kasdieną priimama po 
kelis darpininklis. Tik kiekvie
nas turi gauti iš daktaro liudi
jimą, kad yra sveikas žmogus.

Kitose šios apylinkei kasyk
lose dirbama tik 3 ar 4 dienas 
per savaitę.

Carl Rutkauskas.

Reiškia, turtingas turtingam 
padeda sukrauti daugiau turtų. 
Mat, tas auksbrius nusipirko 
sau gražų namą, ant dviejų pra
gyvenimų, bet jam nebeliko pi
nigų nusipirkti pečių. Pečiaus 
nupirkimui ir tapo surengta 
“parė”. Bėt nuo “parės” liko 
pinigų ne tik pečiaus nupirki
mui, ale dar ir “cash”, nes biz
nieriui tapo įteiktas $50 čekis.

žinoma, tame nieko blogo ne
būtų, jeigu poniutės savo pini

ngais butų surengusios “parę”. 
Bet kuomet jos vaikšto po dar
bininkų namus ir kolektuoja 
dolerius, kad paskui turėjus 
šaunią vakarienę, — tai nekaip 
teatrodo. Tu6 nėra kuo girtis. 
Ot, jeigu poniutės butų suren
gusios “surpraiz parę” sušelpi- 
mui našlaičių, tąsyk jos tikrai 
but^ attikusios naudingą darbą. 
Bet tame, kad surinkti pinigus 
iš beturčių ir atiduoti juos tur
tingam, — nėra nieko garbingo.

Harborietis.

IM ional Coal Kompa

nija, kuri per porą \netų laike 
uždariusį tris šaftus, dabar pra
dėjo dirbti. Atsidarė šaftiąs No. 
3, o nuo -pirmo balandžio, kaip

Už Pigesnę Kainą - Pamatykit Mus Pirmiausia 
Mes negalime susilaikyti nepranešę jums to fakto, kad jus visas plumbirigo reik
menis, taipjau garo ir karšto vandens apšildymo Įrengimus šiuo ląiku galite 
pirkti už žemiausiai galimą kainą. O dar pridėjus musų lengvių. išmokėjimų pie
ną, mes jaučiame, kad mes galime būti didelė pagelba skaitlingiems musų drau
gams ir kostumeriams. Iš daugelio dalykų, kurie dabar parsiduoda labai pigiai, 
mes čia paduodame tik kelis. r

Roll Rim Kitchenette Sinkos
Gražios vieno šmoto storai enameliuotos lenktais kraštais kičinečių sinka. Sinka 
ir nugara yra vieno šmoto. Šios sinkus yra specialiai padarytos dėl kičinečių ir 
mažų apartmentų. Didumo 20X30 colių. Įrengtos pilnai su dviem colio nike
liuotais gryno misingio kranais, nikeliuotu sietu ir nuovadomis i QCX 
sieną. NEPAPRASTAI PIGIAI ĮKAINUOTA UŽ ........................

PARCELIANO ENAMELIO ATVOŽIAMA NUSISUKIMUI LENTA

kabinete ir per
dėm elektrikiniu

Dynacone 
kalbėtuvu > 

$103
(Be tūbų)

Tai yra pirmas atsitikimas 
radio istorijoj, kad t o kis 
augštos rųšies įrengimas yra 
pasiūlomas už tokią žemą 
kainą. Palyginkit šj įrengi
mą su bile kuriuo kitu radio. 
Visiškai naujutėlis! Naujas 
7 tūbų Crosley, Eureka už
slenkančiomis durimis kabi
netas ir Dynacone kalbėtu- 
vas, tik už $103, be tūbų. 
$10 įmokėti, pridedant ma
žą “carrying charge”, ir jus 
turėsite\ radio savo namuo
se. Pasiklausykite jo dabar! 

Reproducing Grojiklis

pamatyk musų Radios 
apie jų

lengvais

Kai 
spauzdinti visuomet kreipkitės i šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią.

TAUTIŠKOJ KATALIKU BAŽNYČIOJ 
VELYKŲ PAMALDOS

Velykose kaip 6 vai. ‘ 
las.

Bažnyčia yra gHžlai išpuošta, todėl meldžiame atlankyti.
Kadangi visokie klšjiinai vddtna š&vė tautiškais “kunigais”, tat 

norime pranešti visuomenėj kad Lietuvių Tautiška Katalikų bažny 
čia Chrcagoje, yra tik viena (3509 So. Uiūpn Avė., '(ei, Y.ards 1636) 

___  Klebonas ir Komitetai.

Winnipeg, Man 
Kanadoj

name
W. L. D. P. D. vakarą, kuris 
pasižymė/o didele betvarke. Ku
riam laikui praęjus sumanyta 
surengti kitas vakaras. Jau pa
čioj pradžioj prasidėjo betvar
kė. Kažkoks P. J., neatsiklau
sęs draugystės, pasamdė tą pa
čią svetainę vasario 3 di Del 
tokio savivaliavimo draugystės 
susirinkime kilo pasipiktinimas. 
Susirinkusieji nieko nenutarę 
išsiskirstė. Bet praėjo kelios 
dienos ir štai pasirodė prane
šimas, kad vasario 9 d. įvyks 
draugystės vakaras.

žinoma, už pasidarbavimą 
komitetą reikėtų tik pagirti. 
Tačiau kuomet ‘'Žmonės pasiima 
dirbti tokį darbą, kurį jie visai 
nesugeba padaryti, — 
na nei šis nei tas.

Vakaras išėjo visai
Sarmata net buvo žiūrėti į vai
dintojus. Lošėjai rolių nemo
kėjo, tad nuolat kartojo tuo£ 
pačius žodžius. Dar blogiau pa
sirodė su dainavimu. Išėjo sce- 
non neva choras, susidedąs iš 
keturių panelių ir kelių vyrų. 
.Tiems, lca.ii> svirnlis, i»r-iL-Ai~e 
vienas smuikininkas. Sudaina- 
vo “Bijūnėlį” ir “Lietuvos him
ną“ taip,'kad užkišęs ausis nors 
bėk lauk. ih

Kas jau perdaug, tai per
daug. Nors, iŠV mėgėjų- hegalj- 

reikalauti, kad jie'' pasiro-

Naujas Grojiklis Pianas

$395.00
kartu su suoleliu, rolėmis, uždanga 

ir nemokamu pristatymu 

lleichardt Piano Co.
1311 Milwaukee Avė.

GUMINĖS DARŽUI LAISTYTI DŪDOS v
Raudonos ir juodos, pirmos klesos daržui laistyti dūdos. % colių storumo. Ilgio nuo 
15 pėdų ir augščiau. Labai stiprios. Pėda .................... ............... :......... ...............
Mes turime pilną pasirinkimą popieros stogą ms dengti Rolė 75c

MUSU PARDAVĖJAI KALBA JUSU KALBA

DRESIŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinkime ktip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu- 
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa’ ĮI \ 9HI 
mokos (Ųeną ir vaka- ĮBL 
rais. Ateikit ąr ri^y- a ag/ 
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE
190 N. State St; cor. Lake St. 

10 augštas
JOS. -F. KAŠNICKA, principalas

Negalėdamas per ilgą laiką 
gauti darbo kasyklose, Įcreipiuo- 
si į lietuvius ūkininkus. Ūkio 
darbą aš pažįstu. Tad jeigu kam 
yra reikalingas ant ūkio pagel- 
bininkas, atsišaukite į 
Reikalui esant, galėčiau ir vie
nas ūkį vesti. Galėčiau dirbti ir 
prie sodo.

, Esu vidutiniško amžiaus ir 
tvirto sudėjimo.

Adams F. Augustinas, 
2215' Mashels St. 

McMachen, W. Va.

The House of Service ' 
4916 W. 14th Stiect

Tel. Cicero 1329 - Cicero, Illinois

axzxxxxxxxxxxxxxxoacECD

Reumatizmas

I Fotografuokitės
| Mano naujai artistiš- 
| kai ištaisytoje studijoje
y Mario iltfų inc-
5^ tų patyrimas 

ir nuolatin i
$ sekimas nau-ĮOOB?

jų išrad i m n M
V ,,;l x e * k s l iiH»W^

’ Gaukime užti-»m*frra~ JHB 
. krina jums ge I T ; J W 
* rą darbą.
iį Be extra pri-
0 mokėjimo var
$ žluoju nufoto-
jĄ grafuoti namus, pagraous, po- 
įį kilius ir tam panašiai.

| W. J. Stankūno
! Studija
! 8315 So. Halsted Street
$ Telefonas Yards 1546
| Chicago, III.

$770 vertės Gulbransen eleklrikinis Reproducing Grojiklis 
pianas, su kabinetu rolėms ir suoleliu, tik .......................
Solo Concerto Grojiklis Pianas, naujas, $225, 6 tuninimai dykai, jei 
pirkaite šią savaitę bile yieną iš musų pianų. 
$440 vertės Linen Frizay Seklyčios Setas, 
bargenas ................................    ^CUU
Atclai-a vakarais ,<go j savaitė

enSoticoalSale
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Šeštadienis, Kovo 30, 1929

BRONISLAVof"
POšKAITES

Muzikos Studia
Mokinama piano, 
smuiko, balso lavi
nimo, etc. Kaina 
I a b a i prieinama. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:

BRONISLaVA 
POŠKA IT Ė

1262 Archer Avė.
'P e 1 e f o n a s
I.afayette 4787

Radios
Pasirinkimas

Majestic, 8 tūbų, dynamic speake- 
ris, už

$137.50

Brunswick, 7 lubų su visktfo, už 
$95

Freshman, 7 tūbų, už

$69
Atwater Kent. 8 tūbų, už

$83
Mes užlaikome Howard, Sonora, 
Philco, R. C. A. Radiola, Colster, 
Freshman, Sparton, Zenith. Par
duodam -lengvais išmokėjimais.

NAUJIENOS, Chicaeo. D!.

Jie taipgi

siti presu i.

Jl

45 Broadway, New York, N. Y. 110 S. Dearbom St., Chicago, III.

■i

ville, Cal.

Bridgeportas

Jaunoji Birutė

20

nėra mechani-

Gera vieta nusipirkti automo
bilių ir gauti gerą patarnavimą

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

[Atlantic and Pacific Photo] *

Gordon Stevvart Northcott, kurį vasario 7 d. teismas pa-

Lonnengreno advokatas šiame 
reikale buvo George E. Q. 
Johnson, kuris anuomet buvo ir 
dabar yra Suvienytų Valstijų 
advokatas.

Apie metai ar dvejų atgal Va
nagaitis davė juokų vakarą 
Lietuvių Auditorijoj. Tame va
kare jam pagelbėjo p. M. Yo- 
zavilas. Kai Vanagaitis pailso 
juokus bekrėsdamas, prisėdo 
Yuozavitas prie piano. Ir jis 
skambino gan ilgą kurinį. 'I(as 
jo skambinimas publikai, o ypač 
man, taip patiko, kad tuoj po 
koncerto kai kuriems savo 
draugams pareiškiau, kad p. 
Yuozavitas dar parinkęs keletą 
tekių kurinių galėtų drąsiai 
duoti savo puikų koncertą.

Del jis vis, matyt, nedrįso 
vienas pasirodyti ir laukė npk 
pora melų nuo to laiko iki da
bar. Butų gerai, kad jis pri
simintų tą kurinį, kurį skambi
no-du metai atgal ir šiame sa
vo koncerte pakartotų.

Kaip jau žinoma Yuozavito 
koncerte dalyvauja juokų ka
ralius Vanagaitis. Kas nenori smerkė mirti dėl nužudymo trijų vaikų farmoj netoli nuo Wine- 
jj pamatyti ant scenos ir išgir
sti? Be to, rodos bus ir dau
giau koncertų. Koncertas bus 
ateinanti trečiadienį, balandžio 
2 d., Lietuvių Auditorijoj.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negalfl j o jumis išgydyti, ateilan- 1 
kykit pas įmanė. Mano pilnas išegzaminavi- , 
tnas atidengs jūsų tikri) ligų ir jei aš apsi
imu! u jus gydyti, sveikata jums sugryfi. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino ifiegzaminavimo—kas jums yra.

Dr, J. E. Zaremba

Tarp Chicagos 
Lietuvių

M. Yuozavito kon 
certui artinantis

daug metų automobilių biznyje. 
Pas juos dabar .galite išsirinkti 
l)e Solo Six ir Beo.
nurodys, kurie ai0omoj>iliai y- 
iiią geresni ir
juos galima klausti patarimo bi- 
le kada, ir jų patarimas bus 
geras ir teisingas.

'taigi, lietuviai turėtų prisi
laikyti žinomo obalsio: “savas 
pas savą.” —Žvalgas.

TTYK' AT visiems, kurie prisius 
U L lYrl-l g, apgarsinimų su sa
vo vardu ir adresu, mes pasiųsime 
jiems vieną 50c. dėžutę musų 
IN^IAN MAGIG SALVE DYKAI. 
Prisiųškite 15c. prisiuntimo, supaka- 
vimo ir pašto ženklelių išlaidoms. 
Kartą pabandysit, visdomet vartosit.

ESSO K'AY SALES CO.,
505 W. Green St., 

Ilazleton, Penn.

Tėmykite
1) APDRAJUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausia* kompa

sui jas.
2) RE AL ĖST ATE: Turiu gerą 
barbenu visose Chicago* dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

sted St. 
lt R5M

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

Ekskursija
LIETUVON^

SPECIALĖ

Išplaukia laivu

“George Washington ’
(tiesiai i Bremen)

Išplaukia iš New Yorko gegužės 22 d.
štai yra proga nuvykti j Lietuva su speciale ekskursija links- 

mioj savo viengenčių draugijoj, garsiuoju United States Lines laivu 
George Washington.

Ši ekskursija yra rengiama po vadovyste “Naujienų” ir jus tu
rėsite nepaprastą patarnavimą, maistų ir pasilinksjninhnus, kuriais 
yra pasžymėjes šis vsame pasaulyje pagarsėjęs Irfivas.

Be to jus keliausite po asmenine priežiūra patyrusių kelionių 
vadovų, kurie jums viską iš kalno prirengs.

PIRKITE ROUND TRIP TIKIETUS
Dėl platesnių žinių, kainų ir t.t. rašykite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.
arba susižinokite su. savo vietos laivokarčių agentu, ar tiesiog su

mą, apmokėjo taksas ir pirmo 
morgičiaus nuošimčius ir par- 
davė jį Antanui ir Onai Chip- 
man, kurie ir dabar yra savi* 

i ninkai to namo ir jame gyve
na.

Nepaprastas tėvų susirinki
mas įvyksta antradienio vaka
rą Mark White Squarc svetai
nėje, 8 valandą vakare, parko 

; direktoriaus ofise. Visi tėvai 
1 bukite laiku, 
reikalų.

Pirmadienį 
neįvyksta dėl

Visi tėvai 
turime svarbiu , x

juno namą atimti, 
Vjii'kų pamokos 1^‘P Padaryti, 
Velykų švenčių

Valdyba

Laiškas Redakcijai

Lonnengren nenorėjo Narna- 
bet turėjo 

, nes jau namas 
i buvo parduotas už taksas ir 
! jau Teninga Bro. & Co. ren- 
i gesi atsiimti namą už tai, kad 
nebuvo mokami ji^ftis pirmo 
morgičiaus nuošimčiai.

Paduotus čia faktus lengva 
yra patikrinti. Reikia tik pa
žiūrėti i šio apskričio valdžios' 
rekordus, kurie liečia minėtus 
aukščiau namus, ir pasikalbėti

Kaip prisiartina pavasaris, 
beveik kiekvienas pradeda rū
pintis, (suprantama, kuris jau
čiasi, kad turi užtektinai kapi
talo), kur ir kokį automobilių 
Jis galėtų nusipirkti.

Čia tuoj kyla klausimas: ko
kį automobilių pirkti?

Jei kuris dar neturėjo jokio 
automobilio ir
kas, tam visi automobiliai išro
do beveik vienodi. Tada prisi
eina kreiptis 
pardavinėtojų 
tarimo.

Dabar vėl 
kur kreiptis?

Suprantama, kreiptis geriau
siai prie tų pardavinėtojų, ku
rie turi daugiau patyrimo.

prie automobilių 
ir klausti jų pa-

kyla klausimas:

W. Jackson B lyd., netoli State St. į 
Kambarys 1016 / \
Imk elevatorių. , 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 rv!z» iki 1 no pietų.

r

AR JUMS REIKIA PINIGU?
1-2 ir 3M0RGICIAMS

Eighteenth Bond & Mortgąge Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Rusiskos ir Turkiškos Vanos 1 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
A

Gerb. Redakcija, meldžiu duo
ti man vietos sekančiam mano 

1 pareiškimui;
Konstancija

vaikštinėja po Roselandą ir pa- ington St., < ‘ *
sakoja buk aš atėmęs iš jos ir nengrenu,’649 West 80th St., 
jos vyro, Jono ^amajuno, namą, Chicago.—Adv. J. P. Waitches, 
žinomą numeriu 10717 Indiana ; . t
Avė., Roselande.

Tikri-faktai yra šie: Nama- 
jlinai buvo savininkai kalbamo 
namo, o aš turėjau kontraktą

Parduodame ir įve- į arba antrą morgičių ant to na- 
dame namų apšil- mo. Aš tą antrą morgičių iš

mainiau ant Edvvard Lonnen
gren namo, žinomo numeriu 
607 West 108-rd St., Chicagoje, 
taip kad minėtas Edvvard Lon- 

! nengren tapo savininkas to 
antro morgičiaus. Namajunai 
nemokėjo Lonnengrenui to ant
ro morgičiaus, nemokėjo pirmo 
morgičiaus nuošimčių Teninga 
Bros. & Co. ir dar nemokėjo 
taksų valdžiai. Ik todėl Lon
nengren atsiėmė Namajunų na-

1’4 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Namų apšildymo 
reikmenys ir pfum-| 

bingas.

dymo reikmenis 
Taisome ir valoifie boilerius. 

Apvyniojame paipas ir 
boilerius.

Telefonuokit ir reikalaukit 
kainų.

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St. 

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

ąiiiiLĮj; v i cIe
i

Namajunienė Sy acjv. Johnson, 77 West WasFi-"x Man yra žinoma, kad Roxee

DABAR
NUSTATYK PATS 
SAVO SĄLYGAS

BASEMENTO
REMODELIAVIMO IR

PAMATO DARBAS
APSAUGOKI? SAVO SVEIKATĄ

> ; i

Pašalinkit žiurkes, peles ir drėgndmą įsitaisydami
Norillite basementaJ >

Busi apsaugotas, jei leisi Chicagos didžiausiam remodeliavimo kon- 
traktoriui sumodernizuoti jūsų namą. Pasiuskit kuponą šiandie dėl 
specialio parodymo darbo pasiūlymo. Veikite dabar ir sutaupykite 
pinigų.

NORTHERN ILLINOIS CONSTRUCTION CO.
1553 Madison Street Monroe 0426

Pasiuskit kuponų šiandie
Tegul inžinierius ateina
Vardas
Adresas

■Laikas
■Tel. .

o taipjau su p. Lon- Motor Sales, 709 W. 35tb St., 
savininkai yra lietuviai, J. Ža
liukas ir J. Chalkis. Jie jau k V

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą
Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite

EUDEIKĮ
Mes atsiekem savo gerą reputaciją teikdami kostumeriams 

žemas kainas ir geriausį^patarnavimą. Mes esame vienatiniai 
lietuviai graboriai, kurie perkame grabus tiesiai iš išdirbystės 
dar neužbaigtus ir patys tuos grabus galutinai užbaigiame. Tuo 
būdu prašaliname uždarbį trijų tarpininkų ir tų uždarbį atiduo
dame savo kostumeriams. Mes nepriklausome prie jokios gra- 
borių komisijos ir todėl galime sutaupyti bereikalingų išlaidų 
ir tuo budu teikiame geresnį ir pigesnį patarnavimų savo kos- 

s tumeriams. ' . . . z . f
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime aiš

kiai pažymėję kainas ant visų musų grabų.
Nelaimės valandoje atsiranda šimtai visokių -klausimų, mes 

esame patyrę tame dalyke ir galime suteikti patarimus viso
kiuose legališkuose dalykuose.

Mes esame gelbėję savo kostumeriams sutaupyti tūkstan
čius dolerių sukolektuodami jų apdraudas.

Nežiūrint musų kostumerių finansinės padėties, mes nie
kuomet neatsisakom patarnauti lietuviui; ar turtingas ar bėd- 
nųs, mes teikiam kiekvienam tų patį mandagiausi ir geriausį 
patarnavimų.

EUDEIKIS
\ DIDYSIS OFISAS:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel

SKYRIUS
4447 So. Fairfield

Avenue
Lafayette 0727

Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS 

3201 Auburn
Avenue \

Boulevard 3201

SKYRIUS 
1410 S. 49th Ct 

Cicero 
Tel. Cicero 3794
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munistų tėvynės”. Vokietijos kairieji komunistai gavo 
iš sovietų Rusijos žinią ir paskelbė savo laikraščiuose, 
kad po Trockio ištrėmimo sovietų valdžia ėmė žiauriai 
pulti opozicinius komunistus. Daugybė jų tapo suimta 
ir sugrusta į kalėjimus. 63 komunistai-opozicionieriai 
Tobolsko katorgoje (kuri dabar vadinasi “izoliatorium”) 
paskelbė bado streiku, reikalaudami žmoniškesnio apsi
ėjimo. Tarpe jų randasi šie asmens: Dreicer, Gajevski, 
Grjnčenko, Grištein, Naumov, Mina Bronštein, Varen- 
ko, Valentinov, Zubrov, Ivanov ir k.

Ar yra kur nors kita šalis, kur ne tik tūkstančiai 
komunistų laikoma kalėjimuose, bet komunistai kaliniai, 
šitokiam skaičiuje, turėtų save marinti badu, kad pri
vertus valdžių žmoniškiau su jais apsieiti?

■ Tai ve jums “komunistų tėvynė”! ' A
X

KLERIKALŲ SUSIKOMPROMITAVIMAS Apžvalga]

šeštadienis, Kovė 30, 1929

Lietuvos krikščionims tapo suduotas baisus smū
gis. Išėjo aikštėn, kad stambiausias krikščioniškojo blo
ko šulas, Ūkininkų Sąjunga, apgavo ir nuskriaudė di
delėmis sumomis pinigų daugelį ūkininkų.

Lietuvos spaudoje tapo paskelbtas Šiaulių apygar
dos ūkininkų skundas ministeriui pirmininkui, kuriame 
išdėstoma, kad jie patekę į bėdų, išduodami “krikščio
niškai” Ūkininkų Sąjungai vadinamus “draugiškus 
vekselius”. Ūkininkų Sąjunga, būtent, skolindama ūki
ninkams pinigus arba parduodama jiems prekes, reika
laudavo, kad jie pasirašytų draugiškus vekselius sumoje 
2,000 iki 10,000 litų, o retkarčiais ir daugiau. Kurie ne- 
sirašydavo tų vekselių, tie negaudavo paskolų arba kre
dito. Kada ūkininkas savo skolą atmokėdavo, tai Ūki
ninkų Sąjunga negrąžindavo vekselio, bet tik duodavo 
paliudymą, kad vekselis jau apmokėtas, ir tuo skolinin
kai pasitenkindavo.

Pasirodo, kad tie vekseliai nebuvo sunaikinti. Jie 
perėjo į Ūkininkų Sąjungos centralinį bankų, ir bankas 
dabar iš ukininkkų reikalauja, kad jie vekselius apmo
kėtų. Kadangi dauguma ūkininkų neturi pinigų, tai 
jiems grasina turto licitacija. Todėl jie prašo valdžios 
pagelbos.

Valdžios leidžiamas “L. Aidas”, įdėjęs tą sknndą, 
sako:

“Šiandien Lietuvos visuomenės akyse kitados 
/buvusi galingiausia Lietuvos seimo partija — ukį- 
ninkų sąjunga — jau yra mirusi. Ji pirmiausia yra 
mirusi morališkai, nes yra amžinai susikompromi
tavusi. Politiniame gyvenime su ūkininkų sąjungos 
vardu visada bus surištas nešvarių biznių ir sukty
bių atminimas.”
Ir toliaus, apibudindamas tą katalikiškų klerikalų

organizaciją, oficiozas apie ją kalba taip:
“Ūkininkų sąjunga buvo nešvari politiškai eko

nomiška organizacija, už kurios darbus tenka raus
ti ne tik buvusiems ir dar tebešautiems jos nariams, 
bet ir platesnei musų visuomenei.”
Iš tiesų, tai yra labai nešvarus ir gėdą visai Lietu

vai darąs skandalas. Bet kuomet “L. Aidas” bando iš 
jo padaryti išvadų, žeminančių peimą ir parlamentinę 
valdžios sistemą, tai jisai elgiasi visai, vienpusiškai. Ji
sai užtyli tą faktą, kad ta apgavikiška krikščionių Ūki
ninkų Sąjunga prisidėjo prie ivykinimo 1926 m. gruo
džio 17 d. perversmo ir dabartinės tautininkų vyriau- 

f sybės sudarymo.
Kad Ūkininkų Sąjunga yra nešvari organizacija, 

Voldemaras seniai žinojo, o betgi jisai nesidrovėjo pri
imti ją talkon ir per pusę metų laiko dalintis su ja val
džia. Net ir po to, kai tautininkai susipyko su Ūkinin
kų Sąjunga ir ši pasitraukė iš valdžios, jie daug kartų 
kvietė Ūkininkų Sąjungą taikytis ir grįžti valdžion. Ir 
jeigu Ūkininkų Sąjunga butų sutikusi nuolankiai tar
nauti Voldemarui, tai aukščiaus minėtasai skandalas 
niekuomet nebūtų buvęs iškeltas aikštėn!

