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• 1 ,*■ L • Japonų minos sprogimo'
tvCHlO Kl*<lSta.S DUSIAS 10 Užmuštų, 45 sužaloti

veikiai evakuotas
Del evakuavimo esą jau susitarta, ir tik 

laukiama galutinio reparacijų klausi
mo išsprendimo

Vienas žymiausių ir visados 
gerai painformuotų Chicagos 
Daily News užsienio kmespon- 
den-tų, Ethvard Price Bell, kab- 
Jegramoj iš Londono vakar pra
nešė, kad pagaliau Reino kraš
tas busiąs netrukus santarvi
ninku evakuotas.

Del evakuavimo britų užsie
nio reikalų ministeris Cham-

beriam ir Franci jos užsienio 
reikalų ministeris Briand jau 
esą susitarę. Apie tai esąs pa
informuotas ir Vokietijos už
sienio reikalų ministeris Stre- 
semann.

Da lia r esą tik laukiama ga
lutinio reparacijų klausimo iš
sprendimo.

Meksikos sukilėlių Sako, Tomskis tapęs 
armija daugiau kaip sovietų valdžios iš- 
per pusę sumažėjo tremtas į Sibirą

Po dideliu mušiu Jimeneze ir 
k., iš 8,000 gen. Esc<*baro su
kilėlių neliko nė 3,000 vyrų

Profsojuzų centro pirmininkas 
pašalintas iš valdžios ir 
dangintas į Obdorską

No. 88

TOKIO, Japonija, bal. 12.
Oficiali uis pranešimas sako, kad j 
minos sprogimo, kuris vakar; 
Įvyko viename minų leidžiama
me laive Jokosukos bazėj, sep
tyni juros studentai buvo vie
toj užmušti, o 15 rimtai sužalo-, 
ti, kurių trys jau mirė.

Santarvininkai nori 
gaut iš Vokietijos 24 

bilionus dolerių
Visa ta reparacijų suma turė

tų būt Vokietijos sumokėta

125,000 angliakasių 
bus mokomi pirmos 

pagalbos teikimo

LIETUVOS ŽINIOS
Sudegino atsargos ge 

nerolo Plechavičiaus 
malūną

W. Va. stengsis, 
nas angliakasys 
mos pagalboj 
gams, nelaimei

kad kiekvie- 
moketų pir- 
teikti drau- 
atsitikus

.SKUODAS, Kretingos apskr. 
— Kovo mėn. iš 19 į 29 d. nak
tį sudegė vietos malūnas, at
sargos generolo Plechavičiaus 
nuosavybė. Nuostoliai dideli. 
Malūnas buvo apdraustas. Gais
ras įvyko per darbininkų neat
sargumą su mašinomis.

CIIARLESTON, W. Va., bal.
12. — Del dažnai atsitinkančių 
kasyklose nelaimių, kasyklų de
partamentas organizuoja pamo
kas kasyklų darbininkams, kaip 
teikti pirmutinę pagalbą sužeis
tiems draugams, nelaimei atsi
tikus.

West Virginijos kasyklose 
dirba apie 125,999 angliakasių, 
ir kasyklų departamentas tiki
si, kad per dvejus metus kiek
vienas jų bus pamokintas ir 
prirengtas suteikti, kaip rei
kiant, pirmą pagalbą sužeis
tiems.

Kasyklų departamentas nori už tai neturėtų pretenzijų, 
padaryti priverstiną angliaka
siams tokių pirmos pagalbos 
teikimo pamokų lankymą, taip 
kad po dvejų metų dirbti ka
syklose butų leista tik tiems, 
kurie turės liudymą jogei jie 
yra išėję visą pirmos pagalbos 
teikimo kursą.

Lenkai kerta demark- 
linijoj miškus

VILNIUS. — Gaunamomis ži
niomis, Utenos bare lenkai iš
kirto valdiškus miškus per 
vieną kilometrą pločio prie de
markacijos linijos.

Seinų bare lenkai savavališ
kai iškirto Vaznelio mišką, ir 
reikalavo iš jo parašo, kad jis

dalimis per 58 metus
PARYŽIUS, bal. 12. — Aliam 

tų finansiniai • reparacijų eks
pertai pagaliau sutarė dėl re
paracijų sumos, kurią Vokieti
ja turėtų dalimis kas metai mo
kėti savo nugalėtojams.

Sąlygos bus Vokietijos dele
gacijai pristatytos rytoj [šian- 

iZldfeJ.
Kaip girdėt, visa reparacijų 

suma nustatyta apie 100 bilio- 
nų markių (apie 24 bilionus 
dolerių). Tos sumos 70 bilio- 
nų markią vokiečiai turės tam 
tikrai nustatytomis dalimis su
mokėti per 37 melus, o likusią 
sumą per sekamus 21 metus.

IS

NEW YORKAS, bal. 12.
Vietos “Evening- Post” paskel
bė žinią, 'kad .VI. Tomskis, vi
sos soivetijos profsojuzų [pro-

MEKSIKOS MIESTAS, bal.
12. -— Vyriausiojo federalinių
armijų vado, gen. C.alleso, pra
nešimai rodo, kad Jimenezo ir
I^a Reforma mūšiuose vyriau- fesinių sąjungų j centro pirmi- 

į poli Ii-
• t

•siojo sukilimo vado, gen. Es- 
cobaro, armijos buvo taip su-

įlinkas ir “Politbiuro
ndo biuro vyriausio sovietų 

tapęs 
ir iš

tremtas j Obdoi’šką, Sibire.
“Evening Post” sakosi tą ži-

muštos ir taip išretintos, kad valdžios organo] narys, 
dar ilesnį laiką priešintis var- pašalintas iš savo vietų i

Sprogimo Detroite keli 
žmonės užmušti

[Atlantic and Pacific Photo]

Prohibicijos auka. Edward Sikorski iš Winona, Minn. Prieš 
kiek laiko “sausieji” agentai išgabeno jį pusplikį iš namų ir 
vežė 130 mylių. Kelyj jis peršalo ir susirgo plaučių uždegimu. 
Nuvežtas į St. Paul, Minn., ligoninę jis po kelių dienų pasimirė. 
Paliko žmoną ir du vaikučiu.

Trakų bare prie demarkaci
jos linijos taip pat kertamas 
miškas. Iškirstų miškų ruožas 
siekia iki 100 metrų pločio, čia 
iškirsta ir trijų privačių asme
nų miško, jų tarpe ir grovo 
Tiškevičiaus apie <300 kv. met
rų ploto. Verčiami gyventojai 
valyti demarkacijos liniją nuo 
miško ir kitose vietose.

Pranešimai rodo, kad tuose 
mūšiuose sukilėliai prarado;nią paėmęs iš vokiečių laikra- 
daugiau ne pusę savo jėgų. Ko- ščio “Fremdenblatt.” lo laik- 
vų pradžioj gen. Escobar turė-|raščio korespondentas užtiki i- 
jo su viršum <8,009 vyrų. Po|nąs, kad savo žinią turįs iš tik- 
kautynių, kai jis buvo privers-) rų tikriausių versmių, nors so
tus bėgti iš Corralitos į Jime-[ vietų valdžios sferos dar ją ir 
nezą, iš Jimenezo į La Refor- neigiančios, 
ma, iš La Reformų į Chihua- 
bua Miestą, iš kur jis vėl buvo <lar, kad Bucharinas, bu- 
(išvytas, iš jo armijų beli;ko! vęs vyriausias komunistų par- 
mažiau ne .3,099 vyrų. Dauge- lijos organo “Praivdos” redak- 
lis jų krito mūšiuose, daugeli* I torius ir pats stambusis komu- 
buvo sužaloti, daugelis paimti i nizmo teorininkas, kuris kariu 
į nelaisvę, kili vėl patys pa?i- hu Tomskiu atstovavo “Polil-

Tas pats korespondentas sa-

DETROIT, Mich., bal. 12. — 
Pietinėj miesto daly vakar va
karą įvyko smarkus sprogimas, 
kuris sugriovė vieną didelę ke
turių aukštų sankrovą. Kele
tas žmonių buvo užmušti, taip
jau keletas sužaloti. Sprogi
mo priežastis kol kas neišaiš
kinta.

‘Sausieji’ reikalaus 
užginti gėrimus 
U. S. L. laivuose

Sovietai suvaržo baž
nytininkų darbuotę 

Rusijoje

Rado čekį miliono dole
rių sumai; gavo $20 

radybų Kaune areštuota vie 
nuolika mokinių

“Southern Cross” 
lakūnai surasti

davė fedenalinei kariuomenei.
Pramušimas iš Sinaloa sakę, 

kad šimtai sukilėlių atsimetė 
nuo savo vadų ir, atvykę į Ma- 
zaltaną, prisistatė federalinės 
kariuomenės vadybai, prašydaJ 
mies priimti juos į federalinę Į 
armiją.
Federalai bombarduoja 

Blasą, Sinaloa

NUGALĖS, Ariz., bal.
Praneša, kad federalinė karino- : 
menė piadėjo smarkiai bom
barduoti sukilėlių laikomą San 
Blas miestą, 'Sinaloa valstijoj.

biure*' dešiniajam sparnui, ga-

buvęs tik iš vietos pašalintas.

Prieš arti dviejų savaičių žlu
gę kelionėj per Australiją 
skridikai rasti sveiki

WASH1NGTONAS, bal. 12.
Del pranešimų, kad “Levia- 

than” ir kiti United States Li
nes, Ine., laivai, kuriuos Jung
tinių Valstybių valdžia pardiar 
ve privatinei kompanijai, dabar 
bus “šlapi,” tai yra pardavinės 
savo pasažieriams svaigiuosius 
gėrimus, prohibicin inkai su
bruzdo.- Jų Anti-Saloon lyga 
žada reikalauti, kad svaigiųjų 
įgėrimų pardavinėjimas Ameri
kos laivuose butų užgintas.

Sovie- 
įstaty- 
jvairių

12. — 
vaiki- 
iš In
dai bo 
gatvė-

San

12.—

Trockis žada išleisti 
Stalino užgintus 

Lenino raštus
BERLYNAS, bal. 12. — So

vietų valdžios ištremtas į Tur
kiją buvęs raudonosios armi
jos vadas, Leonas Trockis, ra
šo vietos komunistų laikraščiui, 
pas i teisindamas, dėl ko jis sa
vo straipsnius prieš Stalino re-

I žimą davęs buržuazijos laikraš- 
Fordo aeroplanai atpili-i čiams išspausdinti. Jis sako, 
ga nuo $1,000 iki $7,000 kad pusė tų pinigų, kuriuos jis 

-----------  I gavęs už savo straipsnius, jis 
atiduodąs 'Lenino raštams išlei
sti, 
žęs

DETROIT, Mich., bal. 12. — 
Edsel B. Ford, Ford Motor 
kompanijos pirmininkas, pa
skelbė, kad kainos Fordo pre
kybiniams trijų motorų aero
planams atpiginamas nuo $1,- 
090 iki $7,090.

Kap. Ilolden, kuris aeropla
nu “Canberra” išlėkė ieškoti 
prapuolusių lakūnų, kap. Char
les Kingsford-Smitho ir trijų 
jo draugų, radio praneša, kad 
juos suradęs apie <39 mylių į 
pietus nuo Port George misi
jos stoties, apie 139 mylių į 
rytus nuo Derby.

Kap. Hol-den savo pranešime 
sako, kad visi keturi lakūnai 
esą sivieki. Jis numetęs jiems 
pakankamai maisto, kurio 
veikiausia, nebeturėję.

['Kap. Kingsford-Smith 
(rys jo kompanionai prieš 
veik dvi savaites
“Southern Cross” aeroplanu iš 
Sydney į Angliją. Skrendant 
per Australiją j Wyndhamą, 
jie prapuolė.
kotą.]

Iš Broome, 
ralijoj, tapo
laivas surastiems lakūnams pa
imti.

Dar ieško ieškotojų

Tuo tarpu ieškoma dar dvie
jų lakūnų, Įeit. Keith Ander
sono ir jo draugo Roberi Hitch-* 
cocko. Praeitą sekmadienį jie 
išlakė ieškoti “Southern Cross” 
lakūnų ir patys prapuolė.

Zagrebe suėmė 60 
kroatų studentų

ZAGREBAS, Kroatija, Jugo
slavija, bal. 12. 
areštuoti išešiaslie^imt kroatų 
studentų, kaltinamų dėl at
spausdinimo ir skleidimo lape
lių, kuriais puolama dabartinė 
diktatoriška Jugoslavijos val
džia. lapeliai pasirašyti “Re
voliucines Kroatų Jaunimo Or
ganizacijos.”

Čia tapo

jie,

kuriuos Stalinas nugnilau- 
Rusijoj.

ir 
be- 

išskrido

Aviatorė užsimušė savo 
aeroplaną sukulus

Nomadų giminių sukili
mas prieš Persų valdžią

Visą laiką jų ieš-

vakarinėj Aust- 
tuojau pasiųstas

LONG BEAiCH, Cal., bal. 12. 
— Vietos aerodrome susikūlė 
aeroplanas, kuriuo skrido avia
torė Mrs. C. C. McWinney ir 
jos vyras. Moteriškė, kuri 
lotavo, užsimušė, o vyras 
lengvai užsigavo.

pi’ 
tik

ORAS?
Chicagai ir aplelinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Veikiausia bus gražu; šiltė
ja; vidutiniai mainąsis vėjai.

Sekmadienį gali būt lietaus.
Vakar temperatūra įvairavo

šiandie šaulė teka 5:14, lei-
Užiasi 6:27. Mėnuo leidžiasi 
10:57 vakaro.

TEHERANAS, Parsija, bal. 
12. — Praneša, kad maištingos 
nomadų giminės ši ražo krašte 
sukilo prieš Persų valdžią. Vy
riausybė siunčia į ten daugiau 
kariuomenės.

Žemės drebėjimas Itali 
joj vėl atsikartojo

Švedijoj gali kilt laivų 
oficierų streikas

BOLONIJA, Italija, bal. 12. 
— šį rytą čia ir apielinkėj bu
vo vėl jaustas stiprus žemės 
supurtymas. Gyventojai buvo 
labai išsigandę. Žalos betgi ne
daug bepadaryta.

Rinkimai Danijoj bal. 24.
KOPENHAGA, Danija, bal. 

12. — Nauji Danijos foiketin- 
ro (seimo) rinkimai jvyks ba
landžio 24 dieną.

STOKHOLMAiS, Švedija, bal. 
12. — Kilus kivirčiams taip lai
vų oficierų organizacijos ir lai
vų savininkų dėl algos, Švedų 
laivams gresia streikas. Strei
ko butų paliestos visos didžiu
lės laivų kompanijos, išskiriant 
vieną Svenska Amerikan lini
ją c

LANSING, Mich-, bal. 12. — 
Kasamo viadukto tuneliui 
įgriuvos šiandie čia buvo gyvi 
palaidoti aštuoni daitbininkai.

MASKVA, bal. 12. — 
tų valdžia išleido naują 
mą, kuriuo suvaržomas 
tikybinių sėklų veikimas. Įsta
tymu, kuris tapo centralinio 
vykdomojo komiteto patvirtin
tas, užginama bažnytinėms or
ganizacijoms užsiimti bet ku
riais ekonominiais ir kultūri
niais darbais, kurie prašoka ti
kinčiųjų dvasios reikalų aprū
pinimo ribas.

Prancūzų aviatoriai Mo- 
rokoj bombarduoja 

maištininkus
RABAlSTAS, Moroko, bal. 12. 

— Francuzų aeroplanai bom
bardavo morokiečių sukilėlius 
Talsirelo apielinkėj. Daug su
kilėlių buvo užmušta.

Dabar tas kalėjimas bus 
tik tiems, kurie tikrai 

jo nusipelnė
PAUiLSBORO, N. J., bal. 12. 

Policijos departamentas išleido 
įsakymą laikyti kalėjimą už
rakintą ir ateity įleisti į jį tik 
tuos, kurie tikrai kalėjimo nu-

Dalykas buvo tdks. Per pas
tarus du mėnesiu kalinių kalė
jime beveik visai nebuvo, bet 
miestelio gaiva gavo $171 su
mai sąskaitą už anglis kalėji
mui apšildyti. Padaryta tardy
mas.

Pasirodė, kad kalėjimo prie
vaizdas Eustakas, geros širdies 
žmogus, laikydavo kalėjimą at
darą ir leisdavo pabastas ir 
šiaip benamius jame nakoti ir 
visais kalėjimo patogumais nau
dotis.

Ekspresinio traukinio 
katastrofa Italijoje

MILANAS, Italija; bal. 12.— 
Netoli nuo Catsleifratiko susi* 
kūlė greitasis traukinys, ėjęs iš 
Milano į Romą. Keturi trauki
nio tarnautojai buvo užmušti, 
vienas skaudžiai sužalotas.

NEW YORiRAS, bal. 
James Dickelt, 22 metų 
nas, kuris buvo atvykęs 
dianapolio į New Yorką 
ieškoti, besilbastydamas
imis, ties Broadway ir Cedar 
St. rado čekį $1,000,009 sumai, 
išrašytą Pynchon & Kompani
jos Hanover National bankui. 
Savo radinį vaikinas nunešė 
Pynchon & Kompanijai ir ga
vo $20 radybų. Be to jam pri
žadėta surasti dalbas.

KAUNE. — Ryšy su pasku
tiniu meno mokyklos įvykiu 
kiek teko patirti, yra areštuota 
tos mokyklos aukštesniojo sky
riaus 11 mokinių. Jie visi kal
tinami daužė direktoriaus K. 
fcklėrio ir mokytojo V. Didžio
jo langus.

Plungėje atidaryta vai 
stybinė gimnazija

Aviacijos nelaimės
BUENOS AIRES, Argentina, 

bal. 12. — Jų aeroplanui nukri
tus žemėn vienas karo lakū
nas užsimušė, antras skaudžiai

DETROIT, Mich., bal. 12. — 
Vietos Fordo aerodrome sudu
žo, nukritęs iš 500 pėdų aukš
tumos, aeroplanas. Skridęs juo 
lakūnas Leisy, <35 metų am
žiaus, išliko gyvas, bet abidvi 
jo kojos nulaužtos.

Uiždarius Plungės “Saulės” 
draugijos išlaikomą gimnaziją, 
švietimo ministerio įsakymu 
atidaryta valstybinė astuonių 
klasių gimnazija. Gimnazijos 
direktoriumi paskirtas Ukmer
gės valstybinės gimnazijos mo
kytojas Leonardas Dalangaus- 
kas ir pakviesti mokytojais 
buvę “Saulės” gimnazijos mo
kytojai: A. Turskis, J. T'arvy- 
das, V. Kamantauskas, J. Ei na
ras, O. Gaidamavičiūtė, L Bort- 
kevičius, E. Dankevičienė, M. 
Januškevičienė, A. Šarka viskas, 
J. Lapinskas ir gydytojas R. 
T'omkevičius.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir salta žiema 

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

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažų atlyginimų. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Si Chicago, III

/



NAUJIENOS, Chicago, UI.
——•

šeštadienis, balan. 13, 1929

Tarp Chicagos
Lietuvių Į

Sužeistas “Naujie
nų” darbininkas

dieną, laukdama vyrui pareinant 
iš darbo, užkaitė vakarienę.

Ją tuo laiku ištiko apoplek- 
cija. (Moteris pavirto ant grin- 

■ džių. Vyras, šeštai valandai 
I išmušus, parėjo iš darbo. Ra- 
dodo jisai namų duris užrakin
ta^. Manydamas, kad žmona iš
ėjo pas kaimynus ar su kokiu 
reikalu kur kitur, jis išlaukė 
jos visą valandą.

Laidotuvėse patarnauja pp. 
Eudeikių laidotuvių įstaiga, 
4605 So. Hermitage Avė. Repu

Sužeistas V. Mankus, vienas 
“Naujienų” darbininkų. Ank
sti penktadienio rylą, apie 1 
valandą, jisai važiavo j “Nau
jienas dirbti. J jo automobilį 
trenkė didelis trekas, išvežio
jus laikraščius vieno stambiųjų 
Chicagos dienraščių. D-go Man-
kaus veidas suraižytas stiklų. 
Jis buvo nugabentas i Beilmont 
ligoninę. Ten ir šiuo laiku ra n-į 
dasi- Mankaus automobilis su- i 
daužytas. V. Mankus išvežioja; 
“Naujienas.” Report.

Mirė staigiai lietuve 
moteris

Kristina Valatkienė, tėvų pa- 
vardimi Baltrušaitė, 4631 So. 
St. Louis Avė., balandžio 11

Tuo laiku užkaistame katile 
visas vanduo išvirė. Bulvės ka
tile pradėjo degti. Žmogus pa
juto durnų smarvę. Išsigandęs, 
jisai nubėgo pas kaimynus, da
vė žinoti policijai.

Įsiveržta naman. Kamba
riuose buvo pilna durnų. Mo
tori rasta gulint ant grindžių. 
Policija mėgino ją pulmotoru 
atgaivinti. Dirbo kokias porą 
valandų, bet atgaivinti nepavy
ko.

Vakar buvo koronerio tyri
nėjimas pp. Eudeikių laidotu
vių įstaigoje, 4605 So. Henni- 
tage Avė. Pripažinta, kad mo
teris mirusi dėl apoplekcijos.

Laidotuvės bus pirmadienį, 
balandžio 15 dieną, 2 valandą 
po pietų iš namų (4631 So. St. 
Louis Avė.) i Lietuvių Tautiš
kas kapines.

Černovo antra 
paskaita

Rytoj, 2 vai. po pietų, Doug- 
las Patik Audi tori jot j Viktor 
Černovas laikys antrą paskaitą 
tema “Bolševizmas ir Fašizmas.” 
Paskaitos turinys bus maždaug 
toks: Bolševizmas ir fašizmas 
kaipo dvynukai broliai. Jų pa
našumas. Bendra kova prieš 
demokratiją. Klaidingas supra
timas. Jo demagogiška praei
tis. Ekonomiškos korporacijos 
ir ekonomiškas parlamentas. 
Dvilypė valdžios sistema. Vado 
rolė.

Sovietų santvarka ir partijos 
aparatas. Diktatūra diktatū
roj. Partija, kuri virto “orde- 
nu.” Ką sako apie komunis
tų partiją statistika. Sovietų 
rinkinių sistema. Diktatūros 
logika. Kaip yra valoma par- 
tija.

Diktatūra ir demokratija. 
Buržuazinė ir darbo demokrati
ja. Teroro diktatūra. Dikta
tūros išsigimimas.

Iš turinio galima spręsti, jog 
paskaita bus nepaprastai įdo
mi. Ateikite laiku, nes tą pa
čią dieną vakare yra rengia
mas černovui bankietas Morri- 
son viešbuty], tai paskaitą bus 
bandoma kiek galima anksčiau 
užbaigti. r -—N.

K  '

Susivienijimo orga
nizatorius sužeistas

P-nas A. Žukas, Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje gene- 
ralis organizatorius, ketvirta
dienio vakarą gan sunkiai susi
žeidė. Jisai grįžo iš East Chi
cago Susivienijimo kuopos su
sirinkimo ir pavirto ant šaly- 
gatvio kriaunos. Užsigavo de
šinę ranką ir lupą perkirto. 
Yra abejonės, ar nebus rankos 
kaulas trukęs. Gal reikės imti 
X-sipindulius. P-nas Žukas ran
dasi daktaro Montvido priežiū
roje. —Rep.

“Birutės” orkestras
‘^Birutės” orkestras susideda 

iš 35 muiikantų. Jų visų nebus 
galima naudoti ‘‘(Bailaus Dak
taro” pastatyme, nes teatro or
kestro “pit” yra permažas. Bet 
vistiek dalyvaus 25, o gal ir

Darbininkams Nepaprasta Proga
Investuoti Pinigus į 

Savo Namą

Darbininkas žmogus galvoja kaip ir kada 
įsigyti sau namą

daugiau muzikantų.
Reiklia pasakyti, kad “Biru

tės” orkestras turi ir labai ge
rų profesionalų muzikantų, 
kaip, pavyzdžiui, John Rakaus
kas, Narbutas, Austrą, Stane
vičius, Zeliner ir Wenskas.

Rakauskas, kuris jau per 20 
metų turi savo orkestrą, sa<ko, 
jog “'Birutė” dabar turi vieną 
geriausių iš mėgėjų muzikantų 
susidentį orkestrą kokį jam 
kada nors teko girdėti. Jis nei. 
vienos repeticijos nepraleidžia, 
nes mato didelę naudą iš or
kestro. Ypač jis yra entuzias
tiškas apie “Bailų Daktarą.”

Tas “Birutės” orkestras pir
mą kartą pasirodys “Bailaus 
Daktaro” pastatyme balandžio 
21 d., Eighth Street teatre. Pub
lika turės progos įsitikinti, jog 
per pereitus metus “'Birute” pa
darė nepaprastai didelį progre
są. Jį dabar turi ne tik chorą, 
bet ir gerą orkestrą. —N.

ArManaiPirkti

štai yra pavyzdys tų puikių naujai statomų namų, iš kurių vieną jus tuojau galite iš
sirinkti. Tie namai randasi: 818, 822, 828, 830, 832, 834, 840, 930, 932 W. 34 PI.

3418, 3419 S. Auburn Avė. ' - ’
3415, 3417, 3421, 3414, 3416 S. Mosprath St.
3411, 3413, 3412, 3414 S. Wallace St.

RADIO
Mes patariant 1 geriausiai pirkti 

Radio ir Victrola — Combination, 
tai bent turėsi goriausių muzikų sa
vo namuose, 
užganėdintas 
netu.

Pirmiausia 
ir dasižinok 
parduodam 1 
be nuęšimčių.

Musų Radios tikrai 
tos. Mes užlaikom 
Victor lietuviškų rekordų; tie rekor
dai nauji išeina kas savaitę.

Tai žinai, kad busi 
taip gražiu kabi-

pamatyk musų Radios 
apie jų

lengvais
kainas. Mes 
išmokėjimais,

yra garanluo- 
didelj staka

J. J. STASULANIS

Baigiasi
Sutaiipinti nuo 40% iki 

Pianų, Radio,

Pro g a
60% ant Rakandų, 
ir Pečių

Peoples Furniture Kompanijos Halsted gatvės stakas jau baigiamas išparduoti ir tuojaus bus 
uždaryta ši krautuvė. Bet dar yra gana platus pasirinkimas įvairių namams reikmenų. Tie, 
kurie pasiskubinsite atsilankyti dar galėsite pasinaudoti didžiausiais bargenais savo gyve
nime. štai keletas pavyzdžių:

Grojikliai Pianai
$500.00 vertės Kimball grojikliai pinai, dabar 
tik po.......................................................................
$650.00 vertės Kimball grojikliai pianai, dabar 
tik po ....................................~..........................................
$750.00 vertės Kimball grojikliai pianai, dabar 
tik po .................................................................................. ........

Kitokių išdirbysčių grojikliai pianai po $15'0.00, 225.00, $275.00 ir augščiau.
$975.00 Kimball Grand Pianai /
po ..................................................................................  s L

$198.00
$295.00
$380.00
$540.00

Radios
Nuo $95.00 iki <$165.00 vertės radio setai, 
dabar tik po ........ ........................................ ......
Nuo $200.00 iki $300.00 vertės Radio Setai, 
dabar tik po ...................................................
Nuo $300.00 iki $150.00 vertės Radio Setai, 
dabar tik po ......... .................................... .

