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Sako, Aliantai Priešinsis 
Danijos Nusiginklavimui

Ypačiai Anglija nenorinti, kad Danai nu
siginkluotų, nes, karui atsitikus, jie ne
pajėgtų neleisti bet kuriai kitai Pabal
tijo valstybei užblokuoti Įėjimą Į jurą

KOPENHAGA, Danija, bai. 
2f>. — Čia dabar kalba, kad 
buvusieji Vokietijos priešai, 
santarvininkai, nepanorės, kad 
laimėjusieji rinkimus Danijos 
socialdemokratai įvykintu kraš
to nusiginklavimą, kaip kad jie 
žadėjo eidami i rinkimus, ir 
pasistengs neleisti.

Yra žinoma, kad santarvinin

kų vlastybCs, ypačiai Anglija, 
yra nepalankios tam, kad Dani
ja žymiai sumažintų savo gin
klo jėgas, kariuomenę ir laivy
ną, dėl geografinės Danijos pa
dėties Baltijos juroj. Mat, at
silikus karui, nusiginklavusioji 
Danija butų visai bejėgė neleis
ti bet kuriai Baltijos valstybei 
užblokuoti Įėjimą į jurą.

(Auaniic mid HU'ilic Photo)

Canton, Mo. Apie 200 namų tapo potvynio apimta, kai išsiliejo Mississippi upė.

Austrų kabinetui su
daryt pakviestas

Steeruwitz
VIENA, Austrija, bal. 26. — 

Bandyti sudaryt naują Austri
jos ministerių kabinetą tapo 
šiandie (pakviestas Dr. Ernst

Steerirsvitz, krikščionių socia
lų | klerikalų] atstovas parla
mente.

Daug žmonių užmušė 
audros pietuose

! Georgijoj ir Pietų Carolinoje 
siautę tornadai padarė mil
žiniškos pragaišties

South Carolinoj, ir Georgijoj 
vakar siautė tornadai, per ku
riuos, Associated Press žinio-

i mis, daugiau kaip 70 žmonių

LIETUVOS JINJOS
Griaus medinius ir sta

tys tik akmeninius 
namus

KAUNAS. — 'Lenką patirti, 
kr.fl projektuojama įstatymo 
'keliu priversti statyti akmeni
nius namus ir sugriauti medi
nius.

Kariuomenių mažini-žymus ang,y chirurgas 
me Amerika sutinka 
nekliudyti rezervų

nusižudė Egipte

Ispanija siuto įsteigti Tautų Są-1 j 
“■*---------------- taikosjungai “tarptautinę 

aviatorių eskadrą”

— Amerikos delegacijos paruo
šiamoj nusiginklavimo konfe
rencijoj galva, Hiugh S. Gib- 
son, šiandie pranešė, kad Jung
tinės Valstybės atsiima savo re
zervaciją ir sutinka, kad, ma
žinant ginkluotę, imtų mažina
mos tik esančios aktingoj tar
nyboj armijos, nekliudant la
vintųjų rezervų.

Iki šiol Jungtinių Valstybių 
nusistatymas buvo toks, kad 
treniruotieji rezervai yra ne
veikiamoji veikiamosios kraš
to armijos dalis, o todėl turi būt 
lygiai apriboti, kaip ir pastovio
ji kariuomenė.

Gibson pasakė, kad Jungti
nės Valstybės tos pažvalgps lai
kosi ir dabar, bet norėdamos, 
kad nusiginklavimo klausimu 
butų prieita prie bet kurio 
lo, darančios nusileidimų.

Ispanijos delegatas Gobiau 
siūlė Įsteigti “tarptautinę
kos aviatorių eskadrą,” kuri 
stovėtų Genevoje ir butų Tau-

ga-

pa-

joję.
Maksimas Litvinov, sovietų 

Rusijos delegatas, tokiam pro
jektui buvo priešingas. Jis pa
sakė, kad tuo butų sudaryta nau
ja ginkluota pajėga, tuo tar
pu kai klausimas einąs apie 
ginkluotes naikinimą, o ne kū
rimą.