Dabar patiriame naują, dar įdomesnį faktą iš “ko- 
valdžiai, iki ji prisirengė Ūkininkų Sąjungą numaskuo- 
ti. Bet jeigu Lietuvoje butų buvęs seimas, tai Ūkininkų 
Sąjungos nusidėjimai butų buvę išvilkti į viršų daug 
pirmiau.

Ir kas gali žinot, kokių suktybių šiandie daro patys 
tautininkai, kuomet jų darbų niekas nekontroliuoja?

PAKRIKŠTIJO “SOCIALISTU”

šo. Bostono šv. Juozapo są
jungos organui paskelbus, kad 
Norwoodo Neviackas, kuris pa
teko į kokį ten keblumą su teis
mu, esąs “įžymus socialistų va
das”, tuojaus pakartojo tą. me
lą ir Brooklfno “Laisvė”, nors 
ji žino gerai, kad socialistas Nė- 
viackas jau seniai yra miręs.v

Komunistų komisarai taip nu- 
sišpicavo, kad nesidrovi eiti į 
talką klerikalams ir fašistams, 
šmeiždami socialistus.

VĖL ATMAINA “VIENYBĖS” 
ADMINISTRACIJOJE

Prieš kokį dvejetą mėnesių 
rezignavo Brooklyno “Vieny
bėm” administratorius, p. Danie
lius, ir jo vietą užėmė p. D. 
Klinga iš Scrantopo. Dabar 
Klinga “V-je” praneša, kad “dėl 
tūlų priežasčių aš pasitraukiu 
nuo ‘Vienybės’ vedėjo pareigų 
ėjimo”..

piktins lygiai lietuviai, kaip 
ir amerikiečiai.”
Iš tiesų, atrodo, kad Jenkinso 

pretenzijos yra nieku neparem
tas. Jisai iššaukė telegrama Ba
bravičių iš Chicagos, žadėda
mas surengti jam koncertą. 
Kaip paskui paaiškėjo, kvieti
mo priežastis buvo ta, kad Jen
kinsas buvo pasisamdęs brangią 
svetainę* savo koncertui ir pa
būgo, kad įlys j skylę. Babravi
čius buvo jąm reikalingas, kad 
išgelbėtų jį nuo deficito. Bet 
tas koncertas vistiek ■ nepasise
kė. *

Po to buvo surengta Babra
vičiui ‘dar du koncertai lietuvių 
svetainėse: vienas Montelloje, 
antras So. Bostone. Nors prie 
jų surengimo Jenkinsas nieko 
arba beveik nieko neprisidėjo, 
bet Babravičius atidavė jam 
kone visą likusį nuo jų pelną — 
$200. Dabar Jenkinsas Užsima
nė atimti iš jo da ir pusę pelno 
iš to koncerto, kurį jam suren
gė anglai!.

Ateityje p. Babravičius šito
kiais “prieteliais” daugiau ne- 
beatsidės.

rokuojame visiškai negalimu, 
kad tuojaus po konvencijos 
Mažuma atnaujintų (f rakei j i- 
nę) kovą, kas yra' tiesiog 
priešinga vienbalsiams kon- 

vvencijos nutarimams, atsisa
kant pripažinti Centralinį 
Komitetą, konvencijos išrink
tą. Tokis disciplinos laužymas 
turi tuojaus būt sustabdy
tas.”
Peštynės tarp fosteriečių ir 

iovestoniečių šį kartą kilo tur 
būt daugiausia dėl vadinamos 
“Unijų švietimo Lygos”. Ją yra 
įsteigęs ir joje iki šiol vadova
vo Fosteris. Bet lovestoniečiai 
nori pasiimti ją į savo rankas. 
Tuo tikslu tapo sumanyta šauk
ti “nacionalį darbininkų kong
resą” (apie kurį vakar buvo ra
šyta “Naujienose”) ir sutvert 
naują “nacionalį centrą”. Foste
ris tame naujame centre jau 
nebeturės vadovybės. Matyda
mas, kur dalykai krypsta, jisai 
ir spardosi.

Na, ar ne “sorkinihkai” tie 
komunistai ?

Apdrauda

•? 
visi 
va- 
sta- 
ga-

JENKINSAS REIKALAUJA
BABRAVIČIAUS PINIGŲ

IŠ

ir

Skaitytojų Balsai

Kodėl laiminga ta šeimyna 
Vyramu iš darbo sugryžus, 
linksmai ir smagiai valgo 
karienę, gražiai suėdę prie 
lo. Organizatorius, tik ką
vęs Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje organą “Tėvynę” godžiai 
skaito vėliausius pranešimus,— 
pereitu bertainį tūkstantis nau
jų narių prie organizacijos pri
sirašė; trylika tūkstančių do
lerių išmokėta pašalpų ligoje. 
Organizacija auga, kaip ant 
mielių.

Dabar yra geriausias laikas 
pasirūpintų kad šeimyna butų 
apsaugota, kad butų kuo pasiti
kėti, jeigu ištiktų nelaimė su 
^eimyna duondaviu. Į SLA. pri
imami visi: moterys, vyrai ir 
vaikučiai. Niekas neklausia jų 
kokio jie tikėjimo ar politiškų 
pažvalgų; tartum visi jie yra 
vienos didelės šeimynos vaikai. 
Jei dar nesi tos šeimynos nariu, 
—tai prisidėk prie jos. O jei 
esi—tai kalbink kitus ir dau
gink tos šeimynos narių skai
čių.

Kryžius
9

kurie mokslininkai sako, 
labai

KOMUNISTAI PASKELBĖ BADO STREIKĄ — 
SOVIETŲ RUSIJOJE

Sovietų Rusija tai — “komunistų tėvynė”. Visose 
kitose šalyse jie yra persekiojami, ištremiami ir į kalė
jimus sodinami.

Taip skelbia diena iš dienos mūsiškiai ir kitų tautų 
komunistai. Bet ar tai tiesa? Pasirodo, ne. Visas pasau
lis žino, kad Trockis yra komunistas, ir dagi ne bet koks 
komunistas, bet vienas pačių stambiausiųjų komunizmo 
šulų, kurio rankomis buvo tveriama “komunistų .tėvynė” 
Rusijoje. Bet tam garsiam komunistui sovietų teritori
joje nebėra vietos. Jisai tapo išguitas į užsieni! Suras
kite bent vienų kitų šalį pasaulyje, kuri savo piliečius 
komunistus, gimusius toje šalyje, vytų lauk iš savo že
mės.

Dabar patiirame naujų, dar įdomesnį faktų iš “ko?'

Lietuvis real-estatininkas »• . » n 
dainininkas So. Bostone, p. 
Jenkins, kaip praneša “Kelei
vis”, rengiasi traukti tieson ar
tistą Juozą Babravičių, reika
laudamas iš jo pusės pinigų, 
kuriuos artistas gavo už daina
vimą amerikiečių moterų su
rengtame koncerte. Kaip žino
ma, iš to koncerto p. Babravi
čiui teko $1,800.

Jenkinso advokatas jau para
šęs p. Babravičiui laišką, kad 
puse tos sumos priklausanti 
jam, Jenkinsui.

Savo reikalavimą Jenkinsas 
remia tuo, kad artistas jam ra
šęs laišką, žadėdamas 50% pel
no, jeigu Jenkinsas surengsiąs 
jam koncertą kovo 11 d.

Jokio koncerto tečiaus Jen- 
kinsaš jam tą dieną nerengė — 
tai viena. Antra, pats Jenkirtsas 
atsisakė Babravičiaus pasiūlymą 
priimti. “Keleivis” dėl to ginčo 
daro šitokių pastabų:

“Mums rodos, kad p. Jen
kinsas čia daro didelę klaidą. 
Visų pirma, Miss Dexter ir 
Dr. Tupper rengė tą koncertą 
norėdami musų artistą pa
remti, o ne p. Jenkinsą su
šelpti; antra, jeigu p. Babra
vičius ir žadėjo pusę pelno 
atiduoti, tai p. Jenkinsas sa
vo paties raštu yra jau nuo 
to pelno atsisakęs. Taigi ir 
į teismą nuėjus p. Jenkinsas 
vargiai laimėtų.

“Bet 'čia reikia daugiau 
žiūrėti moralūs pusės, negu 
legalūs. Kokią moralę teisę 
gali turėti prie tų pihigų p. 
Jenkinsas, kuris niekuo prie 
to koncerto nėra prisidėjęs, 
kuomet svetimtaučiai, kurie 
tą koncertą surengė ar visus 
pinigas sukėlė, nepasiėmė sau 
nei nikelio už darbą? Jų Kliu- 
bas net salę paaukavo, kad 
tik daugiau pelno liktų musų 
dainininkui, o dabar p. Jen
kinsas norėtų pupę to pelno 
iš jo atimti! Jeigu Dr. Tupper 
ir Miss Dexter butų žinoję, 
kad p. Babravičius turės pu
sę savo pelno atiduoti p. Jen
kinsui, tai jie vargiai butų tą 
koncertą rengę.

“Pono Jenkinso žygiu pasi-

VĖL KRACHAS PAS AMERI
KOS KOMUNISTES

Amerikinėje kominterno die
cezijoj ej davatkų generolai vėl 
susirove, ir ^vėl Maskvos kardi
nolai turi jas taikyŲ.

Kai “workerių” partija (kuri 
dabar yra persikrikštijusi į 
“komunistų ,partiją”), šio mė
nesio pradžioje atlaikė New 
Yorke konVenciją. ir paskelbė 
“vienbalsiai” priimtas rezoliuci
jas, tai mes tuomet išreiškėme 
nuomonę, jogei frakcijų kova 
pas komunistus nesustos, ne
žiūrint, kad rezoliucijose reika
laujama frakcinių ginčų likvi
davimo ir “vienybės” bei “dis
ciplinos”. Ir matome, kad musų 
išreikštoji nuomonė jau pasi
tvirtino: lovestoniečiai su foste- 
riečiais jau ęaujasi.

Fosterio vadovaujama mažu
ma komunistų partijoje ne tik 
nenori atsižadėt frakcionizmo, 
bet atsisako pripažinti naująjį 
centralinį komitetą, kuris buvo 
'“vienbalsiai” išrinktas konven
cijoje! . ■ , • '

Bandydama užgesinti prasidė
jusį naują gaisrą savo ameriki
nėje sekcijoje, Maskva atsiuntė 
(matyt, Iovestoniečių užsakytą) 
kablegramą, kuri skamba taip:

“Komunistų Internacionalo 
Pildomasis Komitetas aplaikė 
informacijas nuo „ A. J. V. 
Komunistų Partijos naujojo 
Centralinio Komiteto Politi
nio Biuro kas liečia tulus 
bandymus Mažumos dalies, 
nepasitenkinusios konvencijos 
rezultatais, atnaujinti f rakei- 
jinę kovą po konvencijos.

“Prezidiumo < 
linkui konkretiškų 
nužymėtų tose informacijose, 
bus išdėstytas tik ix> atsar
gaus išegzahiinavimo, bet 
Prezidiumas jau dabar mato 
būtiną reikalą priminti vi
siems Partijos nariams apie 
būtiną pareigą ištikrųjų vy
kinti nutarimus uždraudime 
tolimesnės frakcijinės kovos, 
kaip nurodyta Komunistų In
ternacionalo Pildančiojo Ko-‘ 
miteto Atvirame Laiške ir 
nutarime jūsų šeštos Nacio- 
nalės Konvencijos, ir atmesti 
visus bandymus laužyti tą 
uždraudimą.

“Nors mes nežinome re^o- 
tačiaus mesLucijų tekstu,

atsinešimas
J įvykių,

Kai 
kad' kryžius < paeinąs iš 
prasto daikto,— iš tokio, apie 
ką daugelis sarmatijasi ir kal
bėt. Tečiau mums šiuo syk 
neapeina jo, paėjimas; gana ži
not, kad Erodo viešpatavimo 
gadynėj kryžius buvo bausmės 
įnagis, kaip nūn kartuvės, šau
tuvas arba elektros kėdė. Kris
tus buvo ant kryžiaus nužudy
tas, kaip ir kiti to laiko prasi
kaltėliai.

Sunku suprasti, kodėl kryžius 
yra garbinamas? Kaipo nužu
dymo įnagis jis turėtų būt ne
apkenčiamas, nes Kristus pri
kaltas ant jo kentė ir merdėjo. 
Kryžiaus garbinimas ir aukšti
nimas reiškia, kad visi Jėzaus 
sekėjai džiaugiasi Kristaus kan- 
čiom-mirčia. Gar! ii mas' įna
gio, suteikusio kančią ir mirtį 
kaip tik tą, o ne ką kitą, gali 
reikšt.

Jei žmogus imtų garbint na- 
gaikas, kuriomis buvo plaktas, 
kalėjimą, kuriame tūlą laiką ka
lėjo arba šautuvą, kuriuom jo 
mylimas asmuo tapo nukautas, 
tai jį, bė abejo, paskaitytume 
pamišėliu. Bet su Kristaus kan
kinimo įnagiu didžiuma taip 
daro. Tai daugumai pakanka 
manyt, kad Kristus buvo die
vas,—ir viskas. Ir kadangi ku
nigai ir bažnyčia liepia tai gar
bintu tai jie ir daro, ką kunigas 
liepia. Kunigams kryžius, tie
są, sakant, yra gerovės ir že
miško rojaus žeklas, o vargšui 
—skurdo.

žmones dažnai- sako: “Die
vas kryželį leido”,—reiškia var
gą. Kol žmonės gyvens, “kaip 
musų tėvai gyveno”, mąstyda
mi kito, o ne savas durnas, tol 
kryžius bus vieniems laimės ir 
džiugos ženklas, kitiems—skur
do ir nelaimės.

Mat, dauguma žmonių, kaip 
avys: kur viena, ten ir visas 
būrys, kol Kepasi junta klampy-

’ v
( Gali būt, kad musų tėvai ir 

jų tėvai taip gyveno ir garbino 
lietuviams antmestą. vargo ženk
lą—kryžių, bet sekdami toliau, 
rasime, kad musų proseniai ir 
bočiai kryžių nepažino. O jo 
nepažindami buvo garsus ir ga
lingi.

Nereikia manyti, kad lietu
viai kryžiaus troško; o ne, jie 
jo bijoję. Jiems, matomai, pats 
nujautimas sakėį kad kryžius 
su jo nauja tikyba Llietuvai 
yra pavergimo ir skurdo ženk
las. Per tris su viršum šimtus 
metų žiaurus kryžiokai lietu
vius ugnimi, ir kardu krikštijo... 
, Tečiau lietuvių kunigai nebo
ja. Jiems kryžius —rojus ant 
žemės; jie lietuvių suaukotais 
skatikais pastatytai ligoninei 
duoda irgi Kryžiaus vardą... Ne 
lietuvių ligoninė, o Kryžiaus!

—Arimantas.

Nelaimei užėjus
Gera ir ramu ligos nelaimė 

kentėti ir net mirti, kuomet ta
vo šeimyna yra aprūpinta ir ži
nai, kad pasilikusiems— mote
riai ir vaikučiams — nereikės 
kęsti vargo ir skurdo, žinai, 
kad organizacijos ranka bus iš
tiesta tavo šeimynos aprūpini
mui. Bet vargingas padėjimas 
to žmogaus, kurs neturi prie 
dusios nei skatiko ir neturi vil
ties iš niekur jokios pašalpos 
sulaukti. Negana to, kad nėra 
iš ko apmokėti daktarui už prie
žiūrą ir medikališkus patari
mus, bet, pasirgus savaitę kitą, 
nėra kuom šeimynėlei nei duo
nos kąsnio nusipirkti. Apie at
gavimą sveikatos nėra nei kal
bos, lies gydytojo įsakymu ne
galima išpildyti: nėra už ką gy
duolių/pirkti, nei ligoniui tin
kamą maistą suteikti. Baisi 
yra mirtis žmogaus, kuris šeU 
piyną palieka neaprupinęs. CĮal«? 
la, kad musų žmonės yra tiek 
nejautrus. Būdami sveiki, jie 
nesirūpina Kiti net sako: “Et! 
mano tėvas man nieko nepali
ko, tad jr £s neprivalau nieko 
palikti savo vaikams..,.

Taip sako nejautrus žmogus, 
kurį kalbini prirašyti prie SLA’. 
Neišmintingai daro tas žmogus, 
kuris seka blogus kitų darbus. 
Antra gi vertus, gal tokio žmo
gaus tėvas gyveno kitose , ap
linkybėse, ir ištikrųjų negalėjo 
nieko savo vaikams palikti;'ne
sukalbėdamas svetima kalba, 
nenorėjo prisidėti prie svetim
taučių organizacijos.1 Dabar yra 
kas kita—turi progos kad ir šian 
dien prisirašyti prie Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje, žinai, 
kaip nelaimei ištikus šeimynos 
tėvą, visi apgailestauja: yra iš 
ko ir daktaro pagalbos pasi
šaukti ir už ką vaistus nupirkti, 
o tai dėl to, kad šis 'žmogus 
priklauso prie SLA. Tad jeigu 
dar nepriklausai — prisirašyk 
pirmutiniame kuopos susirinki
me—Tolleston’o Vincas.

stojo prie kampo. O man dar 
gerokai eiti, žingsniuoju pama
žu, manydamas, kad visvien 
man teks kito gatvekario lauk
ti. žiuriu, — žmonės dar tebe- . 
lipa‘lauk. Aš tik pasispardžiau 
ir, kai paskutinis pasažierius 
žengė lauk, aš tuo tarpu šmakšt 
į vidų. Durys automatiškai už
sidarė. Priėjau prie kondukto
riaus sumokėti karterį. Buvau 
girdėjęs, jog karteris kainuoja 

.10 centavų. Padaviau konduk
toriui pusę pežo ir laukiu grą
žos. Jis man pasiūlo du bilie
tu. Rodau rankom, jog man 
tik vienas tėra reikalingas. Su
prato. Paduoda man vieną bi
lietą ir 25 ccntavas. Krapštau 
pakaušį ir galvoju, koks čia per 
biesas yra, kad nuo kitų -ima 
tik 10 centavų, o nuo manęs 
25. Prašysiu, kad grąžintų, bet 
jis visvien juk nesupras. Na, 
įkišau tas 25 centavas, kaip če- 
raška poterius, — ką jau bepa
darysi. Važiuoju sau tolyn, žiū
rėdamas, kur pasirodys tas San- 
tiego.

Matau, jog negerai veža, — 
ne ten, kur aš noriu. Išvažia
vo į miesto pakraštį ir įsisuko 
Į .kitą gatvę. Lipčiau lauk, bet 
pipigai juk sumokėti. Tad sė
džiu ir žiuriu, kas čia bus to
liau. Vėl pasirodė miesto pa- ' 
kraštis. Tik ne tas, kuris man 
buvo reikalingas. Aš norėjau 
nuvažiuoti į šiaurinę dalį, o pa
tekau į pietinę, žiuriu, — gat- 
vekaris jau rengiasi grįžti at
gal. , Išlipau. Pradėjau eiti iš 
miesto į laukus. Bet pasirodė, 
jog ne taip lengva iš miesto iš
eiti. Tiesiama naujos gatvės. 
Iš abiejų pusių mašinomis iš
rėžti kanalai, žemė volais su
versta į vidurį. Volais, kaip 
gatvėmis, vaikšto žmonės. O 
tarp kanalų matosi medžiai, 
krūmai ir komai. Visur pilna 
būdų. Niekuomet nemanytum, 
kad tose būdose gyvena žmo
nės. Net šiurpu pasidaro, kai 
pradedi galvoti apie jų skur
dą. O tų vaikų, kaip vabalų, 
— pilni mėšlynai knibžda. To
kie jie menkučiai, sunykę! Ka
dangi jų oda yra tamsi,
nei nežinai, ar jie yra nusipur- 
vinę, ar taip jau visuomet at
rodo.
I Pavaikščiojęs po tą klampy
nę, kur matosi tik skurdas ir 
Vargas didžiausias, pabūgau to
liau beeiti, kad tie murzinieji 
kur nesuniurkytų mane į dum
blą. Pasukau į tą pusę, kur 
gatvekariai eina, ir sugrįžau į 
miestą.

Eidamas namo, užsukau pas 
vieną lietuvių šeimą. Papasa
kojau jai apie savo kelionę ir 
kaip už karferį turėjau sumo< 
keti 25 centivas.

— O pro kurį galą į gatve
karį įlipai? — paklausė manęs. 
Atsakiau, kad pro užkapalinį.

> — Tai oar žmoniškas kon
duktorius buvo, — atsakė lie
tuvis, — kad paėmė tik 15 cen
tavų. Jei kitas butų taip įli
pęs, tai butų turėjęs užsimokė
ti kelioliką kartų daugiau. Ma
tomai, konduktorius pamatė- 
kad jus esate naujokas.
> Supratau klaidą padaręs. 
Meksikoj yra nustatyta tokia 
tvarka, kad lipti į gatvekarį 
reikia per priešakinį gal^, o iš
lipti ■— per užpakalinį. Karte
ris sumokama išlipant, o ne įli
pant. Kas tos taisyklės nesi
laiko, tas turi pifiigišką bausmę 
rpokėti. — Perėjūnas.

tai

Meksikos Miestas
Kaip reikia į gatvekarį lipti.

Kartą sumaniau pasivažinėti 
Meksikos gatvekariu. Jau ilgo
ką laiką buvau išgyvenęs Mek
sikos Mieste, o gatvekarid va
žiuoti nei kartą nepasitaikė. T«i 
gal atsitiko vyriausia dėl to, 
kad negalėjau susikalbėti. O 
važiuoti juk nėra paranku, jei
gu nežinai, kur tave veža.

Bet visvien sumaniau paban
dyti. Daug buvau girdėjęs apie 
Santiego, kur randasi didelės 
kareivinės* ir kalėjimas. Pažį
stami man pasakojo, jog toj 
vietoj esą nemažai nugalabyta 
žymių maištininkų. Pasitaikė 
dažnai matyti gatvekarį su tos 
vietos vardu. Na, manau sau, 
važiuosiu pasižiūrėti, kaip atro
do Santiego.

Sumanyta — padaryta. Iš
ėjau į gatvę. Prabirzgė ir rei
kalingas gatvukaris.) kuris su-
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GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

$1.50
$1.00

15c

Prenumerata metama 
Pusei metu —.........-
Kopija ......................

Klausyk! “Gyveni
mas” beldžiasi į du
ris ! Atidaryk savo 
namų duris, įsileisk 
“Gyvenimą” ir nuola
tos skaityk jį. “Gyve
nime” rasi “Kasdieni
nius Užrašus” ir ki

snius. Tapk “Gyveni-
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PRAKALBOS

Linksmų Velykų

Pažinkite PIRKIT SAU ANGLIS PERSITIKRINIMUI!
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Linksmų Velykų
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Easter Dance
35 W®JW® W® W®JWr® Jw®Hr® J#rtHr®®MJW>JWl Lith. Red Rose Benefit Club of Cicero
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Linksmų Velykų

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
® ■ ^^B^ j^B^ ^^B^ ®^B^® J^B^o ®^^^® J^F^ J^F^ J^F^ ®^B^ f^^9 ^^^9 J^F^ J^^^® J^F^

Tegul Esko nuvalo ir 
pagražina jūsų oda.

$369 
$282 
$261 
$398 
$389 
$196

Dr. A. J. Gussen
1579 Milwaukee Avė.

Dr. W. F. Kalish
1145 Milwaukee Avenue

Musų didelė pirkimo jėga ir aštrus prizui 
rėjimas padaro galimu, kad mes galime pa 
siūlyti musų kostumeriams tik augščiau- 
sios rųšies anglis ir koksą, kokius tik gali 
ma gauti. 1 '

Septintadienyj, Kovo 31 d. 1929 m. 
Salėj 2458 W. 38th prie pat Archer Avė 

Pradžia lygiai nuo 3 vai. po pietų

Lith. Liberty Hali
14th Street and 49th Court

COAL- COKE 
BUILDING MATERIAI?