$30.00
$75.00

$125.00

Seklyčiom Setai
$100.00 vertes, 3-jų šmotų nauji ir dailus Jacųuard Velour setai $49.50 
$160.00 vertės, 3-jų šmotų Jacųuard, Mohair arba Moąuette fifl
setai, dabar po ...............   M>OO.UU
$350.00 vertės importuoto Frizai, Mohair arba Damask setai C17C Afl 
su Mahogany medžio romais, po ......... ......................... I ■ UaUU

Nuo $50.00 iki $100 vertės skuriniai, 3-jų šmotų seklyčios setai po:

$15.00, $25.00, $32.00, $37.50

Valgomų Kambarių Setai
$75.00 vertės, 7 šmotų Stalas ir 6 Kėdės 
už ................................... .............................. v..........
$100.00 vertės, 7 šmotai, Stalas ir 6 Kėdės 
už .... ,.................................................................................
$150.00 vertės, 7 šmotai, Stalas ir 6 Kėdės 
už ......................................................................................

Miegamo Kambario Setai

$43.75
$65.00
$75.00

M. J. Kiras, visiems žinomas namų statytojas, išdirbo planų, kaip žmogus 
gali nusipirkti sau namą įmokant $1,500, o likusią dalį namas pats per save išsi
mokės rendomis.

Nėra kasdie tokios progos nusipirkti 2 augštų mūrinį namą, su aukštu ang
lišku skiepu, kuris yra prirengtas dėl trečio gyvenimo- Tų namų vidus ištaisytas 
aržuolo ir beržo medžio materiolu. Yra maudynes, sinkos ir vėliausios mados 
plumbingas. Frontiniai porčiai koklėmis dengti, prieangiai tilo grindimis. Fron- 
tiniai ir valgomieji kambariai su “cornice”. Ledaunių durys atidaromos iš užpa
kalinių porcių. Užpakaliniai porčiai stikliniai.

Naudokitės tuojau šia nepaprasta proga, nes kitos tokios progos gal dau- I 
giau nepasitaikys. Atsilankykit tuojau į musų ofisą dėl platesnių žinių.

Eagle Music Co
3236 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
Telephono Victory 6736

P Reumatizmas
N

M

$80.00 vertės Setai; Kamoda, Lova ir Šeforeta 
už ......................'...................'.......................................
$150.00 vertės Setai, Kamoda, Lova ir Šeforeta 
už ...........................................................................

$44.50
$77.50

Kiti Naudingi Namams Daiktai už Negirdėtai Žemą kainą

Kiras •<

*

3335 So. Halsted St N
H

Tel. Yards 6894

Nesikankykito savęs skausmais. Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų GSlhnu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padSka- 
vones pasveikę. Kaina 50a 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centu.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.nrunxxnxunxiuxxxx.x

M 
H

K

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

$38.00 vertės 9x12 Velvct kaurai, pasirinkimas 
tik po .....................................................................................
$80.00 vertės pilnai porccliuoti įvairių spalvų pečiai 
lik po ............................... ......................................................
$110.00 vertės porccliuoti Kombinacijos spalvuoti pečiai 
po ..................................................... ......................... ..............
$19.00 vertes, šemyniškos mieros ledautnčs su 2 durim, 
p<> ...................................................................................$30.00 vcidės, šeimyniškos mieros su 3 durim ledaunės, 
PO . ................................................................................... .........
$25.00 vertės puikios ir tvirtos Kamodos, dabar

. 1)0 .................. '.......................................... . .......... ...................................................................................
$20.00 vertės Kūdikiam Vežimėliai 
dabar ........,................................................. ............................... ..............................
$12.50 vertės puikus Vatiniai 45 svarų Matrasai
dabar ......................;................................................................
$12.50 vertės gvarantuoti Coil Springsai lovom 
dabar ........................ ...............................................................
$10.00 vertės bile didžio Plieninės Lovos
dabar .......................................................................................

$19.95 
$44.50 
$69.50
$8.95 

$15.75 
$12.75

$9.95
$5.98 
$6.70 
$4.48

Minėtos prekės yra padalintos tarpe abiejų musų krautuvių dėl greitesnio išpardavimo. 
Krautuvės atdaros vakarais: Utarninkais, Ket vergais, Pėtnyčiomis ir Subatomis. Prekes pri
statome visur apie miestą, ant pageidaujamo laiko.

Peoples Furniture Company
1922-32 So. Halsted St. 4177-83 Archer Avė.

18-tos Gatvė* Kolonijoje Bnghlun Parke
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

savo vietai ai1 rolei ir kiekviena 
jų prisidėjo bendram vaizdui 
sudaryti.

Kreditas, gal būt, delei to ten
ka ne vieniems vaidintojams ir 

P-ia Dundulienė, 
užsitarnauja

rodys kaip puikus tenoras ne 
tik lietuviu, bet ir kitataučiu 
tarpe.

Pianą skambino p-lė A. Kup
reviČiutė. ypatingai patiko

Pirmyn Choro 
vakaras

Pirmyn 
vakarą 

West

Nemesk šalin savo seną skrybėlę
Duokit išvalyti ir išlyginti, tada pamatysit skirtumą. 

Valome moterų dreses, kautus, skrybėles
Taipgi valome vyrų siutus, overkautus ir skrybėles 

iš namu ir dastatom į namus
Darbas garantuotas

Little Star Hatters
Valytojai ir Dažytojai 
3328 S. Halsted St. 
Phone Boulevąrd 0179

i —.......................-——t "

Specialiai pavasariui

Paimam

Mes turime puikiausius siutus Ve
lykoms; naujausios mados ir geriau- 

‘ , Siutų 
kainos nuo $.31 ir daugiau. Viršu
tinių kautų kainos nuo $21 ir dau
giau. Atsilankykit ir persitik

rinki t.
Brighton Park 

Clothiers
4249 Archer Avė.

Cor. Whipple St.

“Ponas Daugnoris’’ — komedi
ja. Vaidino šie asmenys: J. Sta
siūnas, J. Spetyla, J. Pukinskai
tė, V. Deveikiutė, J. Pažeraus
kaitė, A. Daukšas, S. Kondro
taitė,’ A. KupreviČiutė, S. Jaku- vaidintojoms, 
bauskas; režisavo M. Dundulie- kaip režiserius, 
nė. ; pripažinimo.

Šiaip betgi ar taip, o reikia 
pasakyti, kad musų jaunuome
nė, kurią senesnieji scenos my
lėtojai vis arčiau patraukia prie 
darbo, rodo gražios medegos ir 
reikalingo abelno išsilavinimo, 
negu daugelis senųjų scenos 
mylėtojų turėjo savo sceninės 
karjeros pradžioje.

Kai dėl “senių” vaidintojų — 
Stasiūno, Daukšos, Jakubausko, 
tai reikia pasakyti, kad jie bu
vo taip jau geri, kaip ir visuo
met. Ir jeigu, sakysiu, “Ponas 
Daugnoris” butų buvęs pastaty
tas tikrai geroje salėje, kaip 
Goodman teatre, tai sekmadie
nio sąstatas butų padaręs dides
ni “hit”, negu vaidintojai kai 
kurių istorinių tragedijų, ku
rias mums teko matyti ten vai
dinant.

Antrą programo dali išpildė 
Pirmyn Choras, vadovaujamas 
ponios Salomės Čepienės. Sudai
navo p. A. Vanagaičio kombi- 
nuotę, kurion įeina keletas me- 
liodijų. Kai kuriose vietose dai
navo labai gražiai, kitose 
silpniau. Abelnai tečiau 
gerai, ir publikai patiko.

Solo dainavo p. Stanis.
palyginamai jaunas dainininkas. 
Jisai dar mokosi dainuoti. Lie
tuviai, bent ta publika, 
lanko Pirmyn 
mus, mato jį 
kartą. Keikia 
kad kiekvienu

Pp. Spetyla, Pukinskaitė, De- 
veikiutė, Pažerauskaitė, Kon-
drotaite, KupreviČiutė — tai
musų jaunuomenė. Kai kurie iš 
jos — čia gimę ir augę. Lietu
vių kalba jiems sunki. Ir vienok 
— kaip puikiai pasižymėjo jie 
ta kalba. O ir vaidinimas jų bu
vo tikrai geras, štai, pavyzdžiui, 
pora — Spetyla ir Pažerauskai
tė. Komedijoj jie išvesti rolėse 

žioplai” — nekaltos jaunos 
kuri norėtų apsi vesti, 

nežino, kaip tai padaryti,

lietuvių kolonija 
Lietuviai gyvena 

čia ke- 
vienok 
galima 
centrą,

Pereitą sekmadienį 
Mišrus Choras turėjo 
Spaulding salėje, 3312 
North avė. į pavakarį pradėjo
smarkiai lyti, ir tai, be abejo
nės, sulaikė namie daug žmo
nių, kurie butų buvę parengi
me. Lietaus betgi nepaisydami, 
daugelis atsilankė, ir vidutinio dar
dydžio salė buvo pilna publikos, poros, 
Susirinko vakaran didžiuma bet... 
northsidiečių. Nestokavo ir Pir-'ba visokių kliūčių yra. Jiedu bu- 
myn Choro draugų iš kitų ko- vo geras “tymas”. P-lės Devei- 
lonijų. kaitė, Kondrotaitė, Pukinskaitė

Pirmiausia vaidinta veikalas ir KupreviČiutė tiko kiekviena

Northsidės 
yra nedidelė, 
išsiblaškę. Nors randasi 
lėtas lietuvių draugijų, 
Pirmyn ' Mišrus Choras, 
sakyti, sudaro kaip ir
apie kurį sukasi visuomeninis 
lietuvių gyvenimas.

Lietuviams, kaip ir kitų tau
tų žmonėms, reikia kartas nuo 
karto susitikti, pasilinksminti 
drauge, maloniai laiką praleisti. 
Pirmyn Choras ir yra ta drau
gija, kuri šitokių progų sutei
kia lietuviams. Jis yra Northsi- 
dėje lietuvių kultūros • i •]- , lynuiiis, niauun jir aaiieSj sjy pavasariniu materiolų.

lietuviai 
kai ku-

PATENKINIMAS

Šiandien Chicagos 
mato reikalą palaikyti 
rias musų dailės draugijas net 
rėmėjų pagalba. Atsižvelgiant i 
tai, kaip svarbią rolę Pirmyn 
Choras vaidina lietuvių gyveni
me, norėtųsi tiesiog patarti vei
kėjams, kurie chorą palaiko ir 
jam dirba, imtis darbo suorga
nizuoti nuolatinių choro rėmėjų 
būrį. —Reporteris.

FIRESTONE
Stiprnausi tairai 
visame pasaulyje

Turi visus pasaulio re
kordus dėl stiprumo, pat
varumo, greitumo ir 

saugumo.

UNION GARAGE
3100 So. Emerald Avė., Tel. Victory 1014

Kiekvienas anglių ar kokso tonas, kurį 
mes pristatome, yra parduotas su absoliu
čia garantija kai dėl kokybės, pilno svaru
mo ir patenkinimo.

“Jie turi patenkinti jus, arba mes atsi- 
imsime ir sugrųžinsime jums pinigus?’

PIRKIT SAU ANGLIS PERSITIKRINIMUI!

(ompany 
fe|Xt«®COAL- COKE - ICE 

16400
COAL- COKE-ICE 
BUILDING MATERIAL

Joseph Bagdonas
Chas. Wazak
Peter Novak

kiek 
išėjo

Tai

kuri 
Choro parengi- 
vos antrą, tretį 
betgi pasakyti, 
kartu p. Stanis

dainuoja geriau. Jo balsas — te
noras — yra stiprus ir nepa
prastai malonus. Labai gali bū
ti, kad ateityje p. Stanis pasi-

CarI Vainoris
John Slegaitis
Steve Rumchaks

Tai tikras Smagumas — 
keturi spydai

(Keturi spydai Į prieki-Standard gyrų šiftavimas)
Ta pati stipri konstrukcija ir gražumas, kuriais pasižymi didesnieji 

Graham-Paige modeliai, padaro ir 612 automobilių nepaprastos vertybės.
Išimtina vertybė 612 modelio yra užverta ne keliose ypatybėse, bet visa

me automobilyje. Kuo daugiau ji apžiūrėsite, tuo daugiau pamatysite jo 
extra didumų, extra stiprumų ir extra kokybę.

Visi body rūšys 612 mod. išreiškia vėliausių madų dezaino ir užbaigimo. 
Vieno šmoto stiprus fenderiai, ypatingas Graham-Paige radiatorius, naujos 
rūšies šviesos sutaikytos su “cowl” šviesomis, Įsodintomis ant chromium 
pleituotos cowl juostos, siauras hood viršus — visų tai priduoda ypatingų 
gracijų ir švelnumų, kas yra nepaprasta kai dėl tiek žemai įkainuotų karų.

Daugelis chasis ir motoro įtaisymų ir pagerinimų padidina jėgų, sma
gumų, lengvumų valdyti ir prailgina gerų tarnavimų.

Graham-Paige grožės ir užtikimo tarnavimo standardai yra pilnumoje 
randami 612 Modely — už kainų, kuri yra galima tik delei Graham-Paigd 
gamybos tikslaus sutvarkymo ir delei atsidavimo ir sugabumo inžinierystės 
ir gamybos organizacijos, subudavotos dvidešimties penkių metų industrinio 
patyrimo su trimis Graham broliais. »

Musų kainos siekia nuo $935 iki $3,000 F.O.B.
Del demonstravimo kreipkitės prie

Archer Motor Sales
610 West 35th Street

Tel. Yards 0699

Marąuette Park

Žinomas biznierius, Frank J. 
Yanas, ‘kuris daugelį metų už
laikė geležinių dalykų krautu
vę adresu 2805 W. 63ixl St., 
dabar nupirko gražų namą ad
resu 2717 W. 63rd Si.

P-nas Yanas perkėlė naujon 
vieton savo krautuvę ir patsai 

v . y tame name su savo šeimyna 
apsigyveno.

Šiandien yra jo krautuvės—■ 
geležų ir inalevos atidarymas 
naujoje vietoje. P-nas Yanas 
žada duoti dovanų tiems, kurie 
atlankys jo krautuvę šiandie.

Yanas yra populerus žmogus 
ir todėl jam sekąsi biznyje. Ji
sai turi daug rejpėjų, kaip lie
tuvių, taip kitataučių. Linkė
tina jam pasisekimo naujoj vicr

Kauno Malt’as
KAUNO

BOHEMIAN STYU 
100% Pure r- 

\ MALT L 
5 jttbactJ 
Y] UTHUANIAN » 
5S „ BEVIRA6E CO fe

no-Ateina šiltas oras; kiekvienas 
rėš 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 tikrų miežių, 
su Bohemian apyniais. Mes siun
čiam Kauno Malt’ą ir į kitus mie
stus.

J. GAUBAS
3529 S. Halsted St

Chicago, Illinois
Tel. Boulevard 7258

DABAR
NUSTATYK PATS
SAVO SĄLYGAS

BASEMENTO
REMODELIAVIMO IR

PAMATO DARBAS
APSAUGOKIT SAVO SVEIKATĄ

Pašalinki! žiurkes, peles ir drėgnumą įsitaisydami
Norillite hasementą.

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 kuponą šiandie
Tegul inžinierius ateina
Vardas ........  ....
Adresas ................. .........

’Mririri’.....................
.......... ........... Laikas
....................... Tel. .

LIETUVI ČIA TAVO PROGA

VĖLIAUSIAS PAVEIKSLAS TEATRO VIDAUS
Prie 35-tos ir Halsted Streets Chicagos Bridgeporte

Jeigu Tamsta žinotum kur vertės ir kainos smarkiai kils ir pasidaugins, tai tikrai galėtum užsidirbti 
didelius pinigus. Kaip galima tų įspėti? Ar yra priežastis ir būdas? Kų naujas teatras su tuo bendro turi?

Bridgeporto apielinkėje yra proga, kuri laukia tų, kurie mokės jų suprasti ir ja pasinaudoti. Bridge- 
porto apielinkėje yra vykdomas judėjimas ir atydžiai išplanuotas budavojimo . programas, katras turės 
labai didelę įtekmę prekių kilime ir apie katrų abelna publika labai mažai apsipažinus. O apie tai tamstai 
labai svarbu žinoti.

Apsišviesk, sužinok! Iš to puikiai pasinaudosi. Dalininku galima tapti su suma pinigų nuo $100.00 
iki $50 00.00.

Tuoj prisiųsk čia pridėtą kuponą dėl platesnės informacijos

THEATRE BUILDING CORPORATION, Vardas ................................................. ...........
819 W. 35th St., Chicago, III. 

Adresas .  -............................................
Nerišant manęs, prašau suteikti man pilnų

žinių kaip aš galėčiau tapti dalininku ir pasinau- ....................................................................................
doti Bridgeporto apielinkčs prekių kilime.

“Securities in Class ‘D’ under Illinois Securities Law—-These are Speculative Securities”.
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prašymus išpildo, jeigu tik turi vietos savo mašinose; 
bet paprastai jie nežino to, kad jeigu atsitiktų nelaimė, 
vežant tokį pasažierj, pastarojo tėvai galėtų pašaukti 
tieson mašinos savininką ir pareikalauti iš jo atlygini
mo.

Suprantamas daiktas, kad dori žmonės už gerą dar
bą neatsimoka piktu. Bet įstatymą žinoti kiekvienam 
yra pravartu, nes pasaulyje netrūksta suktų advokatų 
ir /advokatų agentų, kurie ir gerus žmones neretai su
kursto prie neteisingų bylų.

ii’ laikyti viešus susirikimus? 
Ką padarė Rusijos komunistai 
su Gruzija, kurią valdė social
demokratai, gavusieji daugiau 
kaip keturis penktadalius balsų 
visuotiniuose rinkimuose?..

Ir Bimba drįsta vadinti so
cialistus “budeliais” ir “skerdi
kais”!..

Pasigailėjimo verti yra tie 
žmonės, kuriuos Brooklyno or
ganas maitina to psychopato ra
šiniais.

LLOYD GEORGE’O PAŽADAI

Besiartinant rinkimams į Anglijos parlamentą, li
beralų vadas David Lloyd George paskelbė, kad jisai 
per dvejus metus panaikintų nedarbą Britanijoje, jeigu 
jo partijai butų pavesta valdžia. Vos spėjo laikraščiai 
šitą jo pranešimą paminėti (ir išjuokti), kaip jisai iš
leido brošiūrėlę, kurioje išdėstoma priemonės “nedarbui 
gydyti0. : • ; J

Tarpe Lloyd George’o nurodytų priemonių nėra nė 
vienos naujos, apie kurią nebūtų buvę girdėta pirmiaus. 
Jisai siūlo tiesti naujas geležinkelių linijas Britanijoje, 
taisyti kelius, statyti naujas gyvenamas triobas Lon
done ir kituose didmiesčiuose ir t. t. Šituose darbuose, 
anot jo, gautų užsiėmimo pirmais metais 600,000 darbi
ninkų, o antrais metais dar didesnis skaičius. Tuo budu 
bedarbiai, kurių dabar yra Britanijoje apie 1,400,000, 
per dvejetą metų butų visi aprūpinti darbu.

Kiekviena dalis šitame Britanijos liberalų vado pla
ne yra paimta iš socialistų programo kovai su nedarbu. 
Socialistai tiek Britanijoje, tiek kitose šalyse jau seniai 
skelbia, kad atėjus pramonės krizini reikia valstybės 
lėšomis arba su valstybės pagelba plėtoti visuomenei 
naudingus statybos darbus, kurie, jei ir neapsimokės 
tuojaus, tai sustiprins ateičiai ekonominę krašto būklę.

Nauja Lloyd George’o sumanyme yra tiktai tas, kad 
pirma jisai tokiems planams priešindavosi, o dabar jisai 
pats juos siūlo. Kai jisai buvo ministeris pirmininkas, 
tai jam rūpėjo visai kas kita. Tuomet žmonių nuotaika 
buvo karinga ir patriotiška, ir jisai, žaizdamas minių 
jausmais, žadėjo “pakarti kaizerį” (bet niekuomet ir 
nebandė jį karti!). Anglijos žmonės gerai supranta, kad 
Lloyd George’o pažadai yra tik meškerė piliečių bal
sams žvejoti rinkimuose.

Bet vis tiek yra charakteringa, kad liberalų vadas 
šiandie bando palenkti savo pusėn balsuotojus, žadėda
mas išspręsti opiausią darbininkų klasei klausimą. Dar
bininkų reikalai» atsistojo visų klausimų priešakyje 
Anglijoje — ir jie tenai pasiliks. Kas sugebės tuos rei
kalus patenkinti geriausia, tas ankščiau ar vėliau paims 
viršų. Su Darbo Partija šituo atžvilgiu jokia partija 
negali lygintis. Jai priklauso ateitis.

ŽMONA SKUNDŽIA VYRĄ Už SUŽEIDIMĄ

įstatymuose apie atlyginimą už sužeidimą yra keis
tokų dalykų, apie kuriuos paprastas žmogus neturi ma
žiausios nuovokos. Milwaukee’je, sakysime, viena mote
ris šiomis dienomis apskundė teismui savo vyrą, reika
laudama iš jo .$10,000 už sužeidimą. Ji buvo sužeista ne
laimėje, atsitikusioje su jos vyro automobiliu, kuriame 
ji važiavo kartu su juo. Nelaimė su automobiliu įvyko 
dar tuomet, kai dabartinis tos moteries vyras buvo ka
valierius ir buvo paėmęs ją pavėžinti. Už pavėžinimą 
dabar žmogus gal gaus užsimokėti keletą tūkstančių 
dolerių.

Automobilistai paprastai visai nežino, kad jie atsa
ko už gyvybę ir sveikatą kiekvieno asmens, kuris va
žiuoja jų automobiliuose. Nėra skirtumo, ar pasažieris 
moka už važiavimą, ar jisai yra vežamas už dyką; ir 
nėra skirtumo, ar pasažieris yra svetimas žmogus, drau
gas, giminė, tėvas, motina, vyras, žmona, sūnūs ar duk
tė. Taip, tai yra tikra tiesa: prieš įstatymus atsako au
tomobilistas ir tuomet, jeigu susižeidžia, važiuojant su 
juo mašinoje, jo žmona arba jo tikras vaikas. Įstatymai 
šituo atžvilgiu nežino jokių išimčių. Visas dalykas pri
klauso tiktai nuo to, ar sužeistasis (-oji) nori užvesti 
bylą teisme.

Yra atsitikimų teismų praktikoje, kur tėvas turėjo 
užsimokėti už sužeidimą savo vaiko, kurį jisai vėžino, 
norėdamas suteikti jam smagumą. Įvykus nelaimei su 
mašina, tėvą apskundė sužeisto vaiko (kadangi nemetis 
negali pats.vesti bylą) motina, kaipo “artimiausias drau
gas” vaiko, vadinasi — skundžiamojo žmona.

Tas* faktas, kad vyras veda moterį arba moteris iš
teka už vyro, anaiptol nepanaikina jos teisės skųsti teis
me dėl sužeidimų jį arba jo teisės skųsti ją. Giminystė 
tos teisės taip pat nepanaikina. Draugiškumas, labda
rybė arba mielaširdystė — irgi ne. Dažnai pasitaiko, pa
vyzdžiui, kad mokyklų vaikai, grįždami iš mokyklos na
mo, atsistoja prie kelio ir prašo pravažiuojančius auto
mobilistus juos pavėžinti. Geraširdžiai žmonės tokius

PLEPALŲ FABRIKAS

Del Vilniaus krašto veikėjų 
protesto prieš šmeižimą Dr. D. 
Alseikos “Draugas” sako, kad 
tas protestas nieko nereiškiąs, 
kadangi jame nepaaiškinta, “ko
kiais motyvais vadovaujantis 
pp. Alseikai Vilniuje vaišino ar
batėle ‘plečkaitininkus’ ”. Taip 
pat jisai sako, kad jam esą ne
aišku, kodėl p. Alseika niekuo
met Vilniuje nebuvo suareštuo
tas arba iš Vilniaus ištremtas.

Tai yra ne argumentai, bet 
bobiški plepalai. Jeigu Dr. Al
seikos pasielgimuose butų buvę 
kas nors jį kompromituojančio, 
tai juk nebūtų stoję jo gerą 
vardą ginti vilniečių darbuoto
jai, kurie nei su “plečkaitinin- 
kais”, nei su Vilniaus okupantų 
politika neturi nieko bendra.

PROTO LIGONIAI

Diena iš dienos “Laisvėje” 
dedama straipsniai, kuriuose 
“įrodinėjama”, kad įvairių šalių 
socialistai tai “budeliai”, “dar
bininkų skerdikai”, “didžiausi 
darbininkų klesos priešai” ir 
t.t. Tų straipsnių autorius, ma
tyt, yra “pats” Bimba, nes ji
sai pas komunistus yra keiki
mo čcmpi jonas.

Paskutiniuose Brooklyno kei
kūnų organo numeriuose iško- 
liota “darbininkų išdavikais” ir 
“kraugeriais” Austrijos social
demokratai, Lietuvos socialde
mokratai, Anglijos Darbo Par
tija ir visos Socialistų Darbi
ninkų Internacionalo partijos. 
Kad šitaip plūsti tas partijas 
gali tiktai psychopatai (proto 
ligoniai), tai čia parodysime ke
letu pavyzdžių.

Imsime Austrijos socialdemo
kratus. Rinkimuose į parla
mentą už juos balsuoja daugiau 
kaip 40 nuošimčių visų krašto 
piliečių; o Austrijos sostinėje 
Vienoje socialdemokratai gauna 
daugiau kaip 60 nuočimčių bal
sų. Tuo gi tarpu komunistai 
nesurenka nė tiek balsų, kad 
pravestų į Austrijos parlamentą 
bent vieną atstovą!

Na, ir dabar Bimba drįsta 
plaukšti, kad komunistai esą 
“tikri” ir “vieninteliai” darbi
ninkų draugai, o socialdemokra
tai—“išdavikai”. Kas gi teisin
giau gali spręsti apie tų dviejų 
partijų gerumą arba blogumą: 
Austrijos darbininkai, kurie sa
vo balsais parodo, kam jie pri
taria,— ar Brooklyne sėdintis 
komunistų pleperis?

Imsime Angliją. Darbo Par
tija Anglijos parlamente turi 
160 atstovų, o komunistai turi 
viso tik vieną. Britanijos mies
tų tarybose Darbo Partija kas
met užkariauja vis daugiau ir 
daugiau vietų, ir jau yra visa 
eilė miestų, kur ji turi abso
liučią daugumą; o komunistai 
turėjo viso tik apie pustuzinį 
atstovų miestų valdžiose ir da
bar tuos pačius prakiša.

Jeigu Darbo Partijos vadai 
yra “budeliai”, tai kodėl Ang
lijos darbininkai už ją balsuoja, 
o už komunistus ne?