Nusikaltėliai prieš mo
teris bus plakami

HONOLULU, Havajai, bal. 
26. — Teritorijos senatas ant
ruoju skaitymu priėmė bilių, 
kuriuo įvedama plakimas nusi
kaltėlių prieš moteris.

ORRS‘
Chicagai ir apielinkei federa 

tinis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs debesiuotumas ir 
truputį šilčiau; vidutiniai mai- 
nąsis vėjai.

Vakar temperatūra įviaravo 
tarp 4-4° ir 61° F.

šiandie saulė teka 4:53, lei
džiasi 6:43. Mėnuo teka 10:48 
vakaro.

26.— 
nusi- 
Mad- 
medi- 

• vie-

KAIRAS, Egiptas, bal.
Savo namuose čia rado 
šovusi D-rą b'ranką Cole 
deną, Egipto universiteto 1 
cinos skyriaus , dekaną ir 
ną žymiausių Britų imperijos 
chirurgų. Rankoj jis tebelai
kė sugniaužęs revolverį.

Vokietija pasirengus 
i jau daugiau mokėti

Ištremtas Rumani- 
jos kronprincas 
prašosi namo

BUTAI AREŠTAS, Rumanija, i 
bal. 26. — Iš tikėtinų versmių į 
sužinota, kad buvęs Rumanijosį 
kronprincas Karolis, gyvenąs 
ištrėmime Francijoj, rašė laiš
ką regenlurai, prašydamas, kad 
jam leistų sugrįžti savo tėvy
nėn. 'Laiškas buvo aderesuo 
tas patriarkui Mironui Christea, 
vienam trijų regentų. Karolis 
savo laiške prižada būti ištiki
mas sostui, kuriame dabar sė
di jo mažiukas sūnūs [Mykolas, 
ir valdžiai.

Patriarkas betgi atsakęs, 
kad nė regentura, nė. valdžiai 
negalinti leisti jam sugrįžti.

Indijoj kilo didelis 
medvilnės fabrikų 

streikas
Indija,BOMBĖJUS, Britų

bal. 26. — čia kilo didelis med
vilnės įmonių darbiinnkų strei
kas. Iš 84 įmonių iškarto dar
bą metę 38 įmonių darbinin
kai, bet vėliau prie streiko pri
sidėjo beveik visų kitų įmonių 
darbininkai, taip kad streikas 
yra visuotinis. Streikuoja ben
drai apie 130,000 žmonių.

Skrenda iš Anglijos 
Naują Zelandiją

LYIMPNE, Anglija, bal. 26. 
— Frank (Mase, jaunas Zelan- 
dietis aviatorius, mažu lengvu 
aeroplanu šiandie išskrido iš 
čia kelionėn į Naująją Zelan
diją, viso 13,500 mylių tolu
mo.

Kas rengiasi bombar
duoti Stokholmą iš oro?

ISTOKHOLMAS, Švedija, bal. 
26. — Stokholmo Apsaugos są
junga pradėjo pinigų rinkliavos 
vajų, kad galėtų aprūpinti mies
tą tinkama apsauga nuo puoli
mo iš oro. Ligšiol jau surink
ta 500,000 kronerių (apie $132,- 
000).

Siūlo kreditorių valstybėms mo
kėtinų kas metai reparacijų 
sumą pakelti iki $416,500,000

PARYŽIUS, bal. 26. — Gir
dėt, kad Dr. lljaimar Schacht, 
Vokiečių delegacijos reparacijų 
konferencijoje galva, pranešęs 

j konferencijos pirmi n inkų i, 
(hvenui D. Youngui, kad prie 
pirmykščių sa v o pas i u 1 y m ų 
Vokietija pasirengusi pridėti 
dar 100' milionų aukso markių 

i (apie $23,800,000) kas metai 
■per pirmus dešimtį metų. Va
dinas, Vokietija jau sutinka 
mokėti reparacijų kas motai 
po 1,750 milionų aukso markių 
(416,500,000), tuo tarpu kai 
santarvininkai reikalauja 1,800 
milionų aukso markių ($428,- 
100,000) kas metai per pirmuo
sius kelioliką metų.