Didelis Atidarymas
Musų vartotų karų

Popieruoju ir. maliavoj u 
Savo darbą gvarantuoju

Telefonas Hemlock 0653

Dr. S. A. Brenza
4608 South Ashland Avenue

Linkiu visiems savo pacientams, draugams ir 
pažystamiems

Nelaimė lietuvių 
šeimynoj

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

M ALE VOKIT SAVO 
' NAMUS

Linkiu visiems savo pacientams, draugams ir 
pažystamiems

Tarp Chicagos 

Lietuvių

W. F. SEVERĄ CO.

Cedar Rapids, Iowa

Amžinas gyvenimas yra ejline Biblijos tema. Abelnai buvo ma
noma, kad amžinas gyvenimas bus danguje, vienok tas nėra tikras 
supratimas. Kaip tik priešingai, šv. Raštas sako, kad žemė duota 
žmonių šeimynoms gyveninio namais. Dievas neveltui sutvėrė že
me, bet kad įgyventa butų, ir savo laiku tobula žmonija įgyvens ją_. 
Biblija sako, kad tada ten mirties daugiau nebebus, nė verksmo, nė 
skausmų, nė liūdesio nebebus. Ar tamsta įdomauji tais dalykais? 
Ar tamsta nenorėtum būti tarpe tų, kurie džiaugsis amžinu gyve; 
nimu ant žemės? Jei taip, tai tamstoms yra proga ateiti ir užgirsti 
kaip ir kada tas įvyks.

Linkiu visiems savo pacientams, draugams ir 
pažystamiems

Naujienų” ekskur 
sija

Žinote, kad aš jau senai užlai
kau Hardware krautuvę šioje apie- 
linkėje. šidme biznyje turiu ge
riausi patyrimų; patarnausiu jums 
atsakančiai.

Parduodu visokios rųšies male- 
vas/ geriausių išdirbyscių, pigiau
siomis kainomis; kaip tai: White 
wash, calcimine, cold water paint, 
screen paint, lead paint. Taipgi 
stiklus, sieninę popierą, piuklus, 
kirvius ir visokius namams reika
lingus dalykus.

A. POVILONIS
6825 S. Western Avė.

Tel. -Proepect 8816

Kas metai “'Naujienos” ren
gia ekskursijas Lietuvon, ir vi
sada jos būva skaitlingos ir 
visais atžvilgiais pasekmingos.

Keleiviai, važiuodami su 
“'Naujienų” ekskursija, jaučiau
si smagiai, nes žino, kad jų do
kumentai ir abelnai visa kelio
nė yra aprūpinta “Naujienų” 
Laivakorčių Skyriaus patyru
sių vedėjų.

Lietuvos piliečiams, išvažiuo
jantiems iš Amerikos, reikia 
gana daug komplikuotų dalykų 
atlikti. Sakysime, kad ir dėl 
gavimo perimto sugryžimui: 
reikia žinoti kada atvažiavai, 
kokiu laivu ir daug kitų klau
simų, kuriuos keleivis negali 
tinkamai atsakyti, nes yra pa
miršęs. Aii<ba su Income tak
somis : kad gauti apsimokėjimo 
paliudymą, reikia turėti iš darb-

SEVERAS £SKO

Studebaker 
Studebaker 
Studebaker . _
Moon '24 5 Pass. Sedan ...........
Nash 7 Pass. Sedan ...............
Willys Knight ’25 Sedan .......
Hupp Club Sedan ...................

Ir daug kitų
Dykai valstijos laisnis su 
vienu iš minėtų karų. Važinė- 
kit kuriuo nors iš šių karų 5 
dienas ir jeigu nebusite pilnai 
patenkinti, sugrąžinkit jj, o įmo
kėti pinigai bus priskaityti prie 
naujo ar kito vartoto karo.

INDEPENDENCE 
AUTO SALES CO. 
Van Puren 9151-8203-8204' 
3848-50 W. Roosevelt

> Road
Autorizuoti Studebaker 

pardavėjai

davio paliudymą, kiek esi už
dirbęs per 5 metus. Gerai, jei
gu žmogus dirbo pas vieną dar
bdavį. Bet jeigu, aplinkybių 
priverstas, jis kilnojosi iš vie
nos dirbtuvės į kitų ir jų tiek 
perėjo, kad jc)kiii būdu negali 
atminti visų, arba kitos iš jų 
visai nebeegzįisituoja, tai ką 

tuomet žmogus gali daryti be 
patyrusių žmonių pagalbos? 
Važiuojant su “Naujienų” pa
tarnavimu, tokie keblumai len
gvai prašalinami, nes “Naujie
nų” Laivakorčių Skyriaus ve
dėjai dėl kiekvieno klapsimo ži
no kur' kreiptis ir kaip tą vis
ką sutvarkyti. • v

šiemet “Naujienų” pirmuti
nė ekskursija išvažiuos gegu
žės 22 d., laivu George Wash- 
ington su patyrusiu palydovu, 
kuris inokčs padaryti kelionę 
smagia ir linksma.

“Naujienos” parduoda laiva
kortes ir aprūpina visais B*eika- 
linigais dokumentais norinčius 
keliauti ir su kitomis ekškursi- 
joąnis.

Norintys keliauti, ateikite j 
“Naujienas” dėl informacijų — 
be jokio atidėliojimo.

JEIGU jus bandote paslėpti odos ydas milte 
liais ir kosmetikais, jus tik save apgaudi
nėjate, nes kiti vistiek jas aiškiai mato.
Ką jus turite daryti, tai pašalinti šiuos 
negražumus su Severa’s Esko.

\šis pastebėtinas ointmentas sustabdo 
odos įdegimus greitai, kartais su 
pirmu pavartojimu. Jis pažadinant 
odos sveikata padaro odą skaiščią 

® ir minkštą. I

Jeigu oda daro jums nesmagu 
mo, jus visuomet rasite Esko 
pilnai patikimą. Gaukit džia- 
rą iš savo aptiekinįnko 
šiandie ir laikykit jį na- 

k urnose patogiam vartoji-
F mui. Kaip kiti W. F.

Severą vaistai, jie j 
parsiduoda su pini 
gų grąžinimo ga
rantija.

“VAIDYLA”, vienintelis vyrų choras Chicagoje, žada nuste
binti visus chicagiečius Balandžio 10, 1929.

GERB. J. J. SAURIS, vedėjas, yra surengęs gražų programą 
įvairių liaudies dainų ir didesnių veikalų.

Programe taipogi dalyvaus žymi dainininkė ANELĖ SALA- 
VEIČIKIUTĖ ir KAŠTAS SABONIS, užsiregistravęs kaipo vienas 
geriausių Lietuvių baritonų netik Chicagoje, bet ir visoj Amerikoj.

Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti į musų PIRMĄ KONCERTĄ 
ir duoti mums morališką parėmimą.

Šokis po koncerto prie geros muzikos.

kad pasakyti jiems _ ; *22 *>
mažu tose mėlynėse 25c dėžutėse N AT- 

LAWLAX”, sako p. Calvin Smitai, 
žinomas manažeris Ford Truck De-

"Aš išbandžiau daugeli skirtingą vaistą 
per i *„
bet NATUHK'N LAWLAX yra skirtinei. „ 
pastebėtini. Aš kenčiau nuo skilvio pakri
kimo ir kiekviena kart* kai aš k* valgy
davau. likdavau išpustas nuo rasų per dau
geli valandų. Aš buvau taip nervuotaa. kad 
retai naktį ramiai miegodavau ir via ėjau 
prastyn iki buvau priverstas mesti savo dar
bą. Vieną dieną, kai aš sėdėjau palei langą 
Ir galvojau kas su manim pasidarė, aš pa
stebėjau kaimyną, turinti bėdos su savo ka
ru. Aš išėjau, daviau keletą patarimų ir 
už tą gerą darbą aš esu laimingas, sveikas 
žmogus šiandie. Mano kaimynas p. Douglas 
sako: ‘Calvin, ar jus pąbandėt NATUKK’S 
T.AWI.A.X, kuriuos aš rekomendavau aną 
dieną?' Suprantama, aš atsakiau "Ne", nea 
aš buvau bandęs daug vaistų, kurie nesu
teikė man naudos. Jis spyrėsi, kad aš lip
niau i karą ir nuvežė mane i aptieką. kur 
mes gavome 50c dėžutę NATURK’H LAW- 
LAX. Kai aš pirmą kartą pamačiau tą ma
žą mėlyną dėžutę, aš abejojau. Aš maniau, 
kad jie bus kaip ir visi kiti, bet aš noriu 
pasakyti, kad NATLRF.’S LAWLAX apga
vo mane. Jie pilnai atitiko. Jau nuo ant
ros dienos aš pradėjau jaustis visai kitaip. 
Už dešimties dienų aš jaučiaus daug ge
riau, o už trijų savaičių aš eugryžau j dar-

Taip, tamsta, jus turite daug ieškoti, iki 
surasite vaistus, kaip NATV'RK’S LAWLAX, 
Ir kol aš gyvensiu, aš juos girsiu už tą ge
rą. koki Jie man padarė."

KENTĖJO PENKIS 
METUS

METĖ DARBĄ
Atgavo sveikatą ir jėgas 

vartodamas
Nature’s Lawlax

"Aš norėčiau, kad galėčiau pasimatyti su 
kiekvienu sergančiu, vargstančiu ir nusimi
nusiu delei ėmimo stiprių vaistų, kurie nie
ko gero jiems nepadarė; kad pasakyti jiems 
apie tuos stebuklus, kurie juos laukia to- 

mėlynese ‘ *"“
UBE’S LAWLAX", sako 
gerai žinomas manažeris 
partment.• « • ■ ,F*‘
per pastaruosius dvejis 'metus, tęsė p. Smith^

8:15 P. M.
Dalyvaujamo. Biežienė, P. Stogis ir VANAGAITIS 

Po Koncerto—Šokiai. Kviečia RENGĖJAI

i
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TEMOJE:

Ar Amžinas gyvenimas Ant 
Žemės Yra Galimas?

Albertas, 12 
nuėjo j kanalą 
čių. Vaikas nupuolė vandenin 
ir paskendo. '

Kaita žinia apie šią nelaimę 
pasiekė namus, paskendusiojo 
brolis Juozas? 13 metų, pasiga
vo dviratį ir užsėdęs ant jo 
skubinosi pranešti apie nelai
mę savo tetai. Prie 22-ros ir 
Halsted gatvių, jį užgavo ir sun
kiai sužeidė trakas.

Policininkai pranešė ‘motinai 
apie ištikusią jų antrą nelai
mę, kuomet kili dar tebeieško
jo paskendusio, vaiko kūno.

Ir prie visų tų nelaimių, pats 
šeimynos galva, Jonas Ambro- 
zas serga ir guli lovoj jau aš
tuntą savaitę.

Vienas sūnus paskendęs, ki
tas prie mirties, m vyras serga. 
Ir visos nelaimės suvirto ant 
vienos moteriškes galvos.. Tai 
yra našta, kuri kiekvienai mo
tinai gali pasirodyti nepakelia
ma.

Vaikutis prigėrė, kitą sužeidė 
autas, o tėvas serga. :

Adresu 735 \V. 21st PI. gy
vena lietuvių Amlbrozų šeimy
na — vyras, Į>ati ir du sūnus.

Ketvirtadienį vienas sūnų, 
melų bernaitis, 
pažvejoti žuvy-

.2 “BALIUS 
bridgeporto lietuvių POLITIKOS ir PAŠELPOS kliūbo 

Velykų Vakare, Kovo-March 31 d., 1929
Lietuvių Auditorijos Svetainėj 

3133 South Halsted Street
Pradžia 7 vai. vakare

Gerbiama publika ir Kliubo nariai 
skirtumo į šį iškilu 
ką praleisti. Nauji 
mokesties.

50c 
ir Kliubo nariai. Visi esate kviečiami be 

;ą vakarą prie smagios muzikos linksmai lai
dai norintieji įstoti į kliubą bus priimami be 
Kviečia nuoširdžiai visus KOMITETAS.

Sunday Evening, March 31,1929 
at the

TREČIADIENĮ, BAL. (APR.) 3,1929 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 So. HalŠted Street

Vieno iš žymiausių teoretikų -ir vadų Social-Rev. partijos, 
Pirmininko*. Visos Rusijos Steigiamojo Susirinkimo, 

’ temoj:
“Dabartinė Sovietų Rusijos Padėtis ir

. Galima Ateitis”
j ( Lekcija bus

Amalgamated Hali
Kampas Ashland Blvd. ir Van Buren St. 

įžanga 50e ir $1 1 ’
Bilietus iš kalno galima gauti “Naujienose” ir Amalgameitų raštinėj

Kalbės S. Beneckas
ĮŽANGA LIUOSA NĖRA KOLEKTOS
. Rengia ir kviečia T. S. B. S.

duokit, r
(lng«ni ver-

Nedėlioj, Balandžio 7,1929,2 vai. p. p
I • ’
'< bus pirma prakalba

Viktoro Michailovičio Černovo

Pašalinkit Odos Įdegimą Šiuo 
Tikru Budu

g!- i .iš..,;-'.

Visi karai gerame 
stovyje

’23 Spec. Tour. ....
’24 Spec. Sedan ....
’24 Spec. Brougham

Music By Member JOHN F. POCIUS

Entree 7:30 P\M.Tickets 65c Ine. Wardrobe & Rose

l’irmas Pasirodymas

“Vaidyla” Vyry Choro
'Vedėjas p. J. J. SAURIS

Lietuvių Auditorijoj
3133 ‘S. Halsted St.

Seredoj, Balandžio 10,1929
Pradžia lygiai 8 vai. vakare

' .... ..........   -......... ...J
Vi /

•
II—...............    — —■ ---------
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

šeštadienis, Kovo 30, 1929
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M. Levy & Co.w

SPORTAS
Golifninkai žais margučiais.
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PRANEŠIMAI

TUBBY

■<
M 
M

H 
M
H

M 
M

H 
H 
M 
H

M 
H

visus 
j Ų.iU

M. Juozą vito Koncertas, balandžio 
d., 1929 m., Lietuvių Auditorijoj, 

8:15 vai. vak.

Pirmyn Mišrus Choras rengia te
atrą, kocertą ir balių, nedėlioj, ba
landžio 7 d., Spaulding svetainėj, 
prie Spaulding ir North Avė.

Meldžiam mums simpatizuojančių 
draugysčių toj dienoj nieko nereng
ti, kad nepakenktum vieni kitiems.

— Komitetas.
_________ -_________ C____L._2=L4—

Town of Lake.—Gvardija D. L. K. 
Vytauto mėnesinis susirinkimas iš 
priežasties Velykų šventės tapo nu
keltas j pėtnyčios vakarą, Balandžio 
5 dieną, 8tą vai. vak., toj pačioj sve
tainėj. Taigi visi nariai malonėkite 
pribūti, nes daug yra dalykų dėl 
svarstymo. Kviečia Valdybą.

soms
tinka
Lojikportas. Lockporte yra Chi-

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M

M 
M 
M 
M 
M 
M

Specialis bandymo pasiūly
mas 50c. \

Vardas ........ ..................................
Gatvė ....>.....................................
Miestas ..........    v-
Valstija .......... :.................... - ....

WALDO JOYCE
120 S. State St., Chicago
Nepardavinėjami aptiekose.

kontestą skiriami trys 
vietos

’ BILE IŠDIRBYSTĖS
I y ’ .1 .

Radio Pataisymo Aptarnavimas
Patenkinimas Garantuotas

Kainos prieinamos
Sekmadienio ryto aptarnavimas ,

BATERfiS ČARŽINAMOS IR TAISOMOS

F. Doyle
2845 W. 63rd Street

Republic 7386

,or

38 years
25 ounces for 25® 

KC 
BakingPowder 

(double acting) 

USELESS
than of high priced branda 

MILLIONS'Of POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

baigiamas statyti didelis ir gražus lietuvių teatras “ROXEE”, prie Halsted ir 35 gatves, 
Bridgepo'rte

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra. \

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

■’.ryy ■«- ■ ------- ------------
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į ją pagerinimus, apsigyventu
mėte ant jos ir lauktumėte, tai 
uždirbtumėte didelius pinigps iš 
tos priaugančios žemės vertės, 
kuri tikrai bus.

Pasirenkant vietą, visuomet 
j reikia laikytis savo sveiko pro- 
' to, reikia atsidėjus ištirti ir pa
žinti tą vietą, kurią perki. Rei- 

i kia tčmyti, kur link gyvento-
Edvardas Butkus, 3305 So. jaį yra palinkę keltis. Jei perki 

Morgan St., tapo suimtas delei žemę investinimui 
nesusipratimo su 
kompanija, kuriai 
šiandie bus teismas mumcipa- 
liam trobesy prie Halsted ir 47 
Place. —Rep.

ir ateičiai, 
apdraudos taj ištirk vertę ir ypatingai ga- 
jis dirbo, limybę vertės augimui. Jei per-

ki namams įsikurti už miesto 
triukšmo ribų, kas galų galo 
yra išmintingiausia ir dažnai 

j pelningiausia investinimo for
ma, tai žiūrėk, kad toji vieta, 

. kuria tu pasirinkai, tau patiktų*
augantis miestas kaipo gyvenamoji vieta.

čia galima pasakyti, kad vi- 
...J toms sąlygoms labai ata- 

Chicagos priemiestis

Chicago sparčiai

Mes gyvename vienoj spar
čiausia augančių ir svarbiausių 
bend ruorhen i ų pasku ly.

Chicaga, būdama pačioj širdy cagos Nuvedamojo Kanalo var- 
didžiausios ir turtingiausios pa- tai ir už^dvejų-trijų metų, ka- 

i rengiamas didysis vandens 
kelias sujungs Chicagą su 
Meksikos Įlanka, tai Lockporte 
ir jo apielinkėse pramoninis ir 
transportinis judėjimas padidės 
šimteriopai. Jau dabar yra pa
skirta $10,000,000 pastatymui 
4 valktinių laivų ir 45 valčių po 
1000 tonų kiekviena, kurie ve
žios prekes šituo kanalu. O kuo
met tasai kanalas bus galutinai 
sujungtas su lllinojaus ir Missi- 
ssippi upių vagomis, tai laivai 
ir valtys prikrauti visokių pre
kių vaikščios šituo kanalu vie
nas paskui kitą.

Kiekvienas įvykis meh savo 
šešėlį pirma savęs, ir laimingas 
yYa tas žmogus, kuris tuos še
šėlius pamato ir pažįsta. ' .

Lockportas siūlo didelę atei
tį tiems, kurie panorės juomi 
susidomėti. —X.

šaulio šalies, kasdien pritraukia . da 
vis naujus žmones j savo bsn- 
druomenes ir pramones. Chica- 
goj kas metai priauga šimtas 
penkiasdešimt tūkstančių žmo
nių !

šitas priaugantis gyventojų 
skaičius yra paslaptis Chicagos 
greito augimo ir nuolatinio ne
krutamojo turto verčių kilimo. 
Kur žmones perka žemę, stato 
ir savo bendruomenes plečia, 
ten žemės vertė sparčiai kyla. 
Iš visų pasaulio miestų Chica- 
ga užima pirmutinę vietą ne
krutamojo turto verčių kilimo 
spartumu. Kurie pirmutiniai nu
perka, tie padaro pinigus.

Chicaga, kaip pramonės ir 
transportacijos centras, įgyja 
naujos svarbos kaipo šalies 
skraidybos ir oro transportaci
jos centras. Nei vienas mies
tas neatkreipia į save tiek dė
mesio ir susiinterėsavimo kaip 
Chicaga, kaipo nepaprasto au
gimo vieta.

štai delko yra rengiama ja
me Pasaulinė Paroda 1933 me
tais. O su Pasauline Paroda at
eis didžiausis žemes išpardavi
mas, kokį Chicaga kuomet yra 
mačiusi, 
lankys 
nių ir 
žemės, 
vens.

Jus,
Chicagoj, jei nusipirktumėte ge
rai parinktos žemės, įdėtumėte

Per tuos metus ap- 
Chicagą milionai žmo- 

tukstančiai jų nusipirks 
pasistatys triobas ir gy-

kurie dabar gyvenate

Specialiai Velykoms

Mes turime puikiausius siutus Ve
lykoms; naujausios mados ir geriau
siu pavasarinių materiolų. Siutų 
kainos nuo $31 ir daugiau. Viršu
tinių kautų kainos nuo $21 ir dau
giau. x Atsilankykit ir persitik- 

rinkit.
Brighton Park 

Clothiers 
4249 Archer Avė 

Cor. Whipple St.

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto. /

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau
jienas” asmeniškai ar laiš
ku,

. NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Velvet 
Fiat 
Balta 

Maleva
SI.69

Galionas

Lead 100 svaruDutch Boy White 
$11.50

Pure Linseed Oil, galionas 
98a.

Atsineškite savo keną. 
Stiprios 6 pėdų kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis 
4414 Rockwell Street 

Lafayette 4689

NAUJIENOS, Chicago, III

Linkėjimai 
Velykoms SS

SS

SS 
.w

Ss

is

Mes linkime visiems musų kostumeriams 
lietuviams praleisti linksmai ir smagiai 
pavasario šventę — Velykas.

SS 
SS

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 

colių.
Svarui 20 centų

Liniavota svarui 40c

Golfininkai prisimindami tre- 
dicinę Lietuvos Velykų, šven
čių žaismę “margučius,” ren
giasi ir čionais per Velykas pa
žaisti margučiais. Per Velykas, 
tai yra rylo, Liet; Golfo Kliube 
įvyks margučio iškilmes.

Apie pietus prasidės margu
čių daužymo konteslas, vėliau 
ridinėsimo konlestas. Jau yra 

numarginta čiela “kapa” mar
gučių Velykų iškilmei. Kaip 3 
vai. prasidės “Indoor Golf” 
kęntestai. Moterys los par

siems
gražus prizai, kurie ant 
bus įteikti.

Kviečiame dalyvauti 
kliu-bo narius-Tiares ir 
draugus.

-—Iškilmių Komitetas

“Birutė” balandžio 21 d. Eighth 
Street teatre stato operetę “Bailus 
Daktaras”. Vietos rezervuotos. Tad 
pirkite tikietus iš kalno. —Birutė

Visi Naujienų Sputkos nariai ma
lonėkite priduoti savo knygutes dėl 
patikrinimo ne vėliau kovo 30 die
nos. x )

Taipgi užsimokėkite užvilktas mo
kestis, kad nereiktų uždėti bausmes.

Naujienų ‘Spulkos Sekretorius
A. Rypkevičia.

3 
3133 So. Halsted St 
Po koncerto šokiai.

Bilietai galima gauti: 
Naujienose, 
Universal State Bank 
Metropolitan State Bank. 
Lietuvos Knygyne 
W. |J. Stankūno Studijoj v 
Rakštis Aptiekoj 
Dalens Aptiekoj 
M. Kiras ofise 
Sandaroj

ir pas birutiečius.

Tautiškoj Katalikų Bažnyčioj 
Velykų Pamaldos

Didžioje Subatoje mišparai ir pa
mokslas — 7 vai. vakare. Velykose 
kaip 6 vai* ryte Resurekcijos. Šv. 
Mišios ir pamokslas. Vieta: 3509 S. 
Union Avė. Klebonas.

O kaip jums reikės įvesti j savo namą 
apšildymą arba nusipirkti plumbingą, 
malonėkit atsilankyti pas mus.

Plumbing and Heating Supplies
& 22nd and State Streets •SS

Naujienų Ekskursija
Lietuve

REUMATIZMAS
Ar jus, ar kuris iš jūsų draugų kenčiate?

PAGELBA už mažiau, vnegu kainuoja vienas 
daktaro pašaukimas.

TURĖKIT JŲ SAVO NAMUOSE
. W. J. REMEDIES padaro stebuklus

10 dienu gydymas $2.00
WALD0 JOYCE CO.

120 S. State St.
WAI,D0 JOYCE ęo:
Čia siunčiu pinigus už dešim
ties dienų gydimą. Aš manau, 
kad jie yra pastebėtini. Aš la
bai kenčiau nuo lumbago ir 
jaučiuos daug geriau po ban
domojo gydimo. v

MARTIN BOURNE
1680-73rd St., Bropklyn, N. Y.

šiuo pranešame visiems “Naujienų” skaityto
jams ir draugams ir visiems, kurie rengiasi keliau
ti i Lietuvą aplankymui savo giminių ar apsigyven
ti, kad Naujienos tam tikslui rengia ekskursiją 

Gegužio 22 d., 192! f

U. S. Lines Laivu

George Washington
Visi, kurie rengiatės ar manote keliauti Lietu

von ir norite turėti smagią kelionę, kreipkitės tuo- 
jaus į “Naujienas” ir pa veskit mums parūpinti dėl 
jūsų reikalingų kelionei dokumentų. Sekite toles
nius musų pranešimus. ,
Taipgi parduodame laivakortes ir ant visų kitų laivų

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1XXXXXXXXXXXXXXXXXX

GARSINKITES “NAUJIENOSE

No One Wants To be Scared To Death.
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CHICAGOSv

Lietuvės Akušerės

ŽINIOS
Blaivininkas kaltinamas 

dėl snapso
Ir koks blaivininkas! Kon- 

gresmamas iš Chreagos — M. 
A. Michaelson, kurio reziden
cija yra adresu 3022 Palmei

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Jlalsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir \nergi- 
noma Visokiuose reikaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.— - - *

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikaĮais eiti į tas 
krautuves, ( kitfips skelbiasi 
Naujienose.