Imsime dabar Lietuvą. Kai 
1926 m. socialdemokratai įėjo 
j Lietuvos valdžią, tai jie pa
statė sąlygą vai. liaudininkams, 
kad butų duota amnestija poli-
tiniems kaliniams, ir amnestija 
buvo duota. .Tąja amnestija pa- 
sinauojo daugiausia komunis
tai, kuriais pirmesniosios val
džios buvo prikimšusios Lietu
vos kalėjimus. vAr tai už šitą 
darbą socialdemokratai turi

būt vadinami “skerdikais” ir 
“buržuazijos įrankiais”?

Visur, kur tik socialistai turi 
daugiau įtakos politikoje, vieš
patauja laisvė, kuria gali nau
dotis net ir komunistai, nors 
jie socialistus šmeižia pikčiau, 
negu juodašimčiai. Austrijoje 
komunistai turi savo partiją, 
kuri gyvuoja legaliai, leidžia sa
vo laikraštuką, laiko viešus su
sirinkimus ir t.t. Vokietijoje 
komunistų partija taip pat le
galiai gyvuoja, nežiūrint to, 
kad jie daug kartų rengė gink
luotus sukilimus prieš valdžią. 
Anglijoje komunistai taipgi 
naudojasi visomis pilietinėmis 
teisėmis, kaip ir visi kiti žmo
nės.

Na, o kaip yra Rusijoje, ku
rią valdo komunistų partija? 
Ar tenai socialistai turi teisę 
organizuotis, leisti laikraščius

“LAIDOJA” PARTIJAS

Voldemaro partijos “L. Ai
das” giriasi, kad “buvusios sei
mo partijos nyksta ir dabartinė 
tvarka įgauna vis daugiau ir 
daugiau pasitikėjimo”. Bet gai
la, kad dabartines tvarkos šulai 
to dar iki šiol nepasistengė įro
dyti.

Lietuvos tautininkų valdžia 
galėtų labai lengvai įrodyti, 
kad žmonės jai “pritaria”, jei
gu ji imtų ir paskelbtų rinki
mus į seimą. Jei rinkimuose 
seimo partijos prakištų, o jų 
vietoje laimėtų daugumą “nau
josios eros” apaštalai, tai butų 
visiems aišku, kad “L. Aido”, 
žodžiai yra teisingi. O dabar jie 
yra tuščia pagyrų puodo pasa
ka, kuria gali tikėti tik maži 
vaikai.

■ ."T *
A. Mikas

Viena Savaitė Lietuvoj
Pavasario pranašas ir potvy

niai.— šiaurės Lietuvos var
gai. —žmogžudystė Palangoj. 
— Kaunas busimas Lietuvos 
kurortas europiško maštabo. 
—Šiauliuose atidaryta Muzi
kos mokykla.— Iš Klaipėdos 
gyvenimo.

Pagal kalendorių, Lietuvoj pa
vasaris prasideda kovo mėn. 21 
d., 4 valandą ryto, kada saulė 
peržengia el^itpriąus juostą. 
Tuo skaitoma Žiemos galas, šie
met tokios, kokios \ne tik Lie
tuva, bet ir visa Europa, per 
ištisą šimtmetį neprimena. Au
kščiausi sniego kalnai, kartais 
net ligi metro storumo ledas, 
laikė užgulę visą Lietuvą išti
sus tris mėnesius, per kuriuos 
daugiau padaryta žalos, nei per 
tiek pat laiko Didžiojo karo! 
Tie šalčiai iščiulpė iš žmonių 
ir gyvulių paskutinį “šilto krau
jo lašą”, ne vieną, privertė ge- 
rai pabadauti, o dabar dar grą- 
so tvanu!

Nors ši nepaprastai šalta žie
ma ir išnaikiAo daug žvėrelių, 
nekalbant jau apie paukščius, 
tačiau spystelcjus vidury kovo 
šiltesniam saulės spinduliui, pa
sirodė pirmasis veversys—pava
sario pranašas, kurio taip laukia 
ir sulaukęs džiaugiasi Lietuvos 
artojas. Tas menkas paukšte
lis suteikia jam naujų jėgų ir 
geresnės vilties ateičiai, žmo
gus nebetaip liūdnai žiuri į pa
tvinusius kiemus, į vis kilan- 
čius potvynius, kurių po tokios 
gilios žiemos, tikrai buvo gali
ma laukti.

žmones juokaudami šneka, 
kad: “Jei šio pavasario potvy
niai ir neišgalės nuplauti nuo 
Lietuvos vargo, tai tiltus su ke
liais ir daugybę trobesių, tikrai 
nuneš į Baltijos juros gelmes!” 
—tokie sraunus šiemet klonių 
upeliai.

Negirdėti šalčiai ir sniego 
daugumas, šiemet ypač skau
džiai atsiliepė į šiaurės Lietu
vos gyventojus. Blogas pereito 
rudens derlius, supuvęs laukuo
se vasarojus ir šienas, užėjus 
tokiai ilgai žiemai, taip nualino 
tą kraštą, kuris ir gerais me
tai, ne turtingiausiu laikomas, 
bet po tokių gamtos žiaurumų 
tiesiog elgetynu virto. Po visą 
Lietuvą renkarpos tam kraštui 
aukos ir skolinama sėklos. Visa 
Lietuvos valdininkija, privačios 
įstaigos, net ir kariuomenė pri
sidėjo kiek išgalėdami prie gel
bėjimo šiaurės Lietuvos gyven
tojų. Vieni pasižadėjo per kelis 
mėnesius mokėti nuo savo algos
jk) 2 3 ir daugiau nuošimčių, 
kiti šiaip šelpia vienkartinėmis

aukomis. Nuo jų neatsilieka ir 
turtingas Klaipėdos kraštas.

Esant tokiai sunkiai padėčiai, 
suprantama, krašte kilo bedar
bė, iš to padidėjo ir nusižengi
mų skaičius. Kur tik pasisuksi, 
ten girdi apie vagystę, o kar
tais net ir apie žmogžudystes. 
Štai naktį, iš 8 į 9 kovo, įsi
laužė Palangoje du žmogžu
džiai į seserų Lejos ir Pešos 
Kahn butą., nužudė vyresniąją 
seserį ir, pagrobę šiokio tokio 
turto ir pfrijgų,. pasislėpė. Poli
cija piktadarius seka.

Bet tikėkime, kad su pirmai
siais pavasario saulės spindu
liais išnyks Lietuvoj žiemos var
gai ir vėl bus ramu ir gražu, 
sulaukus gal net ir derlingos, 
karštos vasaros, žmogus daž
nai linkęs svajoti, o ypač tuo
met, kai sotus ir turi liuoso lai
ko. Sakykim, kad ir Kaunas, 
tas žilas senelis, taip pat sva
joja.

Kaž koks ponas, būdamas 
kartą Paryžiuje, pradėjęs susi
rašinėti su Arkadijų Guns- 
bourg’u, dėl Kauno kurorto iš
ugdymo. Praėjus kuriam lai
kui, tarp kitko, atsilankęs p. 
Gunsbourg’as Kaune ir peržiū
rėjęs patiektą jam Kauno ku
rorto numatomo plano išdėsty
mą, su mineralinių vandenų gy
dymo stotimis Kauno centre ir 
Panemunės pušyne, sąmatoj 
14^ milijonų litų. Kaunas tiki, 
kad p. Gunsbourg’as, kuris yra 
atstovas turtingos bendrovės, 
atliekančios didžiausius reika
lus Kanadoj, Brazilijoj, Afri
koj ir kt., padarys tą malonę 
ir jam, įkurdamas už 141/2 mi
lijono litų gražų, europiško 
masto, kaip jis pats išsireiš
kęs, kurortą—Kaune. Sumany
mas sveikintinas, tik vargu, ar 
galės nors ir musų vaikai ten 
pasimaudyti ?!

—Maudytis, kaip maudytis... 
—.girdėti iš kitos pusės, bet mu
zikos paklausyti Lietuvoje, tik
rai yra kur!

Nesenai Šiauliuose atidaryta 
muzikos mokykla! Dabar, ne
skaitant eilės mažų privačių 
muzikos mokyklėlių, Šiauliuose 
įkurta trečia Lietuvoj jau di
desnio maštabo, o gal net tokia, 
kaip Klaipėdoj ar Kaune.

Tačiau lankytojų netrūksta, 
mat Lietuva -dainų ir muzikos 
kraštas, o “svirpliuoti” vis ge
riau, kaip žemę knisti. Kažin, 
ar čia peiktinas, ar girtinas da
lykas, nors užkampiuose ir kal
bama, kad gal butų buvę nau
dingiau įsteigus dar vieną, žemės 
ūkio, ar amatų mokyklą, nes to
kių Lietuvoje vos viena ir tai 
tik akademiško pobūdžio! Bet

ką čia suvaikysi žmonių kalbų! 
Lietuviškų muzikantų taip pat 
ne perdaugiausia. Jie dažniau
siai vadinasi “italijoniškais”, 
“paryziškais”, o ne retai ir 
“amerikoniškais” “džiazų be- 
nais”.

Vis dėlto nėra pagrindo. Ateis 
pavasaris, ištirps šaltas snie
gas, vėl banguos jura, kurią 
iki šiol dengė storas ledas, ir 
uoste nebuvo jokio judėjimo, su
grįš gandrais, o po jų, gal ir 
taip laukiami Amerikos svečiai. 
Be jų Klaipėdos pajūry jokio 
judėjimo, ypač žiemą. Klaipėdos 
lietuviai šiemet stropiai ruo
šiasi trečiai Lietuvos dainos 
dienai per Jonines—Kaune. Vie
tos vokiečiai šiek tiek apsipra
to prie lietuviškos dvasios ir 
jau daugiau girdisi lietuviškai 
kalbančių, kaip prieš metus, 
dvejus. Net daugelis jų įsira
šė ir į dainos draugijas ir ben
drai su vietos konservatorija 
surengė didelį koncertą, kurio 
pelnas buvo skiriamas nukentė- 
jusiems nuo nederliaus ir šalčių 
šiaurės Lietuvos gyventojams.

Šiaip Klaipėdoj gyvenimas 
geresnis nei kitur Lietuvoj. Tą 
liudija, kad ir tas faktas, jog 
amerikiečiai-lietuviai, grįžę, mie
liau pasilieka Klaipėdoj, perka
si sau namus, ar šiaip deda ko
kį biznį ir laimingai gyvena, nė 
kiek neblogiau, kaip Amerikoj, 
kartaiš net daug geriau, jau 
vien dėl dešimteriopai litais 
virtusio dolerio. Už tris šimtus 
litų,čia galima lengvai ir net 
“poniškai” su maža šeimynėle 
išgyventi mėnuo, o su kita tiek 
galima ir midučio išgerti ir au
tomobilis nusipirkti ir tai vis... 
dėl dešimteriopai litu virtusio 
dolerio!..
Klaipėda, 1929 m. kovas.

DRESIŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos. •

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

1U augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

Fotografuokitčs
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano Ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad imi) 

pa V e i k s 1 ų 
traukime užti
krina jums ge
rą darbą.
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus,

r
D

Į !

G

$

i
pagrabus, po- 

kilius ir tam panašiai.

W. J. Stankūno
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III.

U

$

Temykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atliekų 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Tūrių gerą 
bargeną visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

SPECIALĖ

Ekskursija
LIETUVON

Išplaukia laivu

“George Washington”
(tiesiai i Bremcn)

Išplaukia iš New Yorko gegužės 22 d.
Štai yra proga nuvykti i Lietuvą 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, maistą ir pasilinksminimus, kuriais 
yra pasižymėjęs šis vsame pasaulyje pagarsėjęs laivas.

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

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

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

United* State s Lines
15 Btoadway, TMcyt A ork, N. A. 11(1 S. Deai boru < hi< go, III



Birutiečių domei

Brunsvvick, 7 lubų su viskuo

Freshman, 7 tūbų, už

Atvvater Kent, 8 tūbų

Vardas augščiau
Adresas

M iestas

24 Mėnesiai

LIETUVIU RAKANDU KRAUTUVES
BARGENAI

IKT6.

Lcad 100 svarų

3224 South Halsted Street

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

r ^dlPICA's i 
L GRCATEST .

Coliseum—Dabar
Du sykiu j dieną—2 ir 8 v.

Velvet 
Fiat 
Balta 

Maleva

ladios
Milžiniškas 

Pasirinkimas

rūpins Bob Peary ir jo Royal 
Blue orkestras. Rengimo komi
sija užtikrina, kad tai bus links
miausias šokis, kuris yra kada 
nors buvęs bengtas. Biletus ga
lima pirkti pas visas kliubo na
res.
Komisijos Vardu, K. L. Barskis

SI.69 
Galionas

Šiandie nerasite nieko panašaus iš radio, kad duotų tiek vertės kiek 
duoda naujas Fada jbudavotas — Fada-Dynamic kalbėtuvas dėl pil
no turtingumo tono. Ir užlaikom kitu visokiu išdirbvščiu nuo

Amerikos Lietuvių 
Dukterų Draugija

Tarp Chicagos 
Lietuvių

SKYRIUS 
1410 S. 49th Ct 

Cicero 
Td. Cicero 3794

SKYRIUS
4447 So. Fairfield 

Avenue 
Lafayette 0727

Joniškiečių kliubo 
vakaras

W. J. Stomach Remedy
W. J. Rheumatic Remedy 

(Pažymėkit kurių) 
WALDO JO YČE, 
120 So. State St.

Chicago.

Sekmadienį, balandžio 14 die
nų, Lietuvių Auditorijoj įvyks 
šaunusis metinis Joniškiečių 
kliubo vakaras. Patys Joniškie
čiai vadinat vakarą vakariene.

Gal jie tiksliai daro taip va
dindami. Nes kalbamoji pra
moga rengiama visupirma tiks
lu duoti progos patiems kliubo 
nariams ir jų draugams susi
rinkti kartu, skaniai pavakarie
niauti, pasikalbėti, pasilinksmin
ti, prisiminti senus laikus—Lie
tuvą, jos upes, pievas ir lau
kus, jos darbus ir pramogas; 
pasidžiaugti ar paliūdėti dabar
tiniu savo gyvenimu—kitaip sa
kau patenkinti vieną Įgimtą 
ypatybę: duoti progos žmogui 
susitikti, su žmogumi.

Yra tečiaus pamato sakyti, 
kad Joniškiečių kliubas rengia 
ne tik vakarienę, bet ir vaka-

Bilietai pas Marshall Field, 
Lyon & Healy, Davis Store 

ir Coliseum.

Augščiausios rųšies storo balto 
parceliano enamelio pakeliama 
giliai nulenkta atvožiama nusi- 
sunkimui lenta. Gražios išvaiz
dos ir pilnai įrengta su nusuka^ 
ma sienos lentinėle. Gali būti 
vartojama su viršminėta sinka, 
kaip parodyta. C E AE
Specialiai .................

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

Tel. Boulevard 4705

Skirtingų išdirbyščių, madų ir bai
gimų. Augščiausios rųšies grojiklių 
pianų laukia tamstų atsilankymo. 
Kainos nuo

$75, $125, $150, $225, $275

Rytoj, 2 vai. po pietų, Gage 
Park svetainėj (Western ir 
55th) įvyks “Bailaus Dalktaro” 
repeticija. Dalyvauja visas 
choras, solistai ir orkestras. 
Tad visi birut iečiai prašomi yra 
atvykti į repeticiją laiku.

—Valdyba.

Ka Eudeikio Vardas Reiškia 
LAIDOTUVĖSE?

Specialistas srydyms chroniškų ir naują li
rų. Jei kili negalėjo jumis išgydyti, atailan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas iėegzaminavl- 
nias atidengs jūsų tikra ligą Ir jei aA apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iSegzaminavimo '

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Blvd„ netoli State St.

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. 

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 iki 1 po pietų.

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

rą. Ba bus ne viena vakarienė. 
Visa eilė dalyvių išpildys gana 
įvairų programą: dainuos, 
skambins pianą, smuikuos, pa
sakys kalbas, etc. Mat, Joniš
kiečiai, kaip pažangus žmonės, 
mano, jogei savo parengimuose, 
net vakarienėse, jie turi suteik
ti ką nors tokia, kas turi dvar 
sinės svarbos žmogui, kas to
bulina širdį ir protą.

Taigi nepamirškite, kad ba
landžio 14 dieną Lietuvių Audi
torijoj bus Joniškiečių K. ir L. 
Kliubo vakarienė. Pradžia 4 vai. 
po pietų. Vakarienė—8val. va
karo.—Reporteris.

Dulch Boy White 
$11.50

Pure Linseed Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo keną. 
Stiprios 6 pėdų kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pamatykit.

John Deringis 
4414 Rockwell Street 

Lafayette 4689

Del išmokėjimo
Namų apšildymo 

IĮ I reikmenys ir plum*- 
[jĮ | f bingas.

Parduodame ir įve- 
S—I dame namų apšil- 

• dymo reikmenis. 
Taisome ir valome boilerius.

Apvyniojame paipas ir 
boilerius.

Telefonuokit ir reikalaukit 
kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St. 

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

Sons Ine
PLUMBING, HEATING & ELECTRICAL SUPPLIES 

2118-20-22 S. State St 4606-08 W. 22nd St.
Telephones: Victory 2454-55-56 Phones: Lawndalc 2454; Cicero 130

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
..VAKARINE PUSĖ STATE GATVĖS TARP 21 IR 22

Roll Rim Kitchenette Sinkos
Gražios vieno šmoto storai enameliuotos lenktais kraštais kičinečių sinka. Sinka 
ir nugara yra vieno šmoto. Šios sinkos 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 į 
sieną. NEPAPRASTAI PIGIAI ĮKAINUOTA Už ........................

GUMINĖS DARŽUI LAISTYTI DŪDOS
Raudonos ir juodos, pirmos klesos daržui laistyti dūdos. % colių storumo. Ilgio nuo Q 
15 pėdų ir augščiau. Labai stiprios. Pėda ....................................................................

Mes turime pilną pasirinkimą popieix)s stogams dengti Rolė 75c ir

šimtai, kitų bargenų lygių čia paminėtiems 
MUSŲ PARDAVĖJAI KALBA JŪSŲ KALBĄ

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

Sol Ellis

$125$150 $175 $225
Lesa Tubes

kaip rūgščią aitrumo ir kitų nesmagumu
W. J. STOMACH REMEDY 

pagelbėjo tūkstančiams.
Išbandęs šiuos didelius vaistus jus niekad nenorėsite būti be jų. Kad 
jrodyti, jog mes galime pagelbėti jums, mes mielai pasiųsime ban
domąjį gydmą tik už 50c

GARSIOS W. J. RHEUMATIC TABLETS 
pagelbsti tūkstančiams žmonių. Parsisiųsdinkit bandomąjį gydymą 
už 50c. ar 10 dienų gydymą, bile kuri, už $2.00.

Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 
ir Pigumą

Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite

BUDRIKĮ
Mes atsiekėm savo gerą reputaciją teikdami kostumeriams 

žemas kainas ir geriausį patarnavimą. Mes esame vienatiniai 
lietuviai graboriai, kurie perkame grabus tiesiai iš išdirbystes 
dar neužbaigtus ir patys tuos grabus galutinai užbaigiame. Tuo 
budu prašaliname uždarbį trijų tarpininkų ir tą 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 patarnavimą savo kos
tumeriams.

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- 
nas, mes. teikiam kiekvienam tą patį mandagiausi ir geriausį 
patarnavimą.

Reikale esant pašaukit mus, mes atvažiuosim į jūsų namus 
ir be jokių jums iškasčių parsivešim jus, kad patys pamatytu
mėt musų puikius grabus, kuriuos parduodam daug pigiau, ne
gu kur kitur.

Pamatykit Mus Pirmiausia Del Geresnių Apšildymu 
ir Plumbingo Reikmenų Už Žemiausią Kainą

Jus galite pirkti savo plumbingo fikčerius ir reikmenis, savo garo ar karšto vandens apšil
dymo įtaisus šių metų laiku už žemiausiai galimą kainą. Pridėjus dar musų lengvą išmo
kėjimo pieną, mes jaučiame, kad mes busime didele pagelba musų skaitlingiems draugams 
ir kostumieriams. Iš daugelio dalykų, kurie dabar parsiduoda labai pigiai, mes čia paduo
dame tik kelis.

Amerikos Lietuvių Dukterų 
Draugijos linksmas parengimas 
(Spring Frolic) ruošiamas yra 
balandžio 26 dieną Opera Kliu- 
be, 18 Walton Place. Muziką pa- yra naudingos.

Kam yra reikalingas seklyčios setas, tai rasi. Kreip
kitės pas mus arba klauskit kitų. Jus nusistebėsit 
musų negirdėtu kainų numažinimu sulyginant su 
kitų krautuvių prekėmis. Todėl kad mes esam patys 
išdirbėjai ir pardavėjai, musų išlaidos yra daug ma
žesnės, negu kitų krautuvių, šis 
setas Linen Freeze apmuštas

$129

DIDYSIS OFISAS:
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
skyrius 

3201 Auburn 
Avenue 

Boulevard 3201

Majestic, 8 tūbų, dynamic speake 
ris, už

$137.50

!/• RJ

Parceliano enamelio atvožiama nusisunkimo lenta
iCIRCUS
SHOOTING A MAN 
FROM A C.ANNDN

PŪODLEiHĄNNtfORD
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CHICAGOS kurini nors iš publikos. Ban
ditai apiplėšė Lansing State 
bankų, Lansing, III.

ŽINIOS žiaurumai Joliet 
kalėjime

i .H i i»i 11 ■ i i    Ji ■ 

dėjai ikanlkiniantyis kalinius. 
Teisėjus David reiaklauja, kad 
Illinois valstijos legislaturta 
specialė komisija padarytų ty
rinėjimą.

Banditai pasipelnė 
banke $12,000

Du iMinditai padarė holdapą 
banke, kuriame buvo penki 
darbininkai ir 15 kostumerių. 
Banditai sustatė eile koštume- 
rius ir darbininkus, pasišlavė 
apie $12,000 ir nuvažiavo sa
vo keliais. Banke buvo i-r spe
ciali* sargas, kuris sėdėjo ap
saugoto,j nuo kulkų budelėj, 
bet jis nešovė i banditus, ba, 
saiko, bijojo, kad nepataikytų

Teisėjas David viešai pareiš
kė, kad Joliet kalėjime varde
li as Elmer Green ir pora jo 
padėjėjų elgiasi su kaliniais la
bai žiauriai. Teisėjas Davfid 
pareiškė, kad jisai yra gavęs 
laišku iš kalėjimo, kuriuose sa
koma jogei vaidenas ir jo pa-

West Chicago parkai
IMsbolo sezonas West Chica-

NAUJIENOS, Chicago, UI.
•* . . nl, I. .»i*.U f .'.‘.jliįi hni I, -4 A' 'į*............—*........

» >

go pankuose prasidės balandžio 
1'5 dienų. Publika galės nau
dotis* aikštėmis besibollui lošti 
veltui visas savaitės dienas, iš
skyrus šeštadienius, sekmadie
nius ir Šventadienius. Bet no
rintieji naudotis tomis aikštė
mis, turi paduoti parkų prižiū
rėtojams pareiškimus pirmadie-

VEIKALAS “GADYNĖS ŽAIZDOS”
Rengia Susiv. Liet. Am. 194 kuopa, Cicero, Ilk

Dzimdzi-Drimdzi Nedėlioj, Balandžio (April) 14 d., 1929

PRANEŠIMAI

17
19
21
26
28

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

Joniškiečių L. K. Kliubo bankie- 
tas įvyks nedėlioj, balandžio 14 d., 
Lietuvių Auditorijoj. Pradžia 4 vai. 
po pietų. Linksma muzika šokiams, 
skani vakarienė, gražus programas. 
Meldžiam atsilankyti. —Rengėjai.

3
5
9

10
12

19

19

Draugystė Lietuvos Vėliava Ame
rikoje No. 1, laikys savo mėnesinį 
susirinkimą Balandžio 14, 1929, 1-ma 
valandą po piet, paprastoj svetai
nėj, Davis S(|uare Park. Visi drau
gai ir draugės, malonėsite atsilan
kyti ant susirinkimo, o yra daug 
svarbių dalykų aptarti.

Sekretorius.

23
25
26
29

2

8

Draugystė Lietuvos Dukterų lai
kys savo mėnesinį susirinkimą ne
dėlioj, Balandžio 14, 1 vai. po pietų, 
Mark White parko svetainėj, 29 ir 
Halsted St. Visos draugės malonė
site pribūti laiku.

—V. Kazlauskas, Rašt.

Draugystės Meilės Lietuvių Ame
rikoje mėnesinis susirinkimas atsi
bus Balandžio 13 dieną, 7:30 valandą 
vakare, Bagdono svet., 1750 S. Union 
Avė. Visi draugai malonėkite laiku 
pribūti.

Raštininkas.

Bridgeport.—Draugystė Teisybės My
lėtojų laikys savo mėnesinį susirin
kimą nedėlioj, balandžio 14 d., 1 vai. 
po pietų. Mark VVhite Sųuare svet., 
prie 29tos ir So. Halsted gat. Visi 
nariai-rėš malonėkite būtinai laikų 
susirinkti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti.

—Raštininkas.

Keistučio Kliubo Dramos Skyrius 
rengia linksmų vakarų su šokiais, 
kuris jvvks nedėlioj, balandžio 14 
d., M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd 
PI. Nuoširdžiai kviečiame visus da
lyvauti minėtame vakare, kur galė
site linksmai laikų praleisti, nes 
veikalas yra labai įdomus kožnam 
pamatyti, nes gerai žinote, kad ra
šytojas to veikalo yra Br. Vargšas. 
Apart to Dus puiki muzika. Po teat
ro galėsite gerai pasišokti prie ge
ros muzikos. Įžanga nebrangi. Bu
kite visi ir aš tenai busiu.

Pranašas.

Draugystė Dr. Vinco Kudirkos lai
kys savo mėnesinį susirinkimų šeš
tadieny, balandžio 13 d., M. Melda- 
žio svetainėj, 2242 W. 2fird Plaee, 
7:3(1 vai. vakare.

A. Kaulakis, rašt.

North Side. — Bijūnėlio arba S. 
L. A. 226 kp. jaunuoliai — visi ak
toriai ir dainininkai, susirinkite ne
dėlioj, 1 vai. po pietų pas Valiulius, 
3247 Beach avė., iš kur visi bus nu
vežti automobiliais i Indiana Har- 
bor parengimų. Tėvai ir kiti north- 
sidiečiai, turinti automobilius, irgi 
kviečiami sykiu važiuoti.

Komisija*.

l'

14
16
18

1929 m. Balandžio 
d. Detroit, Mich. 
—< Cleveland, O.
— Rochester, N. Y.
— Amsterdam, N. Y.
— Brooklyn, N. Y.
1929 m. Gegužės

— Bridgeport, Conn.
— New Haven, Conn.
— New Britairi, Conn.
— Boston, Mass.
— Norvvood, Mass.
---- Boston, Mass.
— Montello. Mass.
—- Lowell, Mass.

(po piet)
— Lawrence,

(vakare)
— Worcester,
— VVorcester, 
—r Athol. Mass.
— \Vestfield, Mass.
1929 m. Birželio

— Hartford, Conn.
— Newark, N. J.
— Ansonia, Conn.
—Philadelphia, Pa.
— Baltimore, Md.
— Wilkes Barre, Pa.
— Scranton, Pa.
— Mahanoy City, Pa.