Kon fe r e nei j o s pirmininkas 
Young laiko privatinius pasi
kalbėjimus su vyriausių kredi
torių delegatais, tur būt steng- 

nusi-durnasis i uos prikalbinti 
Į leisti.

“G r a f Zeppelin” 
rengiasi skristi 

Ameriką

vėl

!¥le""’veft®eis W Meksikos suki 
lėlių krito mūšyMEKSIKOS MIESTAS, bal. I 

26.
vedo de^a Llata, kuri, kaip iš- [ 
rinkto Meksikos prezidento Ob- 
ri'gcno nužudymo dalininkė, 
buvo praeitą lapkričio mėnesį 
nuteista dviem dešimtim metų 
kalėjimo, bus išsiųsta į 'baudžia
mąją koloniją Trijų Marijų 
(Las Tres Marias) salose. Trys 
Marijos yra žinomos kaip Mek
sikos “Velnio salos.

ienuolė Concepcia Ace- .šimtai kitų sužeisti; federalinė
kavalerija paėmė Navajoa;

i sukilėliai bėga

bal. 
kad 
rytą

FRIEDRICHSHAFEN, Vokie
tija, bal. 2 . — Milžiniškas di
rižablis “Graf Zeppelin” .jau 
grįžo iš savo 57 valandų kelio- i 
nes į Tarpžemio juros kraštus. 
Apie gegužės 15 dieną dirižab
lis planuoja vėl skristi per At
lanto vandenyną j Ameriką.

Suėmė sąmokslininkus 
gauti apdraudos pinigų

JACKSONVIIjLE, Fla., bal. 
26.
keturi asmens, Tampa miesto 
gyventojui, kaltinami dėl kon
spiracijos sunaikinti vieną gar
laivį tikslu gauti iš Izmdono 
Lloydo apdraudos pinigų. Tarp 
inkriminuotų yra Niek Geraci, 
Tropical Fruit kompanijos pir
mininkas. Jis buvo paleistas 
po $15,000 kaucija.

Čia tapo inkriminuoti

Meningito epidemija 
Amerikos garlaivy

HONOLULU, bal. 26. — 
“(President Lincoln” garlaivy, 
kuris ką tik atvyko iš Manijos, 
trys filipiniečiai mirė menin
gitu. šešiolika kitų, ta liga su
sirgusių, tapo nugabenti čia į 
ligoninę. Visi kiti 302 laivo 
pasažieriai filipiniečiai paimti 
karantinon.

MEKSIKOS MIESTAS, 
26. Oficialiai praneša, 
federalinė kavalerija ši 
užėmė Navajoa miestą, ir kad 
sukilėlių armija pietinėj Sono- 
roj urmu traukiasi atgal. Bėg

ėdami sukilėliai paliko du savo 
traukiniu, kadangi Į šiaurę nuo 
Navajoa rado tiltą sudegintą.

Federalinė artilerija ir infan- 
didelių neramumu leri'tt -šian,|ie p<> pietų pasiekė 

 Baoavachi, pakeliui i Navajoa.
1,000 sukilėlių krito

Sako Odesoje Įvykę

buvo* užmušti ir šimtai kitų su-
■ žaloti.