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija
$5

Lietuviai Gydytojai
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

.Telefonas Boulevard 7820
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect’ 1980
.Valandos 2-4, 6-8, Nedalioj 10-12

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė

PHICAGO. ILL.

Advokatai

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:80 iki 1 vai. 

127 N. Dearborn St. 
Room 928 

Tek Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullmim 5950

CLASSIFIED ADS
Educational

MOKINKIS BARBERYSTfiS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE. 672 W. Madlson

Jis buvo kandidatas sausųjų, 
kandidatas Anti-Saloon lygos. 
Jisai balsavo už Jonesd įstaty
mą, kuris skilia nusikaltu- 
siems blaivybes įstatymui 
$10,000 piniginės bausmes ir 
penkių metų kalėjimą.

Kaltinamas prieš V 
na yra tas, kad sausio 3 d. 1928 
metų jo bagaže, arba siuntiny
je jo vardu užtikta stoty Key 
West, Fla., keletas kvortų vis- 
kčs ir kitokių stiprių gėrimų.

Kitas kaltinimas yra toks, 
kad Michaelson ‘gavęs tuos gė
rimus iš-laivo Northland, at
plaukusio iš Kolbos ir pergabe
nęs juos į Jacksonville- Ir dar, 
kad Michaelson nemokėjęs 
su už importuotą štot’ų.

Išduota varantas suimti 
c ha eiseną Jackson vile.

Kaip užtikta visike? Ji 
siunčiama siuntiniu 
tikru užrašu, kad ndhutų 
kale” peržiūrėti, kas siunčiama. 
Bet visko pradėjo sunktis, o po 
to policininkas jau “užuodė.”

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERE A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

SU

tak-,

Mi

buvo 
tam 

“rei-

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
«

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlal
ky m ui skyrių.

3307 Auburn Avį
CHICAGO, ILL. .

Dr. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metų; ypač sifilio, jau-

Tegul 
jums; 
NfiSE 
reitus 
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio paįrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katų. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIME

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki *1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:80 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Phone Canal 6222

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS^

2201 West 22nd Street •
(Corn. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas 

Lietuviui Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas, Ganai 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Ūniversal Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės Ljįj A š 

valgius
A. A. NORKUS,

I 750 West 
!j 31st St.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedalioj nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted St.

DR. YĄĮTUSH, O

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir bolsamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikia m s vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SL, 

Chicago, 111.
Tel. Victory 1115

,J. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimb, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę, 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Spccialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai.. Nedėlioj 
nuo 10 iki 1? vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

O

-------o-------

Lietuviai Gydytojai/

DR. A. j. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo |6 iki 9 valandai vakare

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas'ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 12 iki 3 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 8 po pietų 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Bruhswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III.

Arti st.

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

4817 Montana Street
N. Ųicero Avė. ir Fullerton 
Telephone Berkshire 4820

Specialybė — moterų ir vai'kų ligos 
Vai.: 9 v. r. iki 12 v., 6 iki 9 v. v. 
Nedėliomis tiktai iki 12 vai. dienos

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Bslsjam uo to jas

2314 W. 23rd PI.
Ckicago, 111.

Patarnauja laidotu 
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2516-2516

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnds sudėjimas, jog
' maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
<la siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak- 

*tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos. z

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

1649 S. Ašhland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenvvood 1752

Rez. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Tel. Brunswick' 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St„ Room 2001 
Tel.Randolph 0331-0382—Vai. nuo 9 

Vakarais
3241 South Halsted Street 

Tel. Victory 0562 
7-9 vai. vak. apart Penecjšlio 

Petnyčios.
-------- o----- —

-6

ir

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla ^dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
_______ Biznio Patarnayiinas_______

Maliavojimas, dekaravimas, 
plasteriavimas. Už pinigus ar ' 
ant išmokėjimo. Abelnas tai
symo darybas apskaitliuojama 
dovanai.
AtoVANCE PLASTERING CO. 
1016 N. Clark St. Lincoln 3897

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, 
pertaisyti katilai ir fumisai, grotos 
—vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wehtworth Avė.

Tel. Victory 9684

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

J.

2 KARti garažas 18x18, pastaty
sime ant jūsų loto, pilnai su cemen
tine asla $285.00 pinigais arba ant 
išmokesnio. Spaulding 5158.

įvair|j|8^Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3201

-------- O--------

AA.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Centrąl 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

“QUA.LITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $56.45 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

Abbott Construction 
Coįripany 

5201 \^est Grand Avė.
Bershire 1321

Financial
Finansai-Paskolos

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 
valandas. Be jokio kornišo.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St, "upstairs” 

Tel. Armitage 1199

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

. OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo JO iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 Vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880
------------- ;—AU-------- 1-----------...... '

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

i p
1724 So. Loomis Street

Kampas! 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare
' Telefonas Canal 1912

Residence Tęl. Fairfax 6852

Ofiso Tel. (Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Ruąas Gydytojas ir Chirurgas 

Ai( \ ’ -

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago
* arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 diena

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
• 1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette

JOHN B. BORDEN
(Jonas BagdŽiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOfcATAS

105 West Adams St., Room 2117 '
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nupo 7-9
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GtJRSKY BROS, 
4319 West 68rd Street 

Phone Republic 7869
.. ------- ------- - -----

ŽELVIS BUILDING CO
General Contractors

Statom naujus ir taisom senus 
namus, porčius, garažus. Prieinama 
prekė visiems. Darbas garantuoja
mas.

J

5y2% ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS.

29 So. La Šalie SL Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman A’ 
Tel. Prospect 3525.

ALBIN Ą. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322 

Gyvenimo vietą 6456 S. Whipple 
Hemlock 4080 

‘ .......
x ’ .<■ r S ‘ \ ’ V

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 
Phone Boulevard 3697 

3315 So. Halsted Street

Stį,

i

CLASSIFIED ADS
< Į llil> . ■ ................... .......... ....

Miscellaneous \

IR

2506 W. 69 St.
PbSspect 9856

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
Rile kada ir bile kur. Dykai apskait- 

avimas. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 5111.

Room 601 
192 N. Clark St

PRIDEK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų mūrinis ga
ražas gatavai užbaigtas $575. Apro- 
kavimas dovanai.

REX CONSTRUCTION CO. 
1608 W. 85th St., Lafayette 7150 
.............-------------------------- -------- .

JOHN F. PAULUS
IR

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders
Statom ndujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą. •
Darom. Pirmus ir Antrus

* Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

Business Service
Biznio Patarnavimas

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materijų. Užganėdi- 
nimas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

Mes paskolinsime jums pinigų
$100 iki $2,000

mažų mėnesinių išmokėjimų.ant
PETRZILEK BROTHERS

1647 West 47th Street
i f

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

Valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
Mes skolinam pinigus ant 1-mo, 
2-ro ir 3-čio, morgičių. Taipgi 
perkam ir parduodam morgi- 

čius.

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau^ 
šių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti į musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St.

Tel. Victory 1266

4034 Archer Avenue 
Phone Lafayette 6719A. L Davidonis, M. D.

4910 So.. Michigan Avė.
Tel. Kenwood 5107 

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare

VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

—j John Smetana, 0. D?Dart ‘Tentad,eni0 lr ketTlrtadienio
^gesnis Už kitų' OPTOMETRISTAS

Patarnavimas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Aye.
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS
4417 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct., Cicero'
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
320J Auburn Avė. TeL Blvd.

- Simpatiškas
“Mandagus ■

Geresnis ir Pi-1 DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

3201Į

j Ekspertas tyrimo okiu ir pritaikymo 
akiniu

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kainp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
i ValariUos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

■t

1800 So. Ashland Avei
i

VALANDOS)
Nuo 2 iki 4:81 ir nuo . 7 iki 10

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet
Telefonas Ganai 0464

KONTRAKTORIUS

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
uuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. HERZMAN
\ —IŠ RUSIJOS —
Gerai lietuviams žinomas per 26 

metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ii 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Educational
PAGERINK SAVO ANGLIŠKA KALBĄ. Pa
tobulink buvo i&kalbuina. ISsimoklnk gra
žiai rašyti ir kalbSti angliškai teisingai; per 
3 arba A įnėnoslus galėsite vartoti kaip sa
vo kalba. 'Jokiu bildu galčsitc pagerinti sa
vo būvi. Del vyrų ir moterų prfvatiškos vąJ 
landos, kinta kas nori dienemts ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH, 
21 E. Van Buton St.. 4 lubos. Valandos 
nuo 0 iki U-tos. Užsira&ykit dabar 1

Konkryto ir bloksų funda
mentus. Kasu beizmentus ir 
kas priklauso prie namo, neski
riant' kokioje dalyje miesto.

Darbas garantuotas.

S. MARKŪNAS
4600 So. Wood Street

Tel. Virginia 0117

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BŲDAVOJIMO DRAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimu

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd Place 
Phone RooseVelt 8887

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

1618 West 18th Street
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankowski. ižd.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrab^msĮ
Vainikai

3316 S. Halsted Tel. Boulevard 7314 nu<> 2 iki 4 7*iki o p. m.
Nedėlioj uuo 10 iki 12 A. M.

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,.
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:

*

Advokatai

K. KŪGIS
' ADVOKATAS ? '

MIESTO OFISAS >-.*
127 N. Dearborn St., Room 1111

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street ' A.

Tel. Boulevard 1810
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 

vakarų, išskyrus kentvergų 
Nedėliomis n’23 9 iki 12 £yto

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos naują 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite j įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvį Žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę. *

Amerikos Lietuvių : ' 
■ ' 1 ■ Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 Sp. lląlsted St., ‘ Chicago, 111.

Ar Nori Būti Biznyje?
PINIGU VISAI NEKEIKIA

Nereikia Experience
•

Tamsta nelauk ilgai, nes dabar 
yra progą atdara. Pašauk mane ar
ba ateik ypatiškai, o aš tamstai pa
aiškinsiu ir tamsta į trumpų laikų 
busi business man (ar lady) ir bu- 
ki"Jndcpendent, nes nėra limit j M- 

biznį. Uždarbis nuo $5U00-$100b0 
ar'daugiau j metus, Ui mažiausia, 
jei tamsta nors kiek turi business 
idetts. < 1

J. J. STANKUS 
134 N. LaSalle St. 
Sauk — Phone State 5018 

Nuo 10 A. M. iki 5 P. M.

Paskolos suteikiama 
į viena dięną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

BNTERNATOONAL
INVESTMENT

<, CORPORATION
Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
* Tel. Lafayette 6738-6716 ?
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1) n r b i n i n k ų Reikia , J
Real Estate For Sale

Namai-Žemė Pardavimui
Real Estate For Sale

Namai-Žemė Pardavimui

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kai; 
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos iių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 ii ry
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

RETA PROGA. Chandlėr valiau
sio modelio 4 durų sedanas, paauko
siu už $250, nes man reikia pinigų. 
Karą labai mažai vartojau ir yra 
kaip naujas. Turi 4 ratų stabdžius, 
balloon tairus, karas geriausiame 
stovyje. Kreipkitės nedėlioj bile lai
ku. 2538 N. California Avė., 1-mas 
flatas.

PIEKARNE parsiduoda ar išsi
maino iš priežasties moters ligos, 
dabar randasi ligoninėj, 7147 South 
Westen Avė,

PARDAVIMUI kriaučių šapa Bridge- 
porte, gera vieta, gerai įrengta. Par
duosiu pigiai. 3703 So. Halsted St/'

REIKALINGAS kriaušius, kuris 
turi visus reikalingus įrankius kaip 
siuviniui ir prosinimui. Atsišaukite 
1900 S<>. Union'Avė., Roosevelt 8710.

---------O---------

PRIVERSTAS* esu paaukoti savo 
vėliausio modelio Hudson sedaną, ku
rį vartojau tik keturiuĄ mėnesius ir 
yra kaip naujas. Jis išrodo kaip tą 
dieną kai išėjo iš dirbtuvės.^ Baigtas 
yra gražia mėlina spalva ir nėra jo
kio įbrėžimo^.Turi penkis naujus bal- 
loon tairus. Kiekvienu žvilgsniu yra 
kaip naujas. Reikia pinigų ir paau
kosiu už $275. Karas kainavo man 
$1,950 tik keturi mėnesiai atgal. 
Kreipkitės tik nedėlioj. 2231 North 
Kedzie Avė., 1 apl.

PARDAVIMUI 1 saldainių,’ cigarų 
ir kitokių smulkių dalykų krautu
vė. .225 W. Pershing*Rd. '

PARSIDUODA restauranas, 
ninga vieta. Viršuj restaurano 
Rooming House, arba mainau 
automobilio.

2474 Blue Island Avenue

yra 
ant

Farms For Sale, 
Ūkiai Pardavimui______

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

22 akrai puikios žemės, 6 kam
barių moderniškas farmos namas, 
furnace šiluma ir maudynė, gara- 
žius, daržinė, vištininkas ir kitos 

.triobos. Vaisių .^odnas, \ geras akme
ninis kelias,1 3!6 mylięs į gerą mie
stą, 50 mylios j vakarus nuo Chięa- 
go. Paaukosiu/ už $7,500. Įmokėti 
$2,500, likusius lengvais išmokėji
mais. Nepriimsiu jnain°.

J. H. WAGONER 
424 Main Street ' 

Glfnn Ellyn, Phone 25 

Exchange—Mainai

LABAI pigiai pardavimui puiki 
rezidencija ir puikioj vietoj, lotas 
37MiX125» na,nas 3 ruimų, viskas 
atnaujinta ,po naujai madai, gara
žas dėl 2 Karų, namas medinis ant 
cemėntinio skiepo; garu apšildomas. 
Parduosiu pigiai arba { mainysiu 
ant mažos ūkės znepėrtoli‘ nuo Chi- 
cągos, Atsišaukit nuo 6 vąl. vaka
re, 3633 W. 61 Place. Ar telefonuo- 
•kit Republic 8090. Savininkas.

Radios

BARBER Shop, 3 balti krėslai, 
pirmos rūšies. Priežastis — kitas 
biznis. Parduos pigiai. 1624 W. 
Nortli Avė.

MAINYSIU savo biznį, na
melį 2 ar 3 flatų, ant farmos, 
loto, biznio ar kitokios nuosa
vybės.

MES elektrizuojame jūsų batte- 
rių, radio setų, pigiai, vienus metus 
garantuojame. Kodėl turi išleisti ant 
batterių? — Radio aptarnavimas $2.

CLAREVVAY RADIO 
LABORATORIES

Broadvvay Buck. '39703933

Kad
1 battery 

REIKALINGAS lietuviškai kalban- trikhiio 
tis pardavėjas dirbti dalį laiko. Pro
ga pasidaryti tikrus pinigus parda
vinėjant automobilius. Pamatykil 
M r. Fadden, 2313 S. Michigan Avė.

---------O---------

KAM TROTYTI PINIGAI 
jus galit permainyti 
setą ant moderniško 
Radio Crosley Show 
įrengto $95.00 su A.pilnai

Tūbais.
$2.00 į savaite $2.00

FROST RADIO STUDIO
4184 Elston Avė. ImE 0329

savo 
elek-
Box

PARSIDUODA gasoliho stotis ant 
S. E. kampo llltli ir Kedzic Avė.

PARSIDUODA pigiai ice cream, 
kendžių, cigarų ir cigaretų krautu
vė, sale “Milda” teatro. Biznis,- pel
ningas, senai išdirbtas. 3150 South 
Halsted St., Tel. Victory 3313.

PARSIDUODA pigiai grosernė su 
delicatessen, einu į kitą biznį.

3956 So. Wesčern Avė.

2031 W. 35th St. 
Lafayette 0909

MAINYSIU savo namą j far- 
mą su stAku arba be šlako — 
nepaišau apielinkės. Farme- 
riams poriiitiems namo, gera 
proga, atsišauki te pas: C.’ K. 
Valaitis, 919 W. 35th Street, 
Chicago, III. >

Dideli Bargenai
2 FLATŲ muro namas po 5 kam

barius, karštu vandeniu šildomas, 2 
boileriai, 2 karų muro garažas. Vi
daus įrengimai sulig vėliausios ma
dos. Kaina $15,500.00; įmokėti tik
tai $5,000.00. Randasi 1600 S. 49th 
Ct., Cicero, Ilk

BIZNIAVAS muro namas ir 4 
kambariai prie Joliet kelio, 2 lotai 
šalę, prie kampo. Gera dėl bile ko
kio biznio. Kaina $16,000.00; įmokė
ti $2,500.00, likusius kaip rendą. 
Mainys ant kitokio bizniavo namo.

2 LOTAI netoli Marųuette Parko, 
puikioje vietoje, kaina tik $2,500.00; 
įmokėti tik $1,200.00. Turi būt 
parduoti į /trumpą laiką.

Atsišaukite
V. M. Stulpinas 

3255 So. Halsted St
Tel. Victory 6122.

NAUDOKITĖS proga, štorukas 
18yl8, elektra ir išploteteriotas, 
gera vieta <(el šiaučiaus, kriaučiaus 
arba refrešment štoro. Tokių biz
nių arti nėra, Parduosiu su mažu 
{mokėjimu arba randuosiu nebran
giai. 5521 Įtariem avė. ir Archer 
avė. netoli, ’l ruimų namas ir 2 
gafažai. žemės 104x125. Parduosiu 
nebrangiai, priimsiu morgičius, 
Truktų farma ant gero kelio ir re- 
zortą. Paul Daubaras, 7400 Stewart 
avė.' Radeliffe 4981.

KODĖL RENDĄ MOKI?
Tiktąi $500.00 padarys jums savi

ninku vieno iš daugelio musų augš- 
tos klesos 5 kambarių murinės bun- 
galow. Mėnesiniai mokesčiai $67.00, 
30 minutų iki vidunniesčio. Atva- 
žuok: 4445 So. Homan Avė.,j Tel.
Virginia 2417.' <

iš-

REIKALINGAS vidutinio amžiaus 
darbininkas dirbti ant farmos. Mike 
Yanushaitis, R. 8, Box 10, Valpa- 
raiso, Imi. /

MES esame seniausi * Radio patar
navimo bendrovė Chicagoj. Jeigu 
jus gausite dėl musų 4 darbus, mes 
duosime jums patarnavimą dovanai, 
šauk mus tik dėl radį# patarnavimo 
— Ravėnsvvood 6355. MORRISON 
RADIO SERVICE. ' 1

PARDAVIMUI: gasolino ir barbe- 
cue stotis — namas ir '/2 akro že
mės. Savininkas serga, nupirksi pus
dykiai, ant ,West 79th St. prie Cork 
Avė., Justice Park, III. L. W. Hcn- 
baum.

JŠ priežasties mirties parduosiu 
arba mainysiu gerą grosernę. Ne
praleiskite progos, kurie nori biz
nio. 8349 S. Barine avė. Triangle 
9460.

IŠSIMAINO ANT AUTOMOBILIO

--------- - ----------—r ■■■ -------------------
PARDUOSIU 2 namu ant vieno 

loto — 54x125 vpedų lotas, iš prie
žasties mirties šeimynoje. Parduosiu 
už teisingą pašiulymą ir ant lengvu 
išmokėjimų. Atsišaukite vakarais ar^ 1 e* • «

REIKALINGA ženota pora dirbti 
i Junk Yard. Moteris /-prie sortavimo 
skudurų, o vyras visą darbą ant yar- 
do. Nuolatinis darbas, Turėtų apsi
gyventi Chicago Heights. Kreipkitės 
laišku ar ypatiškai. Mas Gaby, 81 
E. 26th St.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGOS operatorkos prie 
Zigzaginės ir viena adata, elektri- 
kinės mašinos. Pastovus darbas ap
skritu metu, 'šviesios ir švarios 
t u vės.

Kreipkitės
MARVEL MAID GARMENT 

512 So. Wells Street
CO.

REIKALINGA moteris turinti 
patyrimą skirstyti skudurus. Pasto
vus darbas, gera mokestis.

5138 Wentworth Avenue

BEIKALINGA mergina ar moteris 
prie namų darbo ir prie jhažiuko 
lunch ruimio. Su mokestim susitai- 
k sime. Kreipkitės 2016 S. String St. 
Chicago, Galima bus matyti pane- 
dėly iš ryto nuo 9 ryto 
po pietų, taipgi scredoje.

Personai
Asmenų Ieško

20 GERŲ Superhet. Standard iš
dirbinio radio receiving setų net po bučernč 
a-r ----- x Autorizuoti pardavėjai! ..

modelių priimti lota
$5 ir augs. , 
visoj šaly žinomų naujų 
Taipjau radio "aptarnavimas.

DUMKE RADIO CO., 
v 1618 Howard Street, 

Sheldrake 7004

PARDAVIMUI grosernė ir 
geras biznis; galiu 

arba mažą njjmą i
mainus.

828 W. 31st Street

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

BARGENAS Radios — upright ir 
grojikliai pianai, victrolos $5.00. 
SCHWARTZ BROS. STORAGE, 640 
E. 61st St., Midvvay 9733.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, gera vieta 'ir biznis — arba ga
liu priimti ir partnerį į biznį. 4463 
Archer Avė., Tel. Lafayette 3746. (

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVfi
Išdrba aukščiausios njšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jitf netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J.

> Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Westeru 
Avė.. Chicago, Iii. Hemlock 9149.

PARSIDUODA bizniavas namas, 
tinkąs visokiam bizn*uh Dabar yra 
barbernė. Turi būt greit parduotas. 
Išvažiuoju į Lietuvą.

657 W, 18th Street

BU^ERNĖ ir grosernė- vertės 
$3000, parsiduoda už gerinusį pasiū
lymą. Randasi 4510 So. Laflin St. 
Yards 1305.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

A.U savo pažįstamų An- 
ir Ignaco Žilės, /Laižuvos 
Stumbru sodas, Mažeikių 
Malonėsite atsiliepti pats 
žinote praneškite, busiu 
Pirmiau gyveno Water-

tano Žilės 
parapijos, 
apskričio. 
aYba kas 
dėkingas, 
būry, Corn
KAS, 3222 S. Wallace St., Chicago.

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
! Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “sweąterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonias gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijos 38c, 40c 
ir 52c. Galima gauti 'pirkti materijos 
vilnonių skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidarą dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet 

FRANK SELEMONAVIČIUS,
504 W. 33 St., prie Normai, 1 lubos

PARDUODU pigiai 2 kėdžių, bal
ti fikčeriai, barbernė: su 2 kamba
riais, R*aru šildoma. Matykite nuo 8 
iki 12 vai. ryto ir nuo 5 iki 7:30 vak. 
2917 W. 38th St. Priežastį patirsite 
vietoje.

PARSIDUODA delikatessen su 
groserne, geroje vietoje, biznis pel
ningas, parduosiu visai pigiai. 522 
W. 31st St.

KEPTUVE su dideliu pečitim dėl 
parendavimo, su visais įtaisymais 
ir trokais; pigi remia. Atsišaukit 
nuo '2—8 vakare. 3359 Auburn avė.

JONĄ, kuris paskiausia gyve
no ant 33 Pleiso, turi tris vai
kus ir yra našlys, meldžiame 
atsišaukti j Bessie namus, 

1405 S. Morgan St.

GATAVAS dangtis — extra sun
kus $1.00 už rolę, balta maleva $1.50 
galionas. 1620 W. Lake St. ir 2553 
W. Madison St.

PARSIDUODA grosernė, kampin
ius štoras, remia $30. Parduosiu pi
giai, turiu apleisti- miestą. 6024 
Wentworth Ąve. '

GARSUS PIETINĖS , Illinojaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50. Pristatom, GOVALIS—Canal 
2311.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Puikus rezidencijos lotas 75x180 
pėdų, su dideliai^ medžiais ant kal> 
no, arba du biznio lotai 50x175 pė
dų didžio ant Archer Avė. gatveka- 
rių linijos. Pietvakariuose smarkiai 
auganti vieta; ~!‘ 1 1
nedaug vartotą 
rytą \ 
dieną ar vakarais: Utarninke, Ket
verge ir Subatomis iki 8 vai. vakare 

S. P. KAZWELL & CO.
2839 W. 63rd Str. 

Bep. 8899.

priimsiu į mainus, 
automobilių, užda- 

Sedan”. Atsišaukite greitai

ba nedėlioms visą dieną.
3441 Emerald Avenue 

Tel. Yards 2358
----------- (P----------

PARDAVIMUI 2 flatų medinis 
namas 3-jų ir 4 kambarių, garu ap
šildomas. Cemento pamatas, 2 karų 
garažas, lengvus sąlygos.
5 3541 So. Mozabt Street .

i-

Marųuętte Park Mainai
Aš turiu 2 fialų mūrinį, 2 po 4, ua 

kambarius, lotas ,30 pėdų. Uždaryti Į tų. 
porčiai. Rendos $70 i mėn. Straight 
inorgičiai. Mainysiu ant cottage ar

t-

na-
Pir-

Velykų Bargenai
S v. f . •' ' .