Mass.

Mass.
Mass.

D YR A T visiems, kurie prisius 
U X lY/Vl g} apgarsinimą su sa
vo vardu ir adresu, mes pasiųsime 
jiems vieną 50c. dėžutę musų 
INDIAN MAGIC SALVE DYKAI. 
Prisiųskite 15c. prisiuntimo, supaka- 
vimo ir pašto ženklelių išlaidoms, 
Kartą pabandysi t, visuomet vartosi t.

ESSO KAY SALES CO.,
505 W. Green St., 

Hazleton, Penn.

Specialiai trumpam 
laikui

Naujas Grojiklis Pianas

$395.00

PADĖKAVONĖS ŽODIS

nių rytmečiais, pirm lošimo die
nos.

PARDAVIMUI
Mes turime 20 grojiklių pianų, 

parsiduodančių net už $50. Taip
jau turime 6 upritght^ pianus, par
siduodančius net tik už $25. Ir 2 
Baby Grand pianus, kuriuos parduo
sime labai pigiai. Didelis pasirin
kimas radio setų nuo $25 ir aus
čiau. Visi šie minėti instrumentai 
turi būti parduoti šią savaitę. Kreip
kitės šiandie ar rytoj iki 9 vai. va
kare, ar nedėlioj i'ki 6 vai. vak.

SCHULTZ WAREHOUSE 
711 Milwaukee Avė.

Nuoširdžiausi ačiū 
siems dalyvavusiems 
REDIŠĘVIČIENfiS laidotuvėse 
balandžio 6 d., 1929 m. širdin
giausia aciuoju visiems lydė
tojams, budėtojams ir visiems, 
kurie tik mus kuo nors parė
mė šioj musų nelaimės ir nu
liūdimo valandoj, kada mirtis 
išplėšė iš musų tarpo musų 
mylimiausią motinėle.

Nuliūdę
Vyras Andrius Rediševičius, 
Simus ir Dukterys.

4230 So. Tai man A vė.

tariu vi*
AGOTOS

Universal Restaurant

šeštadienis, balan. 13, 1929
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Pilna Fizinė. 
ir Analitinė

Egzaminacija

Ciceros Lietuvių Liuosybes Svet.
14 St. ir 49th Ct., Cicero, III.

Durys atsidarys 6 vai. vakare. Lošimas prasidės 
lygiai 7 vai. vakare. Po lošimo šokiai prie geros K. 
Yurgon orkestros. Taigi, gerbiami lietuviai ir lietu
vaitės, Chicagos ir apielinkės, kviečiame be skirtu
mo atsilankyti į musų parengimą, nes trūksta žo
džiu aprašymui minimo vakaro.

Kviečia S. L. A. 194 kp., Cicero, III.

JONIŠKIEČIU L. K. KLIUBO 
BANKIETAS

i vyks

Sekmadieny, Balandžio 14 d., 1929
Lietuvių Auditorijos Žemutinėse Svet

3133 So. Halsted St.
Pradžia 4 vai. po pietų. < Vakarienė 8 vai. vakare 

Programe dalyvauja:
J. Butautis, A. Ančiutė, J. Gricaitė, p. Rimkus, A. 
Dočkienė, B. Briedžiutė, B. Andrejunaitė, p-lė Mar
celė (ant smuiko) ir Kastas Sabonis.

Širdingai užprašo KOMITETAS.

f

Teatras su šokiais
Rengia ( .y

X * ‘ t ••••■'■ i

Keistučio Kliubo Dramos Skyrius
Nedėlioję, Balandžio-April 14 dieną 

M. Meldažio Svetainėj 
2242-44 W. 23rd Plaee

Durys atsidarys 5 vai. vakare. Prasidės 6 vai. vakare 
Bus suvaidinta drama keturiose veikmėse 

“GADYNĖS ŽAIZDOS”
Gerbiamoji publika, esate nuoširdžiai kviečiami atsi

lankyti į minėtą vakarą. Veikalas yra labai puikus, para
šytas Br. Vargšo. Vaidintojai roles gerai moka; jus žinote, 
kad minėtas skyrius visados publiką patenkina. Apart to 
bus gera muzika, kuri, grieš po teatro puikius šokius. Bi
lietai (arba tikietai) nebrangus — 6Q centų teatrui ir 
šokiui. Kviečia visus

KEISTUČIO KLIUBO DRAMOS SKYRIUS.

Pa- 
vie- 
pus- 
Kot- 
ran-

ANTANAS SPAUSTINAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 11 dienų, 9:53 va
landą ryte, 1929 m., sulaukęs 
42 metų amžiaus, gimęs Mont
vilų; kaime, Jurbarko parapi
joj, Raseinių apskrityje. Ame
rikoje išgyveno 20 metų, 
liko dideliame nuliudime 
ną brolį Kazimierą, tris 
brolius, o Lietuvoj seserį 
riną. Kūnas pašarvotas,
dasi Butkaus koplyčioj, 710 W. 
18th Street.

Laidotuves jvyks Pirmadie
ny], Balandžio 15 dienų, 8:30 
vai. iš ryto, iš koplyčios į Ap- 
veizdos Dievo parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A, Antano Spausti- 
naičio giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Brolis, Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Butkus. Tel. Canal 3161 i

dešros ir kopūstai ę<= $
primena mamytės L"“J r 'v ’ 

valgius
A. A. NORKUS. *av
750 West £
31st St

Tegul Dr. C. C. Slngley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
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
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Akių Gydytojai
WW^WWW^**WW*****X^**W^********^w**********W»

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

Graboriai
Phone Boulevard 4139

Musų patarnavimai 
laidotuvėse Ir kokia
me reikale viauomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

KRISTYNA VALATKIENĖ 
(Sakalauskienė) 

Po tėvais Baltrušaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 11 dieną, 4 valandą 
po pietų, 1929 m., gimusi Šiau
lių apskričio, Žagarės mieste
ly. Amerikoj išgyveno 24 me
tus. Paliko dideliame nubudi
me vyrą Kazimierą, 2 sūnūs: 
Kostantą ir Juozapą, 3 brolius: 
Kazimierą, Stanislovą ir Pran
ciškų ir gimines. Kūnas pašar
votas, randasi 4631 So. St. ' 
Louis Avė.

Laidotuvės Įvyks Panedėlyj, 
Balandžio 15 dieną, 
pietų, iš namų bus 
Tautiškas kapines.

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

3265 So. Balsiai St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

J. Lulevich 
Lietuvis graborias 

ir balsamuotojaa 
Automobilių patarna
vimas teikiama vi* 
šokiem* reikalam*. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

UNDERTAKING CO
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. LACHAVICZ

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da 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.

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 1752

1311 Milwaukee Avė

2 vai. po 
nulydėta j

kartu su suoleliu, rolėmis, uždanga 
ir nemokamu pristatymu

Reichardt Piano Co.

Šokiai prasidės 7:80 vak. Įžanga $1 ypatai, dėl šokių 
vyrams 50c., moterims 35c.

Visi A. A. Kristynos Valat
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Sunai, Broliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Lietuvi* Graboriu* Ir 
Balcamuotojaa

2314 W. 23rd PI.
Chicago, I1L

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 251B-2516

BILE EDIRBYSTĖS
Radio Pataisymo Aptarnavimas

Patenkinimas Garantuotas 
Kainos prieinamos 

Sekmadienio ryto aptarnavimas
BATERĖS ČARŽINAMOS IR TAISOMOS

F. Doyle
2845 W. 63rd Street

Republic 7386

Metropolitan Wet
Wash Laundry 

6551-53 So. Kedzie Avenue 
CHICAGO, ILL. 

Tel. Prospect 3939 
Melrose Park 3458

Vienintelė Lietuvių Skalbykla Chicagoj
Mums nė koks skalbinys nėra nė perdidelis, nė permažas. Tadgi 
atiduokite mums Tamstų skalbinius, o savo brangų laiką suvarto
kite svarbesniems reikalams.
Mes važiuojame visur. Tik duokite mums žinią telefonu ar kaip 
kitaip.
Kas skalbinius pats pristato ir atsiima tam 20% skalbiama pigiaus.

Operete Sylvia
Stato scenoj Lietuvių Liuosybės Choras

Nedėlioj, Balandžio-April 14 d., 1929
711—8th St.-Adams St

Waukegan, III

Sylvia yra viena iš gražiausių operečių lietuvių kal
boj. Nepraleiskite šio veikalo. Liuosybės Choras su A. 
Kvedaru priešakyje deda visas pastangas, kad butų 
veikalas perstatytas kuogeriausiai. Dainos prie Sim
fonijos Orkestro.

Pradžia lygiai 4val. po piet

širdingai kviečia visus Uuosybe-s Choras

MYKOLAS’ SĖMENIS

Brangus ir mylimas mano 
vyras ir brangus musų tėvelis, 
kuris persiskyrė su šiuo pasau
liu vasario 3čią d., 1929, ir ta
po padėtas j skiepą švento Ka
zimiero kapinėse, šeštadieny, 
balandžio 13 dieną, 7:30 vai. 
iš ryto atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, šv. 
P. M. Gimimo bažnyčioj, 68 ir 
So. Washtenaw Avė., o po pie
tį! 3-čią valandą bus perkeltas 
jo kūnas į lotą.

Visus giminės, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie-' 
čiame dalyvauti pamaldose ir 
perkėlime jo kūno, iš virš mi
nėto skiepo i lotą.

Liekame nuliūdę,
Moteris, Duktė, Sūnūs, 
Brolis ir Giminės.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Bermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenuo 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 CL, Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Lietuvės Akušerės
Vidikas-Lulevičienė

3103 South Halsted Street
Telephone Victory 1115 

CHICAGO. ILL.
Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims Ir mergi
nom* visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebekit mano iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va

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

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Balsted Street

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dieno* Ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 12 iki 8 po pietų, 

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

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

Vai.: 1 iki 3 po pietn 6 iki 8 vak.
Tel. Brungvnck 4983

Namų telefonas Brunswick 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 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III,
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Lietuviai Gydytojai
Phone Canal 2118

Ofiso valandos nuo 6-8 v. vak.

DR. A. L YUSKA
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1900 South Halsted Street

Rezidencija:
4193 Archer Avenue

Valandos nuo 2-4 po piet.
Norintieji matyti prieš piet, 

pašaukite telefonu
Tel. Lafayette 0098

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

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

4817 Montana Street
Arti N. Cicero Avė. ir fullerton St.

Telephone Berkshire 4820
Specialybė — moterų ir vaikų ligos
Vai.: 9 v. r. iki 12 v., 6 iki 9 v. v. 
Nedaliomis tiktai iki 12 vai. dienos

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

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 Wailace Street

Įvairus Gydytojai

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS ' 
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 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. dienų 

Phone Midvvay 2880 
--------- O---------

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St

Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6852
------- O--------

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—8 po pietų, 7—8 yak. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 diena 

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

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

Advokatai

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

165 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9690

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 73(’ 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.‘

Rezidencija 0158 S. Talman Ai
Tel. Prospect 8525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St.
Hemlock 4080

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

[CLASSIFIEŪ BOS.
Educational

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
_______ - — — —- - — — - - ——-—————■—

Business Service
Biznio PatąrnavimM

Business Service
Biznio Patarnavintaz

Financial
Finanzai-Paakoloz

Situation Wanted
Darbo Ieško

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. PrirOTgiu^mm^čhM^nt namu.

3230 So. Union Avė.
Phone Victory 2740

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi 
darbą mieste. Kedzie 5111.

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. 35th St., Lafayette 7150

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Vicįory 7261

APDRAUDA NUO VĖTROS.

KARPENTERIS.—Generalinis kon- 
traktorius, cenientuotojas, plasteriuo- 
tojas, naujas darbas ar taisymas.

Drexel 2696.

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

IEŠKAU vietos džianitoriaus pa
dėjėjo (elperio). Atsišaukite telefo
nu Hemlock 0920.

WITOLDS TIRE SHOP 
3647 So. Halsted Street 

Boulevard 2854 
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų čardžinimas, taisymas. 
Lietuvis savininkas.

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

čius.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

A. L Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS)

nuo 9 iki 11 valandai ryte; i 
nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se- 

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRALU ASHLAND STATE BANKO

1809 So. Ashland Avė.
VALANDOS)

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo iftkalbumą. IBsimokink Kra
žiai raSyti ir kalbfiti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbi}. Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo būvį. Del vyrų ir moterų privatiškos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH, 
21 E. Van Buron St., 4 lubos. Valandos 
nuo O iki 9-tos. UžsiraAykit dabar I

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.

Apsaugok savo namo, ar ga- 
radžių nuo > vėtros (tornado), 
nes kaip matome laikraščiuose, 
kad vėtros dažnai padaro daug 
nuostolio, tai vieną ar kitą apie- 
linkę sugriauna, garadžius nu
verčia ir namus. Apdraudimas 
yra labai pigus, už $1,000 dole
rių ant penkių metų, tik reikia 
mokėti $6.40. Taipgi apdrau- 
džiu namus, rakandus, ir kitus 
dalykus nuo ugnies.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd SU Suite 3. 
Prospect 1028

kez. 2359 S. Leavltt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Nuo 2 iki 4:3t ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomai per 2t 
metu* kaipo patyręs gydytojas, chi 
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos: nuo 10—12 pietų ii 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą į devynis mėne
sius; aukštesni mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime Įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
kai busite abclnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

BEN. J. KAZANAUSKAS
2242 W. 23rd Place 

Roosevelt 8887

PASTATYSIU medini nameli ne 
toliau 80 mylių kuo Chicagos, taip
gi 18x18 garažą ant jūsų loto 
$275. Mažas extra primokėjimas 
už finansavimą..,

. | / o C? f ’ * 1 ? * •
Lackawana 6461

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

Advokatai

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avense 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8, Nedėlioj 10-12

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO. ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

' Gyvenimo vieta * 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomic "uo 9 iki 12 ryto

J. P? WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullman 5950

Business Service
Biznio^Patarnavimas

Generalinis. Kontrak- 
torius

Statau naujus namus ir taisau se
nus. Padalau planus dėl namų sta
tymo, pagal žmogaus norą.

Duodu paskolą ant namų.

I JOHN J. MEŽLAIŠKIS
I 2453 W. 71st Street

Phone Republic 4537

ŽELVIS BUILDING CO.
General Contractors

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

2506 W. 69 St.
Prospect 9856

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovv iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS. '
4309 West 63rd Street

Phone Republic 7869

J. BALSEVICIS
Hardvvare, Paints, Oils 
Glass and Vamishes 

2325 So. Hoyne Avė.
Phone Canal 6850

KAM LAUKTI? 
Budavokite dabar

2 flatai, bungalovv, rezidencijos ir 
garažai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia įmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. Mes 
atliekame visokį remodeliavimo' dar
bą. 
BLUE BELL CONSTRUCTION 

3645 Montrose Avenue 
Keystone 1633

4034 Archer Avenue 
Phone Lafayette 6719

co,

Financial
Finansai-Paakolos

MORGEČIŲ, APDRAUDOS, 
PIRKIMO ir PARDAVIMO, 
ir kitais reikalais, geriausia 

patarnauja
J. J. HERTMANAVIČIUS
3327 So. Halsted Street

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.

Room 607
192 N. Clark St

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmones gero budo gali pa- 
7Qf siskolinti nuo $50 ir augš. 

//? ant savaitinių ar mėnesinių 
1 w išmokėjimų tik už 7% palū

kanų. Reikalingi du pasirašytojai. 
Greitas veikimas, nėra “red tapė”

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. TeLRockvvell 6030

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

..
Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

1579 Mihvaukec Avė.
kambarys 206

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimą

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Ar Nori Būti Biznyje?
PINIGU VISAI NEREIKIA

Nereikia Experience
Tamsta nelauk ilgai, nes dabar 

yra proga atdara. Pašauk mane ar
ba ateik ypatiškai, o aš tamstai pa
aiškinsiu ir tamsta i trumpą laiką 
busi business man (ar lady) ir bu
si independent, nes nčra limit i ši
tą biznį. Uždarbis nuo -$5000-$10000 
ar daugiau i metus, tai mažiausia, 
jei tamsta nors kiek turi business 
ideas.

J. J. STANKUS
134 N. LaSalle St.
Šauk — Phone State 5048

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

PORČIAI — GARAŽAI
Remodeliavimas namų. Pirkite da

bar ir sutaupykite. 18x18 2 karu 
garažas $210, su cemento grindi
mis $295.

Tel. Berkshire 1321 
M R. ZELEZNIK 

5201 W. Grand Avė.

MODERN CONSTRUCTION 
COMtANY

Remodeliavimas visokios rų
šies; naujas ir senas- darbas. 
2 karų garažas $198; cemento 
darbas—specialybė. Kedzie 8908

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jum* naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3885 So. Halsted SU

For Rent
PASIRENDUOJA kampinis 6 kam

barių bungalow, pigi renda, graži 
vieta. 12401 So. Racine Avė. Bile 
laiku telefonuokite Canal 5065.

PASIRENDAVOJA flatas su ofisu 
— garu apšildomas, tinkamas dėl 
daktaro arba advokato. 3524 So. 
Halsted St.

STORAS ant rendos ir 4 ruimai 
užpakaly, štoras tinka dėl bučemės 
ir grosemes. Atsišaukite pas sa
vininką, 2900 W .40 St.

BRIGHTON PARK ant rendos što
ras ir 3 kambariai, prie pat Lietu
vių bažnyčios. Renda pigi.

4436 So. Fairfield Avė.

RENDAI kambarys, dėl dviejų ar 
vienos ypatos; šviesus ir moderniš
kas. Atsišaukit ant 1-mų lubų 4234 
So. Marshfield Avė. Tel. Lafayette 
0369.

Fumished Rooms
KAMBARYS ant rendos $8.50—$4 

i savaitę. Galima virtis valgius, 25 
No. Halsted St. Paul Luke.

RENDON kambarys vaikinui ar
ba merginai.

6750 So. Campbell Avė. II fl.

PASIRENDUOJA ruimas vaiki
nams arba vedusiai porai su valgiu 
arba bė valgio. Kreipkitės i Kny
gyną “Lietuvą”, Box 16, 3210 So. 
Halsted St.

RENDON kambarys vienam ar 
dviem vaikinam. 4157 So. Albany 
Avė. Lafayette 5456.

RENDON 2 kambariai. Moderniš
ki, dėl vaikinu arba vedusiai porai. 
Galima matyti vakarais arba visą 
dieną nedėlioj. 3325 So. Halsted St. 
2-ros lubos. ...

RENDON kambarys vaikinui ar
ba merginai.

6750 So. Campbell Avė. II fl.

RENDON kambarys vyrui arba 
merginai. Karštu vandeniu apšildo
mas. 6515 So. Talman Avė. Tel. 
Prospect 10210.

PASIRENDAVOJA gražiai išfor- 
nišiuoti kambariai gražioje apielin- 
kėje. Labai prieinama kaina, nėra 
mažų. 3309 So. Union Avė., 2-ros 
lubos frontas.

Personai 
Asmenų Ieško

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
įrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas $45. 3 šmotų riešuto miegruimio 
setas $59. 5 šmotų aržuolo betrice 
setas $15. Victor Fireproof Building, 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedėliomis iki 6 vai. v.

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

PARDAVIMUI štoro fixturiai 
show keisai dėl cigarų ir kendžių. 
Parduosiu pigiai. Atsišaukite John 
Renvus, 727 W. 21 St., skiepe. 

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

IŠ PRIEŽASTIES pardavimo 
krautuvės — noriu parduoti savo 
3-jų ruimų rakandus “forničius” — 
parduosiu labai pigiai. Mr. Jokšas, 
(siuvėjas), 3612 So. Halsted St.

PARSIDUODA rakandai labai 
pigiai, 3-jų šmotų parlor setas, 
3 staliukai, 1 parlor rutlukas, 2 
lovos, 7 krėslai ir svinge por- 
čiui. 3002 S. Emerald avė. 2nd 
floor. Victory 1387.

PARDAVIMUI pečius—kombinuo
tas gaso ir anglių. Labai pigiai. 
3230 So. Union Avė., 2-ros lubos.

Automobiles

Įvairus Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3201

•28
•27
’28
’28

Hudson BrouKham—cuatom built
Chandler coach
Emox coupe_________________
Pontiac Landau aed., mažai var-
totas _ <

'27 Hudson Brourham, geram stovy !
Ebs«x --------------—______ _____________  i
Dodge 8edan __________________ !
Pontiac Coupo ......... -..................  !
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. HaUted St., Trlangle 9330

’20
■25
’28

PRANEŠIMAS

978fi 
$305 
$350
$505 
$405 
$550 
$175 
$450

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

NEPAPRASTA PROGA. Aš pri
verstas esu parduoti mano vėliausio 
modelio Cadillac sedaną, važinėtas 
per mane tik 8,000 mylių. Karas yra 
geriausiame stovyje. Kaip naujas. 
Turiu sukelti pinigų. Pirmutinis $275 
paims ji. Kreipkitės bile laiku nede- 
jioj. 2538 N. California Avė., 1-mas 
aparlmentas.

PARSIDUODA automobilius Stu- 
debaker Special 6 1925. Bargenas. 
4540 So. Rockvvell St. 1-mas flioras.

NAUDŽ1UNAS

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
l'el.Randolph 0331-0332—Vai. nuo 9-6

i s
3241 South Halsted Street

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Penedėlio ir

Pėtnyčios.

“QUALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu. — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
IIEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMĘLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofisu Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Purk 3395

Maliavoj imas, dekoravimas, 
plasteriavimas. Už pinigus ar 
ant išmokėjimo. Abelnas tai
symo darbas apskaitliuojama 
dovanai.
ADVANCE PLASTER1NG CO. 

1 1016 N. Clark St. Lincoln 3897

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

PAJIEŠKAU savo tėvo Juozapo 
Walbekas, prieš karą gyveno ant 
Kuršėnų gatves, Šiaulių mieste, Lie
tuvoje. Taipgi pajieškau savo bro
lio Pranciško ir seserų — Teklės, 
Onos ir Stanislavos, visi iš Šiaulių 
miesto ir Juozo Vinevičiaus. Prašau 
jų pačių arba kas apie juos žino, 
pranešti, busiu dėkinga.

Olesė Wolbekaitč-Winevičienė, 
1739 S. Halsted St., . Chicago, III.

PAJIEŠKAU Elzbietos Daugėlai
tės po vyru Motušienė, Devenių pa
rapijos, Tauragės apskr., apie 20 
metų atgal gyveno Chicagoj. Mel
džiu atsišaukti arba kas žino apie 
ją malonėkite pranešti ant šio ant
rašo: Barbora Eidintaitė, 7359 So. 
Peoria St.

REO paskiausio modelio 4 durų 
sedanas, paaukosiu, nes man reikia 
pinigų. Vartojau tik nedeliomis, ka
ras yra geram stovy ir yra kaip 
naujas. Užbaigimas netik neturi įbrė
žimo. Originaliai baloon tairai kaip 
nauji. Karas kaip dieną išėjęs iš 
dirbtuvės. Paaukosiu tik už $300. 
Karas kainavo man $1,900 tik 7 mė
nesiai atgal. Kreipkitės nedėlioj.

2231 N. Kedzie Avė. lst flat.

Musical Instruments
Muzikos Inątrumentai

JOHN F. PAULUS 
IR ' 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 6967

William Kanapackas
Piano tuning and Repairing 

Players and Reproducing Pianos 
6122 So. Rockvvell Street

Hemlock 4081

GELEŽINIAI bath ruimio kabine
tai. Biskį aprūkę delei buvusio pas 
mus nesenai gaisro, bet su gerais 
veidrodžiais ir stiklinėmis lentyno
mis. Kainos $1.85; 3.25—$4.50. Ve- 
netian $7.35. HESS, 1207 S. West- 
ern Avė. Tel. W®st 3304.

- - - . - -r - • . . - - r - - - - . . r. - ~ *

EXPERTŲ TAISYMAS
Pertaisymas motorų, clutch ir 

differential; taisomi bodies. Vi
sas darbas garantuotas. Išmo
kėjimais, jei norima. Visada at
dara. 1515 N." Cra\v foi'd avė; 
Irving 8178.

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

1618- West 18th Street
I. F. Dankowaki, prez.
C. T. DankovrskL ižd.

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2H nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

S OSGOOD 
2231 West Division St., “upstaira” 

Tel. Armitage 1199

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Help Wanted—Malė

PARDAVIMUI 
grojiklių pianų, 

už $50. Taipjau 
pianus, parsiduo- 
$25. Ir 2 Baby 

kuriuos parduosime 
Didelis pasirinkimas

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

ra- 
P«-

Mes turime 20 
parsiduodančių net 
turime 6 upright 
dančius net tik už 
Grand pianus, 
labai pigiai. ‘ 
radio setų nuo $25 ir augščiau. Visi 
šie minėti instrumentai turi būti 
parduoti šią savaitę. Kreipkitės 
šiandie ar rytoj iki 9 vai. vakare, 
ar nedėlioj iki G vai. vak.

SCHULTZ VVAREHOUSE 
711 Milvvaukee Avė.

sti progą padidinimui
Žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oi) 
trobesy, 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 kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai

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

Kreipkitės kas dienų nuo 10 Iš ry
to iki 4 vai. po pietų.

BARGENAS Radios — upright ir 
grojikliai pianai, vietrolos $5.00. 
SCHVVARTZ BROS. STORAGE, 640 
E. 61st St., Midway 9733.

PRISTATYSIME jums Wal- 
nut PIayer Pianą, kuris kainuo
ja naujas $650, už $95. Dykai 
50 roliukų, didelis benčius, pia
no uždangalas ir suolo apklodė.

Kreipkitės Spaulding 5303
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų

Susivienijimas
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

REIKALINGI du patyrę vyrai bei- 
linti skudurus. Kitokie neatsišaukite. 
MlLbER DRAY, 2455 S. Loomis St.

Help Wanted—Femate
Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris i Rooming . 
House prie lovų taisymo. Gyvenimas 1 
ir valgis vietoje. Mokestis geras. At
sišaukite 4449 So. Halsted St.

GROJIKUS Pianas vėliausio 
modelio, kaina $700, už $115. 
Sykiu didelis suolas ir jo apdan
galas. Taipgi piano skarpa ir 
75 roliukai dykai. Grand Piano 
Co.. 4016 W. North A ve.

Radios
KAM TROTYTI PINIGAI 

Kad jus galite permainyti 
battery 
trikinio 
pilnai 
Tūbais.

savo 
elek- 
Box 

$95.00 su A. C.

selą ant moderniško
Radio Crosley Show 
i rengto

$2.00 i sa/ aite $2.00
FROST RADIO S JUDI O 

4184 Elston Avc. Ind. 0329
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CL ASSIFIED ADVERTISEMENTS
Kadios

RADIO BARGENAI 
$25 Thorola Dynamic Kaibėtuvas, vi
sai naujas, kartone; geriausias pir
kinys Chicagoje.......................... $9.85
Brernner Tully-6 tūbų Nameless 27.50 

lubų Super-Het ..........
tubii Zenith ant stalo, 
garantuotas..........................
tūbų Thorola A.C., nauja 
kainuoja $75.......................
tūbų Wurlitzer, graži 
riešučio console..................