Statesboro, Ga„ trisdešimt as
menų užmušti ir daugiau ne 
šimtas sužeisti. Daug šeimų li

eko be pastogės, audrai sudras
kius jų namus. D<‘xlere, Ga., 
keturi asmens buvo užmušti ir 
40 sužaloti. Andersone ir Pel- 
zere, S. C., šeši užmušti ir kc-

■ lioliha sužaloti. Mettere, Ga., 
devyniolika užmušti ir daugiau 
ne dvidešimt sužeisti. Pačiame 
Miottere šeši namai buvo su
griauti, o apielinkėj (langiau 
kaip dvidešimt namų sunaikin
ti. Tornadus lydėjo smarkios 
ledų krušos, kurios sunaikino 
pasėlius ir daug žalos padarė 
sodams.

Incidentas Vilniuje dėl 
vaiko žydų macams
VILNIUS. — “Žycie Ludu” 

paduoda žinią apie naują anli- 
Remitišką incidentą Vilniuje,

Prieš kelias dienas gatve pro 
“Dziennik Wilenski” redakciją 
ėjo jaunas žydas, vesdamas už 
rankos mažą vaiką, kuris rėkė: 
“noriu pas mamą.” Vaiko verk
smas ir semitiška jo globėjo 
išvaizda atkreipė praeivių dė
mesį, kurie iš karto pradėjo įta
rinėti, kad vaikas tam tikru 
tikslu buvo pavogtas. Išgąsdin
tas tuo nelauktu dalyko pakry
pimu, žydas su vaiku įbėgo į 
čia pat buvusius namus, bet 
praeiviai sekė jį ir ten ir pra- 

! dėjo belstis Į duris. Žydas tuo
met per užpakalines duris išbė
go Į gatvę ir pranešė policijai, 
šį išaiškino, kad vaikas vie
nos krikščionės ponios buvo pa
liktas gerai pažystamoj žydų 
šeimoj ir kuomet, incidentui ki
lus, ji atbėgo vaiką pasiimti, 
minia vis dėlto nenorėjo pati
kėti, kad yra motina ir garsiai 
šukavo: “Tur būt ji pati par
davė žydams vaikų macams.”

Visas tas charakteringas in
cidentas buvo likviduotas poli
cijos.

Pabėgėliai praneša apie krūvi-
100 NOGALES, Ariz., bal. 211. — 

I. M. Vasųuez, Meksikos kon
sulas Nogalese, praneša gavęs

nas kautynes,.-kuriose 
žmonių buvę užmušta

iJRHIAlRESTAS, Rumanija, žilli^ katl lies Navajoa, 
bal. 26. — Laikraštis Arieverul Sonoroj, apie 1,000 sukilėlių 
praneša, kad atvykę Į Besara
biją pabėgėliai iš Ukrainos pa-;Y.0 sužaloti, 
pasakoję apie badą ir neramu-' . 
mus Ukrainoje.

Jie sako, kad balandžio 17 Pradedam “ D a y- 
dieną Odesoje įvykę kruvinų 
kautynių, per kurias šimtas HgllL DdVlllg bCZUIią 
žmonių buvo užmušta ir sužei- i 
s t a.

iRUUAiR ESTAS,

Į 24 asmens sužeisti buj 
su i susidūrus su

traukiniu

k*

bal.MICHIGAN CITY, Ind., 
26. — Pony Express busui su
sidūrus čia su South Shore elek
triniu traukiniu buvo sužaloti 
dvidešimt keturi asmens, kai 
kurie pavojingai. Visi sužeis
tieji buvo nugabenti Į vietos li
goninę. Penki jų tur būt nebe- 
išliks gyvi. x

B tisas su pasažieriais ėjo- iš 
Chieagos Į Detroitą. Nelaimė 
atsitiko per smarkų lietų.

UŽSIMUŠĖ ŠOKUS Iš 8-TO 
VIEŠBUČIO AUKŠTO

NEW YORKAS, bal. 26. — 
šokus laukan pro langą iš aš
tuntojo Hotel Bmrkley auk
što,, užsimušė Mrs. Isabella 
Frank, 59 metų (amžiaus, Bal- 
timorės apdraudos brokerio 
žmona.