4556 SO. ROtKVVELL ST. 
5 flatų naujas kampinis muro 
mas. Viši flatai po 5 kambarius,
mels klesos įrengimai, garu šildomas; 
yra ir nedidelis štoras. Geroj vietoj 
ant Brighton Park. Kaina nebrangi; 
jmokėt kiek kas gali. Parduosiu ar
ba mainysiu ant mažo namo ar lo-

Antras 4 flatų namas po 4 kam-
medinio 2 flatų4biie kur. Bargenas barius, tik-ką budavojamas ant 6645
Z  /Muilini 1 A xrzi Izlzio/voir geras pirkinys.1. Veikite greitai.

C. A. BHACHAM 
2437 W;(<69th’ St.

HemJeiĖr 5863

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pa^dąvimui

Atyda norintiems namą
pirkti mainyti

3 AUGŠTŲ muro narnai, 3 po 6 
ir 3 po 4 kambarius, su augštu 
skiepu. Namas randasi Bi’idgeporto 
kolonijoj tarpe 33-čios ir 34-tos. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant pia- 
žėsnio name.

M. J. Kiras
3335 So. Halsted Sį.
NAUJAS moderniškas 3 augštų 

muro namas, 2 po 5 kambarių pagy
venimais, su augštu anglišku skie
pu. Namas randasi 818 W. 34th PI. 
Kaina tik $10,800; įmokėti! $1,500, 
likusius kaip rendą.....__ , :aip rendą.

* M. J. Rir&s 
3835 So. Halsted St

So. Campbell Avė. Pirmos klesos 
įrengtas, 3 karų garadžius. Kaina 
prieinama.

’ Trečias tai bus pradėtas ‘statyti 
Į 7038 So. Tąlfhan Avė., 2 po 5 kam- 
i barius, vėliąusios mados įrengimai.
Kaina žema. //Io k ’

5028 ARCHER AVENUE
PRIE CRĄWFORD AVĖ. 

štoras, 4’ kambariai užpakaly, 2 
rų garadžius, Kaiha prieinama.

Taipgi mes turime gražių lotų prie 
didelių miškų ir netoli tautiškų ka
pinių, .visai prie Archer Avė. Ten 
rhes galime jums pastatyti namą su 
labai mažu įmokėjimu ir lengvais iš
mokėjimais. . ,

ka-

Taipgi Būdavo jam 
visokios rųšies namus ant kontrak
tų visoj Chicagoj ir kitur. Darome 
pianus, duodame paskolas ir duoda
me teisingus apskaitliaVimus manan
tiems budavoti. Su visais viršminė- 
tais reikalais, kreipkitės pas kon- 
traktorių.

Juozas Vilimas 
4558 S. Washtenaw Av.

Virginia 2054

PAIEŠKAU Jono šlupskio, gana 
senai gyvena Chicagoje. Aš esu sū
nūs Jono ir Skolestikos Pipirų, k? 
tik atkeliavau iš Newark, N. J. Esu 
čiagimis, neturiu pažįstamų nei drau
gų, pertat noriu matyti savo dėde 
Joną Šlupskį, kuris 10 metų atgal 
buvo atvažiavęs i Nevvark. Mano mi
rusios motinos, po tėvais yra pavar 
dė Balziutė. Prašau paties dėdės. 
Šlupskio atsišaukti arba žinanti jo 
adresą > man praneškite, busiu labai 
dėkingas. PRANAS PIPIRAS,* (i 
Knygyną “Lietuvą”), 3210 S. Halsted 
St., Tel. VictcrV 1266.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA kambarys dėl 

vieno arba dviejų vaikinų. 6515 So. 
Talman avė. Tel. Prospect 10210.

XFARMOS — turiu dvi Rhiląnde- 
arba mainyti į bile ką. 80 ir 160 
arbamainyti į bile ką. 80 ir 160 
akrų, gera žemė, prie 10,000 fronto 
ežero. Geros išlygos. Savininkas 
bus 2 savaites Chicagoj. S. Kuril- 
l’a, 3130 W. 42nd St., 1 lubos.

VIENŲ lubų augščio muro namas, 
po 4 kambarių pagyvenimais. Ran-

• vi r n j i t Co Ta   Y. _3 1
dasi 923 W. 34th St. Parduosiu že
ma kaina; įmokėti $500.00, o liku
sius kaip rendą.

M. J. Kirąs
3385 So. Halsted St.

RENDON kambarys, patogus, švie
sus, mažoj šeimynoj, su ar be vąj- 
gio vienai merginai.

Tel. Boulevard 1963

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai -

PRATUsTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.50 ir augš., krėslai 

$2.25 ir augš., lovos $3.00 ir augš., 
virtuvės stalai $4.00 ir augš., Ice 
boxai $10.00 ir augš., karpetai $1.89 
ir augš., linoleum visokio didumo 
pigus—2 kavalkų Parlor setas, ver
tas $125.00, tik $30.00, 3 kavalkų 
Pąrlor setas $18.00. Atsineškite ši
tą skelbimą—tai vertas $5.00.
V1CTOR FIRE PROOF STORAGE 

4809 W. Lake Street

KAMBARYS išsirenduoja vienam 
vaikinui be valgio, moderniškas vi
sais atžvilgiais, prię mažos šeimy
nos. W. Z., 6323 So. Whipple St.

RENDON kambarys 1 vaikinui, 
geroj vietoj: arti 2 karų linijų, Hal
sted ir 31st Str. Kreipkitės 3002 
So. Emerald Avė., 2-ros lubos.

PASIRENDUOJA gražus ruimas 
dėl vieno arba 2-jų vaikinų — apšil
domas, elektra, telefonas ir t.t. 822 
W. 55th St. CHEBATAS.

PARDAVIMUI rakandai dėl 5 
kambarių, sykiu arba dalimis. Sa
vininkas apleidžia miestą. 10 W. 
18 St.

PASIRENDUOJA kambarys, garu 
apšildomas. 731 W. 18th St., 3-čios 
lubos iš užpakalio. Klauskit Dabra- 
volskio. ' .

■

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Automobiles
’28 Hudson Brougham—custom built $795
'27 Chandler coach _$395
’28 5 pasažierių Buiek__________ „ $1195

Essex coupe ------------------   $350
’28 Pontiac Landau sėd., mažai var

totas   _ ».------------ ----- — $595
’28 Essex sėd.. kaip naujas--------$595
'27 Hudson Brouirham. geram stovy $495
'27 Dodge sėd., žvelouru išmuštas .... $325

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7138 So. Halsted St.. Triangle 9330 '

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
čemė, geriausia vieta; turiu apleisti 
miestą, parduosiu pigiai. 5602 So. 
Carpenter St.

TIK $G5 už $107.50 vertės kredi
tas ant naujo Whippet arba Chev-» 
rolet automobilio, Lafayette 0408.

PARDAVIMUI “Moving & Ex- 
pressing” biznis — išdirbtas per 5- 
kis metus. Parduosiu sykiu su na
mu — randasi lietuvių kolonijoje 
Brighton Park. Kainuoja $15,000, 
parduosiu už $10,000, nes esu pri
verstas važiuot į Lietuvą. ROŽAVAS, 
4353 So. Washtenaw Avė., Telefonas 
Virginia 1684.

25 AKERIŲ — Michigane — 4 
mylios į rytus nuo Benton Harbor 
— 2 akeriai vinmedžių — 8 akeriai 
peaches — 3 akeriai višnių — 2 ake
riai obuolių, namas, arkliai padar
gai. Šiltas vanduo, furnisu apšildo
mas — elektros šviesos, visi miesto 
įtaisymai, parduosiu kaipo 1 didelį 
bargeną. E. B. BELDING, 4213 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
Chicagos nuosavybės 120 akerų far- 
ma, nauji budinkai, rugiai ir 
čiai pasėti, gera žemė. Rašyk 
viškai dėl pilnų /informacijų.

ANTON POCEVICZ 
R. 6, Box 30 
Mauston, Wis.

kvie- 
lietu-

80 AKERIŲ FARMA — fferrien 
County, Michigan; 4 mylios į Glen- 
dora, 6 m. į Buchanan, 7 m. į Ber- 
rien Springs, 11 m. į Niles, 18 m. į 
St.' Joe ir Benton Harbor, 20 m. į 
South Bend, Incl., 85 m. į Chicagą. 
10 akerių girios ir ganyklos; 10 ake- 
rių alfalfa; 4 'akeliai nepaprastai 
gerų vynuogių (grapes); sodnas; li
kusi žemė dirbama, labai derlinga, 
užmėžta ir pasaldinta kalkiaisf 6 
kambarių gražus namas, furnisu ap
šildomas; puikus klevo medžiai apie 
namus; erdvi 2 augštų bamė su van
deniu, apačia cemento, viršus Med
žio; vėjinė pumpa; vištininkas diliem 
šimtam vištų; kiaulidė; corn crib; 
pastogės ir kiti budinkai. Visi J»u- 
dinkai apmalavoti ir turi naujus sto
gus; geri keliai visur; du ežerai ma
žiau kaip mylią nuo farmos; tinka 
vasariniam resortui. Didelis barge
nas, lengvos išlygos. Savininkas par
duos arba mainys ąnt namo ar fotų 
Chicagoje. Kreipkitės pas N. C. 
KRUKONIS, 3251 S. Halsted Str., 
Chicago.

Doleriai Tamstos Ieško
Jeigu nori kad Velykos butų link- 

smios, tai šiandieną ątvažįuok, ir ap
žiūrėk šį naują bizniayą namą, di
delis štoras, 5 kambariai viršuj, ga
ru apšildomas, aukštas, cementuotas 
beismentas, garažas' ir kiti bizntški 
įrengimai. Randasi ant 59th St. arti 
Western Avė. Sulig TEISMO Įsaky
mo, šis namas parsiduoda, tik už 
$14,800. Imokėt $2500. Pirmi mor- 
gičiai $10,000, Ištisai per 8 metus. 
Namas vertas nakties laike $19,500. 
Naudokitės proga.

K. J. Macke Co.
Jaučiukas)

> 2436 W. 59th Street
Tel. Prospect 3140

PARSIDUODA pigiai 7 kambarių 
medinė rezidencija, furnasu šildo
ma, cementinis pamatas, 2 karų 
garažas. Gerame stovyje. 2026. W. 
68th Place.

6 flatų mūrinis namas po 6 
kambarius, alsuoki trimuotas, 
garu dildomas. Lotas 371/2xl25 
pėdų. Rendų į metus $3840 ar
ti Halsted ant 55-tos gatvės- 
Namas gerai užlaikytas. Par
duosiu už $23,500. su mažu įmo
koj imu. Priimsiu bungaJow ar
ba lotus į mainus.

S. PA3ZKIFjWIC2, 
6345 So. California Avė.

Tel. Hemlock 4555

REIKALINGA pora getų vyrų, 
kurie turi nuolatinį darbą dirbtu
vėse, o plačiai apsipažinę tarp lie
tuvių. Nereikia apleisti kasdieninio 
darbo, tiktai vakarais po 2 valan
das ir nedėliomis atliekamų laiku 
gali uždirbti nuo $35 iki $100 ir 
daugiau į savaitę. Patyrimo negei
stina; mes išmokinsime. Naujas, 
aukštas ir lengvas amatas. Atsišau
kit greitai’ nuo 5 iki 8 vai. utamin- 
ke, ketverge ir subatos vakarais.

S. P. KAZWELL & CO.
2839 W. 63rd St. x5

PARDAVIMUI bizniavas lotas 
53x125 N. W. kampas 71-mos ir Tal
man. Gali statyti namus, parduo
siu žemiau marketo, kaina tik už 
$236.00 front foot.

Savininkas P. KNOP 
1902 W. 65th Street

ESU savininkas savo biznio namo 
— randasi priė Archer Avė. Namas 
4 gyvenimų ir krautuvė. Mainysiu j 
farmą, lotą arba mąžą namą. Par
duosiu su mažu įmokėjimu — pri
imsiu ,1-nius arba 2-rus morgičius. 
FRANK DANIELS, 5644 S. Keitei 
Avė., TeE Hemlock 8683.

- . .............. .. ..—1 ■.1 r. ■ 1 ............... " -

STUCCO bungalovv, 40 pėdų lo
tas, šoninis įvažiavimas ir garažius. 
Labai gražus ’ darbas. Viskas ąžuolu 
baigta. Elektrikinls refrigerątorius, 
Ugniavietė, knygynas, bufetas, lino
leum virtuvėj ir kamaroj. Bargenąs 
už cash ar $2,500 įmokėti. Savinin^ 
kas 3221 W. <5th PI.

UŽBAIGIANT nejudinamą nuosa
vybę, priimsim geriausį pasiūlymą, 
6 kambarių mūras, 3 kambariai pa
stogėj flatas, už pinigus ar išmokė
jimo. 3602 S. Winchester Avė.

PARDAVIMUI, bizniavas namas 
su 6-šiaią kambariais pagyvenimui; 
.Tinkama bile kokiui bizniui. Arba 
fotą. Randasi ant 47th ir Westem 
Avė. Savininką šaukite Kenwood 
5653. .

-» t -

NEGIRDĖTI MAINAI
IŠSIMAINO bizniavas namas su 

bizniu, namo kaina $8,500. Mainy* 
siu ant nedidelio namo Brighton 
Pance.

IŠSIMAINO 2-jų flatų puikus na
mas, namo' kaina labai žema. Mai
nysiu ant nedidelės fartnos, nepai
sant Valstijos. Farma gali būt su 
staku ar be stako.

IŠSIMAINO 3-jų flatų muro na
rnas, namo kaina $7,500. Mainysiu 
ant grosernės, bučernės arba lotų.

IŠSIMAINO naujas kampinis mu
ro bungalow, baigiamas statyti, su 
$-ių kąru garažu, parduosiu pigiai 
arba priimsiu lotus kaipo pirmą įmo
kė ji mą, arba mainysiu ant 2-jų fla
tų namo. Arba kas turite seną cot
tage, priimsiu kaipo pirmą įmokė- 
jimą. f

Su . viršminėtais reikalais kreipki
tės pas

F.; G. LUCAISi & CO., 
4108 Archer Avė.

, Phone. Lafayette 5107

MES pabiidavosime ant jūsų loto 
6 kamb. bungalov/, šiltu vandeniu 
apšildomą, pleisteriuotas ceilingas 
beisinentCj uždarytais porčiais, jbu- 
davota maudynė — lietaus lašai, 
akmenukų asla maudynėje ir prie
menėje, Venieijos medicinų kabine
tas, kaina $7,400. Mes turime keletą 
jau pahudąvotų dėl apžiūrėjimo.

Ist National Construction Co.,
- 4336 W. 51 st St. 

Virginia 1010.
.,-0--------

■ ’I ■ -------

NAUJI TRYS PLATAI
$1,600 įmokėti. 5 kambarių su 

miegamnis porcinis, 3 karų mūrinis 
ghražąs, elektros refrežiraeija, lie
taus maudynės; 2 f lutai išrenduoti 
po $95 į mėnesį. Geriausis invest- 

pa- 
tik 
bu-

po $95 i mėnesi. Geriausi:........
menlas. Kaina $24,600 arba mes 
bųdavosimę ąnt jūsų loto ką 
norit — bungalovv arba flatų 
dinką.

II. F. PASCHAL & CO. 
3218 Br^n, Mawr avė. 

Keystone 52a4

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

PIRKIT SAVO VASARNAMIO 
NUOSAVYBĘ DABAR

Mes turime dar tokių sąvasčių pa- 
ežeryje. 125x105, $125 — $2.50 įmo
kėti, likusius po $2.00 kas mėnuo. 
Gražus miškai, arti jęero, didelio ke
lio. Taipgi ir mažesni kavalkai toms 
pačioms sąlygoms.

Mr. Shurman
MEĘTON R. FISH & CO. 

4119 Broadway
? Tel. Bittersvveet 6180 ,

GLEN OAKS ACRES
Pasiūlom didžiausią progą Chi
cagoj. Tiesiog ant dviejų dide
lių kelių ir bulvarų, elektra, ga- 
sas ir kiti visi įrengimai — 50 
pėdų lotai, tiktai $2,000, geroms 
sąlygoms. Rašykite arba telefo- 
nuokite

ANT ARCHER AVĖ. pardavimui 
cottage su extra lotu, geroj biznia- 
voj apielinkėj. Greitam pardavimui, 
nebrangiai. Savininkas 2901 W. 38 
Place.

PARDAVIMUI 7 kambarių narna:; 
ant cemento fundamento. Furnisu 
apšildoma. Lengvais išmokėjimais.

3544 So. Mozart Street 
—X------ ----------------------- i------ :-------

Pardavimui arba
Mainymui Namai

NAUJAS mūrinis 6 flatų namas, 
flatai po 4 kambarius, 2 flątai po 
kambarius; įtaisytas phgaį vėliau

sios 
man

4
5

rr-ff

mados. Randasi 7159 So. Tal- 
Ave.

METŲ mūrinis 4 flatų narnąs.8 .-1 .... . ..... . . __
visi po .5 kambarius, 4 karu gara- 
džius, gražus namas, gražiausia vie
ta, Marųuette Manor,, netoli mokyk
lų, karų Unijos ir, didelio parko, vi
si parankumai. Randasi 6616-18 Šo. 
Whipple St.

‘ ■ -
4 FLATŲ mūrinis. namas, visi po 

4 kambarius, 1 karo garadžius, mau- 
dyliės, elektra, visi parankumai, fin
tai' visp jiŽrėnduoti. Randasi Bright
on • Parke. Parduosime pigiai arba 
mąintfsime. 3028 W. 40th St.

2 FLATŲ mūrinis namas po 4 
kambarius,ir beismentas, visi paran
kamai. Randasi 4416 .So. Talman 
Avė.

NAUJAS mūrinis namas, 2 flatu 
po 6 kambarius, karštu vandeniu ap
šildomas, 2 karų garadžius. Lotas 
87x125 pėdų. Gražus namas, graži 
vieta. Randasi 4024 S. Rockvvell St.

BIZNIAVAS mūrinis namas, što
ras ir 3 kambarių flatas ir 4 kam
barių flatas, 2 augščio. Kaina $5,000; 
įmokėti tik $800 ar kad zir mažiau, 
kitus kaip rendą. Randasi 8204 So. 
Wallace St.

3 FLATŲ medinis namas, 1-6 
kambarių flatas, 1-4 kambarių fin
tais, 1-8 kambarių flatas. Maudynės, 
ehęktra. \Kaina $5,100; įmokėti ne
daug, kitus kaip rendą. Paklauskit 
arit -2-ro flato. Namas randasi 1904 
So.' Union -Avė.

MEDINIS 2 flatų namas po 5 
kambarius ir beismentas, namasf ge
ras, graži vieta. Randasi 
Fairfield Avė.

NAUJAS, labai gražus 
bungalow, įtaisytas pagal 
mados. Randasi Brighton

5846 So.

kampinis 
vėliausios 
Parke.

NAUJAS mūrinis bizniavas na
rnąs. 2 štotai, 4 fintai ir 20 ruimų 
pavienių kaip rooming house» Ran
dasi 6144-46 Archer Avė., Argo, III.

PARSIDUODA biznio namas, 
bar randasi kriaučiaus dirbtuvė, 
mas labai geroj vietoj. 31st ir 
Halsted St.

da- 
na- 
So.

Mes šituos namus turime parduo
ti arba išmainyti į trumpą laiką, 
kad ir su nuostoliais, nes dabar pa
vasaris netoli, tai geriausias laikas 
pradėti budavoti. Taipgi jeigu tam
stos neišsirinksite iš musų namų, 
tai mes parūpinsime tamstoms pie
nus ir pabudavosime naujus namus 
kokis tik patiks.

’ i Jokantas Bros.
4138 /Archer Avė

Lafayette 7674

J. H. SCHAEFER & Co 
803 Ridge Avė. 

WilRiette, III. 
Telephone 364

NAMAS HARVEY, ILL.
Bargenas nuo $3500 iki $14,500-^- 

pripažinta, kad tai yra bargenai, 
lengvi išmokėjimai. Priimsime lo
ta kaipo pirmą įmokėjimą. Imk 
Illinois Central trūkį iki 154tos gat
vės, Dirbk ir gyvenk Harvey. Fa
brikai dirba dieną ir naktį. Patele
fonuok. mes sutiksim ant stoties su 
mašina;

C. ,R. CRAIG Jr., 
159th St. and Marshfield Avė.

Tol. Harvey 1130
, - , , r « » < f *

PARDAVIMUI 7 kambarių niuri- 
nė rezidencija, furnace šildoma, 2 
karų garadžius. Miegami uždaryti 
porčiai. Kieto medžio baigta. La
bai puikus, modemiškas namas. 
Nebrangiai, lengvomis išlygomis. 
Agentu nereikia.

5735 So. Ada St. v
/ Tęl. Normai 5220

PARDAVIMUI ar mainymui gra
žiausiu naujas 16 apartmentų bu- 
dinkąs, lašų ir įbudavotos maudy
nės, ant kojų praustynės, arti mo
kyklų ir parko. Puikiausi transpor- 
tacija, elevątoriai ir g^tvekariai. 
Bargenas dėl greito pardavimo. Ma
žai reikia pinigų. 2113 No. Mozart 
St. Armitage 6938.

PARDAVIMUI naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalow. Visai moder
niškas. 30 pėdų lotas; visi gatvės iš
taisymai yra užmokėti. Graži gyve
nimui apielinkė. Arti L C. šapų ir 
Calumet dirbtuvių distrikto. Parduo
siu pigiai. Galėčiau priimti ir mai
ną. Atdaras apžiūrėjimui visą savai
tę ir nedėlioj. Savininkas JAMES 
McKEOWN, 6846 Cornell Avenue, 
Fairfax 0425.

9528 Calumet Avenue

5 KAMB. mūrinė, 30 pėdų 
lotas, cementuota elė ir gatvė. 
Savininkas išdekoruoja. Didelis 
bargenas — $6950. šauk tuo- 
jaus. Sorenson, 3211 W. 63rd 
St. Hemlock 4900.

2 FLATŲ muro namas, 2 fintai 
po 6 kambarius, 1-mas flatas karš
tu vandeniu apšildomas. Randasi 
Brighton Park apielinkėj. Mainysiu 
ant bizniavo namo, kuris tiktų dęh 
bučernės ir grosernės arba bučer- 
nės biznio. 2-ros lubos. J. Penkus, 
4436 So. Cąlifornia Avė.

2 AUKŠTŲ, mūrinis namas, pe
čium šildomas, 2 po 6 kamb. apart- 
mentai su maudynėmis. Lotas 25 y 
125. Kaina $7500, $1,000 įmokėti. 
Randasi ant Union Avė., arti 46th 
St* Puikiausia bargenas.

JOS. W. HOUGH & SONS 
4213 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 6 flatų mūrinis na
mas, “steam heat”, So. East kam
pas 55th ir Loomis gatvių. Rendos 
$375.00 mėnesiui. Kaina $37,000.00.

Tel. Republic 0945.

PARDUODA savininkas, moder
niška naują 2 flatu - 6 ir 6 kam
barių, 3 karų mūrinis garažas, įplau
kos $2,500 į metus. 8344 So. May 
St., Stewart 1581.

PARSIDUODA Stuco bungaloxv 5 
kambarių, furnisu apšildoma, gra
žioj apielinkėj. Parduosiu pigiai. 5821 
So. St. Louis Avė. Galima matyti 
nuo 5 vai. kasdien vakarais, o su- 
batoj ir nedėlioj visą dieną, šiuo 
antrašu: 842 W. 59th St., Telefonas 
Wentworth 9218.
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Įvairios tikybos ir jų 
atsiradimas

šiam rašiniui naudojausi N.(kylu tamsioje liaudyje religin- 
Rubakino ir kitų rašytojų tos .. ._ 
rųšies raštais. s Autorius, i

, ,, ... I Krikščionių tikyba irgi v ra1. įžangos vietoje , . . .. .. .. . /* labai pasikeitusi nuo Kristaus
Tikėjimas yra kiekvieno žmo- laikų, tuomet ji buvo daug 

gaus sąžinės dalykas. Gali žmo- prastesnė. Kristaus mokslas 
gus tikėti, gali netikėti — nie
kas jo negali priversti vienaip 
ar kitaip daryti. Tiesa, vidur
amžiais, viešpataujant religi
niam fanatizmui, buvo daug 
žmonių išžudyta, apšaukiant be
dieviais, eretikais. Bet tie lai
kai jau praėjo, palikdami isto
rijos lapuose juodą dėmę. Da
bar mes gyvename XX amžiaus
šviesoje, ir niekas musų negali tikylios skelbia, kad esąs dar, 
priversti tikėti ar netikėti, nes ir pomirtinis gyvenimas, daug! 
visas kultūringas pasaulis pri-j 
pažįsta asmens, žodžio ir sąži
nės laisvę, nors kaj kur tos lais
vės, deja, ‘dar stengiamasi su
siaurinti.

pa-I 
da

bar yra labai iškraipytas.