Visi šie setai yra garantuoti ir ge
ri; 200 pasirinkimui. Greitas 
patarnavimas. Mes pristatome 
nienis. 

THOMAS RADIO CO. 
51 W. Chicago Avė. 
Tel. Superior 5272

8
6

7

6

TURIU atiduot beveik nauja 
jestic Radio už $75.00, ant syk 
kant arba $10.00 kas mėnesis.

JOSEPH DEMBOSKI,
2332 W. Madison St.

67.50

29.60

29.50

33.75

radio 
reik-

Ma- 
mo-

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rūšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9140.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

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

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

CHICAGOS didžiausia sank
rova vartotų garinių ir šiltu 
vandeniu šildomų katilų ir ra
diatorių, garantuotų kaip nauji. 
Mes ir sudedam, jeigu norite. 
Aprokavimas dovanai. šauk 
VVellington 6941.

PARDAVIMUI cash registeris, 
svarstyklės, .2 ice boksiai, barai tin
kanti dėl groserio, ir daug kitų gro- 
semės įrengimų. Atsišaukite

3225 So. Halsted Street

MEDŽIONĖS ŠUNYS. English set- 
ters, 3 mėnesių; Beauties registruo
ti. 4538 So. Union Avė. Telefonas 
Boulevard 3165.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI bučernė geroj vie
toj; gera proga žinančiam šį biznį. 
Atsišaukite 6512 S. Western Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, parduosiu arba mainysiu, su na
mu arba be namo, vieną bizni. Šauk 
Lafayette 6492.

PARDAVIMUI arba mainui gara
žas ir repair šapą — 40 karų, visi 
reikalingi įrankiai, $5,000, 5546
Wentworth Av. Tel. Englewood 2000

BUČERNĖ parsiduoda šalę Chica- 
gos. Cash biznis, gera vieta, nėra 
kompeticijos tarp rusų. 3 tonų ledo 
mašinos, 12 per 12 pėdų ice boxis. 
Puikus biznis, savininkai negali 
(lyti dvieju biznių, turi vieną 
duoti. Aš esmi našlys. Ištirkite 
Ferdinand ir Cravvford Avė., 
cago. Phone Monroe 7261.

val- 
par- 
3956 
Chi-

PARSIDUODA groseris su furni- 
čiais, priežastis—išvažiuoja į Lietu
vą. 4629 So. Paulina SL

PARSIDUODA pekarnė, cash ar 
mainais. Parduosiu pigiai iš priežas
ties nesveikatos. Graži vieta kam rei
kalinga nepraleiskite progos.

2545 W. 69th Street

PARDUODU gasolino stotį ant 
lllth ir Kedzie Avė. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant lengvo tre
ko. Kreipkitės augščiaus nurodytu 
antrašu.

DELICATESSEN ir groseme tu
riu parduoti iš priežasties senatvės. 
Kampas, $30 renda, 4 kambariai. Pi
giai šia savaite.

6024 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI grosernė, vieta ge
ra, išdirbta per daug metų. Par
duosiu pigiai, nes važiuoju Lietuvon.

4319 So. Paulina Street

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
dirbtuvė—pirmos klesos. Biznis ge
rai išdirbtas per daugelį metų. Dar
bo užtektinai dėl dviejų darbininkų. 
Parduodu iš priežasties ligos. Aplei
džiu Ameriką visai. Del platesnių 
informacijų patirkite pas savininką.

P. MOTIJOŠAITIS 
3406 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė. renda pigi. Turint norą pirk
ti, didelis bargenas.

Tel. Boulevard 2548.

PARDAVIMUI per daug metų iš
dirbta grosernė, su ar be namo. Prie
žastis nesveikatos.

6955 So. Talman Avenue

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė. 1-mos klesos įrengimai ir 
biznis išdirbtas per 15 metų mano 
paties; parduodu iš priežasties sun
kios ligos, parduosiu pigiai.

1805 W. 45th Street

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Exchange—Mainai

PARDAVIMUI grosernė. Parduo
siu pigiai arba priimsiu pusininką, 
nes vienai moterei persunkti vesti 
biznį. 4612 So. Wells St.

PARSIDUODA štoras, groserio, 
kendžių, ice creamo ir dėl mokyklos 
visokių daiktų. Parduosiu pigiai.

4107 So. Maplevvood Avė.

.KENDŽIŲ išvažiojimo biznis par
siduoda su troku, lietuvių kolonijoj, 
išdirbtas biznis per daug metų. Kai
na labai prieinama.

4222 Augusta Street--------- o—------

DELICATESSEN ir vaisių 
sankrova, senai įsteigta. Pelnin
ga vieta didžiausio biznio bloke 
South Side. Niekad nesimainė 
savininkai. Tikra aukso kasyk
la bile kam. Žema renda su fla- 
tu užpakaly. Iš priežasties pasi
traukimo priimsiu $1500 ar ge
riausį pasiūlymą už viską. Ver
ta daug daugiau. Kreipkitės 
taipgi nedėlioj 905 East 55th 
St., arti Drexel.

PARSIDUODA groseris, ken
džių ir smulkmenų storas, prie 
High School mokyklos, pagyve
nimui ruimai, gale štoro. Ilgas 
lisas, biznis geras.

303 Swan St.

CIGARŲ, saldainių ir sporto 
įrankiai, senai uždėta krautuvė. 
Verta ištirti, teatro bloke.

Kreipkitės:
3539 S. Halsted St.

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
flatų medinis namas, po 4 kamba
rius. Yra garadžius.

4630 So. Whipple Street

——O-------
PARSIDUODA labai pigiai saldai

nių krautuvė. 2118 W. 23rd Street, 
Tel. Roosevelt 7754.
3^£SSSS9SSSESSSŠS5S5SSŠ3BS

— Fanus iPor Sale
Ūkiai Pardavimui

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

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

22 akrai puikios žemės, 6 kam
barių moderniškas farmos namas, 
fumace šiluma ir maudynė, gara- 
žius, daržinė, vištininkas ir kitos 
triobos. Vaisių sodnas, geras akme
ninis kelias, 31^ mylios į gerą mie
stą, 50 mylios į vakarus nuo Chica
go. Paaukosiu už $7,500. Įmokėti 
$2,500, likusius lengvais išmokėji
mais. Nepriimsiu maino.

J. H. WAGONER 
424 Main Street 

Glenn Ellyn, Phone 25

PARDAVIMUI farma, viena my
lia nuo miesto. Nauji trobėsiai, gy; 
vuliai, mašinos ir ■ ’ 
karai. Parduosiu už pinigus 
mainysiu ant namo.

PETER WITHAS 
Box 302 

Crandon, Wis.

visi pądargai, 3 x _j_i--- arbą

Exchange—Mainai
MAINYSIU

Štoras 
Taip-

3 augštų mūrinis namas, 
ir flatai, maudynės, elektra, 
gi namelis užpakaly. Išmokėti. 
Pelninga vieta. Priims vasarnamį 
ar mažą įmokėjimą ir duos morgi- 
čius. 
ga.

Tai gera kam nors

S. G. Tuponich
1829 Blue Island Avė.

pro-

TIKRAI geras mainas. 2 fla
tų muro namas, 5 ir 6 kamb., 2 
karų garažas, ant 66 St. ir neto
li Kedzie. Mainysiu ant bučer- 
nės arba bile biznio ar 
Kaina $14,500.

Atsišaukite
5076 Archer Avė.

Lafayette 6036

lotų.

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

2031 W. 35th St.
Lafayette 0909

IŠSIMAINO 2 flatų muro 
kampinis bizniavas namas, su 
bizniu—confectionery, garu ap
šildomas, 2 karų garažas. Mai
nysiu ant nedidelės farmos Mi- 
chigane, arba kas turite.....

• Boulevard 10297

MAINYSIU ant farmos 3 po 4 
kambarius namą. Elektra, gasas ir 
maudynės. Atsišaukite Michigan Tai
meriai. 4239 W. Crystal St. JOE 
BUCKNECK. 

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MAINYSIU namą ant fannos. 3 
po 4 medinis namas. Garažius 2 ka
rams. 4221 So. Artesian Avenue. 
Brighton Park.

--------O-------- "

TURIU parduoti Road House 
ir standą su dideliu nauju na
mu ir lotu 200X160, randasi 
40 mylių nuo Chicago, 800 gy
ventojų miestely. Geras teisėtas 
biznis yra užtikrintas. Reikia 
tik $3000 cash, likusieji gi su
lig .jūsų kišeniaus. Del plates
nių

PARDUODU savo namą-reziden- 
ciją 12kos ruimų — 6 žemai ir ( 
aukštai — gyvenama išvien. Vis 
tinkami įrengimai: “Steam HeatP, 
Sun Parlor”, užpakaliniai 
stikliniai. Garažas dėl 
Didelis lotas ant kurio 
Mortgičius Imas $7000 
per 5kis metus. Kaina 
mas randasi 135 E. 110 
arti Michigan Avė.

i porčiai 
2-jų mašinų, 
stovi namas, 

nemokamas 
$15,500, na- 
St. Roseland

KODĖL RENDĄ MOKI?
Tiktai $500.00 padarys jums savi

ninku vieno iš daugelio musų augi- 
tos klesos 5 kambariu murinės bun
galovv. Mėnesiniai mokesčiai $67.00, 
30 minutų iki vidurmiesčio. Atva- 
žuok: 4445 So. Homan Avė., Tel 
Virginia 2417.

NAUJAS 
BARGENŲ 
TURGUS

REIKALAUJU į mainus. Kas tu
rit 2 flatų po 6 kambarius, štymu 
ar karštu vandeniu šildomas. Vienu 
boileriu. Geistina butų Marųuette 
Manor apielinkėje, arba 6 kambarių 
bungalovv. O gal norėtumėt rnainyt 
ant dvejų flatu pečium šildomą. Al- 
sišaukit Tel. Republic 7129.

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

EXTRA MAINAI

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus kam
pinis bizniavas muro namas, namo 
parankumai vėliausios mados, par
duosiu pigiai arba priimsiu į mai
nus privatišką namą, kaipo pirmą 
įmokėjimą, arba kas turit kituose 
miestuose bile kokį namą taipgi pri
imsiu į mainus.

IŠSIMAINO naujas bizniavas mu
ro namas, štoras su 3 flatais, namo 
kaina labai nužeminta, namas ran
dasi labai geroj biznio vietoj, par
duosiu pigiai arba priimsiu priva- 
tišką narna į mainus kaipo pirmą 
įmokėjimą, nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO bizniavas namas, 
Brighton Parke, su bizniu, parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant 2jų 
muro namo, Brighton Parke, 
Bridgeporto apielinkėj.

flatvj 
arba

IŠSIMAINO naujas kapinisIŠSIMAINO naujas kapinis muro 
bungalovv, baigiamas statyti su 2jų 
karų muro garažu, bungalovv ištai
symas vėliausios mados, parduosiu 
pigiai arba priimsiu cottage, ar lo
tus kaipo pirmą įmokėjimą.

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus na
mas, mainysiu ant farmos nepaisant 
valstijos, namas turi būt išmainytas 
i trumpą laiką, kas pirmas tas lai
mes.

'IŠSIMAINO labai puikus lotai, ant 
Archer Avė., visi kampiniai tinkami 
bile kokiems bizniams. Nepraleis
kite geros progos norėdami padary
ti gerus pinigus.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas

4108 Archer Avė
Phone Lafayette 5107

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

biz-

Marąuette Park 
Bargenai

LOTAS—58 pėdų. Kampas dėl 
nio. Gera vieta. Kaina $8,700.

2 FLATŲ mūrinis, 2 po 5 kamba
rius. Karštu vandeniu šildomi. Nau
jas pirmos klesos vidaus ištaisymas. 
Pamatykit patys kokis yra barge- 
nas. Mainysiu unt bungalovv, coltage 
ar 2 flatų medinio, bile kur. Grei
tas pirkinys tik $14,000.

2 FLATŲ mūrinis namas, 2 po 5 
kambarius, šiltu vandeniu apšildo
mas, 30 pėdų lotas, gražiausias na
mas. Pamatyk jį ir daryk pasiūly
mą. Už pinigus yra bargenas. Turi 
būt parduotas pigiai dėl perskirų. 
Jūsų proga dėl gero pirkimo. Veikit 
greit. Kas pirmutinis 
pirks jį.

2 FLATŲ mūrinis, 2 
barius. Pečiaus šildomi, 
pos dėl sujungimo su 
dens šiluma. Rendos $70.00 į mėne
sį. Straight morgičius. Del greito 
pardavimo parduosiu jį už bargeno 
kainą. Mainysiu į cottage ar 2 fla
tų medinį, bile kur.

BUNGAL0W, octagon priekis mū
rinė 6 kambarių, karštu vandeniu 
šildoma. Naujas namas. Arti geros 
transportacijos. Mainysiu ant 2 fla
tų (4-5-6 kamb.). Turi būti arti nau
jos bažnyčios Marųuette Parke.

Nuosavybės dėl kiekvieno! Mainai, 
apartmentai, bungalovv, farmos, dva
rai—ateikite ir pasakykite ko nori
te—mes jų turime ir prisirengė jums 
parodyti. Atdara vakarais.

C. A. BEACHAM
(BIČIŪNAS)

2437 W. 69th Street
Tel. Hemlock 5363

ateis, tas

po 4 kam- 
įdėtos pai- 

karšto van-

PARSIDUODA bizniavas namas, 
štoras, keturi kambariai su vaną; 
antras flatas 6 kambarių ir vanos. 
$2,500 įmokėt, o likusius ant mor- 
Ričių. Savininkas S. M. S. 718 W. 
18th Street.

BARGENAS. 2 po 4 ruimus mū
rinis namas su beismentu, Brighton 
Parke, labai pigiai; ir kitas Melrose 
Parke. Atsišaukite 4046 Montgomery 
St. Phone Lafayette 4267.

■ ^-KAMBARIŲ- didelis bungalovv. 
furnisu šildoma, vieno karo gara
žas. Viskas geriausioje tvarkoje. Kai
na $8,400. 1620 So. 51st Ct. Tel. 
Cicero 3213R«

žinių rašykite
Naujienos, 

1739 S. Halsted St.
Box 1076

KETURI 
Halsted St. 
ja už $100 
W. Kunkel,

tūkstančiai gali paimti 
biznio namą, išsirenduo- 
i mėnesį. Kreipkitės B. 

1615 S. Halsted St. 2 fl.

TAIPGI parduodu 2 lotus prie 58 
St. ir Harlem Avė. Gatve pilnai iš
taisyta, visi įrengimai. Kiti 2 lo
tai pardavimui prie Marųette Park, 
pusė bloko nuo Central Park Avė. 
ir blokas ir pusė nuo Crawford Avė. 
— randasi prie 69 PI. Parduosiu 
nebrangiai. Reikale pirkimo namo 
arba lotų kreipkitės pas savininką 
šiuo adresu: Julius Mickevičius, 3210 
So. Halsted StM Tel. Victory 1266.

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

miegamais porčiais, 3 karų mūrinis 
garažas, elektros refrežiracija, lie
taus maudynės; 2 flatai išrenduoti 
po $95 Į mėnesi. Geriatisis invest- 
mentas. Kaina $24,600 arba mes pa- 
budavosirne ant jūsų loto kq tik 
norit — bu n gal o vv arba flatų bu- 
dinką.

H. F. PASCHAL & tO.
3218 Bryn Mawr avė. 

Keystone 5254

PARDAVIMUI 6 kambarių medi
nis namas, ant cementinio beismen- 
to ir 2 karų garažas.

4011 So. Campbell Avė.

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

Pardavimai
Mainymai

Namų, lotų, farmų
VISUR:

♦ # e-
REIKALINGAS

1) — 8 ar 10 flatu namas 
Mainyti ant 2 biz. mur. na
mų ir bizniavo loto. 
Telefonuokit.

♦ « ♦
REIKALINGAS

2)

DIDELIS BARGENAS
savo 
prie- 
gar- 
van-

GLEN OAKS ACRES /

■— 2 fl. mur. namas Brigh
ton Pke — mainyti ant na
mo 18 gat. apielinkėj. Cash 
gali pridėti.

>!c >!( sjcPRIVERSTAS parduoti 
gražų lotą, Algonųuin, III., 
šais Fox upę. 50X160 su 
siuoju Indian Hill šaltinio
deniu. 40 mylių nuo Chicago, 
ant FoxRiver Trail. Tinka va
sarnamiui, ar žiemos namui. 
Paaukosiu už $200 ant lengvų 
išmokėjimų. Dėl smulkesnių ži
nių rašykite: Naujienos, 1739 
So. Halsted St. Box 1075.

2 flatų naujas muro namas, 
po 5 ir 5 kambarius, garu ap
šildomas, vėliausios mados įren
gimai; randasi netoli naujosios 
lietuvių bažnyčios ir Marųuette 
Parko. Kaina kiek protingas. 
Mainysiu ant mažo namuko ar 
ant lotų. Norintieji malonėkit 
atsišaukti greitai

Pasiūlom didžiausią progą Chi
cago j. 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 *

Prospect 2433
EXTRA BARGENAS

Pardavimui arba mainui 5 pra
gyvenimų kampinis namas, prie
šais parką,. Kaina $7,500. Pri
imsiu į mainus lotą, biznį arba 
automobilių.

Taipgi parduosiu arba mainy
siu 200 akerių farmą, Michigan 
valstijoj. Su reikalu atsišaukit:

J. H. SCHAEFER & Co 
803 Ridge Avė. 

VVilmette, III. 
Telephone 364

A. GRIGAS,
3114 S. Halsted St.

TOWN OF LAKE. 2 flatų 
mūrinis, 5 ir 6 kambarių, pe
čiais ir fumasu šildomi, mau
dynės, elektra, 1 blokas nuo 
gatvekario ir parko. Tik $2,200 
cash. Kaina $10,200. Savininkas

5314 So. May St.

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, pe
čium šildomas, 2 po 6 kamb. apart- 
mentai stl maudynėmis. Lotas 25 X 
125. Kaina $7500, $1,000 įmokėti. 
Randasi ant Union Are., arti 46th 
St. Puikiausis bargenas.

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

-------O— ....

REIKALINGA
3) — Gera farma — gyva 

Apie 100—125 milių nuo 
Čikagos. Už cash, ar mainy
ti į Čikagos biz. 2 fl. namą.

»)C

REIKALINGI
4) — Lotai su namu (nesvar

bu kur) mainyti ant gara
žo 30 karų, kiemas ir biz
niavas namas.

REIKALINGAS
5) — 4 ar 6 fl. mur. namas 

mainyti ant 
su 2 lotais, 
gera vieta.

♦ #

bizniavo namo
Biz. gatve —

5—5 kambarių flatai, štoras, 
garažas.. Pietrytinis kampas 
Francisco ir Fulton gt. Įplaukos 
0210 į mėnesį. Kaina $17,000. 
Lengvos sąlygos. Hostetter & 
Co., 137 N. Kedzie Avė., tel 
Kedzie 1919.

PARSIDUODA namas- mūri
nis, 3 flatų: 2 po 5 kamb., 1-4 
ir beismente 2 kambariai. Sheds 
po šaligatvių, užpakaly lotąjį 
tuščias dėl garažo. Kaina tik 
$11,000. 2307 So. Leavitt St. 
Savininkas ant 3-čio augšto.

PIRKIT SAVO VASARNAMIO 
NUOSAVYBĘ DABAR

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

M r. Shurman
MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadway 
Tel. Bittersvveet 6180 

■ —o.....—

UŽBAIGIANT nejudinama nuosa
vybe, priimsiu geriausį pasiūlymą, 
6 kambarių mūras, 3 kambariai pa
stogėj flatas, už pinigus arba išmo
kėjimo. 3602 S. Winchester Avė.

SPECIALIS BARGENAS
Išvažiuodamas Lietuvon parduodu 

NAMĄ ir gerus RAKANDUS. Na
mas randasi gražiausioj ir brangiau
sioj Marųūette Park apielinkėj; 5 di
deli ir šviesus karštu vandeniu šil
domi kambariai, ypatingai, dideli, 
šviesus ir gražus bedruimiai po 2 
langu, per kurius įeina saulės švie
sa; pleisteriuotas beismentas, grys- 
tas viršus, 38 pėdų. lotas su daug 
jaunų medelių. Parduosiu pigiai su 
mažu įmokėjimu. Gyventi galima 
tuojaus. -

6915 So. Roękwell Street

PARSIDUODA 6 flatų namas 
Bridgeporte—didelis bargenas, 1000 
"cash” arba mainysiu į farmą.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, parduosiu gana pigiai — geras 
biznis ir vieta — priimsiu partnerį 
arba galiu mainyti į namą. Taipgi 
parduodu groseme — labai pigiai. 
4463 Archer Av. Tel. Lafayette 3746

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

MES pabudavosime ant jūsų loto 
6 kamb. bungalow, šiltu vandeniu 
apšildomą, pleisteriuotas ceilingas 
beismente, uždarytais porčiais, įbu- 
davota maudynė,— lietaus lašai, 
akmenukų asla maudynėje ir prie
menėje, Veniciios medicinų kabine
tas, kaina $7,400. Mes turime keletą 
jau pabudavotų dėl apžiūrėjimo.

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

Virginia 1010.

TIKRI BARGENAI SU 
DIDELIU PELNU

15 FLĄTŲ mūrinis namas, 3 fla
tai po 4 kambarius, 9 po 3 kamba
rius ir 3 po 2 kambarius. Elektro 
šaldytuvai, pusantrų metų senumo. 
Vienas blokas iki Illinojaus Central 
stoties, prie pat 79-tos gatvės ir 
South Shore Drive. Rendų į metus 
$11,000. Gera ateitis, tik vienas mor- 
gičius $45,000 be riųmokėjimo 3 ir 
pusei metų; įmokėjfinas pagal suta
rimo. Priimsiu mainą kaipo dalį įmo- 
kėjimo.

S. Paszkiewicz 
6345 S, California Avė.

Tel. Hemlock 4555

GREITAM pardavimui 114 akelis 
žemės su dideliu mišku, puiki vieta 
sveikam gyvenimui ant aukšto kal
no po lapotais, pavėsingais me
džiais; gasas, elektra, 1 blokas nuo 
gatvekarių linijos, pačiam vidur- 
miesty SPRING FOREST. Kaina 
$1850.00, trečdalį įmokėti, likusius 
per 5 metus mėnesiniais išmokėji
mais. Pamatykit greitai.

NAUJAS dviejų flatų muro na
mas, 5 ir 5 kambariai su dideliais 
miegojimui porčiais, 2 karų muro 
garažas, aštuon-knmpis sun parlor, 
shovver baths, garu šildomas ir vi
si kiti nauji įtaisymai. Lotas 30X 
135, renda neša $160 į mėnesį; pre
kė $14,500 su ketvirta dali Jmokėji- 
mu. Randasi Marųuette Manor, arti 
63-čios gatvės ir krautuvių. t

S. P. KAZWELL & CO. 
s.

6 KAMBARIŲ bungalow 6 metai 
senumo, garu apšildoma, dideli mie
gamieji kambariai. Parduosiu už 
$8,750.00, naujas garadžius, įmokėti 
$3750.00, likusia dalį mortgičiais. 
6141 So. Califomia Avė.

3 FLATAI, saulės seklyčia, užpa
kaliniai porčiai, mūrinis; $10,500. 
Savininkas Monroe 2634.

9 FLATAI, 3 Storai, renda $6,000. 
Kaina $24,500. Bargenas. Savi
ninkas MonrOe 2634.

BLUE ISLAND. — 5 ir 6 kam
barių murinės rezidencijos, $9,500 — 
$10,750, 346-51 119th PI., 849 
Gregory. Blue Island. Savininkas 
ant vietos. Pabudavosime ant jūsų 
oto, ar priimsime lotą kaipo pirmą 
mokėjimą. I

B. M. EDWARDS, 
Oakland 5664

Greitai Pamatykit
Šitą bargeną ant kurio uždirbsite 
$2,000.00. Aš esu priverstas greitai 
ir pigiai parduoti naują mūrinį bun
galovv, tinkamą dviem šeimynom gy
venti. 4 ir 5 kambariai, 2 maudy
nės ir kiti nauji įtaisymai. Lotas 
30 pėdų per 125. Randasi netoli Mar
ųuette Parko. Parduosiu už $9,500. 
Yra verta $12,000—$500 įmokėti, o 
likusius kaip rendą. Arba mainysiu 
ant automobilio.

Klauskite savininko.
6951 So. Union Avė.

2-ros lubos

Stebėtini Bargenai
4566 So. ROCKWELL ST.

5 flatai ir štoras, naujas kampi
nis namas. Garu šildomas. Pirmos 
klesos įrengtas. Parduosiu prieinama 
kaina arba mainysiu ant mažo na
mo, lotų, ar kas ką turite.

6645 So. CAMPBELL AVĖ.
4 flatai po 4 kambarius, naujas 

namas, 3 garažiai, puikiausiai įreng
tas, California pleisteriu. Parduosiu 
nebrangiai arba priimsiu mažą namą.

7038 TALMAN AVENUE
5-6 kambariu naujau namas, van

deniu šildomas, puikiai įrengtas, ge
roj vietoj prie pat parko. Kaina pi- 
ffi.

Jeigu iš tų namų jums negalima 
būt rasti tinkamą, tai mes jums pa
statysime pagal jūsų norą ir priei
nama kaina. Mes statom įvairius na
mus pigiai, greitai ir gerai. Darbas 
sąžiningas. Su viršminėtais reikalais 
matykite v

Juozas Vilimas 
4556 So. Rockwell St.

Virginia 2054

M
P. KAZLAUSKAS, S. P. Kazvvell

2839 W. 63rd St.
Republic 8899

MURO namas 4 flatų šiltu van
deniu apšildomas. šauk Irving 
0354.

PARDAVIMUI mūrinis namas 2 
flatų 5 ir 6 kambarių, karštu van
deniu apšildomas, dviejų karų mū
rinis garadžius. Kaina $8,500.

BIZNIAVAS namas, štoras, rui
mai užpakalyj ir viršuj 6 dideli kam
bariai, “tailių maudynė”, dviejų ka
rų garadžius. Parduosiu pigiai.

Taipgi turiu visokių namų ant 
maino.

Budavoju namus ant kontrakto. 
Apskaitliavimą suteikiu dykai.

Kam kontraktorius reikalingas, 
kreipkitės pas

John G. Mežlaiškis 
2453 W. 71st Street

Phone Republic 4537

BIZNIAVĄ namą mainysiu 
ant bungalow arba didesnio na
mo nepaisant apielinkės. 
vieta bile bizniui.

Lafayette 6036

Gera

BIZNIAVĄ lotą ant Cicero 
avė. tarpe 18 ir 19 gatvių, ge
ra vieta statyti namą, mainysiu 
ant bučemės arba hardware 
štoro.

5076 Archer Avė.
Lafayette 6036

PARDAVIMUI namas su krautu
ve Dry Goods. Didelis Storas ir pen
ki kambariai pragyvenimui. Dviejų 
karų garadžius. Parduosiu arba mai
nysiu ant loto ar namo.