Vaistininkų kasta Austrijoj
VIENA, Austrija, bal. 25.— 

Nacionalinė Austrijos Vaisti
ninkų draugija nutarė, kad nuo 
šio laiko tik jų šeimų nariai bu
tų priimami vaistininkais ir 
vaistinių tarnautojais.

apie 1,000 sukilėlių 
krito negyvų ir šimtai kilų bu-

1

Nusistatykite laikrodžius

šiandie nuo vidunakčio pra
sideda vadinamas “Daylight 
saving” — pailgintos dienos — 
sezonas, kuris tęsis per vasarą 
iki paskutinio rugsėjo mėnesio 
sekmadienio.

Chicagoj ir visose kitose vie
tose, kur yra priimtas dienos 
pailginimas vasaros metui, šią 
naktį, prieš eidami gulti, nu
statykite atatinkamai savo laik
rodžius, pasukdami rodykit) iš
tisą valandą priekin.

Oficialiai, “daylight saving 
tirne’’ prasideda sekmadienio 2 
valandą ryto.

1,500 angliakasių iš
metami iš darbo

Didžiulės New Orient kasyklos 
West Frankforte uždaromos 
neribotam laikui

WEiST l^RANKFOR'F, 111., 
bal. 26. — Chicago, Wilming- 
ton & Franklin Coal kompani
ja, žinoma kaip didžiausia pa
sauly anglies kompanija, pa
skelbė, kad nuo ateinančio pir
madienio jos New Orient ka
syklos uždaromos neribotam 
laikui.

Del kasyklų uždarymo bus 
išmesti iš dai'bo 1,500 anglia
kasių.

Kaip Lietuvos miškai 
lenkų naikinami

VAReiNA. — Administraci
nėje linijoje, lenkų įsakymu, 
iškirsti visi medžiai ir krūmai 
151 kos metrų plote nuo Merkio 
upės, lenkų pusėje. Garbano
tos Merkio pakrantės taip ap
nuogintos, kad koktu ir pažiū
rėti.

Meno mokykla Kaune 
busianti susiaurinta

Britų lakūnai j Kalku
tą nusileido Karachi
LONDONAS, bal. 26. — Oro 

ministerija praneša, kad britų 
aviatoriai Jones-Williams ir 
Įeit. Jenikns, išskridę trečia
dienį iš Anglijos į Kalkutą, šian
die po pietų nusileido Karachi, 
Indijoj.

MOTERIŠKĖ PAGIMDĖ KET
VERTĄ VAIKŲ

SAN FiRANClSCO, Cal., bal. 
26. — Viena moteriškė, Mrs. 
Veto Mauro, 37 metų amžiaus, 
pagimdė čia ketveriukuš, tris 
bernaičius h’ vieną mergaitę. 
Vienai bernaičių tuojau mirė, 
bet visi kiti tarpsta. Moteriš
kės vyras yra (batų valytojas.

Didkniazis Michailas mirė
LONDONAS, bal. 26. — 8j 

rytą čia mirė rusų didkunigaik- 
štis Michailas, 'buvusio caro Ni- 
kalojaus pusbrolis.

KAUNAS. — Meno mokykla, 
kaip kalbama, busianti susiau
rinta iki paišybos mokytojų 
paruošimo kursų ir busianti be 
aukštojo skyriaus. Jaunieji me
nininkai tuo, girdėti, labai ne
patenkinti. Gal kai kurie se
nieji tuo nori apsidrausti nuo 
konkurencijos?
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Polemika ir Kritika
>

ATSAKYMAS “NAUJIENŲ 
REDAKTORIUI IR 

TYLINČIAM

re-

' mo fakto, kad aš viešai ir ofi
cialiai jau per 12 metų vadi
nuosi Margeriu, kad taip pa
sirašiau ir po laišku į p. Gri
gaitį,—kaip atrodo Tylintis, ku
ris stačiai mane inkriminuoda- 

1 mas, nepasirašė savo viešos ir 
oficialės pavardės, bet slėpingą 
—“Tylintis” ? Sakant pačio Ty
linčio žodžiais: “žmogus tiek vi
suomenei nusidėjęs, kad net sa
vu tikruoju vardu (pavarde) 
nedryso pasirodyti”, bene tik 
tas visas “visuomenei nusidėji
mas” ir puola ant Tylinčio?