3. Tikėjimas j pomirtinį 
gyvenimą.

Visos svarbiausias likylnis 
esmėje viena nuo kitos beveik j 
nesiskiria - visos jos garbina • 
viršgamliškas jėgas, vieno Die
vo, keleto daugelio dievų ar 
dvasių pavidale. Beveik visos

■

ut- 
bu-

su-

LAUantie and Pacific i hute J

Vaizdas Meksikos mieste Juarez tuoj*po mūšio. Tą miestą paėmė sukilėliai.
le resni s už šį. Žemiškas g v ve-  ____ _____ .______________ .... - -    ------------------------ ■  -------— —-■■■  ■ .......— ■ -------------

I n imas esantis t ik lyg jr p.anga1 fcuomet j0 sįe]oj nebūtų vietos, skelbėjai tiksliai nepasako. Bet bulėti. Juk jeigu dabar kas | kūnas prisikelia iš numirusių. 
! '«tą gyvenimą. 'jokiai tikybai. Dabar tikyba pa-■ senovėje žmonių žinota, kur nors tvirtintų, kad dievų busti-: Be to, ir Biblija mokė žmones,

Pomintiriio gyvenimo geru-. tenkina nors dalį žmogaus šie-i esama dangaus ir pragaro. Se- nė yra Olimpo kalnas, o iš ten j kad “tu esi žemės dulkė ir j 
mus ar blogumas priklausąs jOs reikalavimų, o žmogus tiky-inovės graikai manė, kad dievų kelias į dangų, tai visi tik gar 
nuo to, I 
šiame žemiškame gyvenime — ’ ino> 
jeigu gerai,

, veri imas esąs geras, o jei 
gai — blogas.

•Be tikėjimo į pomirtinį 
venimą, žmonės tiki į mirusiųjų j mano, 
vėles ir jų galią. Dar ir dabar 
yra daug tautų, kuriose žmonės 
prašydami ko nors iš vėlių, jas 
apdovanoja. padėdami ant kapų 
valgomų daiktų, nea mano kad Į 

vėlės valgo kaip ir gyvi žmo
nės. Pasak laukinių, mirusių
jų žmonių vėlių visur knibždė
te knibžda. Jos nematomos.

Be tikėjimo i vėlės yra dar . . . . . . - . i •. . / ... . „ _ mis, nes ir negrai tokie pat; ki-likeiimas i siela. Visi žmones, ,.v. . , ., J. , .. . . r , nų vėl savotiškas, indų vėl irnet ir laukiniai, mano, kad; .....

Tačiau ugnis geriau sunaikina 
lavomis, kuri? yra pavojinges
ni žemėje.

Ilgą laiką lovonų deginimas 
negalėjo Imti naudojamas dėl

• technikinių deginimo bildu sto- 
! kos.

Kremacijos pradžią padare 
inžinierius Simens 1872 metais 
s u k c n s t r u k : t a v ęs rege n e4 y v i n j
pečių. 187d m. Drezdene Sak
sonijoje pirmą kartą buvo : 
ilikta kremacija. Lavonas 
vo sudegintas ne liepsnoje, 
kaitintoje oro srovėje.

Taip buvo pirmą kartą
degintas angles Lady Diiks la
vonas. 'I’ačiau ir nauji išradi

mai krematorijoje iš karto ne
galėjo nugalėti dvasiški jos prie- 

jšimimosi ir tamsių minių prie
tarų. Šveicarietis Keller paau- 

|kojo didelę pinigų sumą kre- 
i materijai pąsitadyti Italijoje, ta
čiau lik 1876 Mii. krematoriu
mas buvo past/aly tas Milane. 
1878 m. Vokietijoje Gotoje bu
vo pastatytas antras kremalo- 

“tu esi žemės dulke ir j-'Durnais. ,
žeme eisi ” Musų lai'ka,s kremacija nau-

Frankų’ imperatorius Karo-!'M!imB '1,fveik vis"*K kll1turiš’
Didysis 785, m. išleido:|<,>sc *“'yse- Krematoriumai y- 

I ra Brazilijoje, Argentinoje, 
'Meksikoje, Indijoje, Gili, Suomi
joje kremacia yra įves-ta 1926 
metais. Labiausiai kremacija 

j naudojama Vokietijoje. Berly
ne yra net trys krematoriumai- 
Be to, dar 51 Vokietijos mies
tuose taip pat yra krematoriu
mai. Krematoriumuose bend
rai sudeginama 50 nuošimčių 

j visų luvonų ,o Riti kuriuose Vo- 
1 kieti jos miestuose net ir 75 - 
'80 nuošimčių. Rusijos dvasiš- 
kija ilgai priešinosi kremacijai, 
bet 1920 m. SSSR pradėta de
ginti lavonus Leningrade “l>en- 
„ramaje krematoriume.” Da
bar SSSR turi du kremą tori u 
(Leningrade ir Maskvoje). La
vono sudeginimas Maskvoj kai-

Lavonas de-

t esąs Olimpo kalnas džiai nusijuoktų, arba koks re-
be jokių abejojimų, t,odel, Graikijoj, o iš ten ir kelias Į kordų mėgėjas, sučiupęs oriai-i liūs 

kai dangą. Pragaras gi esąs kažko- vį, į dangų keliautų, arba Į,ediktą, kuriuo grasindamas 
bedugnėje I Olimpo kalną su dievais pasi-Į mirties bausme, uždraudė de- 

“kaip tai 
Krikščio

nims buvo įsakyta laidoti nu- 
inirėlius kapuose prie vienuo

kaip žmogus gyveno |ba pripažįsta be jokio svymvi-l būstinė
..... “"y T, I

i, lai pomirtinis gy-įkad daug lengviau yra, 
žmogus ką nors jaučia, ką nors,! kioje neprieinamoje 
kad ir klaidingai, mano, negu Į ir t. t. ir t. t. 

gy- ! visai nieko nejaučia, nieko ne-

šiame savo rašiny aš nors ir 
trumpai stengsiuos išaiškinti 
tikybų atsiradimo priežastis, ar 
būtinai reikalingos žmonijai ti
kybos ir kuri tikyba, būtent,1 
gali būti žmonijai naudinga.

2. Senosios ir naujosios tikybos
i

Tikybų yra jvairių-įvairiausių. 
Vienos jų turi dešimtis milionų 
sekėju, kitos tik kelis šimtus; 
vienos ,ju gyvuoja kelis tukstan- 

čius metų, o kitos dar tik da-, 
bar atsirado. Daug tautų turi 
savotiškas, viena nuo kitos skir
tingas tikybas, nors nemažai 
yra tautų, kurios išpažįsta vie-j 
na tikybą.

Daugiausia yra tikima į Dic-|
vą ir į sielos nemirtingumą ir žmogus susideda iš dviejų da-! L 2,’.,* / V . ..
jos'gvvenimą anapus grabo, bet i lių medžiaginės, kūno ir dva- likyba yra didelis ir puikus

tikybinių |sinės — sielos. Tik laukinių! kūrinys, kuriame atspindi zmo- 
į i tikėjimas gana savotiškas. Jie(^aus s*eI°s troškimai. Tikybos 
-1 apie sielos buvimą sprendžia išj^ra artimos ir brangios žmo-

žmogus nori ilgai gyventi, o j 
jo gyvenimas toks trumpas1.! 
žmogui labai baisu nežinoti, kas 
bus po mirties. Tikyba t:x }>;ii- 
suma kiek nors sumažina.

Tikybos yra pačių žmonių SU-1 
kurtos, nes kiekviena tauta tiki

kalbėti apie amžiną taiką koks! ginti mirusių lavonus
Ką žmonės išgalvojo gera, tą. nors žurnalistas užkoptų. Juk daro stabmeldžiai.” 

viską paskvrė dangui, o ką blo- tikrai butų šiais laikais Įdomu
— pragarui. išgirsti dievų nuomonė kokiuo

Ir pomirtinis gyvenimas es- nors klausimu!
mėje nesiskiria nuo paprasto že- Tikybų skelbėjai tai supran-

j miško gyvenimo, tik ten, dau- ta ir visokį naivumą 
, g;umos g-iminių tiRC-j imu, esn i šalina, nors ir dabar 
arba labai bloga arba labai ge- daug prietarų yru.

i ra. Gerumas irgi nesiskiria nuo' Tamsesnės kaimo
žemiško, pav.; mahometonai dar ir dabar šventai

lavonų deginimo paprotys be- 
mi-iš tikybų veik išnyksta Europoje ir 

<!«»• labai rusių lavonai nedeginami

yra ir labai keistų 
sektų, kurios tiki į akmenis, 
medžius, į miškus ir net į vėl 
nią, ir juos- garbina.* ' 
“Lietuvos Ūkininke” buvo rašy
ta, kad Kovelio apskr. (Lenki- nesučiuptų jo sielos, t. y. šešė- 
joj) yra ištisi kaimai, kurie > lio! 
garbuia velnią, ir jų religija 
vadinasi: “Velnio garbintojų 
likyba.” Tos tikybinės sektos 
vadas esąs ūkininkas Klimas 
Panliuk, vadinasi “galingiau
sias karalius” ir “vienintelis dan
gaus kariuomenių tarybų v y-1 davo ir 
riausias vadas.” 12 “apaštalų” ginklus ir tt 
lydimas jis vaikščioja po kai-! net jo tarnus ir pačias užmuš
imus ir skelbia naują “velnišką” į davo, kad karalius ir aname pa
tikėjimą. Tos 
jai sakosi esą 
kos šventosios

Bet daugybė smulkių tikybi
nių sektų mums nesvarbu; tos 
sektos atsirado vien tik dėl liau
dies tamsumo ir kvailumo ir jos 
neturi jokių rimtesnių pagrin
dų, jokio mokslo. Bet to nega
lima pasakyti apie kitas rim
tas ir gilias tikybas, turinčias 
milionus išpažintojų. į svar
biąsias tikybas yra sukrauta 
žmonių išmintis, ir visas svar
biąsias tikybas yra įkūrę išmin
čiai, pav., kiniečių tikybą įkūrė 
išminčius Konfucijus; mahome
tonų

veik tukstantf mietų. “Sta<b-j 

meldisj<as” (logduiimo Budas bu-( 
v<> taikomas ti'k “eretikams,’ 
“raganiams,” kuriuos' krikščio
nys degina gyvus. 171X3 metais 

žinoma, tas “balandis” | Poznanėje buvo sudeginta pas-j f 
“ragana,” o 1826 m. Is- 01

ihotei'elės 
tiki, kad

į savotiškus dievus: negrų die- mano, ka(j danguj išrinktieji ge- mirštant žmogui, jo dūšia išle- 
juodas ir storomis uP°-|rįa Vyna ir bučiuoja gražias! kia iš kambario balandžio pavi- 

i»» vir.rvi.ni fnlzi.a Tint • lri_ I * J 1 f

germanai dale!
- gana vikrus ir retas jį pamato! į kutinę 

Jvairųs prietarai ir stebuklai j Ponijoj Valensijoje buvo sude- 
iš tikybų nyksta. Joks nors ir gintas už “bedievybę” filoso- 
naiviausias kunigas dabar nesi- fos Kaetan Ripol. . nm j i 26 rublių

Nežiūrint į energingą dvasi- ga 1—1 valandos,
šikijos priešinimąsi, ypač katali-Į 
kų šalyse, lavonų deginimas vis 
dėlto buvo kartkartėmis naudo
jamas epidemijos metu, po mū
šių karo lauke, po žemės dre- j 
bėjimų sanitarijos sumetimais • 
Buvo ir atskirų tautų lavonų' 
deginimų. 'Taip 1822 m. gar-1

bučiuoja 
mergaites, senovės 
gali visą laiką kariauti ir ne
mirti, indėnai danguje medžio
ja, katalikai meldžiasi ir garbi
na Dievą ir t. t:.1 ir t. t.

Senovės aigiptėnai manė, kad 
geri ir blogi daiktai yra sveria-

Nesenai žmogaus šešėlio ir net bijo eiti ! &aUs siela’ t to> Ka(^ j°s yra mi ir sulig svėrimo rezultatų

ims apginti tikėjimą stebuklų 
ar įvairimų prietarų pagalba.

Gal neužilgo žmonės taip iš- 
tobulės ir tikyba, išmetus iš jos 
visokias pasakas ir prietarus, 
liks rimtu ir tiek pat naudingu 
doros mokslu... —žvagutis.

. Išmin-j 
čiai, vadinami tikybų kūrėjai, 
tas tikybas pagilino,’ padėjo 
joms tvirtesnius pagrindus. Jie 
yra tik jų tikybų aiškintojai ir 
tik iš dalies kūrėjai.

5. Dangus ir pragaras.
Beveik visos tautos 

į gerą ir į blogą (į dangų 
ir pragarą) aname gyvenime. 
Vienos tautos tiki į vieną, kitos 
į daugelį dievų. Vieni dievai esti 
blogi, kiti geri.

Esmėje visas tikėjimas dali
nasi į du priešingumus — gerą 
ir blogą. Tai visai natūralu, 
žmonės gyvendami tarp daugy
bės nesuprantamų gerų'ir blogų 
gamtos reiškinių ir pažindami 
bloga ir gera šiame pasaulyje, 
vaizduotėje mato ir aname (vad. 
pomirtiniame) gyvenime bloga 
ir gera, dangų ir pragarą.

Vienos tikybos (laukinių) 
skelbia, kad ir vėlės pomirtinia
me gyvenime gyvena tik kelis 
arba keliasdešimt metų, pa
skiau numiršta, kitos gi skelbia, 
kad vėle- esanti nemirtinga. 
Laukinių tikėjimas į pomirtinį 
gyvenimą yra gana naivus — 
jie mano, kad vėlė tol gyvena, 
kol mirusį giminės sapnuoja! 
Ar vėlė patenka j dangų ar į 
pragarą, priklauso nuo to; kaip 
žmogus gyveno šiame pasauly
je — gerai ar blogai.

žiloje senovėje žmonės manė, 
kad į dangų eina tik turtinga
sis luomas: karaliai, kunigaikš
čiai, įvairus didžiūnai ir t. t., o 
visų skriaudžiamoji liaudis ir 
pomirtiniame gyvenime patenka 
į pragarą. Dabar tas manymas 
pasikeitė — į dangų patenka 
žmonės už savo gerus, o į pra
garą už blogus darbus. Todėl 
dabar svarbiųjų tikybų pagrin
das — dorybė. Beveik visų tiky
bų skelbėjai sako:

—Nedaryk kitam to, ko ne
nori, kad kitas tau tą darytų.

Dabar mes nežinom, kur yra 
dangus, kur pragaras. Tikybų

y- upės pakrante, kad krokodilas Pa^U žmonių sukurtos.

Iš tikėjimo siela, atsirado ir 
tikėjimas dievais. Nuo neatme
namų laikų žmonės manė, kad 
ir mirusiojo siela turi gyventi 
kaip gyvas žmogus, todėl mirus 
kam nors drauge su juo užkas- 

jo daiktus — kirvius, 
o mirus karaliui,

7 ............’------- --------------------- ------------  •
sektos išpažinto-1 šaulyje gerai galėtų gyventi, 
apšviesti “velniš- 
dvasios.”

Mirusių vėlės, laukinių nuo
mone, gali visur apsigyventi — 
medžiuose, akmenyse ir tt, to
dėl tie daiktai, kuriuose lauki
nių manymu apsigyvena vėlės, 
esą šventi, ir laukiniai juos gar
bina kaipo savotiškus dievus. 
Vėlėmis apsi gyvent i ir joms 
garbinti yra statomos šventyk
los ir įvairus stabai.

Nors čia daugiausia kalbėjo
me apie laukinius, bet juk iš 
laukinių tikybos išsivystė ir šių

Bet kodėl gi atsirado tikėji
mas į pomirtinį gyvenimą, į die- 

arabų pranašas Malio- vtis, į vėles, kas padarė tokią 
metas; krikščionių — Kristus; Įtaką žmonių protui ir jaus-
senoves persų tikybą — išmin
čius Zaroastro ir tt- 
tikybų įkūrimo, žmonės irgi ti
kėjo, bet minėti išminčiai tas 
tikybas pagilino, gal kiek pakei
tė, padėjo joms tvirtesnius pa
grindus ir todėl jie dabar laiko
mi tų tikybų kūrėjais — pra
našais.

žiloje senovėje tikybos bu
vo gana paprastos, bet 
laikui bėgant jos keitėsi ir iš jų 
išsivystė dabarties dideji tiky
bų mokslai. Dabar kai kurios 
tikybos, pav., indų, yra labai 
painios, ir jų apeigos gana kei
stos ir sudėtingos. Be to, in
dai yra žinomi, kaipo didžiausi 
religiniai fanatikai. Kiti sako, 
kad indų tikyba yra gili, rim
ta tikyba, o keistos apeigos 
(dažrjai nepasižymi rimtimu) 
esančios vien tam, kad palai-

inanris, kad jie sukorė tikėjimą?
Pirm tu Pažiūrėsim!

Tikybų atsiradimas

šiokios ar tokios tikybos

4.
Bet dėl ko milionai žmonių 

laikosi
šimtus, tūkstančius metų? Ko
dėl jos neatsisako? Kodėl žmo
nės nebijo net gyvybės už tikė- 
jirhą nustoti? Tai suprasti yra 
labai įdomu ir svarbu.

Tikyba yra ypatingas jaus
mas, kuris negalvoja, bet pri
ima, pripažįsta ką nors, be jo
kių įrodymų.

Žmogaus protas negali visko 
žinoti ir visko suprasti, o neži
nioj gyventi yra be galo sunku. 
Geriau yra į ką nors, kad ir 
klaidingai, bet tikėti, jausti, ne
gu kad visai nieko nežinoti. Jei
gu žmogus tikrai žinotų, kas bu
vo, kas yra, ir kas bus ateity,

tiki

vėlė teisiama. Bet įvairios tau
tos gerumą ir blogumą labai sa
votiškai supranta. Pav., vienas 
laukinis hotentotas užklaustas 
kas gera, kas bloga, atsakė:

—Jeigu aš pavogsiu kito pa
čią — gera; o jei kitas mano — 
bloga.

Bet dabar tokių egoistiškų 
samprotavimų laikosi tik pačios 
lankiausios tautelės, o civilizuo
tos tautos pripažįsta taisyklę: 
“Nedaryk kitam to, ko nenori, 
kad tau darytų!”.

6.. Ar reikalingas tikėjimas
Tikėjimas į pomirtinį gyveni

mą į sielą atsirado iš mistinės 
baimės, iš nežinojimo, kas žmo
gų laukia ateity. Jeigu žmogus, 
kaip minėjome, žinotų tiksliai, 
kas buvo ir kas bus, jo sieloj 
nebūtų vietos jokiam tikėjimui. 
Bet, dabartiniais laikais tikėji
mas žmonijai yra būtinai reika
lingas. Būtinai, norint sulaukti 
geresnės ateities, reikia tikėti. 
Ir reikia tikėti ne kokiems nors 
stebuklams ir stabams, bet švie
sesne ateitim.

Daug kas sako, kad ir dangus 
įr pragaras yra ant žemės, t. y. 
šiame gyvenime. Gryniausia tie
sa!... Reikia stengtis šiame gy
venime pragarą sunaikinti, o 
dangų praplėsti.

žmonija dar nėra pasiekusi 
tokio tobulumo, kad galėtų vi
siškai atsisakyti nuo tikybos, 
bet jau dabar reikia stengtis 
atsisakyti nuo tikybinio fanatiz
mo, o ateičiai kelią pats gyve
nimas parodys.

Vienas tikėjimas 
naudingas —
sesne ateitimi

7. Pabaigai
Laikui bėgant keičiasi visas 

žmonių gyvenimas, keičiasi ir 
tikybos. Tikyba, kaip ir kitkas, 
laikui bėgant tobulėja. Jeigu ji 
netobulėtų, tuomet atsiliktų nuo 
gyvenimo ir galop visiškai iš
nyktų. Tikyba turi būtinai to-

ĮVAIRENYBES
SVARBUS IŠRADIMAS

žmonijai
tai tikėjimas švie-

LAVONU DEGINIMAS
Lavonų deginimas šen o v ė j e, 

Krikščionybė ir lavonų degi
nimas. Kremacijos idėja. 
Dvasiški jos priešin imąsis. 
Pirmas; krematoriumas. Kre
macija musų laikais.

Žiioje senovėje buvo plačiai 
praktikuojamas mirusių ar žu- komas geriausią priemone 
vusių lavonų deginimas ant lau- skirti sielą nuo kūno,” ika<i 
žų, ypač tose šalyse, kur buvo 
daug miškų. Lavonų degini
mas buvo laikomas garbingu 
laidojimo budu. Homeras mini 
iškilmingas didvyrių Paitroklo, 
Hektoro ir Hefkuleso lavonų 
deginimo apeigas. Lavonų de
ginimą smulkiai aprašo Euri- 
pidas ir istorikas Pluiarchas. 
Sudegintų lavonų pelenai bu
vo surenkami ir dedami į auk
sines, sidabrines, farforines ar 
marmuro urnas.

Senovės Romoje daugelio žy
mių vynų ir imperatorių lavo
nai taip pat buvo sudeginti. 
(Cezario, Pompejaus, respubli
kono Bruto, imperatoriaus Ne- 
rono ir kitų). Lavonų degini
mo paprotys buvo išsiplatinęs 
ir senovės germanų tarpe. Vie
name lauke netoli Hanoverio 
buvo rasta daugiau negu 10,- 
000 urnų su sudegintų lavonų 
pelenais. Lavonai deginta ir 
Azijos šalyse. Šis paprotys už
siliko pas japonus ir ligi šiol y- 
ra labai popu barus. Taip 1908 
m. Japonijoje buvo sudeginta 
43 nuošimčiai visų mirusių.

Pirmųjų amžių krikščionys, 
paneigdami yisa, kas buvo 
stabmeldiška, jau nedegino la
vonų, o užkasdavo juos į že
mę. Toks laidojimo būdas ati
tiko krikščionių pažiūroms ir 
mokslui apie tai, kad žmogaus

deginimų. Taip 1822 m. gar-į Vienas Amerikos inžinierius 
sus anglų poetas Bairon sude-! išrado naujos rųšies plytas. Jos 
gino Italijoje ant kiparisų lau- sveria 6 kartus mažiau, negu 
žo paskendusio anglų poeto paprastos plytos. Be to, jos 
Persi Šelli lavoną. nebijo vandens ir net vairių

Rytų Europos tautos taip rukščių veikimo. Sako, kad iš 
pat degino lavonus beveik iki šitokių plytų galėsią pastatyti 
10 šimtmečio. Piliakalniuose : 100—150 aukštų nąmus.

1 randami lavonų deginimo pėd- 
I sakai.

Lavonu deginimas buvo lai-
i“at-' 

šie-'

ŽMOGUS GALI PAVIRSTI 
TIKRU ŽVĖRIM

Lenkijoj nesenai tūlas Jonas 
la” gailėtų lengvomis skristi į Jasinskis prie daugelio žmonių 
dangų. Rytų Europos tautos1 akių prisivijo senukę su senu- 
rupestingai paruošdavo numi-įku ir abudu užkapojo kirviu, 
rėilį “kelionei j dangų,” palik-! Užmuštieji pasirodė-esą jo uoš- 
davo jam ginklą, maistą ir t.t. I ve ir uošvis, čia nesulaikytas, 
Kartais drauge su ponu į “dan-|jis nubėgo pas savo švogerį ir 
gų” turėjo keliauti ir vergai.

Civilizuotos tautos negreit 
grįžo prie lavonų deginimo, nes 
šis laidojimo būdas yra labai 
neestetiškas: deginamieji lavo
nai dvokia. Tačiau jniestams 
augant ir žemei bramgejant už- į LIETUVIS PARDAVĖ SAVO 
kasimas į žemę lavonų darėsi 
vis brangesnis. Be to, perpil
dyti kapai sanitarijos atžvilgiu 
sudarydavo ne 
ypač epidemij ų

Todėl dar 16 
rado moksliškų 
nurodoma, kad 
mas esąs racionali&kiauisias bū
das šalinti laivonus. Jis atatin- 
kąs higienos reikalavimams ir 
tuo pačiu išsprendžiąs žemės 
rklypų kriziį miestuose.

Popiežiaus Aleksandro VII 
gydytojas Naldi, paties popie
žiaus palaimintas, rašė: “Jokiu 
budu lavonų deginimą negali
ma laikyti šlykščių dalyku. Kau
lai ir pelenai gali būti tinka
mai apsaugoti pašventintose 
vietose, kuriose ir dabar lieka 
tik kaulai ir pelenai.” Tarp 
lavonų deginimo ir užkasimo 
į žemę nėra jokio skirtumo.

jį taip pat kirviu užkapojo. Po 
to, parbėgęs namo, šake nudū
rė žmoną ir vienerių metų kū
dikį. Padegęs trobą, pabėgo j 
mišką.

DUKRELĘ

mažų pavojų, 
metu.
šimtmety atsi
rastų, kuriuose 
lavonų degini-

Brazilijoj vienas lietuvis Juo
zas Sakalauskas, turintis žmo
ną ir dvi mergaites, bedirbda
mas Light B-vės darbuose prie 
Santo Amaro susirgo ir atsidū
rė sunkioje padėtyje. Jo šeima 
panorėjo grįžti Lietuvon. Tam 
tikslui atsiekti tėvai Sakalaus
kai pardavė savo feitoriui neg
rui 8 mėn. mergaitę. Už tai 
jiems negras prižadėjo išpirkti 
į Lietuvą laivakoratę ir dar pri
mokėti. Bet gavęs mergaitę 
atsisakė tokią sumą išmokėti ir 
tik retkarčiais duoda po kelio
lika milreisų ir mergaitės grą
žinti nemano.