Atsišaukit:
2614 W. 69th Street

PARDAVIMUI ar mainymui Sto
ras ir 3 flatai. $8,500. Randasi 1022 
W. 51st St.

taipgi
2 FLATŲ mūrinis, 5 ir 5 kamb., 

pečiais šildomi, $9,500, randasi 5040 
Carpenter St. JOHN A. FUNK & 
CO., 1432 W. 79th St. Radcliffe 4900.

PARSIDUODA 5 kambarių rezi
dencija su dviem lotais 34x156 kiek
vienas. Diibeltavas garažas, visi įtai
symai apmokėti. Vištos, fruktų me
džiai, vinmedžiai, krūmai, rožės; gra
ži vieta arti mokyklos ir bažnyčios 
gera transportacija. Pusė mylios nuo 
žvieryno. Matyk savininką 118 So. 
Prairie Avė., Brookfield, III. arti 
Ojęden Avė.

NAUJI saulės seklyčių namai— 
$15,500. 4659-65 Concord PI. (blo
kas šiaurėn nuo North Avė.), 5-5 
kamb.; naujausios ypatybės. Gražiai 
dšdekoruoti. Plieno konstrukcija. Pla
tus lotas. $3,000 cash. Atdara apžiū
rėjimui. Tel. savininką Austin 0892.

PARSIDUODA 6 apartmentų mū
rinis budinkas, gerame stovyje, su 
toiletais ir elektros šviesa. Geroj vie
toj, arti 
21st St.,

strytkarių linijos. 716 W. 
2-ros lubos.

• ' e »i -M
PARSIDUODA lotas 5324 So. Mor

gan St. 25 per 125 pėdų. Parsiduoda 
pigiai. Jonas Stulginskis. 4007 Ogden 
Avė. Tel. Lavvndale 9355.

SIŪLOME:
6) — gerą biz.

flatai ir 1 štoras. Prie biz
nio centro. Rendos į mėn. 
neša $180.00. Kaina tik 
$15000. Cash reikia $2500 
ir kitką, priedo.

❖ ❖ ♦

SIŪLOME
7) — Biz. lotą prie didelio 

teatro. Vertės apie $5000, 
leisime ir pigiauš. Cash tik 
$1500 ir kitką priedų. Ką 
turit? Siulykit.

♦ « e
SIŪLOME
8) — Prie transfer kampo 

biz. mur. namas. 3 storai ir 
5 flatai (12 m. senumo). 
Parsiduoda pigiai 
$18500. Cash $4000.

♦ ♦

SIŪLOME
9) — Naujas mod. 5 ruim. 

bungalow. Gražioj vietoj — 
South. Pigiai už $8000, tik 
$1000 įnešti ir piredų ims 
lotą., galiūną, autą, etc.

« e *

mur. namą, 5

už

»

up-to-date namo 
Parke. Kaina tik

Mažą namuką, ir kitką

SIŪLOME
10) — 2 flatų namą 5 ir 6 
kamb. Platus lotas, dideli me
džiai, gražioj vietoj. Pigiai už 
$3800. Cash reikia tik $1000.

♦ * ❖
PRIIMSIME

11) — Bučernę, grosernę, autą 
į mainus už 2 flatų namą. 
Kaina tik $5000.

♦ * *
PRIIMSIME s

12) — Rezidencijos lotą, autą 
ir $1000 cash mainais ant 2 
flatų mur.
Marųuette 
$9500.

PRIIMSIME
h3)

į mainus ant 4 flatų namo, 
Brighton Parke — prie baž
nyčios. Kaina tik $12500.

« ♦ ♦
PRIIMSIME

14) — Bungalow 6 ruimų Mar
ųuette Parke — mainais už 3 
fl. po 5 kamb., West Side.

♦ «
PRIIMSIME

15) — Ką tik turite vertės 
mainyti, parduoti. Duosime 
ką tamstos reikalaujate.
Kviečiame visus j atidarymą 

musų naujo bargenų turgaus, 
nes teiksime tikrą užganėdini- 
mą savo patarnavimais.

*

BRIGHTON REALTY 
COMPANY 

Tel. Lafayette 4195 
3647 Archer Avė. 

Chicago
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Indijos gyventojų kastos
{luomai]

Pati charakteringiausioj i ir Kiekvienas gyventojų surašinė- 
įdomiausioji indusų gyvenimo! j imas parodo kastų skaičių vis 
budo pusė—pasiskirstymas kas-'augant. Taip 1881 metais buvo 
tomis (luomais) pagrįstas kaip' sužymėtos 861 kastos, 1901 me- 
tik religija ir religiniais nuosta- tais jau 2378 pagrindinės kas

tos. Braminų kasta turi 1800 
poskyrių. 1921 metų gyventojų 
surašymas parodė 3 tūkstan
čius kastų. Bet tai, žinoma, ne 
viskas. Spėjama, kad visų kas
tų kušteliu Indijoj esama de
šimčių tūkstančių. Na , mums 
lietuviams, kurie nepripažįstamu 
jokių kastų, luomų, kuriems 
žinomas tik vienas, neskaitant 
bandančių prisikelti iš numiru
sių bajorų, valstybės piliečių 
luomas, arba tikriau sakant, ku
rie jokių luomių nepripažįstame, 
toks Indijos 
skirstymas 
dyti tikrai

indusų gyvenimo! j imas parodo kastų skaičių vis

Kastos Indijoj, matyti, atsira
do tada, kai ten įsibriovė įkil
tieji gyventojai arijai. Norėda
mi apsaugoti savo rasės švaru
mą nuo vietinių gyventojų juo
dukų, jie ii; davė pradžią kas
toms. Visos iki paskutiniųjų 
laikų atsiradusios kastos atsira
do ne iškarto... Ir joms atsiras
ti priežasčių buvo daug. Tai 
arijų pasiskirstymas po Indiją, 
susimaišymas su vietiniais gy
ventojais, kova tarp karių ir 
žynių (kunigų) ir 1.1. Žyniams 
arba brami nams savo luominę 
pirmenybę teko užtikrinti, kaip 
spėjama, dar 8 amžiuje Kristus 
negimus. Anot Manu įstaty
mų, kuriuose išdėstytas brami- 
nu tikybinis mokslas, kastos C v 7 .
esančios dieviškojo kilimo, dėl 
to prievolės kastai yra pirmu
čiausios ir aukštesnės už viso
kias kitas žmogaus prievoles.

Ts pradžių butą tik keturių 
kastų: 1. braminų, arba žynių, 
2. kšatrijų arba karių, 3. vaišijų 
arba ūkininkų, kurie buvo bal
tosios rasės (baltaodžiai) žmo
nės ir 4. sūdrų arba amatninkų 
ir vergų, kurie nebuvo baltao
džių arijų giminės.

Laikui bėgant atsiranda dau
gybė naujų kastų, kurios, pasi
remdamos tikruoju arba prama
nytu savo prosenių, profesija, 
gyvenamąja vieta, dėl nesantai
kos kastoje, vėl dalinosi ir da
linosi į daugybę naujų kastų.

ir kurios ją skiria nuo kitų kas- 
’ tų.

Kastos turi ir benrų žymių, 
kurios liečia sutuoktuves, valgį, 
darbą, kastos organizaciją ir 
santykius su kitomis kastomis.

žmogaus priklausomumą kas
tai nustato jo gimimas: kokioj 
kastoj gimė, tokioj ir turi |iasi- 
likti. Pats savo noru savo pri
klausomumo kastai jis pakeisti 
negali. \

Susituokti gali tik tos pačios 
kastos nariai, tačiau ne giminės. 
Kas šitai taisyklei nusideda, tas 
skaudžiai baudžiamas. Labai 
šventai laikomasi ir taisyklių 
dėl valgio. Negalima valgyti 
drauge su žmogum žemesnės 
kastos, negalima valgyti valgio, 
•kurį pagamino žemesnės kastos| 
žmogus, negalima valgyti net 
tokio valgio, kurio • prisilietė 
žemesnės kastos žmogus arba 
net jo šešėlis palietė. Del to 
ūkininkas, dirbdamas lauke, pa
valgyti atsisėda kur toliau, kad 
kartais jo valgio nesuterštų ko
kio netikėto praeivio šešėlis. C 
kadangi ne visada galima žino
ti, kuris žmogus yra aukštesnės 
ar žemesnės kastos, tai valgyti 
arba valgį paimti galima tik 
iš savo kastos narių. Kiekvie
nam indusų kaime suskaitysi 
kokią dešimtį kastų (braminų, 
dailydžių, kailiadirbių, barzda
skučių, skelbėjų ir t.t.) Vis dėl 
to valgymo atžvilgiu jos suge
ba išlaikyti švarumą (panašiai 
kaip žydų košer). Net kai ruo
šiami bendri broliški pietus, ir 
tada atskiros kastos susėda at
skirais būreliais.

Pasirodo, kad net viena indu- 
so ranka yra nešvari: jis ta 
ranka daro apsiplovimus, bet 
anaiptol neprisileis ją prie val
gio.

Įvairių kastų žmonės negali
Del to vi- 

kurių ji laikosi 'sur Indijoj pardavinėjama dau-

gyventojų pasi
kastomis turi atro- 
pasa kiškas.

Kastos yra lygiai 
Skaitlingiausia yra

gybė vandeniui atsigerti moli
nių puodukų. Kiekvienas, atsi
gėręs iš to puoduko, turi jį su
mušti, kadangi niekas kitas iš 
jo jau negers.

Po vieno badmečio daugybė 
indusų buvo išmesta iš 
kastų už tai, kad jie valgė 
drose europiečių įtaisytose 
gy klase.

Susiteršti galimo ne tik 
giu, bet ir prisilietimu 
kastos žmogaus, 
nas po kelionės 
sai persirengia 
rias apsivalymo

Europiečiai Indijoj

pirklių, namų tarnautojų, juo- pasidarę audėjais, tampa aukš- 
dadarbių ir t.t.. Yra net bra- tesnės kastos žmonės, liet vis 
miniška vagių luistą. Braminai, tik žemesnės, negu 
sudarydama 10 procentų visos'paveldėtiniai audėjai. 
Indijos vyrų, užima 35 procen- aukštesnę kastą 
tus visų tarnybų, kurios tik, daug pastangų ir tam varvujn 
leidžiama užimti vietiniams gy- įvairias priemones: keičia savo 
ventojams, ypač teismo srityje, darbą, tikėjimą,' persikelia ki- 
Tarpe braminų kastų labai įdo- ton vieton gyventi ir t.t. Praš
ini vadinama kalinu kasta. Jos tiems žmonėms persikėlus gy- 
nariai yra lyg kokia dvasininkų venti į kitą vietą, pereiti į aukš- 
ponija ir naudojasi ypatinga pa- tesnio laipsnio kastą pavyksta 
garba. Kiti braminai visokiais labai 

Visų pripažintą pirmenybę tu- budais stengiasi išleisti už jų žmonėms 
ir atlieka į vai- ri braminų kasta, 
apeigas.

savo 
ben- 
val-

• Kai kada juos priverčia nusisku
sti usus, nusideginti sau karštu 
geležgaliu liežuvį, išgerti kokio 
nors biauraus apsivalomojo 

! skystimo ir t.t.

Kai nusikaltėlis iš kastos pa
šalinamas visai, tai jam padaro
mos laidotuvių ceremonijos; 
mat, tada tas žmogus miręs ne

. tik kastai, bet ir savo šeimai, 
kitos kun visuomenes persekiojimu 

Del to br^|«r’sinara“’ turi jo «lsižiulSti- 

geležinkeliu vi-1

Pereit į 
indu sai *deda 

vartoja

Ne visos 
skaitlingos, 
braminų kasta, kuri turi apie 
15 milijonų žmonių. Toliau eina 
kailiadirbių (oakorų), radžputų 
(buvusių karių— kšatrijų) ir 
piemenų kastos, kurioms tenka 
apie šešta dalis visų gyventojų. 
Keletas dešimčių kastų priskai
to po 1 milioną žmonių, bet už 
tai daugelį kastų sudaro tūks
tantis ir mažiau žmonių. Kai ku
rios kastos, pavyzdžiui brami
nai, yra išsisklaidę po visą In
diją, o kiti tik kokioje nors 
vienoje, dažnai visai nedidelėje 
srityje.

Dauguma kastų turi savo var
dus pagal amatų, kitos vadina
si kurio nors daikto ar gyvulio1 
vardu. Kiekviena kasta turi sa- gerti iš vieno indo, 
vo prievolių,

dažnai. Bet žymiems 
kunigaikščiams,

Dieviškosios (savo dukteris, nesigailėdami di-! princams, turtuoliams lemta 
jų kilmės pripažinimas yra to-'dž'ausių kraičių. Del to kiek-i amžinai su savo įpėdiniais ir ai- 

priversti kia pat induizmo dogma (tiesa),
yra laikyti ne mažiau kaip de-lkaip ir karvės šventumas. Anot 
šimt žmonių tarnų, kadangi j Manu įstatymų, 
kiekvienas gali dirbti tiktai vie 

| na kurį darbą. Vienas gali tik
tai indus plauti, kitas tiktai; ir aiškintojai, 
virti, trečias tik į stalą paduoti, 
ketvirtas tik.kiemą valyti ir t.t.
Vaikų auklė jokiu budu neprisi- 
lies ponios. Jeigu motina nori 
paimti ant raiškų savo vaiką, 
tai auklė turi jį padėti ir toliau 
pasitraukti. Įvairių kastų žmo
nės gali dirbti tą patį darbą, bet 
tik ne visi vienu kartu, o paei
liui, neperduodami iš rankų į 
rankas įrankių.

Kiekvienai kastai vadovauja 
seniūnas, kuriam valdiniai mo
ka tam tikrus procentus nuo 
savo pelno ir šiaip dovanų su
neša. Seniūnui padeda žymes
nių vyrų taryba, o ypatingais 
atsitikimais šaukiamas visuoti
nis kastos vyrų, savarankiškai 
dirbančių, susirinkimas.

Nusikaltę kastos įstaymanns, 
žiūrint nusikaltimo 
piniginėmis baudomis, 
čiami atlikti apsivalomasias 
remonijas, laikinai ar visai 
šalinami iš kastos. Laikinai 
mestieji priimami atgal tik

mažiausiai1

braminai yra 
nutverti paties Dramos, jie yra 
pirmagimiai, Vedų saugotojai, 

Braminų malo
nės priklauso visų kitų mirtin
gųjų buvimas. Dramino asmuo 
neliečiamas. “Kas 
brami nui

vienas kulinas turi 
dvi žmonas, o kitas net kelias- 
dešimts žmonų su atitinkanti 
vaikų skaičiumi. Taip yra ži
nomas vienas kulinas, kuris tu
rėjo 250 vaikų—100 berniukų 
ir 150 mergaičių. Gyvendamas 
su savo žmonomis, kulinas ret-

metų, o kas 
tas pragare

niais pasilikti savo, nors ir že
mo laipsnio kastoje.

Aukštesnio laipsnio kastos, 
žinoma, rūpinasi, kad žemesnės 
kastos išliktų sveikos, kad jose 
kuo daugiausiai žmonių butų, 
nes jos atlieka visokius sunkes
nius ir nešvaresnius darbus, 
kurių “bajorai” nenori dirbti.

Vidutinio padėjimo indusui 
kasta yra viskas. Ji yra jo tė
vynė, jo turtas, jo garbė. Savo 
kastos garbę jis laiko aukščiau 
už savo šeimos ir viso krašto 
garbę. _

Dabar mes matome, kad toks

mas yia tikrai dykaduoniškas.
Antrą vietą po braminų uži

ma radžputų (bu v. kšatrijų 
kastos). Vis dėlto pats turtin
giausias ir garbingiausias-radž- margas Indijos gyventojų susi- 

įjjutas yra žemesnis už, žemiau-I skirstymas uždeda jiems dau- 
žmogų,|gybę nereikalingų pareigų, su

varžymų, atima brangiausią
Nežiūrint to, kad kastos viso- žmogui turtą, laisvę. Darbą per- * I 1* A • J * I • A. * 1 • j • 1 • i t * >

pagrūmos karčiais lankosi pas savo žmo- 
lazda, tas pragare nu levus pasivaišinti ir gauti 

kentės šimtą metų, kas brami- naujų gausių dovanų. Supran- 
nui suduos lazda, tas pragare lama, kad tokio kalino gyveni- 
kentės tūkstantį 
b raminą užmuš,
kentės tiek metų, kiek dulkių 
nuguls ant pralieto bramino 
kraujo”—sako šventas Manu į- 
statymas.

Šių laikų Indijoj garsus irjsios braminų kastos
galingas radža (kunigaikštis), pav., braminų vagių kastos, 
jei jis yra žemesnio luomo, 
skaitomas žemesniu už paskuti- kiais budais stengiasi išlaikyti mainyti gali tik visa kasta. Al
nio laipsnio braminą. O žemes-( savo savaimingumą, jos vis dėl- skiras žmogus to padaryti ne- 
nėmis už brarninus kastomis to nuolatos skaidosi, 
laikomos tos, iš kurių rankų mos naujas kastas, 
braminai neturi teisės imti van- užimdamos vis kitas aukštesne 
dei/io ir naudotis jų patarnavi- ar žemesnes vietas

sudaryda-; gali, šitoks jau nuo gimimo 
nuolatos prisirišimas prie tam tikro dar-

■ bo dažnai žudo žmonių įgimtus
kastų vy- gabumus kitiems darbams. Taip

baudžiami 
priver- 

ce- 
pa- 
iš-

Braminai yra' paveldėtiniai resniškumo eilėje. Taip brami- vadinami parijai, niekinamosiosnį
žaliai, ir maistą jie turi gauti nai nustoja aukštesnio vyresnis- kastos, kurie sudaro žymią gy- 

tiek daug (10 mil.), kad tikrais Į pareigas niekinamoms kastoms, sai bereikalingai niekinami ir 
žyniais jų yra tik maža dalis, 

kai Visa braminų kasta yra pasi- 
jie padaro tam tikrą atgailą, dalinus į 1800 kastelių, kurių 
tam tikrą laiką atpasninkaują tarpe, be žynių, rasime dar ka- pakliūva į vagių kastą. Nieki-1 einamąsias vietas valyti,

žmpnių. Bet braminų yra; kūmo, jeigu jie atlieka žynių ventojų dalį, iš tikrųjų yra vi

Dar žemiau jie nupuola, jei turi tik vargą vargti.
pasidaro amatninkas, juodadar- Taip, pav. valytojų kastos 
biais darbininkais, ir pagaliu, žmonės turi visą amžį tij< iš-

ne-
ar aplanko kol^ią šventą vietą, riškių, tarnautojų, žemdirbių, narnos odadarbių kastos nariai, (tąsa ant ketvirto puslapio)

22-ra VEIKIMO SEZONU BAIGDAMA, SU SAVO NAUJA ORKESTRĄ

BIRUTE
Sekmadieny, Balandžio-April 21, 1929

Stato J. Eichbergo 2 veiksmų komišką operą
k >/<•••?■/•A •• 

' • •• ./.s. '

p. N. Gugienė

r p. K. Steponavičius
Birutės” choro ir orkestros “Bailus Daktaras” $

p. S. čerienė O. Biežienė

Eighth Street Teatre
8th Street ir Wabash Avė.

DALYVAUJA VIRŠ 100 ŽMONIŲ

Solistai: p. N. Gugienė, O. Biežienė, S. Cerienė, Jt 
landa, P. Jakavičius, Dr. K. Kliauga, J. Sarsevičius, A. 
Tvarijonas, “Birutės” mišrus choras ir “Birutės” or
kestrą.
DIRIG. K. STEPONAVIČIUS. RĖŽIS. ST. PILKA

Pradžia 8 vai. vak. Už $1.00 galite turėti puikią vietą

Visus kviečia “BIRUTE”. p. P. Jakavičiusp. J. Sarsevičius

^'i 'i >i ’h '11 f ■J i.. . i rJ r Į r --ir- Ei
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OBUOLIU VALSTI 
JOS

užderėjo 1,830,237 bušeliai, o 
vynuogių— 152,482,698 svarai. 
1920 m. buvo nepaprastai dide
lis obuolių derlius New Yorko 
valstijoj. Obuolių buvo prirink-

Prieš dešimti medi man teko 
vaikščioti po Wenatchee ir Ya- 
kimo rojų, kuris randasi Wash- 
ingtono valstijoj.

Washington yra viena turtin
giausių valstijų auginime vai
sių, o ypač obuolių. Niekur ki
tur obuolių našumas nėra toks 
didelis, kaip šioj valstijoj. Val
džios statistika rodo, jog 1919 
m. Washingtono valstijoj buvo' 
pririnkta 
obuolių 
grušių. 
rinkta

ta 55,500,000 bušelių, o grušių. 
—2,375,000. Tiek obuolių ir 
grušių tais metais neužderėjo 
nei Washingtono valstijoj. Bet 
tai buvo išimtini metai. Papras
tai vaisių derlium Washington 
valstija užima pirmą vietą.

1920 m. New Yorke buvo 
193,195 fanuos, kurių vertė sie
kė $1,908,483,201. Washington 
turėjo 66,288 farmas, kurių

21,568,691 bušelis vertė siekė $1,057,405,790.
ir 1,728,759 bušeliai 
Tiek obuolių buvo pri- 

nuo 7,964,167 medžių.

Washington valstijoj yra au
ginama daržovės ir įvairus ja
vai—kviečiai avižos,

sako:
“šis ‘Studento’ numeris pas

kutinis. Del daugelio priežas
čių dėl kurių tat įvyksta, mes 
nieko skyrium kaltinti nenorim. 
Tik preiname vieną išvadą, kad 
laikas studentiškam laikraščiui 
leisti pas mus dar neatėjo.

“Studentai turi dar per maža 
bendrų interesų, kurie juos 
jungtų į vieną- kolektyvą. Stu
dentiškos organizacijos eidomas 
savais individuališkų grupių ke
liais, kurių kiekviena savotiškai 
nusistačiusi, didelės akademiškos 
pajėgos nesudaro. Tų indivi
duališkų grupių padaras — da
bartinė studentų atstovybė, 
aiškiai miniatiūroje vaizduoja

perkunijos, ligų—ir šiandie dau
giau seni žmones tiki.

miežiai ir tą. bejėgiškumą, kuris charakte- 
Viemj metij obuolių derlius 1.1. Gyvulininkystė taip pat už- ringas musų studentijai bendrai.

svarbią vietą. Nemažą že- Tokiomis,
plotą užima miškai ir kai-; kalbėti apie platesnį studentų 
Aukštuose kalnuose snie- 

nenutirpsta net vidurvasa- 
Aukščiausias kalnas yra

Rainer, 14,408 pėdų aukštu- 
Jis randasi apie 60 mylių 

Tacoma miesto.
—Pasaulio Vergas.

ima 
nuo m^s

vertė siekė $38,823,641.
Tais pat metais pičių 

649,085 medžių buvo pririnkta I nal- 
1,544,859 bušelių. žemuogių j &as 
derlius lyginosi 6,377,368 kvor-JYJ- 
toms, o aviečių — 4,599,678. Mt. 
kvortoms.

Wenatchee ir Yakimo apylin
kės susideda vien tik iš sodų. 
Traukiniu reikia važiuoti desėt- 
kus mylių, kol pravažiuoji so
dus. Kur tik nepažvelgsi, 
vien tik medžiai. Tik kur-ne-i 
kur stygso farmerio namukas ir 
garažas automobiliui. Ypač yra 
malonu pavasarį, kuomet 
džiai pradeda žydėti. Ir 
uždarytus traukinio langus 
žiasi į vidų žiedų kvapas.

Reikia pasakyti, kad toj

žinoma, sąlygomis

mo.
nuo

Sustojo ėjęs 
“Studentas”

me-i 
pro1 

ver-

vie
toj visai mažai tėra lietaus. 
Wenatchee randasi prie Colum- 
bia upės kranto, o Yakimo — 
prie Yakimo upės. Kloniai, ne
nukenčia nuo sausrų dėl to, kad 
yra įvesta irigacija. šalia klo
nių žemė yra labai kalnuota, ir 
mažai kas teauga. Kalnuotose 
vietose žmonės daugiausia užsi
ima avių auginimu.

Antra obuoliu c

Įvestoji krikščionių tikyba su
sidūrė su senąja tikyba. Pra
džioj buvo kilę net' kovų, žino
me, kad po helerių metų po į- 
vedimo žemaičiuose krikščiony
bės, tie patys žemaičiai sukilo; 
išmušė arba išvijo Vytauto 
valdininkus ir katalikų kunigus, 
supleškino bažnyčias. Vytauto 
nusiųstoji kariuomenė sukilimą 
numalšino, o 60 sukilimo vadų 
nužudė. Bet nespėjo kariuome
nė išeiti, ir žemaičiai vėl pakėlė 
maištą: ėmė žudyti ir plėšti 
juos malšinusius katalikų bajo
rus. Sukilėlių malšinti atvyko 
pats Vytautas su kariuomene 
ir skaudžiai numalšino. Tik šį 
kartą tepavyko galutinai nuslo
pinti senosios tikybos žmonių 
pasiryžimą. Kad kilo pasiprie
šinimo, labai suprantama. Juk 
to paties Vytauto neseniai bu
vo žemaičiai atiduoti kryžiuo
čiams, senoji tikyba žmonėse 
buvo gili, o naujai skelbiamoji 
buvo jų priešų—kryžiuočių ti
kyba, kurie jos vardan tiek bu-

apaštališkos musų galybės, tuoi 
raštu įsafyom ir liepiam, kad 
susekusis žmogų, tikėjimo išsi
žadėjusį, su velniu sandorą pa
dariusį, per burtus ir žavėji
mus vieną ar keletą žmonių nu
marinusį, turi tuojau teisėjams 
paduoti, kurie jį pagal kaltybės 
didumą turi nubausti.

Vyskupas Jurgis Tiškevičius 
su kunigais susirinkęs ir turė
damas galvoj papos bullą, šiaip 
nutarė: “žavėtojai, burtininkai

ir visi kokia nors eile sandaras 
su velniais darą, turi būti kan
kinti ir iš žmonių draugijos iš- 
novyti.”

Toks aukštųjų dvasininkų 
sprendimas tegalėjo, žinoma, tik 
paskatinti žmones kovoti su ža
vėtojais ir raganomis. Del jų 
tamsumo bei prietaringumo 
daug nekalto kraujo išlieta. Bet 
apie lietuviškųjų žavėtojų ir 
raganų žudymus kitą kartą.

pas 
ža- 

kad 
tu-

laikraštį netenka”.
Reikia apgailestauti “Studen

to” sustojimą. Gal būt, kad jis 
ir nenušvietė visų universiteto 
studentų gyvenimą, bet vis tik 
jis buvo tas veidrodis, 
kuriame atspindėjo . daugu
mos Lietuvos universiteto 
studentų gyvenimas. Apieivo jų kraujo įr ašarų išlieję. 
“Studentą” spietėsi gabiausios Į—1*— -v-~Įsigalėjus krikščionybei žmo- 
studentų literatų jėgos.—Y. R-s. nes nebuvo dar.pamiršę senosios.