Toliaus, Tylintis, šnekėdamas 
apie mano straipsnius, “moks
las” ir “moksliškai” kabutėse 
deda. O tai reiškia, kad mano 

! straipsniai nebuvo ir nėra tikrai 
Į moksliški. Del to aš čia reika
lauju Tylintį viešai įrodyti ma
no straipsnių nemoksliškumą, 

; ypač didesnių, kaip tai: “Plau- 
j uždegimas”, “Ruptura”, 

Apendicitas”, “Hickman’as” ir

Savo laiške j “Naujienų” 
daktorių gavau iškelti aikštėn 
net kelis labai opius dalykus, 
būtent: kad (1) laikant dakta
rų ir institutų skelbimas! etiš
ku, visų pirmiausiai imtų skelb
tis labai abejotino dorovingumo 
daktarai ir institutai, gi pasėko
mis butų ne tiktai žmonių iš
naudojimas, bet ir laikraščių už
teršimas; kad (2) ne visi lab
dariai yra tokie jau duosnųs, 
kokiais jie svietui skelbiasi 
esą; kad (3) labdaringose įstai
gose vietos biedniemsiems už
tektų, jeigu tik pasiturintysi 
šykštuoliai tą vietą neužimtų; 
kad (4) Public Health Institute į 
už dyką, negydo; kad (5) yra 
profesorių, kurie, tiesa, kliniko-Į L‘u 
se nemokamai dirba ir ganai 
dažnai save labdariais tituluoja, 
vis dėlto ligoniams savo viziti- Bet apie moksią ir nemoks- 
nes korteles kaišioja, kad anie gtai dar kas reikia pasakyti, 
ateitų ir, pinigų turėdami, už Ąpje metai atgal sumaniau pa- 
r- . r . f;1" rašyti ilgoką straipsnį apie su-

- ’ tukimą ir suliesėjimą. Kadangi
i turi labai

tai nebūtų didelis komplimentas 
tam žurnalui. Bet argi savo 
storžieviškumų galima pateisinta 
tuo, kad esama dar didesnių 
storžievi ii ?

“Naujienos” tarnauja ne vie
nai kuriai profesijai, bet visai 
visuomenei, ir jeigu jos pakvie
tė suinteresuotuosius tam tikra 
problema išsireikšti, tai jos ga
lėjo tikėtis, kad asmuo, pasi
naudojęs šita privilegija, bent 
neužgaulios tų, kurie jam ja su
teikė. Bet p. Margeriui da ir 
dabar atrodo, kad jisai pasielgė 
visai tinkamai, kuomet jisai ne 
tik iškreipė visą redakcijos 
straipsnio turinį, bet ir bandė 
diskredituoti patį redaktoriaus 
asmenį.

Kai dėl ginčo dėl įvairių pseu
donimų, kuris kilo tarp Marge- 
rio ir Tylinčio, tai reikia pasa
kyt, kad jisai jau visiškai ne
gali prisidėti prie aiškinimo 
klaus'mų apie gydytojų profe
siją ir jos etiką. Amerikos įsta
tymai leidžia žmogui pasirinkti 
tokią pavardę, kokia jam patin
ka, ir pavardės pakeitimas ne
privalo būt aiškinamas žmogaus 
noru paslėpti savo blogą pra
eitį, kol nėra priešingų tam į- 
rcdymų. Taip pat nėra nusi
dėjimas ir vartoti slapvyvardę 
po ?avo raštais. Del to ginčytis 
neva prasmės, todėl tie asme
niniai pasibarimai tegu čia ir 
baigiasi.—Redakcija.