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



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Kovo 30, 1929

Specialistai”, profesoriai ir 
jil užtarėjai

Ir įsismagino žmogus šarlatanus kraują, ligonis pasveiksta. Lei- 
ginti do, už Šatą imdamas po 20 do-

___________ lerių. Geriau nesidavė, tik pi- 
“Naujienose”, “Keleivyje” ir. rdSai> tai kiek turėjau, visi iš- 

“Tėvynėje” jau ne kartą »teko sibaige. Pagalios, nuėjau pa- 
man rašyti ir visai ryškia lini- v^e^° ligoninėn. čia padarė ope- 
ja atskirti tikruosius specialis- yacihbk*šo į vėžį, 
tus nuo apsimetėlių arba, tie
siog tariant, šarlatanų. Podraug 
teko įrodyti tikrųjų specialistų 
erudicija (mokslumas), sąžinin
gumas ir naudingumas visuo
menei. Antra vertus, teko taip
gi Įrodyti “specialistų”, profe
sorių”, “ekspertų” ir kitokių 
lengvatikius viliojančiais titu
lais apsimetusių šarlatanų igno- 
ranciją ir begalini nesąžiningu
mą. Tai buvo padaryta visai 
bešališkai ir vadovau jauties pil- į 
niausiai konų>etentinga medžią - Į 
ga, būtent, Amerikos Gydytojų 
Draugijos surinktais faktais ir! 
išspausdintais tam tikrose kny-Į 
gose ir brošiūrose. ’ 
gų ir brošiūrų čia pat ant ma-. 
no deskos net 17 guli. Taigi ir 
tenka čia naudotis ne kokiu tai 
sentimentalizmu, bet i____
faktais.

Ir Dr. Montvidas ir aš ne 
kartą esame rašę, kad tikri spe-! 
cialistai, profesoriai ir ekspet-1 
tai laikraščiuose nesiskelbia iv; 
stebuklingais budais ligonius iš
gydyti nežada. Daugiau to. 
Tikrus specialistus esame kaip 
reikiant Įvertinę, ligoniams pas l 
juos eiti patarę, pagalios, iv 
patys gana dažnai ligonius pas! 
juos pasiunčiame. Aišku todėl, 
kad tik blogos valios žmonės ga-j 
Ii mudu įtarti tikrus specialis-! 
tus puolant ir prideramos gar- i 
bes bei nuopelnų j iems nesutei-į 
kiant. Sąžiningi žmones, ypač! 
visuomenės darbuotojai, ku
riems labiausiai rupi žmonių: 
apšvieta ir gerovė, be abejo, su- J 
tiks su mudviejų pareikštomis 
mintimis.

Bet iš kažin kur išdygo žmo
gus, pasivadinęs šalna, kuris ir 
pradėjo Dr. Montvidą ir mane 
kandžioti, kam mudu, girdi, vi
sus specialistus smerkiu, 
čiaus kai i 
liūs, vadinasi 
“profesorius” 
buklingo gydymo “ekspertus

kad prie šito darbo, girdi, ir ki
ti panašiai apserga. Tešla, sako, 
kalta. Liga darėsi aršesnė, man 
labai Įkyrėjo, taigi ir visai rū
pintis pradėjau. Vieną dieną 
dirbdamas jau tikrai tariausi 
namo parėjęs ir pavakarieniavęs 
pas daktarą eisiu. Bet tą pačią 
dieną namo parėjęs radau už 
ad veri jos mažą knygutę užkiš
tą. Ten buvo daktaras su barz
da ir rašė, kaip stebuklingai iš- 
gydąs Veneros ir odos ligas. Ta-

riausi čia tikrą prietelį suradęs. 
Pavakarieniavęs ir nuėjau. Per
žvelgė jis mane nuo galvos ligi 
kojų. Paklausė, kiek uždirbu, 
ar daug pinigų bankoj turiu, ar 
noriu greitai išgyti, ar, pagalios, 
nebijau gyvas suputi, nes, sako, 
“Tu tikrai sifilį turi.” Nusigan
dau ir pradėjau aiškinti, kad 
gal man darbas kenkia, nes čiu- 
ingumio pabrikėj dirbu. Sakau 
jam, kitas darbininkas sake, 

(Tąsa ant pusi. 3)

Pasveikinimas
Peoples Furniture Kompanija

.> geriau sa
kant, Į tą vietą, kur jis buvo, 
radiumo adatas. Vartojo, galų 

1 gale, Rentegeno spindulius.” 
Pakol kas, tai vėžio ligai gy

dyti tikras būdas tik vienas tė
ra—kuo greičiausiai išplauti jį. 
Radiumas ir Rentgeno spindu
liai geriausia pavartoti ten, kur 
jau su peiliu per vėlu. 'Žino
ma, pilnai ligonio neišgydys!, 
bet vis tik jo kūne gyvybę il
giau išlaikysi. Gyduolės paodėn' 
arba ir j kraują trokšti yra la
bai abejotinos vertės. Sąžinin
gas šeimos arba bendras (gene- 
ralus) gydytojas atvirai ligoniui 

, pasakys, kad' -visokios vėžio li- 
Tokių kny-igai ^dyti gyduolės yra visai, 

diskusinės, visai abejotinos, kad 
jas vartojant, dažniausiai vėžys 

į i tik labiau išsiplečia ir, paskui, 
šaltais Jau ne^ *r su peiliu neišpiausi 

viso. O kad bendras gydytojas 
i pilnai žadėtų vaistais vėžį išgy- 
j dyti ir imtų 20 dolerių už “Ša
tus”, tai stačiai negirdėtas daik
tas! Bet yra šimtai tūkstančių 
atsitikimų, kad “vėžio specialis
tai” yra taip padarę.

Taigi matote dabar “vėžio 
specialistų, profesorių ir eksper
tų” evoliucijos motyvą. Tas mo- 

i tyvas, aišku, doleris. Tegu tik 
nustotų doleris savo vertės,* ma- 

’ i tytumėt, kaip greitai visi “vėžio 
specialistai, profesoriai ir eks
pertai” išnyktų.

Yra gana žymių gydytojų bei 
mokslininkų, kurie labai atsida
vę vėžio priežasčių ieško, po
draug ir gyduolių, bet jie laik
raščiuose ar kitur kur “specia- 

| listais”, “profesoriais” ar “eks
pertais” nesitituluoja, vaistais 
vėžį išgydyti nežada ir 20 dole
rių už “Šatą” neima.

am Didžiausia Lietuvių Rakandų ir Muzikos Krautuvnin- 
kai Amerikoje ir Rakandų Išdirbėjai

t,

L

Linkėjimai 
Velykoms

Sveikinu draugus, pažystamus, 
kostumerius ir visus lietuvius ir 
linkiu praleisti linksmai ir sma
giai Velykas, o po Velykų jsigyti 
sau naujų ir patogų namų.

M. J. Kiras

SKALBIMAS BE VIRINIMO

1

Sveikina savo tautiečius Lietuvius su pavasario šventėmis ir 
vėlina geros sveikatos ir visų tų pasisekimų, kurių jus geidžiate 
turėti dėl džiaugsmingo jūsų gyvenimo. Prie progos manome 
yra reikalas priminti, kad Peoples Furniture Kompanijos Krau
tuvė, 1922-32 S. Halsted St., yra keliama į musų naują namą, 
2536-40 W. 63rd St., bet iš tos krautuvės prekių negabensime į 
naują krautuvę. Jas išparduosime ant vietos už labai negirdė
tą žemą kainą. Todėl geistume, kad ir Lietuviai pasinaudotų 
šia proga taip lygiai, kaip ir kitataučiai, kurie lanko nesu
skaitytai ir išpardavimais naudojasi,, nes jie čia randa didžiau
sius bargenus ant rakandų, radio, pianų, kaurų, pečių, ir viso
kių kitokių naudingų namams reikmenų. Ir kaipo faktą gali
me pažymėti, kad dėl daugumo publikos pirkimo turėjome pa
didinti dvigubai pardavėjų skaičių ir prekių išvežiojimoi jėgą, 
kame dabar dirba 5 didžiausi trokai, vos spėjame pristatyti bar
genus musų pirkėjams.

Šis išpardavimas taipgi lygiai tęsiasi ir antroje musų krau
tuvėje, 4177-83 Archer Avė., nes dėl greitesnio išpardavimo esa
me išgabenę didį skaičių prekių j Brighton Parko krautuvę. 
Todėl.labai gausiai apsimokėtų Lietuviams atlankyti šį persi
kėlimo išpardavimą, kuris jau neužilgo baigsis.

Peoples Furniture Co.
1922-32 So. Halsted Street

18-tos Gatvės Kolonija

4177-83 Archer Avenue
Brighton Parke

Aukštas pusamžis vyras. Jis 
Ta- j butų da aukštesnis, jeigu galvą 

mudu tik apsimetė-1 tiesiai laikytų. Bet dabar, ma- 
“specialistus”, į t°ma> bėdų suėstas, “specialis- 

ir visokius ste-l^” iščiulptas, — jau nebeturi 
» “ekspertus”: drąsos galvą aukštyn pakelti, 

arba, visai aiškiai sakant, šarla- Saulutės spinduliai jam jau ne- 
taniTs smerkiame, tai novoms miela. Jis tik į juodžiausią 
nenorams gyvi faktai, tarsi,1 gyvenimo pusę žiuri... Lėtai sė- 
akis bado, kad toks Šalna tik 
šarlatanus ir tegina, nes juk 
tikrų specialistų niekas nepuo
la, taigi—ergo: jii ir ginti ne
reikia.
Specialistų”, “profesorių” ir 

”, tartum, begalinis 
pri v išimas 
gerbiamosios ir ger- 
pasiĮ<al bėgime lygiai 
tikrai jaustumės, jog

visai nuoširdžiai gyvenimo kny
gą skaitome.

biamiej i,

bai nugedusia lupa. Paprašius 
sėdasi ir pradeda liūdną istori
ją.—“Turėjau ant lupos šašiu- 
ką jau perdaug metų. Iš pra
džių maža kiek jo tepaisiau, 
taigi ir pas gydytoją nėjau. Tik 
pradėjus jam miolatai didėti ir 
bjaurėti, susirupinau. Pradėjau 
gydytis, bet negelbėjo. Vienas 
kitas gydytojas patarė išplauti, 
nes, sako, vėžys augąs. Opera
cijos, žinote, bijojau; sakau, gal 
bus randas arba lupą visai su- 
gadys. Kai kurie patarė eiti 
pas “specialistus”, “profeso
rius”, nes, girdi, paprasti dak
tarai,
žio gydymą. Iš sykio pataikiau 
specialistą, kuris mane labai su-1 
ramino, nes įtikino, kad aš vė
žio visai neturįs, tik, sako, šan-! 
keris, tai ir viskas. Prižadėjo 
išgydyti už 200 dolerių. Davė 
Šatus, bet liga nėjo geryn, o vis Į 
blogyn. Mečiau jį. Patarė žmo-1 
nes, kad, sako, reikia eiti su 
tokia liga tik pas vėžio specia
listą. Taigi ir nuėjau, šitas! 
sąkė, kad jau yrą mokslo išras
ti vaistai, kūnuos leidžiant į i

ką gi jie žino apie ve-

dasi ir šitaip pasakoja savo var- 
gus-bėdas: “Atvažiavęs iš seno 
kontro mainose dirbau. Bučiau 
ir dabar tenai tebedirbęs, bet, 
matykis, šlapia mano pleise bu
vo, tai kasdieną permirkdavau, 
supliupdavau, na, ir pradėjo ko
jas skaudėti; musėt, rumatizmą 
gavau. Atvažiavau Chieagon. 
čia susiradau džiabeli čiuingu- 
mio fekterėj. Padirbėjęs kiek, 
pradėjau jausti didelį niežėji
mą, ir odą pučkais nubėrė. Pa
sakojo vienas senas paliokas,'

n

Vyrai ir Moterys
Jus galite būti išgydyti!
Jeigu Juk turite kruti- 

jo sugedimi, skaudulius, 
odos ligas, užsendintas f! 
ar nervų ligas, kokį silp- | 
numą. pūslės, privatines > ~ 
ar šlapimosi Ilgas, atei
kite pas Dr. Rohm liuo
bam pasikalbėjimui apie 
jūsų liga. Jeigu jus tu
rite sifilj. ateikite pas 
Dr. Ross išsigydyti. Pa
liaukite bandę su ne
moksliniai* gydymais. Ne- 
paisimas tankiai priveda prlo aklumo, 
paraližiaus, ar prie sirgimo visų buvo 
amžių. »

Silpni vyrai!
|n M u-Ra/ ir epecialis gydymas su

grąžino tvirtumą ir vyrllkumą tukslan- 
ėiams pacientu. Dr. Ross gydymas bu
vo sėkmingas per virį 30 metų. Ką jo gy
dymas padarė tukstanėiatns kitų, tai pada
rys ir dėl jus. Geriausias gydymas. — 
Žemus kainos. — Ateikite liaudie.

DR. B. M. ROSS
S. Dearborn St.. kampas
Monroe St., Chicago
IŠTIKIMA* bCKCIALlSlAS

Tris dalim t metų iiamo nąuiO. Imkit 
elevątorių iki penkto audito. Priėmimo 
kainbapys vyraują 600, moterims — 508 
kambarys.

Valandos: Kandie to vąl. ryto iki 5 
vai. po pietų. .Nedaliomis 10 vai. iyto 
iki 1 vai po pietų. Panedėliaią. Seredo- 
iuih ir Subątomis uųo 10 vai. ryto tt1 
8 vaiaudm vakaro.
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Skalbimą lengviu darbu
Vartokite z '

LINCO WASH
Skalbimo Skistimą 

Išskalbia visus audeklus baltai ir čystai

BE VIRINIMO
TRINIM0 IR LAZURKAVIM0

Sutaupina drabužius ir laiką
PARSIDUODA JŪSŲ GROSERNĖJE

Reikalinga pardavėjų

LINCO PRODUCTS CO.
Phone Pullman 6201 Chicago,.III.

Specialė Ekskursija
j Vilnių

Jei jus manote šįmet važiuoti į 
Vilnių, prisidekite prie musų eks
kursijos surengtos per šį banką, 
šiai ekskursijai asmeniniai vado
vaus P-nas DeGcrald, Vice-Prezi- 
dentas.
P-nai Sedemka, Jagminas, Rim- 
kiewicz, Žabelio ir Mickiewicz, vi
si lietuviai dirbanti musų batiko
je, suteiks jums reikalingas infor
macijas, jei tik jų paklausite.

Peoples Bank

J

hrj

DIDELIS BANKAS 
ant. kampo

47 St. ir Ashląnd Av. 
Chicago

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoj Amerikoj sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu. i

Sieniniai Kalendoriai
Puikus 12 lapų, dviejų spalvų sieninių kalendorių 

1929 metams pavyzdžiai jau gatavi ir siunčiami biznie
riams ant pareikalavimo.

Kaina $16 už 100
Ant didesnių orderių daug pigiau.

Tai yra gražiausi ir parankiausi dvylikos lapų ka
lendoriai kokie kada nors buvo daromi. Jie tinka kiek
vienuose namuose, kaip lietuvių taip ir kitų tautų. Jie 
bus miegiami ir įvertinami kiekvieno.

Biznieriai, Nepraleiskit Nepa 
matę Šių Kalendorių

Pirm negu orderiuosit kalendorius, pamatykit 
šiuos pavyzdžius ir persitikrinkit jų gražumu ir pigumu.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, Illinois
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“Specialistai”, “pro 
fesoriai” ir jų už

tarėjai

(Tąsa iš pusi. 2)
kad tešla kalta. Jis tik pasijuo
kė iš manęs, kad aš, girdi, pa
kaktinai “dough” turįs ir galįs 
gydytis. — Tada, iš teisybės, 
aš “dough” supratau tik tešlą, 
tai ir mislijau, kad jau tos čiu- 
ingumio tešlos pilnas, tai ir ser
gu. Tik paskui man kiti pasakė, 
kad tas šarlatanas juokėsi iš 
manęs, kad aš pakaktinai pini
gų turiu. — Ir klausia vėl, 
“Kiek pinigų bankoj turi?” — 
sakau, “šešis šimtus”. (‘A-aa, 
tai puiku (fine)”, sako, “aš duo
siu tau Šatus, kurie kaštuoja po 
šimtą dolerių, bet kaip tau, ne
turtingam žmogeliui, tai leisiu 
po 50 dolerių. Užmokėsi man iš 
kalno, nes gali kartais pinigus 
kur pražudyti, tai tada neturėsi 
už ką gydytis. Matai! (See!)” 
Vyras, žinotum, su barzda, di
delėm akim, labai švelnus ir 
meilus, tai ir mislijau, kad žmo
gus, tarsi tėvas, manim čia rū
pinasi. Nuėjau, taigi, kitą die
ną į banką, išsiėmiau visus še
šis šimtus ir nunešiau jam už 
gydymą. Įleido jis man į mus
kulą dvyliką Šatų. Nieko negel
bėjo. Da labiau rūpintis pradė
jau. Juk tai nužertas, — šeši 
šimtai dolerių sutirpo, o aš ser
gu kaip sirgęs. Tada laikraš
čiuose da labiau skelbėsi viso
kie specialistai, o labiausiai odos 
ir slaptų ligų specialistai. Ma
niau, gal šitie teisingesni. O pas 
paprastą daktarą visai nenorė
jau eiti, nes, sakau, jeigu jau 
specialistas nepagydo, duodamas 
už penkiasdešimt dolerių Šatus, 
tai ką gi čia padarys nespecia- 
listas. Taigi nuėjau pas specia
listą į patį vidurmiestj. šitas di
delės barzdos neturėjo, bet tik 
tokią mažiukę. Ir jis gerai iš- 
egzaminavo savo akimis mano 
šiusus ir, apskritai, visą kostiu
mą. Paklausinėjo, kiek uždirbu 
ir ar pinigų turiu už gydymą 
užsimokėti. Pasakiau, kad už
dirbti mažai teuždirbu, bet 
stengsiuos kiek galėdamas už
simokėti. Jis patarė man darbą 
mesti ir pelningesnį pasiieškoti. 
Ant laimės ir pavyko pelninges
nis gauti, šaltai, rimtai ir labai 
įtikinančiai pasakė, kad sifilį 
turiu, o jam išgydyti reikėsią 
dvidešimt Šatų, kuriuos jis ga
lėsiąs duoti kiekvieną po dvide
šimt dolerių. Tariausi gerą žmo
gų sutikęs, nes anasai po pen
kiasdešimt dolerių už Šatą ėmė. 
Gydžiausi. Bet metus tą darbą, 
liga greitai išnyko, žinoma, aš 
maniau, kad šitas didelis odos 
ir slaptų ligų specialistas taip 
greitai pagelbėjo, taigi ir ki
tiem patariau pas jį eiti. Jis 
mane gydė ir gydė net per du 
metu. Ką uždirbdavau, tai ir 
atiduodavau. Paskui, pradėjau 
mislyti, kad jau mano liga tik
rai neišgydoma, kad anksčiau 
ar vėliau tikrai supusiu. Juo 
daugiau taip mislijau, juo la
biau sirgau. Pradėjau eįti į dis- 
pcnsarius, kur man kraują iš- 
egzaminavo ir pasakė, kad aš 
sifilio visai neturiu. O kai pa
pasakojau, kodėl aš pradėjau 
manyti, kad turiu, tai paaiški
no man, kad aš jo niekad netu
rėjau, kad šarlatanai tik pasi
naudoti iš manęs norėjo. Dabar 
ir pats nebetikiu, kad turiu, bet, 
ot, susikrimtęs, nusiminęs, dirb
ti nebegaliu ir gyventi nebeno
riu.”

Baigė žmogus pasakoti ir gi
liai atsiduso.

Tiesa, sifilis yra labai papli
tusi liga, sunkiai gydosi ir kar
tais gydymui visai nepasiduoda. 
Bet pastarieji atsitikimai yra 
labai reti, dažnių dažniausiai si
filį tenka pilnai išgydyti. Sąži
ningas gydytojas, šeimos arba 
bendras gydytojas, jei nepaste
bės pas ligonį ryškaus šankerio 
arba antro laipsnio sifilio išbė
rimo, tai be kraujo tam tikrų 
tyrimų sifilio nė vienam ligo
niui nepripažins. Net ir kraujo 
tyrimais ne visada pasitikės. 
Pavyzdžiui, atėjus iš hborato-

1 rijos raportui, kad ligonio krau
jas rodo tiktai vieną ar du pliu
su, pasiųs ligonio kraują į kitą 
laboratoriją, o jeigu ir vėl tik 
du pliusu ateis, gi ligonis jokių 
kitų sifilio ženklų neturės, tai 
jam pasakys, kad jis sifilio vi
sai neturi ir neprivalo apie tai 
net ir mislyti.

Generalus gydytojas, kuris 
sifilio gydymu užsiima (mat, 
yra gydytojų, kurią lyties ligų 
visai negydo), atliks darbą ir 
tiksliai ir pasekmingai. O jeigu 
kuris ligonis turės didelių kom
plikacijų, tai visados pasiųs jį 
pas kompetentingą ir sąžiningą 
specialistą. Be to, nei bendras 
gydytojas, nei tikras specialis
tas neims už “Šatą” nei 50 nei 
20 dolerių.

Matote dabar, kodėl tiek daug 
“slaptų ligų specialistų” privi
so. Daug yra neapšviestų ir 
engvatikių žmonių, kurie pini

gų vis dėlto nors kelis šimtus 
;uri. Blogos valios bei ištižusios 
sąžinės daktarams tokie tik 
lengvatikiai ir terūpi. Bet kad 
juos išnaudoti, reikia “specialis
tais” arba “profesoriais” apsi
šauki. Reikia, taipgi, juos įti
kinti, kad bendras gydytojas ly
ties ligų nesupranta, gydyti ne
moka — ergo: čia tik specialis
tas gali tinkamai darbą dirbti. 
Už tai šitie “specialistai” skel
biasi laikraščiuose, brošiūrose, 
cirkulioruose, kuriuos išlipdina 
ant tvorų, senų namų, o labiau
siai išeinamose vietose ant sie
nų. O kai jau jie sužvejoja leng
vatikius, tai įkalba jiems sifilį 
ir tada, kada jie jo visai neturi, 
paskui gydo ir gydo iki neišvi- 
lioja iš nelaimingo žmogaus pa
skutinį dolerį, pagalios, bereika
lingai begydydami iščiulpia iš 
to žmogaus sveikatą ir paleidžia 
jį iš savo nagų amžinu kūno ir 
proto elgeta!

Dar gana jauna mergaitė. 
Viena vaikščioti toliau betgi jau 
nebegali, taigi atėjo motinos ve
dina. Be ūpo, be tikslo ir noro 
gyventi, tarsi, kad kokios žiau
raus požeminio gyvenimo galy
bės jos sielą teriotų. Nesimato 
daugiau jos veido ekspresijoje 
ir tų žydrių jaunystės ženklų, 
kuriems prilygti tegali tiktai 
vos pražydę pavasario gėlės. 
Jinai gyvena tiktai kad gyve
na. Tai ir viskas. Kalba už ją 
motina: “Nelaimė pasitaikė; ši
tai mergaitei akį labai užgavo. 
Musų daktaras patarė sužeistą 
akį visai išimti, nes, girdi, jau 
nebepataisoma, o ją laikant, sa
ko, ir sveikoji gesti pradės. Jam 
nepatikėjome. Jis pasiuntė pas 
gerą specialistą, kuris pasako tą 
patį. Vedžiau į dispensarį, ir fe
nais tą patį pasakė. Jau buvo
me besitaria leisti daktarams 
sukoliečytą akį išimti, bet kai
mynas patarė, kad žinąs labai 
didelį akių specialistą, kuris, 
girdi, į jokias operacijas neti
kįs ir visokias akių ligas vais
tais išgydąs. Vežiau, nes toli gy
vena, mergaitę fenais. Pasiža
dėjo išgydyti. Ir tikėjomės, 
kad išgydys, nes žmonių fenais 
—galybės. Sakome, tai vis tik 
pagelbsti, kad tiek daug žmo
nių prieina. Bet nieko , negel
bėjo. Akis vis blogyn ėjo, o 
dabar jau ir su nesužeistąja 
tik biskį teprimato. Kažin, ar 
butų verta dabar akį išimti, ar 
ne?”

Ir laukė moteriškė atsakymo, 
žinoma, teigiamo. Bet atsaky
mas tik vienas tegalėjo būti: 
pervėlu.

Charakteringas šitas atsitiki
mas yra ypatingai tuomi, kad 
“žmonių fenais—galybės”. Ko
dėl ne? Ar nėra galybes leng
vatikių, kuriuos visaip gali min
kyti, tarsi tešlą kokią, žmonių 
mulkinime ir išnaudojime išsi- 
specializavęs šarlatanas?