Lietuvos universiteto studen-l 
tų leidžiamas studentų reika-. 
lams dvisavaitinis laikraštis su 
Nr. 16 sustojo ėjęs. Laikraštį, 
leido Lietuvoš universiteto Stu
dentų Literatų Būrelis. “Stu
dente” rašinėjo ne tik patys 
studentai, bet ir kai kurie uni
versiteto profesoriai, pav., B. 
Sruoga, HerbaČauskas ir kiti. 
Patys studentai gana gyvai nu
švietė savo reikalus ir ypač
daug kovojo dėl patalpų, dėl kybą lietuviai tuojau pametė, 
sanitariškumo, dėl sveikatos iri kai tik oficiališkai buvo perkel- 
šiaip kėlė aikštėn visokias ydas, j ta nauja tikyba. Dar ilgą laiką 
kurios pasirodydavo universite- lietuviai, priėmę tikybą, nega-

Žavėtojai, arba 
burtininkai

Senoji tikyba sumišo su naują
ja. ‘ Senovės žinių mokslas bu
vo dar gajus, žmones dar ti
kėjo jų patarimais, jų mokslu. 
Bet visa nelaime, kad XVII ir

net VIII amžiuose dar ir kata
likai bajorai senovės žinių mo
kslo galia tikėjo. Buvo tikima, 
kad žavėtojai galį daug bloga 
padaryti —atimti javams bran
dą, išnaikinti karvių tešmenyse 
pieną, nupešti avių vilnas, su
raukti perkūnijas ir krušas, pa
sukti vėjus, išsklaidyti kad rei
kia lietaus debesis, apleisti li
gomis. žodžiu, tikėjo kad ža
vėtojas yra galingesnis už kitus, 
paprastus žmones. Su krikščio
nybe atėjo ir įsigalėjo ir 
mus prietaras, kad visokie 
vėtojai turį ryšių su velnių, 
jie, pardavę velniams vėlę,
rį vykdyti ir jų blogus veliji
mus. Ir jau kartą velniui par
sidavęs, žmogus—žuvęs: ir no
rėdamas toks žmogus nebegalįs 
atsimesti.

Kad ir galingais laikydavo 
aptartus žavėjimu žmones, ta
čiau jie būdavo nelaimingiausi. 
Visi jais baidėsi ir nuo jų šali
nosi; kunigai iš sakyklų, be. pa
liaubos ant jų barėsi, vadinda
mi lig laiku prakeiktais ir vel
niui užsirašiusiais; įstatymai 
liepė žudyti ir novyti.

Įdomu, kaip XVII amžy į tai 
dar žiurėjo aukštoji katalikų 
vadovybė ir pats papa? Tatai 
gražiai parodo papos Grigo XV 
1623 m. kovo 20 d. bulla. Štai 
ką ji sako:

—Gavusis tikrą žinią ir gerai 
reikalą ištyręs, pagal gausumą

Nauji Išradimai
Kur tik dabar eini, visur girdi Rekordų muzikų. Rekor
dus groja per Radio; Rekordus groja teatruose (Vita- 
phone), Rekordus groja kalbantieji paveikslai. Rekordus 
groja dabar visur geruose namuose, o netolimoj ateity gal 
paliks vien tik Rekordų muzika.

Naujausi Lietuviški Rekordai

Lietuvos krašto gyventojai, 
lietuviai, gana vėlai patapo; 
krikščionimis. Dar vėliau jais' 
patapo žemaičiai. Juk jie buvo! 
beveik varu Vytauto krikštija-1 
mi 1413-14 metrais. Bet nerei
kia manyti, kad taip giliai įau
gusią i žmonių sielas senųjų ti-

Artinasi Pavasaris
Dabar yra išėję nauji lietuviški rekordai, taip gražus, taip 
ištobulinti, kad net yra malonu kožnam gėrėtis jų gražu
mu. Daugybė žmonių mane, kad Radio atsirado, tai jau bus 
rekordams galas. Bet tikrenybėje taip nėra.
Dabar Rekordai išsitobulino labiau už Kadio. Ir visos nau
jos Radios yra dabar taip padirbtos, kad galėtų groti ir 
Rekordus. Rekordų kaina — 75c.
Kiekvienas būtinai išgirskite ir nusipirkite šiuos naujus 
lietuviškus Rekordus. Jie yra padaryti musų geriausių ar
tistų.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIU ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vedėjas

16122F (Tėvuko Polka
(Kūmos Polka (Singing by A. šaukevičius) 

16121F (Palangos Polka 
(Tarnaitės Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIU ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leadcr; Singing by A. Šaukevičius

16115F (Jaunikio Polka
(Žuvininkų Valcas—Mahanojaus Lietuviška Orkestrą,
( Fr. Yotko, Leader

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ
16116F (Kalakutų Barškalai—Polka

(Nekaltybė Valcas
JONAS BUTĖNAS; Baritonas 

su Orkestros Akompan.
16118F (Močiutę Širdelę

(Ispanė (La Spagnola)
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIU ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vedėjas
16119F (Kalvarijos Polka

(Raudona Kepurė Mazurka
16114F (Pamylėjau Vakar

(ISsigėriau Arielkytės
ANTANAS' VANAGAITIS

su Piano* Akom p. M. Juozą vi tas
16117F (Trys Jaunikiai

(Mudu Du Broliukai—Ant. Vanagaitis ir K. B. Kraučiunas
COLUMB1JOS ORKESTRĄ

16128F (Meilės Abejonės Valcas—Orchestra
(Nakties Tamsoj* Valcas

ANTANAS VANAGAITIS
16127F (Allcluja—Ūsu Bonias

(Brygyta—Comic Song
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIU ORKESTRĄ

- Fr. Yotko, Vedėjas
1G112F (Magdės Polka

(Medžiotojo Valcas v
LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ

16118F (Puiki Porelė—Polka
(Šešupės BanKOS. Polkų.

Liaudies Dairios
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

12 colių $1.25

Laivelis
10 colių 75c.

Samanota

E2392

E3840

E7025
į16009F

16010F

16012F

16016F

valstija yra 
čia užaugi-

E4273

E4362

PRISIARTINANT pavasariui apsižiūrėkite, kad 
visi jūsų rūbai butų švarus ir geroje tvarko
je; mes valom ir prosinam. O jei kam reikia 
naujų rūbų, 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 batarnavimu.

Ar jums reikia dėl skai
tymo arba dėl arti žiūrė
jimo akiniu? Saugok 
sveikata, prižiūrėk gerai 
akis, o nereikės niekuo
met gailėtis.

Papraslaji matymą, kreivas, ir krūtin
gas akis galima dažnai atitaisyti su aki
niais.

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

Padėkitė savo pinigus ant musų Aukštų Pirmų Morgičių, 
kurie uždirbs jums 6$

Puikus
Zylo-Shell 
rėmai pagra 
žiną veidą
mais yra labai geras pirkinys už penkis dolerius.

Jie apsaugos jūsų akis, prašalins akių nuovargi ir galvos skaudėjimą.
Jus galėsite su jais skaityti, siūti ir aiškiai arti matyti.

Išbandyk juos dešimti dienų. Jei jums jie nepatiks, tuomet sugrąžinkit 
juos ir jums nieko nekainuos.

DR. G. SERNER
OFISAS IK AKINIU DIRBTUVĖ .

3265 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

narni obuoliai nėra tokie gar
dus, kaip VVashingtono. Be to, 
derlius nuo obelies yra mažes
nis.

1919 m. nuo 9,636,698 me
džių New Yorko valstijoj obuo
lių buvo pririnkta 14,350,317

Tais pat metais grušių

te. Jis buvo vedamas gan įdo
miai ir jame turėjo progos pa
sireikšti jaunieji Lietuvos lite
ratai.

Vienok “Studentas”, išgyve- 
venęs apie metus laiko (pradėjo 
eiti pereitų metų vas. mėn.) ir 
išleidęs 16 NN, .sustojo. “Stu
dento” redakcija atsisveikinime, 
“Paskutinis žodis”, tarp kitko

Įėjo visai pamesti ir senosios. 
Ir šiandie musų sodžiuj dar yra 
gaušų senosios tikybos liekanų, 
vadinamųjų prietarų. O seno
vės žinių visokiais patarimais 
išsisaugoti nelaimių — audrų,

Frank Mickas
4146 Archer Avenue

Moderninė Laidojimo 
Įstaiga

Kuomet jūsų giminaitis, drau
gas arba pažystamas persiskiria 
su šiuo pasauliu, atsiminkite, kad 
aš užlaikau moderninę laidojimo 
įstaigą. Turiu įrengęs puikią kop
lyčią; automobilius teikiu kiek
vienam pareikalavimui. Grabus 
parduodu labai pigiomis kainomis. 
Mano patarnavimas yra visuomet 
mandagus ir tinkamas, o laidoj 1- 

mo kainos nebrangios,

Ign. J. Zolp, Graborius
1646 < 46th St.

Tel. Boulevard 5203
1327 S. 49th Ct.
Tel. Cicero 3724

Šlifuoti Akiniai
-i V M išbandymui

Suteikiame Paskolas Ant Namu
Geriausiomis Sąlygomis

piname reikalingus dokumentus dėl išvažiavimo ir sugryžimo.
Kapitalas, Perviršis ir Nepadalintas 

Turtas $425,000.00

BANKO TURTAS VIRŠ 
$3,500,000.00

Kreipkitės su visais reikalais laišku arba ypatiškai

Metropolitan 
State Bank

61002F (KarvclSli
(Plaukia Sau

16034F (Aguonėles
(Kur Bakūžė

16035F (Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka
(Visur Tyla

MIKAS PETRAUSKAS, Tenoras
10 colių 75c.

(Sveiki Broliai Dainininkui
(Ko Liūdit Sveteliai ,
(Šia Naktelę Per Naktelę
(Ant kalno Karklai Siūbavo

JONAS BUTĖNAS, Baritonas
10 colių 75c.

(Padainuosiu Gražią Daina
(Našlys
Kur Upelis Teka
(Viltis
(Noriu Miego
(Plaukė Žąselė
(Oi Mergelę
(Stasys
(Aš Mergytė
Nesigraudink Mergužėlė
(Kur Bakūžė Samanota
(Vilniaus Kalneliai 
Leiskit i Tėvynę 
(Litai (Lietuvos pinigai)

Pas Jos. F. Budriką jus visuomet galite gauti visus nau
jausius lietuviškus rekordus, o ypač dabar Jos. F. Budri- 
kas turi savo krautuvė.k didžiausi pasirinkimą. Tik atsilan- 
kykit į Jos'. F. Budrikė krautuvę, išgirskite ir įsigykite 
sau naujų ir gražiausių Rekordų.

2201 W. 22 St., Kampas Leavitt St
Banko valandos: Kasdien nuo 9 ryte iki 4:00 p. p.
Utarninkais ir Subatoinis nuo 9 ryteiki 8:30 vakare ‘

3417-21 So. Halsted Street
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Kreivuoju Keliu
Ant Laivo

(Iš gyveninio išplėštas vaizdelis)

bet ot šį 
šaukia, o 
tarnaut, 

mokytam

Du broliai važiuoja į Ameriką 
Antanas ir Vincas. Antanas 

ėjo mokslus Rusijoj, 
rudenį, į kariuomenę 
kas čia rusui norės 
Amerikoje, sakoma,
žmogui lengvas gyvenimas, ga
lima lengvai kokią profesiją už
baigti. Vincas vos pradinę mo
kyklą baigęs, bet stipras vy
ras, tai jau ir jam nusibodo 
juoda duona. Amerikoj jis už
sidirbs pihigų. žodžiu, abu pil
ni vilties.

Ant laivo daug liuoso laiko, o 
pažįstamų nėra. Reikia kaip 
nors nuobodumą mažinti. Jiedu 
dažnai kalba apie savo jaunas 
dienas, apie ūkę, gyvulius, tė
vus, gimines.

Vieną rytą Antanas atsikėlė 
ankščiau, sėdėjo, į vandenį žiu
rėjo ir jam į galvą pradėjo 
skverbtis įvairių vairiausių min
čių visokių jo skaitytų garseny
bių. Vincui atėjus, jisai stačiai 
ir užvedė rimtą kalbą:

—Vinculi mielas, važiuojava 
mudu į svetimą šalį, į svetimus 
žmones su svetimais įpročiais. 
Gerai žinai, kad gyvenime di
delę rolę lošia teisybė, žmoniš
kumas, dorovė ir darbštumas. 
Tai, trumpai sakant, reikia ei
ti teisiuoju keliu, ar supranti, 
Vinceli?

—Suprantu: mokytojas mus 
tai pmokino, tur būt už tai jis 
ir kiauras kelines dėvėjo.

Klausyk, Vincai, teisybė tai 
musų visų idealas. Ją garbino 
senovės galvočiai ir tebegarbi
na visų tikybų išpažintojai. Be 
Teisybės negali būti pasisekimo 
šiame sviete. Buk teisingas ir 
darbštus, tai turėsi. Buk drau
giškas, simpatiškas, tai tuojaus 
draugų įsigysi. ] 
išsilavinęs žmogus 
mas. Užmiršk, Vincai,

ti. Jisai jau ir disertaciją pra
dėjo rašyti temoje: “Kraujo 
gamyba kaipo saikas organizmo 
amžiaus”.

Vincas uždėjo saliuną ir da
bar jau pinigų netrūksta. Jisai 
storas ir visa apielinkė jo bijo. 
Jisai visiems darbus suranda, 
pinigus pasiunčia, advokatus pa
rūpina, daktarą atsiunčia; jisai 
sutaiko kaimynus, burdingierius 
sugrąžina, patelefonuoja kur 
reikia, čekius išmaino, girtiems 
snukius apdaužo ir t.t. žodžiu 
sakant, Vincas visų patronas 
globėjas. Pas jį galima ir pi
nigus pasidėti—saugiau kai ban
ke. žinoma, sauso nieks ne
klauso, reikia kelis dolerius pra- 
gert, jei patarnavimų nori, bet 
Vincas išims, ir iš džėlės ir iš 
peklos, jei tik kiek reikia už
mokėsi. O jau jei kas jį už
rūstina, tai, brolyti, sudaužo 
ir išmeta į gatvę. Kelis smar
kuolius jis ir užmušė, bet prie 
Vinco kas-gi kibs?

Vinco pilvas užaugo, o pini
gų jau prisirinko devynios ga
lybės. Vincas pradėjo namus 
ir žemę pirkti ir parduoti. Pra
dėjo skolinti pinigus, žinoma, 
kas galima tai imk—ko čia su
lauksi, o jei nepagauna, tai ta
vo. Na, ir Vincas jau tikras 
ponas, tiktai poniškai apseiti 
nemoka, bet pinigas visus pa
klupdo.

Paskui Vincas pradėjo mai- 
užsiiminėti; kas tau nusi- 
jisai išmaino. Kiek tau 

klausi-

Lavinkis, nes 
i visų įnyli-

savo 
žiaurumus—pamesk juos ir eik 
ramiuoju Teisybės keliu.

Vincas pradeda pykti. .
—žinai ką Antanai, tavo visos 

tos svajonės iš rankovės iš
trauktos. Ką tu žinai apie gy
venimą? Sėdėjai mokykloje ir 
viskas. Ir kas iš tavęs dabar 
išeina, vadinasi? Daug žinai, 
bet nežinai kaip gyventi. Žiūrė
siu ką tu pasakysi Amerikoje 
kiek pagyvenęs...

Aš be mokslo, bet tave bro
lyti, čia lengvai sukertu. Klau
syk: vanagas vištas ėda, šuo 
zuikį, vilkas šunį; įleisk gyvu
lius i kaimyno dobilus ir tėmyk: 
stipresnis silpnesnį į šalį stu
mia. Visur vieni kitus ėda, ar 
supranti. Kur čia vieta tavąjai 
išgarbintai Teisybei? O ką 
žmonės? Duok į ausį, tai pasi
trauks, o ne—tu užpakaly palik
sit Kur čia tavo teisybė? Ma
tai, brolau, aš senesnis ir dau
ginus gyvenimo matęs. Kur 
prasimušiau kumščiu arba šiaip 
pusiau legaliais budais, tai ten 
aukštai ir stovėjau, o teisybės 
aš visai ir pažinti nenoriu. Ar 
supranti, Antanai?

—Suprantu,Vinculi, bet tu ta
vim sutikti negaliu, nes tu at
meti visų žmonių gerbiamą Tei
sybę, o jos vieton vartoji kumš
tį...

—Ar atsimeni, Antanai, Lie
tuvoje vartodavome petį bažny
čioje. Žiliai, sustoji į eilę, pe
čius suremi, o jai koks mulkis 
kištų snapą į tarpą, tai spus- 
telėji, ir jisai išsirita. Matai, iš
pažintis geras dalykas, bet ban
dyk čia apseiti be pečių ir be 
alkūnių... kai šunį sulaužys. Sy
kį mačiau kai du vyrai susimu
šė kunigo laukdami...

Ar atsimeni, kai aš du žanda
rus išvijau iš namų be revolve
rio? Žinai juodu jau gavo kiek 
tilpo beveik... v»

Broli Vincai, mes žmonės 
turime protą ir valią. Protas ar
ba išmintis, tai musų tikrasai 
kelrodis, musų vadas. Protas 
skiria mus nuo gyvūnų. Mes už 
juos aukščiau stovime savo pro
tu. dvasia. Ir dėlto mums ne
reikia kumščios.

—Na, Antanai, aš jau nesu
prantu ką tu čia nori pasakyti; 
visokios dvasios, protai, išmin
tys, teisybes, dorovės, tegul pa
silieki! knygose ir bažnyčiose. 
Mudu tuojaus pradėsiva iš 
naujo gyventi. Ateitis parodys 
katro mudviejų filosofija išsi
pildys. Turi pinigų pradžiai; 
aš tau ir savuosius atiduosiu, 
galėsi mokintis, jei patiks. 

* * *
Amerikoje

Vincas išėjo darbo ieškot. Jo« 
pažįstamas nuvedė jį į fabriką 
kur jau eilėje laukė keli šimtai 
darbininkų. Vincas ir čia pa
naudojo savo kumštis: kur jis 
čia tau užpakaly stovės—sargus 
į šalį nustūmęs nuėjo ir atsi
stojo pačiam prieky. Samdyto
jas tuojaus jam ir darbą davė 
—tokis sveikas vyras, tai galės 
už du dirbti.

Ir greitu laiku Vincas jau, 
kaip sakoma, “gerai stovėjo”— 
užsidirbo pinigų.

Antanas bandė susirasti dar
bą, bet ką jis silpnas dirbs? 
Tuojaus pradėjo mokytis ang
liškai ir už metų jau įstojo uni
versitetan. Vincas jam užmo
kėdavo už mokslą, o paskui An
tanas jau ir pats užsdirbdavo. 
0 čia gera proga mokytis — 
pirmiaus filosofijos daktaro lai
psnį reikia įsigyti, o paskui 
kokia nors profesija bus gali
ma užsiimti... Tai Antano sva
jonė ir idealas. Paskui, bus liuo- 
sos rankos žmones šviesti, teisy
bė skelbti.

Ir jisai parašys visam svietui 
ir Vincui, kad Teisybė viską nu
gali. Jisai mokinasi ir sykui 
kitus mokina, tai gyvd žodžiu, 
tai raštu. Ir slenka dienos, mė
nesiai ir metai, ir Antano filo
sofijos daktaro laipsnis jau ar-j borlį leidžia į mokslą... Visuose

išmaino, 
tai matai, kitas 
tai Vinco biznis.

nais 
bodo 
liko, 
mas,

Jau žmonės pradėjo atvirai 
kalbėti. Mano tūkstantį pasi
laikė, mano lotą dykai paėmė, 
mano visus pinigus susišlavė ir 
t.t. Buvo ir verkiančių, bet Vin-. 
cas klebonui kišt šimtinę, ir 
bažnyčioje jisai geras žmogus. 
Nueina, būdavo, į tuomlaikinio 
laikraščio redakciją, padeda ant 
stalo šimtinę kitą—žiūrėk ir ra
šoma: “Visų mylimas Vincas 
savo rankų darbu įsigijo keletą 
namų ir tuščios žemės, savo

menesio laiko pakvietimų profe
soriauti vienoje žymioje kolegi
joje. Dabar nereikės Vinco 
'prašyti pinigų. Užsidirbs ir gy
vens nepriklausomingai, o su 
profesija, tai dar galima pa
laukti. Dabar jisai turės progų 
rašinėti—rašys knygas, straips
nius ir šviesdamas žmones galės 
jaustis laimingu. Gyvens taip, 
kaip inteligentiškas žmogus pri
valo gyventi.

Išvažiavo ir pradėjo savo dar
bų. Profesorius biologijos. Gra
žiai skamba, tiktai alga maža, 

va-1 bet pragyventi vienam galima

reikaluose eikite j Vinco saliu- 
nų, o gausite teisingų patarna
vimų.”

Kiek vėliaus Vincas pardavė 
saliunų, nusipirko gerų automo
bilių ir storų cigarų kramtyda
mas, savais reikalais važinėjo 
po Ameriką ir bala žino kokį 
biznį varė, bet biznį vare.

Ir dabar Vincas Amerikos lie
tuvių visuomenėje pasidarė, 
kaip čia pasakius, didelis dar
buotojas, kurį slaptai keikė visi 
inteligentai, bet viešai jį garbi
no, didžiai gerbiamu vadindami. | 
Jisai juos visuomet 
dindavo tokiais žodžiais, ku-1 —tai ko čia daugiau reikia idea- 
rie dabar ir saliunuose liškam žmogui ?
ne taip jau gražiai skamba, bet Dirbo Antanas kolegijoj virš 
visi tylėjo— jisai brolyti, tave dešimts metų. Jo vardas buvo 
nupirks, kūnų ir dūšių tavo... Na žinomas kiekvienam skaitan- 
ir Vincas paliko viršininku ke- čiam lietuviui. Jisai visuose 
tūrių draugijų, garbės prezi- laikraščiuose rašinėjo, o kiek 
dentu ir t.t.—didžiai gerbiamas knygų išvertė ir parašė, tai nė 
musų ponas Vincas mokėjo ai- pats nežinojo. Ir jisai nenorėjo 
gas imti ir visiems protinges- žinoti. Ot, sakydavo, rašau ir 
niems nariams “velnių duoti”, o tiek—man smagu rašyti. Kas 
profesionalus tai jisai pradėjo nori lai skaito, o kam nepatin- 
lyginti. prie kokių ten ubagų ka lai neskaito. Kartais kas 
driskių... Ir tylėk—Vinco pilvas jam įakis pasakydavo: kada tu 
ir doleris čia viską valdo. tiek ir prirašai. Kartais vienas

Ir patriotas dabar musų Vin-| kitas jį gabiu pavadindavo, bet 
cas nemenkas.
reikalais politikierius vaišina ir 
valdžios įstaigas lanko, visur ji
sai atvirai ir sako: “aš kontro
liuoju lietuvių “balsus”. Ir šitie 
žygiai jam, matomai, apsimoka. 
Vincas vis Vincas, jisai landus 
ir drąsus. Jisai visiems giriasi: 
“kiek aš lietuvių iš džėlės esu 
išėmęs”. Vincas, žinoma, dykai 
nedirba—kur čia tau joks gar
bingas lietuvis dykai dirbs. Te
gul ^viskiai profesionlai dykai 
žmonėms patarnauja —tai jų 
pašaukimas. Jie, matai, gailes
tingi ir teisingi—už tai jie ir 
suskiai. Teisybė, ir sąžinė vi
sur veda į skurdą, visus pada
ro ubagais ir “gyvais nabašnin- 
kais”—Vincas šituos dalykus 
jau senai žinojo.

Antanas
Galų gale Antanas gauna fi

losofijos daktaro laipsnį ir už

Jisai Lietuvos| jam vistiek.
Kartų kolegijos direktorius 

praneša Antanui: gerbiamasai, 
man nesmagu jums pranešti, 
jogei kolegijos valdyba tamstos 
vieton pakvietė kitų žmogų.

Parvažiavo Antanas į didmies
tį darbo ieškoti. Vienoj įstai
goj pradėjo dirbti už dvidešimts

Bernardas Šilk Shop

vianis

tuvės ir taipgi importuotų šilkų iš svetur 
panašios rūšies šilkų.nėra galima gauti.

kitose Chicagos krautuvėse dar

šiaušių šilkų, tai galite mums telefonuoti — pullman 6789; musų, sankrova 
yra atidara nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro, o mes gavę žinių Iš Tamstos 
atvyksim© pas Tamstas asmeniškai su šilkų sampeliais pasirinkimui.

Pas mus rasite šilkų, kokių niekur kitur negalite gauti. Atvykite, o per
sitikrinsite. Lauksiu! . ’ I

Bernardo ŠilKy Krautuve 
10656-58 So. Michigan Avenue / 

(2-ros lubos)

penkis dolerius savaitei. Vis-gi 
bus galima pramisti ir nors 
skurdžiai, bet teisingai gyventi. 
Bet silpnas jo kūnas... Jau kosu
lys kankina, prakaitas nakti
mis. Daktaras aiškiai sako: 
džiova. Kas daryti? Ką tu čia 
darysi? Vincas gal butų į sa
natorijų išsiuntęs, bet jau ne
nori jo pinigų. Išvažiuoja į 
valdžios sanitorijų, kur šimtai 
džiūstančių vargšų baigia savo 
vargingų gyvenimų... Antanas 
džiųsta ir tyli... Galų gale jisai 
jau mato giltinę, jau jaučia mir
ties artumų.

Skubotai praneša> Vincui ir 
prašo atvažiuoti. Vincas atva
žiuoja ir randa Antanų pusiau 
gyvų, gulintį mažam kambarė
ly...

—Kodėl man nepranešei? — 
Vincas paklausė, bet Antanas 
tylėjo.

Už valandėlės Antanas ištarė:
Aš ėjau teisingu keliu, Vin

celi... dovanok, 
gas...

Vincas, kiek 
jam ir drožia:

—Matai pats
singuoju keliu eidamas.

Bet Antanas jau nebegirdėjo.
Laikraščiai daug

Antano nuveiktus
tuoj aus atsirado komitetas, ku
ris apsiėmė surinkti aukų jam 
paminką pastatyti.—A iš. B.

aš tau skolin- r

susigraudinęs,

kur atėjai tei

rašė apie 
darbus ir

Ratine, Wis

SLA. dešimto apskričio 
parengimas

Balandžio 14 d., 2 vai. po pie
tų, Turner svetainėj (kampas 
Hubbard ir Lincoln) įvyks SLA. 
10-to apskričio didelis parengi
mas. Bus gera ir įvairi progra
ma, o vėliau balius.

Visi lietuviai iš aplinkinių 
miestų— Waukegano, Kenosha, 
Racine, Milwaukee ir Sheboy- 
gan—yra kviečiami dalyvauti 
parengime.—M. K.

—Vokietijos elektros prietai
sų gaminimo fabrikai įvedė į 
dirbtuves radio priimtuvus, ku
rie perduoda muziką. Sakoma, 
kad muzika skatina darbininkus 
sparčiai dirbti.

—Laiškininkas Adolfas Blone 
minėjo 26 metus savo darbo. Jis 
per ta laikų nuėjo 208 tukst. 
926 mylias. Tokį tolumų nu
ėjęs, jis butų aplink žemę 8 kar
tus apėjęs.