Laukite ir Temykite!
Tuojaus bus apreikštas šiame Laikraštyje
Iškilmingas Atidarymas

:«•

£ ;įŠ

ateitų ir, ]
gydymą gerai užsimokėtų, j
tuos dalykus savo laiške ne tik- -•
tai suminėjau, bet ir trumpo- endokrinės liaukos

kadangi sva,.Į,jos čia įtakos, tai su atsi-
mano laiškas užėmė tiktai porą dėjimu išatudijavau prof. C. E. 
laikraščio skilčių, tai visiems de M Sojous dviejų tomų vei. 
gali būti aišku, kad vos tik ke- į.^ “The Internal Secretions

kai pagvaldžiau. O

laikraščio skilčių, 1 
gali būti aišku, kad vos tik ke
liais sakiniais tegalėjau ir apie an(j the prjnciples of Medicine”.
patį “Naujienų” redaktorių 
taip sakant, subjektingai prasi- J l'V 11V0V , CV VV/J kZ V 
tarti. Iš to, kas čia pasakyta,| daktaras ir sako: 
aišku, kad mano laiškas buvo; nebūtus ir nemoksliškus daik- 
daugiausiai objektingas. Vis tus rašyti”. “Ką?” — sakau— 
dėlto p. Grigaitis, tarsi visai ši- “nebūtus ir nemoksliškus?” “ži- 
tų dalykų nematydamas, tiktai, noma> kaid taip”, atsako jis. Aš 
apie mano asmenį visą laikraš-'įuoj paįmu krūvą knygų, at- 
čio skiltį prirašė ir, galiausiai,, vergju tam tikrus puslapius ir

Tilpus mano straipsniui “Nau
jienose”, atėjo vienas lietuvis 

: “Ale tokius

pasakė: “tai 
šviesti, o ne koliotis”. 
savo laiške p. Grigaitį kitaip}faktus paduoda.
nepavadinau, kaip tik tamsta iri ka(j apdengi žmogaus veidą rau- 

*ai dona gėdos grimasa, kad vos 
nevos žmogelis išstenėjo: “Tai,

reikia juos ap-Į parocjau jam> jOg žymiausi au- 
. _ aš|toritetai tuos pačius mokslo 

Matytumėt,

gerbiamasis. Nejaugi ir 1

reiškia koliojimosi? Tegu nia- nevos žmogelis išstenėjo: “Tai, 
no laiškas ir nebuvo gyvu dip-jlnaįaj, daktare, aš neturiu čėso 
lomatijos pavyzdžiu, vistiek jis .tokių storų knygų skaitymui” 
buvo šimtą kartų švelnesniu ir! ((;erajf kad dar tas “žmogelis” 
mandagesniu tonu parašytas,į neapalpo! Red.). Labai galimas 
negu dažnai telpantys Tribu-i daiktas, kad ir Tylintis yra to
ne laiškai, rašyti šito dienraš-|kju daktaru, kuris “neturi čėso 
čio redaktoriams. (Skaitykite storas knygas skaityti”, o ne- 

> ir nestudijuoda
mas, aišku, nežino, kas yra mo
ksliška, kas nemoksliška. Bet 
turėdamas inferiorumo kom
pleksą, nesuvaldo pavydo jaus
mo, na, ir niekina žmones, ku
rie skaito, studijuoja ir dirba! 
kultūros darbą jokio atlyginimo 
už tai negaudami.