Vidurinio amžiaus moteriškė. 
Sutukti net ir perdaug sUtukus. 
Bet pastaruoju laiku daug ir 
nustojus. Labai bijosi savo li
gos. žvalgosi, tarsi, kad jos 
liga pavydale šmėklų visą kam
barį pripildžius. Vilties gyven
ti, da ląbi^u pasveikti, joje tik 
kibirkštėlė teblikus. Turi, mat,

ruputurą, taip sakant, patru
kus. Daryta operacija, bet ne
nusisekusi, taigi maža ką tegel- 
bėjo. Kitai operacijai pasiduo
ti anaiptol nesutinka. Gal ir 
gerai daro, nes iš jos naudos 
nebūtų. Kaip ten patyrusi, 
kad New Yorke esą labai dide
lių nuo patrūkimo specialistų. 
Tokie dideli, kad rupturą vais

tais visai išgydą! Taigi užsisa
kiusi vaistų ir diržą. Tie vais
tai praėdę skylę, padarę žaizdą, 
kuri dabar jau keli mėnesiai 
kaip neužgyja. Turėjusi daug 
daktarų. Kaikurie iš jų net ir 
vėžį pripažinę. Gal “vėžio spe
cialistai”.

Pas tuos “didelius specialis
tus” gydžiusių ligonių jau nebe

vienas teko man gauti. Jie nau
dojasi sunkiai sergančių ir vil
ties nustojusių pasveikti ligo
nių baime ir lengvatikystej na, 
ir mulkina ir išnaudoja juos.

Matote dabar, kad yra ir 
“patrūkimo specialistų”. Ir ko
dėl ne? Juk “specialistų” būti 
apsimoku. O jeigu sąžinės pas 
daktarą nėra, tai kuomi jis dau

giau ir tebus, jeigu ne “specia
listu” ? Ir labai aišku, kodėl 
tiek daug “specialistų” priviso.

Kaip tik dabar, čia man be
rašant, įeina ligonis. Labai ner- 
vuotas. Tik žvalgosi, tarsi, ko 
ieškodamas. Paprašius, nusi
velka švarką ir pakabina kur 
reikia, o kepurę, tai ant žemės

prie krėslo kojos pasideda. Pa
klausus, kokių bėdų verčiamas 
jis čia atėjo, pradėjo šitaip pa
sakoti: “Puolimą ligą, daktare, 
turiu. Iš Lietuvos atvažiavau 
sveikutėlis, bet čia mainose 
dirbdamas, būdavo, labai pyks
tu, keikiu, išgerdavau tos pra- . 
keiktos smarvės, žinote, mulo

(Tąsa ant pusi. 4)

Balzekas Motor Sales
4030 ARCHER AVENUE

Naują Cook Paviete Nash Pardavėją

“400” ddtan^d S fa G-Pass. Sedan

Trys Serijos
Penki

Wheelbase
Ilgiai

18 Uždarytu
Modeliu

ŠIANDIE mes pristatomą Balzekas Motor Sales, kaipo naują 
Nash pardavėją Chicagoje.

Su tikru smagumu mes rekomenduojame šią organizaciją vi
siems automobilistams, kurie ieško geresnių automobilių. Mes 
pasirinkome juos dėl jų nepaprasto gabumo ir augštos reputaci
jos, įgytos daugelio metų sėkmingu pardavinėjimu automobilių 
toje apielinkėje, kurioje jie dabar prisiima atstovavimą Nash 
automobilių.

Jie, iš savo pusės, pasirinko Nash “400” kaipo vieną automobi
lių, kuris iš visų šiandieninių automobilių gali labiausia paten
kinti didžiausį skaičių žmonių.

Jie įrengė savo naują Nash buveinę su vėliausiais ir veikmin
giausiais patogumais atlikti visokį patarnavimą ir pataisymus 
visų Nash karų šioje apielinkėje greitai, gerai ir už mažiausią 
kainą.

jie kviečia jus ir mes kviečiame jus, apsilankyti pas juos ir 
pamatyti naujas Nash “400”, pasaulio naujus ir geresnius auto
mobilius...

Jis yra vienatinis karas iš visų naujų karų su kiekviena nauja 
ir modernine ypatybe—Dviejų Ignition Motoru, Houdaille Shock 
Absorbers, Pasaulio lengviausiu valdymu, Bijur Centralizuota 
Chasis Lubrikacija ir pilnu įrengimu, įskaitant bumperius, prie
kinius ir užpakalinius, be jokio extra primokėjimo.

JiUižNASH "400"
VADOVAUJA PASAULYJE AUTOMOBILIU VERTYBĖJE

Cliicago Aask Gampany
Dhtributoru

Chicago, Illinois



“Specialistai”, “pro
fesoriai” ir jų užta

rėjai
(Tąsa iš pusi. 3) 

gana daug", na, tai pradėjau iš 
sykio tik svaiguliuoti, o paskui 
jau ir visai nuvirsti. Ketai ap- 
m irdavau, savo sveikatos nepai
siau, tai nė pas daktarą nėjau. 
Ale kad jau pradėjau nugriūti 
kas nedėlia arba ir tankiau, tai 
ėmiau ir daktarų ieškoti. Gyve
nau mažoj peėėj, kur daktarų 
visai nebuvo. Pasiklausinėjau 
vieno kito, bene, sakau, paro
dys gerą daktarą. Ir parodijo, 
kaip sakė, dideli specialistą epi
lepsijos arba nuomaro. Pas j j 
ir nuvažiavau? Šitas daktaras 
atrodė man, kaip saliuninkas: 
toks, matote, lipšnus, ot, tikras 
biznierius. Ale ir paėmė gerai 
— $25.60. Sakė, turėsiu atva
žiuoti kas savaitė, jei noriu iš
gyti. Važiavau, kol pinigų tu
rėjau; juk po 25 dolerius mo
kėti kas nedėlia, tai ne juokai! 
Pinigus pabaigiau, o sergu ne 
mažiau. Kad nors dirbti galė
čiau. At, po velniais, toks gy
venimas!”

Hm... ar neužsimoka, sakysi
te, apsišaukti “nuomario spe
cialistu”? Kaip gi ne! Juk šei
mos daktaras, nors ir daugiau 
žinodamas apie epilepsiją ir. dau
giau gero ligoniui padarydamas, 
vis dėlto neims daugiau kaip 
tris ar penkis dolerius, o “nuo
mario specialistas” paėmė po 
25, ir ėmė tol pakol ligonis pi
nigų turėjo. Ir ar jis ligonį 
pagydė? Ne! Jis da blogiau pa
darė. Taigi, nori būti “specia
listu” arba kokiu “profeso
rium”, tik apdrabstyk purvais 
savo sąžinę, apsitituluok vilio
jančiais lengvatikius vardais, 
imk po 25 dolerius už vizitą, na, 
vyruti, puikiausiais “specialis
tas”.

Ir dėl dolerio, dėl dolerio! pri
viso galybės “nuomario specia
listų”. Jie mulkina ir išnaudo
ja ligonius kaip įmanydami, o 
tie ligoniai vis tiek bėga pas 
juos, nes, mat, tie viliojantys 
titulai—specialistas, profesorius 
-traukia.

Šiai apsitituluoja viliojančiais 
titulais: “džiovos specialistas” 
arba “profesorius”.

Sunkiai gydosi kurtumas ar
ba gana dažnai ir visai nega
lima jo išgydyti, b kurčiu juk 
niekas būti nenori. Tai žino 
kiekvienaŠ. Bet geriausiai ži
no tas, kuris yra kurčias, ir 
tas, kuris nori iš jo nelaimės 
pasinaudoti. O kadangi kurtu
mo dažniausiai pašalinti visai 
negalima, tai ir atsirado stebuk
lingų daktarų, taip sakant, 
“kurtumo specialistų” arba kur
tumo “profesorių”, kurie pilnai 
išgydyti žada, tik žinoma, kol 
ligonis turi pinigų. Ir kurie 
skaitote žurnalus ir laikraščius, 
tai kas diena matote, kiek tokiu 
stebuklingų daktarų skelbiasi.

nimas ir išnaudojimas. Bet ir 
šiandie galite matyti laikraš
čiuose X-spinduliii mašiną, ša
lia tjos stovintį barzdotą šarla
taną ir ligonio griaučius ar 
grobius. Tik pavartykite laik
raščius, pamatysite.

Pradėta radiumas gydymui 
vartoti. Svieteli tu mano, kiek 
atsirado “radiumo specialistų”, 
“radiumo profesorių” ir “radiu
mo ekspertų”! Tuoj atsirado 
“radiumo institutų”, kuriuose 
“radiumo vandeniu” ligonius 
maudyta, girdyta, na, ir “gydy
ta”. Ėjo švindelis ir tebeina pla
čiausia skale, nors valdžia jau 
ne vieną tokių “specialistų” 
areštavo ir nubaudė.z

NAUJIENOS, Chięago, 

gydyti ir senius atjauninti, na, 
ir iš puikaus dalyko padarė įna
gį lengvatikius mulkinti ir iš
naudoti. Jiems doleris yra taip 
brangus, taip mielas, kad jie ga
tavi net ir pačią saulę žmonių 
akyse išniekinti ir jos vieton 
savo spindulius įbrukti.

. Tai užtenka. Dabar gana aiš
ku, kad “specialistų” tiek privi
so, jog paėmus visus specialis
tus drauge, tai tikrų vargiai te
bus 10 nuošimčių, o likusieji 90

m. ,
.. ■ miRm .lęn i. iy.»H .yy.. i

„ ‘ J. | !

yra niekas daugiau,1 kaip tik 
“specialistai”, apsimetėliai arba 
šarlatanai. Vieni iš jų yra tik* 
rių tikriau Ai žulikai, kurie daž
nai gauna atsisėsti į kriminalis
tų suolą, kiti — labiau prisi
dengę gudrybių šydą, da kiti — 
'nemokšos ir negalintys gyveni
mo padaryti, virto specialistais, 
kad tuo budu geriau jiems sek
tųsi ligonius meškerioti. Visi jie 
yra ne tiktai nereikalingi, bet 
ir žalingi. Dešimties nuošimčių 
visų specialistų, kurie yra tik-

rai savo darbe kompetentingi ir 
sąžiningi, ir pas kuriuos kiekvie
nas bendras (generolus) gydy
tojas, jei tik yra reikalas, ligo
nius siunčia, — pakaktinai už
tenka. Tai pasakys ne tiktai 
kiekvienas sąžiningas gydyto
jas, bet ir šiaip jau visuomenės 
darbuotojas. —Dr. Margeri^.

ŠeštadfenU, Kovo 30, 1929

LIETUVĖ NERVŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ

Dr. Ona Dolly Oaks
3159 Southport Avė.

Tel. Buckingham 4899

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

O ir mažai yra "dusulio” spe
cialistų”? Tiek ir tiek. Ir kaip
gi nebus, kad dusulys sunkiai 
gydosi, o ligonį baisiai kamuo
ja. žmogus gatavas kaži n ką 
daryti, kad tik pasigydžius. Pa
matė tame—nelaimingų žmonių 
kentėjime ir baimėje —blogos 
valios daktarai pinigų maišą, na, 
ir tūkstančiai jų apsišaukė “du
sulio specialistais”. Jis šiandie 
skelbiasi laikraščiuose, žurna
luose ir brošiūrose žadėdami 
pilnai išgydyti, nors, dažniau
siai, ir visai ligonio nematę ir 
nežinodami, kas per priežastis 
jo dusulio yra.

“širdies ligų specialistai”, 
“inkstų ligų specialistai”, “ner
vų specialistai”, liaukų specia
listai”, “atjauninimo specialis
tai”, “suliesėjimo specialistai”, 
“paralyžiaus specialistai”, “tul
žies akmenėlių specialistai”, 
“plaukų atauginimo specialis
tai”, “kojų prakaitavimo spe
cialistai”, “diabito specialistai”, 
“goiterio specialistai”, “reuma
tizmo specialistai”, “atgavimo 
vyriškumo specialistai”, “atga
vimo moteriškumo specialistai”, 
“pagražinimo specialistai”, —. 
tarsi koks . amaras, “specialis
tai” Ameriką užplūdo! Netiki
te? Tiktai peržvelgkite laikraš
čius ir žurnalus, ypač žemesnės 
rūšies, kurie gyvena tik iš šar
latanų skelbimų, o pamatysite 
da kitokesnių “specialistų”.

Atsitikimų, kuriuos čia aikš
tėn iškėliau, butų galima storą 
knygą prirašyti, bet užteks.

Dabar, kas negirdėjo, kiek 
yra apsišauki!siu “džiovos spe
cialistais”. Kodėl? Vai, todėl, 
kad džiova sunkiai gydosi arba, 
dažniausiai, ir visai gydymui 
nepasiduoda. Ligoniai bijosi 
jos. O baimė juk ir stumia 
juos pagalbos ieškoti. Tą pa
galbą jiems gali duoti šeimos 
gydytojas taip jau gerą, kaip ir 
visi “džiovos specialistai” krū
von sudėjus. Daugiau, sąžinin
gas šeimos daktaras duos ligo
niui daug geresnę pagalbą ir jo 
neišnaudos. Vis dėlto ligoniai

O kiek yra privisę visokių in
stitutų, kur tik “specialistai” ir 
“profesoriai” dirba. Tiesa, daug 
šitų institutų valdžia uždarė, 
bet daug jų dar ir tebėra.

Regis, atsimenate dar, kai ta
po išrasti ir pradėti vartoti tam 
tikrų ligų gydymui Rentgeno 
spinduliai, kiek priviso visokių 
“ekspertų” ir “profesorių”, ku
rie skelbėsi svietui, kad tam 
tikromis mašinomis, kurios iš
duoda X-spindulius, visokias li
gas išgydą. Tai buvo, teisybę 
sakant, masinis žmonių mulki

Ne labai senai pradėta svie
tui skelbti, kad ultra-fioletiniais 
spinduliais galima ne tiktai vi
sokias ligas “išgydyti”, bet ir 
senus “atjauninti”. Kompani
jos, kurios išdirba šitiems spin
duliams gaminti mašinas, irgi 
pradėjo skelbti, kad su jomis 
galima stačiai visokius stebuk
lus daryti. Na, kaip bematant, 
ir atsirado “specialistų”, kurie 
dabar skelbia, kad saulės spin
duliai jau nebe geri, kad saulė 
jau nebe tokia, kaip buvo pir
miau, kad kiekvieno žmogaus 
sveikatai būtinai reikia saulės 
spindulių kuo daugiausia, o iš 
saules ne visada jų gauti gali
ma ir tai jau nebe geri, taigi, 
imkite pas juos-“treatment’us”, 
gaukite kuo daugiausiai dirbti
nių saulės spindulių — ultra- 
fioletinių spindulių — o tada 
ne tik visos ligos dings, bet ir 
gyvensite šimtą metų. Skelbi
mų ant skelbimų laikraščiuose 
eina, kad kiekvienas žmogus tu
ri šitų spindulių gauti, o kitaip, 
— nei sveikas nebusiąs, nei il
gai gyvensiąs.

Taip, taip! “Specialistai” jau 
ne tik kad yra aršiausi šarlata
nai, bet ir idijotai. Tiktai įsi
vaizduokite: ūkininkai ir ma
žuose miestuose gyveną žmonės 
saulės spindulių gauna tiek ir 
tiek, vis dėlto paimkite mirčių 
statistiką, o tuoj pamatysite, 
kad, štai, Chicagoj mažesne pro
porcija žmonės miršta, negu 
kaimuose ir mažuose miestuose.

Mokslininkai išrado ultrą-fio- 
letinius spindulius, kuriais labai 
pasekmingai galima tam tikras 
ligas gydyti. Tai žino kiekvie
nas daktaras, ir kur reikia, juos 
pavartoja. Tačiaus šarlatanai 
nusitvėrė tą didelį išradimą, 
pradėjo pusti svietui, kad taisį 
spinduliais galima visokias ligas
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JOSEPH VILIMAS
N amu Statymo
KONTRAKTOR/US

4558 S. Wa»htena>v Avė. Chicago, III

bėga pas “džiovos specialistus”. 
Kodėl? Todėl, kad jie skelbia
si stebuklingai gydą, žada ir ne
išgydomą ligą greitai išgydyti, 
ima daug, na, ir visų pirmiau-

MALT JONIO - HTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

(Kaimo Maltas

Ateina šiltas oras; kiekvienas no
rės turėti savo namuose šalto ir 
gardaus gėrimo. Nusipirkit Kau
no Malt’ą pas mus arba kitose 
geresnėse krautuvėse ir pasidary
kit gardaus gėrimo. Kauno Malt’- 
as yra padarytas iš tikru miežiu. 

I “su Bohemian apyniais. Mes siun
čiam Kauno Malt’ą ir j kitus mie- 
StUS.

J. GAUBAS
3529 S. Halsted St.
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Chicago, Illinois 
Tai. Boulevard 7258

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne-
I

gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNichoIas

l
i

Prašykite savo groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite z

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37tK St., ChicaRO

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
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Šlifuoti Akiniai
DYKAI Išhandymiii

Ar jums reikia <lel skai
tymo arba dėl arti žiūrė
jimo akinių? Saugok 
sveikatų, prižiūrėk gerai 
akis, o nereikės niekuo
met gailėtis. |

Paprastąjį matymą, kreiva^, ir kliutin- 
gas akis galima dažnai atitaisyti su aki
niais.

Mano ŠVELNIOS ŠVIESOS akiniai su 
gražiais, paauksuotais ZYLO-SHELL rė

mais yra labai geras pirkinys už penkis dolerius.
Jie apsaugos jūsų akis, prašalins akių nuovargi ir galvos skaudėjimų. 

Jus galėsite su jais skaityti, siūti ir aiškiai arti matyti.
Išbandyk juos dešimtį dienų. Jei jums jie nepatiks, tuomet sugrąžinkit 

juos ir jums nieko nekainuos.
DR. G. SERNER

OFISAS IR AKINIŲ DIRBTUVĖ
3265 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Puikus 
Zylo-Shell 
rėmai pagra 
žiną veidą

Artinasi Pavasaris
PRISIARTINANT pavasariui apsižiūrėkite, kad 
visi jūsų rūbai butų švarus ir geroje tvarko
je; mes valom ir prosinam. O jei kam reikia 
naujų rubu, tai pas mane galite užsisakyti. 
Turiu visokių geriausių pavasarinių materiolų; 
visokių Spalvų ir pigiomis kainomis. Atsilan- 
kykit pas mane, tikrinu, kad busite užganė
dinti mano tinkamiausiu patarnavimu.

Frank Mickas
4146 Archer Avenue• y

Turim priverstinai pigiai parduoti, nes vietą 
turim padidinti. Darbas jau yra pradėtas, tai 
priversti esam parduoti pigiau, negu mums pa
tiems kainavo.

Pirmiau pas mus daug pigiau nupirkdavot 
setus, pertai, kad mes juos patys padarom; iš
laidų daug neturim, tai mes galime daug pi
giau parduot negu krautuvės.

Kam yra reikalingi frontinio kambario setai, 
tai pasiteiraukite pas mus arba klauskite kitų, 
jus nusistebėsite kokios yra musų prekės, pa
lyginus su krautuvių prekėmis.

Meldžiame atsilankyti ir apžiūrėti, vieta ran
dasi prie Archer Avė.

ARCHER
Parlor Suite Manufacturers

JOSEPH KAZIKAITIS
. 4140 Archer Avenue, Chicago

Tarp Francisco ir Richmond
Phone Lafayette 9733

Lietuviams Pasididžiuoti
Naujas Puikus Didelis Teatras

Prie 35-tos ir Halsted St., Chicag'o, III
Per paskutines kelias dienas puikia proga tapti dalininkais šio teatro namo pasinaudojo sekantys asmenys:

George Nathanson 
John J. Baki 
John C. Mousteiko 
N. C. Krukonis 
Joseph Varkala

po Velykų. Panedėlis paskirtas dėl Ciceros lietuvių sulig jų pareikalavimo.

Paul Baltutis
Joseph Hertmanowicz
John P. Ewald
John W. Zacharewicz 
Justin Kulis

Joseph Kevelaitis
Peter Tamoshunas
Joseph
Anton
Walter

Ruzella ;
Olszewski 
Stankūnas

Sam Widman 
Barbara Yuska 
Maurice Lustig 
George Fruh 
Leo Teter

Daugelis žmonių prisižadėjo prisirašyti
Kada norite Waukegane, Rockforde, ir kituose miestuose?

Lietuvių Teatras “ROXEE”
1200 sėdynių. “Atviro dangaus” lubos, augšta, didelė ir puiki
$36,000.00 gvarantuotos rendos j metus anga.
Vertė $450,000.00. - Naujausi scenos intaisymai. Vitafonas

Thirty Five O Eight-Thirty Five Eighteen South Halsted Street Theatre Building Corp., an Illinois Corp.

Tai bus vienas iš gražiausių ir jaukiausių vietinių teatrų Chi
cagoje. Jėjus į šį teatrą žmogus jausis patekęs tikron malonumo 
ir nusiraminimo vieton. Artistiškai išdabinta augšta anga, puikus 
ir erdvus teatro vidus su mėlinu dangum, kuriame matosi mažutės 
žvaigždės — taip pat, kaip ir didžiajame “Capitol” teatre. Judamų
jų paveikslų perstatymus šiame teatre ves H. A. Rėčkas su savo 
broliais, kurie yra ekspertai savo šakoje ir kuriems teatras tapo 
išnomuotas dvidešimčiai metų po $36,000.00 į metus.

Lietuviai šį teatrą sumanė ir pastatė. Lietuvių rankose jis yra 
šiandien ir lietuvių rankose jis turės pasilikti ir lietuviams nešti 
pelną. Valdybos nariai dabar: Jacob Maskoliūnas, pirm., 3133 Em- 
erald Avė., Anthony Olis, Sec., 11 S. La Šalie St., Dr. Jacob Kulis, 
Kas., 3259 S. Halsted St., Chicago.

Kiekvienas lietuvis dabar turi progą ir yrą kviečiamas tapti 
teatro namo savininku. Vienam žmogui ar keliems žmonėms yra 
sunkiai aprėpiamas dalykas valdyti tokią didelę nuosavybę. Reikia 
visiems susidėti ir dabar tuojaus yra laikas tą padaryti iki teatro 
atsidarymo dienai. Tai ne vien tam, kad galėtume didžiuotis kaipo 
lietuviai, bet ir todėl, kad tai yra pelningas biznis ir saugus išmin
tingas suvartojimas pinigų. Šio teatro sumanytojai atiduoda visą 
puikią nuosavybę ir biznį už nominalą kainą. Nežiūrint ar kas pirks 
vieną Šerą ar šimtą, jis bus lygus savininkas ir gaus savo priklau- i 
somą dalį pelno.

Šio teatro korporacijos šėrai turi šiandien savo pilną vertę. Pi
nigais, kurie bus sumokėti už šėrus, bus tuojaus atmokėtas antras 
morgičius sumoje $75,000.00 ir po to Šerų vertė pakils kone perpus. 
Teatras neša $36,000.00 gvarantuotos metinės rendos. Nuomotojai 
turi šildyt, taisyt ir prižiūrėt teatrą savo kaštais. Jie taipgi savo 
kaštais turi intaisyti vitafoną, vargonus, scenos reikmenis ir t.t. 
Taigi teatro savininkams reiks iš gaunamos rendos užsimokėti tik 
procentus ir taksus. Procentų, taksų, apdraudos ir kitų išlaidų pir
mais metais bus $16,950; atėmus tą iš gaunamų $36,000.00, liks apie 
$20,000.00. Iš šitos sumos už metų bus numokėta $7,500.00 pirmo 
morgičiaus, o likusius pinigus Šėrininkai galės kasmet pasidalinti 
kaipo savo pelną. Taigi teatras ne tik pats užsimokės, bet ir visą 
laiką duos savininkams gerą metinį pelną ant indėtų pinigų. Tuo 
tarpu vertė šėrų nuolat augs su kiekvienu pirmo morgičiaus nu- 
mokėjimu.

Sunku yra rasti vietą, kur pinigai galima būt indėti taip sau
giai, taip pelningai ir su tokia didele nauda ir garbe, kaip į šį 
kiausią lietuvių teatrą Chicagoje.

Ne^aišuokite. Naudokitės proga tuojaus. Stokite talkon, 
lig savo išgalės tapkite vienu iš savininkų musų puikiausio teatro, 
štai tuoj dabar iškirpkite čia užbrėžtą kuponą ir pasiųskite paduo
tu adresu, kad gavus daugiau informacijų.

pui-

Iškirpkite šį kuponų ir tuojaus prisiųskit į 
THEATRE BUILDING CORPORATION 
819 W. 35th- St., Chicago, III.

Nerisant manęs, prašau suteikti man pil- 
nų žinių, kaip aš galėčiau tapti vienu iš sa
vininkų Lietuvių “R0XEE” teatro Chica- 
goje. .

Su-

Vardas

Adresas

Securities in Class ‘D’ under Illinois SecuritieS Law-—These are Speculative Securities”.