—Marškinius 
bakterijų 
nuo 400 
tūkstančių, 
džiovinama, 
dar mažiau.

išmazgojus, 
coly sumažėja 

tūkstančių iki 10 
Jei gerai saulėje 

tai bakterijų lieka

T.HE 
\BLG SUIVG iSl/o

Pasiklausykite “Hudson-Essex
Challengers” radio programo 

kiekvienų pčtnyčios vakarą.

Jis iššaukia jūsų interesavimųsi

LENGVAS NUSIPIRKTI i
Pavyzdžiui, Coach $268.00 įmo- ¥ 
keti ir mokėti mėnesiniu $50.16 $

Jūsų .dabartinis* karas galbūt pa 
dengs visų pirmų imokėjimą

šiuose svarbiuose dalykuose

LENGVAS IŠLAIKYTI
Jūsų pačių gatvėse Essex Challenger, po 
fcompetetinga priežiūra, padarė vidutiniš
kai 20 mylių ant galiono. Veik kiek
vienas savininkas šiame mieste gali 
tikėtis 18 iki 20 mylių ir daugiau, šim
tai rekordų visoje šalyje laike “Challenger 
Savaitės” prirodė Essex ekonomiškumą. 
Komerciniai vartotojai, operuojantys di
delį skaičių Essex karų sako, kad aptar
navimo ir išlaikimo kaštai, apimantys mi- 
lionus mylių operavimo, yra žemiausi už 
kiekvieną karą, kokį jię bandė.

H. M. C. pirkimo pienas pasiūlo leng- 
viausiai galimas finansines sąlygas 

likusiai daliai pinigų
Essex Challenger nušlavė j šalį kainų klesos skirtumus. Jis 

iššaukia palyginimui veikimą, stilių, puošnų ruimingą komfortą 
kiekvieno karo už bile kainą, tuo pamatu, kad nė jokis kitas ka
ras neduoda jums tiek daug už kiekvieną dolerį, kurį jus įdeda
te į karą. Štai kodėl eina didelis pirkimo krypimas prie Essex. 
Štai kodėl tūkstančiai motoristų pasitraukia nuo savo buvusių 
mėgiamų karų ir savo dabartinius karus maino ant tų didelių 
vertybių, kurias duoda Essex Challenger. /

Didelis pasirinkimas spalvų be primokėjimo
Didelis, suaugusiu dydžio 
“Six”. Gražus pažiūrėti. 
Ruimingas ir patogus. Tur
tingai, puošniai išmuštas ir 
įrengtas. *StJPER-SlX mo
toras—70 mylių į valandų 
—60 mylių įt valandų visų 
dienų ištisai. ’ Įsibėgime ir 
į kalnus lipime jis iššaukia 
bilc karų.
Hydraulic shock absorbers, 
4 ratų stabdžiai, radiatorio 
uždarytojal ir oro valdytojai

MB Coach - • • *
M mk pK® 2-pa»8. Coupe .

AND \W~AT fACTORY CoowrtiMe

$645 
695 
695

imb/e seat) 725 
idanlSedan 795 

.856
e 8M
• 895

Standard Eanipment Indudes: 4 hvdrtndicthock 
absorbers—dcctric gauge for gtu and oil-^radiator 
thutten—saddle lamps—udndshUld tuiper— glare* 
proof rear*vi«v mirror—dedrolock—contvoli on 
ttcaiag uhed—aU brlghf paiU cbramiwn>tlatt&

yra Standard įrengimas. .Jie 
nckaštuoja jums nė vienų 
centų extra. Tas i»ats yra 
su naujos rųšies NESP1N- 
DULIUOJANČIAIS veidro
džiais užpakaliui, saugumo 
užraktais, starteriu ir elek- 
trikiniu aliejaus ir gaso ro
dytoju ant dash lentelės. 
Blizgančios dalys chromium 
pleituotos.
Paprašyk pavažinėti ir ta
da PAMATYK ESSEX.

HUDSON MOTOR CO MPANY OF ILLINOIS
2220 S. Michigan Avė. Kreipkis į artimiausią pardavėją 

NORTH 
Biicklngliain Motorą, Ine. 

8948 N. Danicn Avė.
Lincoln Avė. Ht Irving I'atk 

Blvd., Bucklnghatn 2310 
Hudion Motor Go. of llllnoli 

Evamton Brunch 
1820 'Rtdge Avė.

Sheldiake 2300 Unlvcriity 720 
Hudion Motor Go. of Illlnoii 

Nortli Bide Brandi 
H2ft(* Broadway 
Hh ei (Irake 7219 

Ke.vitotie Motor Kalei, Gorp. 
3143 W. laiivreuce Avė. 

Keyitone 3409 
and 

4040 N. Wffl»(ern Avė. 
Nortb-Weat Hudion Go. 

6715 OlniKtviid Avė. 
Ėdimo Purk. III. 
Neivciiatle .3150 
A. IV. Perion 

Hlghlund Park, UI. 
Highland Park 2402 

Planiondon Motor ('o.
4824 Slieridtin Roud # 

Lougbe^ch 1818
Portage P«rk SudloB Go. 

410J MihrauKee Avė. 
PallUade 1800 .<

WKST
Berivyn Hudion-Eisex Go. 

3146 O ak Park Avė. 
Benvyn, III. 
Bervvyn 351 

Grandu II Motor Gar Go. 
4.39 Mudiion Kt.

Oak Park. UI. Euelid 5917 
Crandall Motor Gar Cq. 

of M»ywood
51 Lako Ht. at Virst Avė.

M»v«ood, UI. Mayivood 3(40 
lludhon Motor Co. of Illinois 

Logan Kquare Brandi 
2(447 Mihvaukee Avė. and

2401 Logan Blvd. 
Spaulding 30OO 

Hudion Motor Go. of Uliuoli 
Parkuay Brandi 

3308 W. Nortli Avė. 
Albany 4010

Hudion Motor Go. of Ulinols 
Mest Kide Brandi 
.3010 Ogden Avė. 

Laivndale 0911 
Lyom Motor Sales 
8027 Ogden Avė.

LyoKi 7121 Lyor.u,
Parsgon Motor €>(*1 Co. 
5901 W. IMvldlo” Ht. 

Colunibla 5670

ni.

WK8T (Gontinued) 
8. & B. Motor Salei Gorų. 
3854 W. Rooievdt Road 

Vau Buren 491(1 
Jas. 8inger Motor Salei 

1428 Kooievelt Road 
Monroe 0319 Haytuarket 0912 
Bulllvan-Morgan Motor Salei 

4701 Waihlngton Blvd. 
Manifield 2414 

and 6201 W. 22nd St. 
Bervvyn 2171 Keitei leilberger Motor Bale. 

5028 W. »2nd St. Cicero 1887
HOUTH

Ajai Auto Couipany 
7800 Stony Iiland Avė. 

Saglnasv 1400 
SOUTH (Continued) 
Bijrke Motor Salei 
3512 Archer Aro. 

Lafayetle 5 j 60 
Calumet Motor Co. 

19949 M. Michigan Avė. 
Pullman 7.390 

Halhted Hudion-Enex Co. 
7023 ’TjIstcd St. Triaag’.a 0341 

Verbert Moto* įtaka 
7420 fottage Giave Ai e. 

liiiienuea 6715

Phone Calumet 6900
SOUTH (Contlnied) 

Hebert-Temple Motor Salei 
8918 Coimnerdal Avė. 

Regent 4082 
llcndrlcki-MItchcll Motor Salei 

5200 Lake Tark Ava. 
Falrfar 0825-6 

Heyna Motor Salei 
5101 8. Aihland Ava.

Proipect 7916 
Hudion Motor Car Co., ot 

Illinoie 
Vrnhv.irlli A.e. Brandi 
714 1 Wen(vvorth Ava.

Triangle 6900 
Midiva.v Corporation 

(4044 Cottage Grote Are. 
Falrfax 4810

Jai k Perlipau Motor Salti 
6727 S. Heifern Avė.

Heiulork 6(437 
8. & R. Motor Sales 

8031 8. Uabted 81.
Vincennee (4808 

Stratford Motor 8ulw 
708 W. «3rd Street 

Wentwortb 1014 
E. L. Sbaver Cc 

619 Hdųnan !>*• 
tra-d 

Hammontf, Ind
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AR SENA ŽEME?
Dar nespėjome užmiršti pra- 

garsėįiisip įvairių prietarų gar
binamų viduramžių laikų, — 
kada žmonės diena iš dienos, 
ypač pasirodžius kuriam nore 
gamtos reiškiniui, laukdavo pa
saulio pabaigos^ taip vad. “pas
kutinės” teismo dienos; kada 
nekartą žmonės siūdindavęs 
“mirties marškinius” net ku
nigų Įsakymu “sudilai dienai” 
sutikti, — o štai, ir vėl šian
dien atsiranda įvairaus plauko 
niisiminėlių, šiuo gyvenimu nu
sivylusių ir iš jo nieko gera 
nelaukiančių žmonių, kurie, iš
kėlę galvas, ištempę gerkles, 
rėkia apie busimą pasaulio pa
baigą, apie jo išnykimą. Tą 
savo šauksmą kai kurie sten
giasi pateisinti net mokslo pa
tyrimais. Kadangi gyvenime 
liesą randa ne nusiminėliai ir 
šiuo gyvenimu nusivylėliai, ne 
religiniame fanatizme pasinėru- 
sieji, kurių mintys sukas apie 
visokias nežemiškas dvasias, 
bei gilios minties užsidegėliai, 
žmonės pasišventę ištirti įvai
rias gamtos paslaptis, nematy
dami nieko jose stebuklinga, 
todėl mums suprantama, kiek 
verti jų šukavimai.

Kad čia musų pareikštoji 
nuomonė neliktų be pagrindo, 
pasistengsime įžvelgti tas šiuo 
klausimu tikrenybes, kurias su
kuria šių dienu tikrasis, be at
skiros tendencijos mokslas.

Šiandie medžiagos ir energi
jos paslapties ieškojimas —tai 
šių dienų fizikos bei chemijos 
mokslų svarbiausias uždavinys. 
Toji medžiagos ir energijos pa
slaptis mums atidaro akis dėl 
medžiagos ir energijos nežavi
mo, jos sunaudojimo praktiš
kam gyvenimui ir, pagaliau, dėl 
pasaulio amžinumo klausimo 
išsprendimo. Bet norint iš
spręsti, ar musų pasaulis amži
nas, ar jo gyvenimo laikas ri
botas, pirma susiduriame su pa
saulio atsiradimo klausimu, 'ra
čiau šiuos klausimus galėsime 
aprėpti tik tada, kai turėsime 
supratimą apie pačios musų 
žemės amžių, apie jos gyveni
mą ir tdlimesnĮ Išliitallkyrną. 
Tad ši karta ir tekalbėsime tik | 
apie žemės amžių, apie tą laiką, 
kurį Jau įi gyveno ir kaip mes 
tą laiką suskaičiuojame.

žemės amžių suskaičiuoti 
daug priklauso nuo to, kurią 
žemės susikūrimo klausimu te

nori ją mes pasirinksime: ar Kan
to— I/aplace’o teoriją, arba bent 
kiek skirtingą, taip vadinamą 
“planetisinalių” hypotezę, kairią 
išdirbo pragarsėjęs Chamber- 
lin’as ir Milton’as. Tarp tų 
dviejų teorijų skirtumas yra 
toks, kad pirmoji randa Saulę 
susidariusią iš kosminių ūkų ir 
žemę atsiskyrusią nuo Saulės, o 
antroji pripažįsta Saulę ir žemę 
panašiu budu susidariusią, bet 
žemė pradžioj buvusi nedidelė 
ir tik laikui bėgant, ji augo nuo 
besirenkančių ant jos įvairių 
mažų kūnelių, taip vad. planeti- 
simaliu. Tas žemės augimas ir 
dabar tęsiamas iš krintančios 
meteoritą medžiagos.

Volfingo ir Cbamberlino nuo
mone, apskaičiavus nukritusių 
kūnų medžiagos kiekį per me
tus, galima apskaičiuoti ir apy
tikris žemės amžius. Bet toks 
būdas be galo sunkus ir painus 
ir beveik neprieinamas. Jis čia 
turi tik teoretinės reikšmės. 
Šiandien žemės metus “suskai
tyti” galima kitokiais budais. 
Paprastai žemės plutos tyrinė
tojai—geologai žemės amžiumi 
skaito tą. laiką, kuris praslinko 
iki šių dienų nuo kietos jos plu
tos susidarymo, o tolimesni jos 
metai geologams nebeprieinami, 
nes neturim tokio tvirto pagrin
do.

Pabaigoj 18 amžiaus apskai
čiavo, kad Žemė turinti 74—75 
tūkstančius metų, žemės amžių 
galima dar‘apskaičiuoti iš jos 
rutulio susiplosimo dėl sukimo
si (mat, žemė ne apvalus rutu
lys, bet kiek suplotas ties aši
galiais ir tas jos susiplojimo 
santykis lygus 1/293). Je.i Že
me pradžioj butų sukusis apie 
save per 24 vai., tai jos susi- 
plojimas, kaip mokslininkų ap
skaičiuota, turėtų būti mažes
nis, negu kad dabar iš tikrųjų 
yra. Toks žemės susiplojimas 
buvo galimas tik tada, kai že
mė apsiskudavo per 17 vai., va
dinas pradžioj jos para turėjo 
būti tik 17 vai. ir tik vėliau 
toji para pamažu ligėjo iki pa
siekė 24 valandas. Pragarsėju
si] astronomų: Nanseno, Delau- 
nay’o ir Adamso apskaičiavi
mais prieiname, kad žemės pa
ra kas 1000 metų pailgėja 1/70 
sekundes. Kadangi dabar die
na, kaip matėme, jau pailgėjusi 
iš viso 7 vai., tai rodo, kad že
mė jau gyveno 4284 milijonus 
metų,.

Kai kurie žemės metus skai
to iš jos atvėsimo. Tuo budu 
darbštusis Kelvin’as apskaičia
vo, kad nuo to laiko, kai žemė 
turėjo paviršiuje dar 30000 ši
limos, praėjo 100 milij'onų metų, 
b Eckholm’as ir Rudzki tuo pat 
keliu rado žemėj 200—500 mi
lijonų metų. Tš uolų irimo ir 
vandenų ardymo sausumos La- 
parent’as, Sula, Geikie’s, Seh- 
miedel’is ir kiti žemės amžių 
randa apie 100—300 milijonų 
metų.

Bene tikriausiai šiomis dieno
mis žemės amžių išskaičiuoja iš 
medžiagos radioaktyvumo (spin
duliavimo Yra tokių kūnų, ku
rie leidžia nematomus spindu
lius, pav., radijus, toris, polonis, 
uranas ir k.) ir jos sąryšio su 
energija aptingumu. Einšteinas 
formų liavo pagrindinį sąryšį 
tarp masės ir energijos: jei kū
nas atiduoda energija,. tai jo 
mase turi mažėti, arba masei 
nykstant gaminasi energija. Tuo 
remiantis galima apskaičiuoti 
šviesiųjų dangaus kūnų— sau
lių amžius. Kadangi visi švie
sieji kūnai leidžia į erdvę ener
giją, tai jų masė turėtų nykti, 
bet iš Edingtono patyrimų mes 
žinome, kad žymiai atvėsusios 
raudonosios žvaigždės ne daug 
kuo mažesnės už šviesiąsias, 
baltąsias. Tuo remiantis gali
me manyti, kad ir musų Saulė 
nekiek dar išleido savo masės 
į “kelionę”. Ankstyvesni skai
čiavimai rodo, kad Saulė 10 me
tų bėgyje sumažėja apie vieną 
bilijoninę dalį savo masės. Iš 
to išeina, kad paviršutinė Sau
lės amžiaus riba apie 10 bili
jonų metų. Tačiau šioji riba 
turi tik provizorinės reikšmės, 
kaip pastebi Dr. R. Pazdean, 
nes Saulė pradžioj išleisdavo 
daugiau energijos, o dabar ma
žiau ir tokiu budu sunku sude
rinti tas bendras Saulės masės 
išsispinduliavimo skaičius. ži
nant Saulės amžių, galima maž
daug atspėt ir žemes amžius. 
Bet arčiausia tikrumos apskai
čiuoti žemės senumą įgalina 
mus nuodugnus radioaktyvių ir 
medžiagų tyrinėjimas. Mes ži
nome, kad spinduliuojanti me
džiaga skyla ir pamažu iš vie
nos medžiagos darosi kita, pav., 
per labai ilgą laiką, savaime iš 
uranos gaunasi švinas. Tas ra
dioaktyvių medžiagų skilimas, 
pradedant uranu ir einant to
liau žemyn atžvilgiu atominio 
svorio, kaip Nernst’as —garsu

sis fizikas, Berlyno universiteto 
profesorius pastebi, eina gero 
chronometro (tikslaus laikro
džio) tikslumu ir tuo budu ths 
“laikrodis” vienodas radioak
tyvios medžiagos skilimas, ati
dengus nuo jo mokslui uždangą, 
rodo tos medžiagos gyvavimo 
metus. Patirta, kad urano vie
nas gramas per metus bespin- 
duliuodamas išleidžia 280 mi
lijonų helio atomų, kas sudaro 
1/10 milijoninę dalį kub. centm. 
Jei, pav., uoloje rasime apie 20 
kub. cm. helio, tai jau ženklas, 
kad uola turi 200 milijonų me
tų. Tuo pasiremdami, garsieji 
fizikai Rutherford’as, Bamsay ir 
Loddy norėjo surasti tikrą že
mės amžių. Jų apskaičiavimais 
nuo žemės plutos pasidarymo 
praėję jau 100—300 milijonų 
metų, o tokiam L. A. Collon’ui 
tuo keliu pasisekė rasti uola, 
kuri turi 3840 mil. metų. Bet 
čia galėjo būti mažų apsirikimų. 
Aplamai, žemė turi 300 mil. m., 
ką rodo ir prof. Dr. F. Paneth’o 
meteoritų senumo tyrinėjimai. 
O apie tai, ar žemė jau pase
no, ar rengiasi ji mirti ir ar 
laikas ateiti tai nelaimingųjų 
išgalvotai “sudnai dienai” teks 
pakalbėti kitą kartą. (“L. U.”).

Phonc Virtiniu 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
Namu S t a t y m o

c KONTRAKTOR1US
4556 So. Rockvvell St., Chicago, 111.

Brangus tautiečiai ir mano 
draugai. Kurie rėmėt mane iki 
šiol, neužmirškit manęs nei da
bar.

Užlaikau geriausių rųšių ma- 
levų — spindančių ir nespindan- 
čių — White lead ir visokios aly
vos, visokj enamel. Taipgi už
laikau visokių šepečių ir iš 
Hardware visokių reikmenų.

Neužmirškit atsilankyti j mano 
krautuvę, nes bus duodamos DO
VANOS per visų mėnesį.

A. POVILONIS
6825 S. Western Avė.

Tel. Prospect 8816

1928
Metinė Atskaita

Ir Abelnas Stovis

Dr-jos D. K. L. Gedimino 
Skolinimo ir Budavojimo 
Įkorporuota ant $2,000,000.00

CHICAGO, ILLINOIS

TURTAS

Paskolinta ant narni) ....... 533,480.00
Paskolinta ant knygučių 13,385.00 
Neužmokėtų ant akcijų .... 9,877.68 
Nuošimčiai neužmokėta .... 2,275.45 
Skolingi \ii insurance ....... 284.40
Bilos Primokamos ............... 4,000.00
Pinigai ant rankų bankoje 11,175.42 
Rakandai ................................ 278.00

ATSAKOMYBĖSt

574,755.95

BRONISLAVOS 
POŠKAITĖS 

Muzikos Studia

Važiuojate į Savo Senąją 
Tėvyne?

Dabar kai atėjo pavasaris, kiekvieno mintys 
ir atsiminimai skrieja į savo senąją šalį, į 
savo gimtinę šalį, kuri dabar yra pasipuo
šus skaisčiais pavasaio žiedais. Kaip kiek
vienas tokšta sugyšti į ten ir pamatyti sa
vo mylimuosius kitoj vandenyno pusėj!

Pirkdami laivakortę nuo mus, ar prisi
dedami prie vienos iš musų ekskursijų ant 
bile linijos laivo, jus galite būti tikri, kad 
pasporto, vizų ir visi panašus klapatai ir 
nesmagumai bus pašalinti, nes mes aprū
pinsime visus šiuos dalykus dėl jus.

CENTRAl“rBANK
TRUSTIN® KOMPANIJA

1110 West 35th Street,
Chicago

VALSTIJ1NIS BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

Mokinama piano, 
smuiko, balso lavi
nimo, etc. Kaina 
labai prieinama. 
Del platesnių in- 
formpcijų kreipki
tės:

BRONISLaVA 
POŠKAITĖ • 

4262 Archer Avė.
T e 1 e f o na s 

Lafayette 4787

i".11 ■■■■■ ii .......

Vyrai ir Moterys

ĮPLAUKOS

Bankoj iš praeitų m. buvo 12,959.10
Sumokėta ant Akcijų per

ištisus metus ...............  147,689.43
Primokėtos Akcijos Kle-

sos D .............................. 12,975.00
Išmokėtas stock, klesos E 35,800.00
Nuošimčiai ........................ 28,631.83
Premijų .............................. 1,128.50
Įstojimų ......................................... 629.50
Pervedimų .................................... 102.75
Bausmės /.........................   420.20
Paskolos apmokėtos ir iš

sibaigusios ant namų 94,775.00
Paskolos apmokėtos ir iš

bėgusios ant knygučių 21,832.86
Atmokėtas insurance
Depozitai .............................. 81,278.89
Bilos primokamos .............  7,875.55
Atsargos fondas ................ 2,200.00

Ant akcijų sumokėta .... 338,915.57 
Permokėta ant akcijų ....... 4,733.28
Skolingi ant akcijų ........... 9,877.68
Primokėtos akcijos, Kle- .

sos D .............................. 56,587.50
Primokėtos Akcijos, Kle

sos E .............................. 34,150.00
Depozitai .............................. 55,650.92
Atsargos Fondas ............... 18,023.00
Pelnas Išdalintas ........... 52,946.22
Pelnas neišdalintas ............... 588.1G
Nuošimčiai .......................... 3,283.62

Reumatizmo
Specialistas

Jei jus turite atkaklų skaudėjimų 
bile kurioj jūsų kūno daly, kuris ne
leidžia jums miegoti, arba jeigu jus 
negalite vaikščioti delei skausmų, 
patirimo, ar sutinimo jūsų kojų, to- 
kis kentėjimas, ar tai nuo reuma
tizmo, ar nuo kitos ligos, gali būti 
ant visados išgydytas šiais specia
liais vaistais. ,

Daugelis kenčiančių, kurie turėjo 
reumatizmų ar kitas ligas, liko išgy
dyti šių specialių vaistų. Pasitari
mas dykai. Jeigu jus negalite at
eiti asmeniškai, prisiųskit atstovų 
ar rašykit dėl informacijų.

W. K. Chang’s 
Oriental Remedy

Lietuvių Agencija 2346 W. 69 St., 
Chicago.

Jus galite būti išgydyti!
Jeigu Jus turite krau- 

jo sugedimų, akauduliua, 
odos ligaH, užnendintas r 
ar nervų ilgas, kokį silp- Į 
minui, pūsles, privatines i 
ar 61apiniosi ligas, atei- 
kitę pas Dr. Ross lino- Į y 
sam pasikalbėjimui apie t 
Jūsų ligų. Jeigu jus tu- 
rite sifili, ateikite pas X
Dr. Ross iSsigydyti. Pa- 
liaukite bandę su ne- 
moksliniais gydymais. Ne- 
paisimas tankiai priveda prie aklumo, 
parallžiaus, ar prie sirgimo visą savo 
amžių.

Silpni vyrai!
Tn-Mo-Ray ir specialia gydymas su

gražino tvirtumų ir vyriškumų tūkstan
čiams pacientų. Dr. Ross gydymas bu
vo sėkmingas per v|rž .30 metų. Kų jo gy
dymas padare tūkstančiams kitų, tai pada
rys ir dėl jus. Geriausias gydymas. — 
žemos kainos. — Ateikite Šiandie.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St.» kampas 

Monroe St., Chicago
IŠTIKIMAS SPECIALISTAS

Tris deSimt metų Siame name. Imkit 
elevatorių iki penkto augfito. Priėmimo 
kambarys vyrams 500, moterims — 508 
kambarys.

Valandos: Kasdie 10 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų. Nedaliomis 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų, Panedėlials, Seredo- 
mis ir Subatomis nuo 10 vai. ryto iki 
8 valandai vakaro.

448,883.06

Valdybos Susirinkimai kas
Utarninkas

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
Seredomis ir Pėtnyčiomis iki 6. P. M.

Justin Mackiewich
REAL ESTATE 

RAŠTINĖ
2342 S. Leavitt Street

CHICAGO, ILL.

Laikas Pirkti Automobiliu
Jei jus manot šįmet pirkti arba mainyti automobilių, tai 

dabar yra geriausis laikas, 
i

Kokį automobilių jus manot pirkti? — Studebaker Com- 
mander yra geriausis automobilius, 8 cilinderių. Pernai jis kai
navo 81855; o dabar jo kaina yra $1668, su viskuo, atvestas prie 
jūsų durių.

Commander, 6 cilinderių, pilnai įrengtas, kainuoja tik 
$1518. O pats gerasis Studebaker automobilius — President — 8 
cilinderių, pilnai įrengtas, $1953.

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti į m u s ų naujai pa
puoštą įstaigų ir išsirinkti sau tinkamų Studebaker automobilių. 
Mes vedame biznį Bridgeporte jau virš penkių metų. Pas mus 
atsilankę jus gausite geriausį patarnavimų. .

Milda Auto Sales
806-8 W. 31 St. (prie Halsted St.) Telefonas Victory 1696

D. Kuraitis, savininkas

’ 574,755.95

IŠMOKĖJIMAI

Paskolinta ant nuosavybių 114,790.00 
Paskolinta ant akcijų ....... 18,960.00
Primokėtos akcijos, kle

sos D ............. z............. 21,225.00
Išmokėtos akcijos, Kle

sos H ..................   67,050.00
Nuošimčiai ir uždarbis ant

ištrauktų akcijų ....... 14,016.15
Skolingi už Insurance ......... 218.25
Depozitai .................................. 54,345.15
Bilos Primokamos ..>..... 11,875.55
Nuošimčiai .................   9,265.97
Iškaščiai—abelni •.................. 190.80
Iškaščiai—algos .................. 2,892.30
Iškaščiai—rašomieji daigtai 197.57 
Pinigai ant rankų bankoje 11,175.42
Atsargos fondas ............... 2,200.00

448,883.06

Valdyba ir Direktoriai:
MYKOLAS JASNAUSKAS, Pirm.
FRANK CEPAUSKAS, Vice- Pirm.
STANLEY SZYMKEWICZ, Kas.
JUSTIN MACKIEWICH, Rašt.
D. JANKEWIČIUS, Direktorius
ANTON BUTCHAS,
JOHN KRŪMAS
JOHN KROTKUS
JOHN GRIGAS

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

CHICAGO, ILL.