—Dr. Margeris.
PtlfTĮllioS, koks tai slapukas I Prisipažinsiu, kad kai

tylintis šoko p. Grigaitį ginti,j kuria mano straipsneliai gal būt 
sakydamas: žmogus tiek vi-Lerjau moksliškam žurna- 
suomenei nusidėjęs, kad net sa-, ]uj, negu dienraščiui, bet kad

Voice of the People”). O jeigu skaitydamas
V 1 W « *'aš bučiau taip aštriu ir sarkas

tišku stilium parašęs laišką, 
kaip Amerikos Daktarų Drau
gijos žurnalo redaktorius para
šė šitos draugijos žurnale edi- 
torialą, tai iš tikrųjų tik vienas 
Dievas težino, kokiu baisiu žmo
gum p. Grigaitis butų mane per- 
sistatęs.

yu tikruoju vardu (pavarde) ne- mes tokių žurnalų neturime, tai 
- ... - - * bet„ pasislėpė tada jįe įr dienraštyj tūpdami

• ^au kus nenustoja savo vertės.—Dr. M.
dryso pasirodyti, I 
po ‘Margerio’ vardu... 
netoli 20 metų, kaip aš pradė
jau po savo straipsniais Marge
riu pasirašyti, o per 12 pasta
rųjų metų viešai ir oficialiai ši
tą pavardę vartoju. Visur mo
kyklose buvau Margeriu, piliety
bės popierius išsiėmiau Marge
riu, po šimtais straipsniu, ku
riuos, be abejo, skaitė šimtai 
tūkstančių žmonių, esu pasira
šęs Margeriu. Taigi, kaip aš 
galiu slėptis visur ir visada 
būdamas tiktai Margeriu? ša
lip to, milijonai žmonių varto
ja ažuot prigimtosios pasirink
tąją pavardę. Daugelis taip da
ro pilietybės popierius išsiim- draugijos žurnalo editoria- 
darni, daugelis rašydami. Juk ir į ia3‘ GaĮ tai yra tiesa,—nors 
dėdės šerno, ir žemaitės, ir Tu-Į 
mo, ir Vinco Kapso ir galybės; 
kitų yra ne tikroji, bet pasi
rinktoji pavardė. Ar tai reiš
kia, kad jie visi po savo pasi
rinktomis pavardėmis slėpė ir 
slepia kokius nors “visuomenei 
nusidėjimus”? Pagaliau, kam 
aš turėčiau slėptis? Kuomi ašį 
“visuomenei nusidėjau”? Ar. 
tuomi, kad parašiau šimtus po
puliarių straipsnių iš įvairių 
mokslo šakų? Ar tuomi, kad j 
ne kartą esu persergėjęs visuo
menę nuo šarlatanų? Ar tuomi,! 
kad dažnai patiekiu visuomenei! 
sveikų žinių iš medicinos mo-1 
kslo ? j

Dabar, akyvaizdoje nenugina-1

Labai apgailėtina, kad disku
sijos visuomeniniu klausimu iš
krypo į asmeninio pobūdžio po
lemiką. To nebūtų įvykę, jeigu 
Dr. Margeris butų pasitenkinęs 
abjektingu gvildenimu proble
mų, kilusių : 
Schmidt’o incidentu, užuot da
ręs nevykusių priekaištų redak
toriui, kurio asmuo šiame visa
me dalyke nevaidina absoliučiai 
jokios rolės. Šiame savo Atsa-j 
kyme Dr. Margeris aiškinasi,! 
kad jo Atviras Laiškas buvęs 
mandagiau parašytas, negu dak-

DYKAI
šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
tnaliavojimui, vertės $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Hammcr 
Bros. White Lead.
Valspar Varnish geras iš jau
ko ir vidaus 
galionas ..............
Stoginė popiera 3 
na ir žalia 
rolė .......................

*

Juozo Babravičiaus Koncertas
Lietuvių Auditorijoj, 

Nedelioj, Balandžio 28 d., 1929 m 
8:30 vai. vakare (naujuoju laiku)

PO KONCERTO ŠOKIAI.

Didelis viešas atidarymas Chernausko 
pavasarinių piknikų daržo

NEDĖLIO  J, BALANDŽIO 28 d, 1929
79th and Archer Avė.

Justice Park, III.
Visi lietuviai ir lietuvės esate kviečiami dalyvauti šiame iškil

mingame atidaryme daržo ir pasigrožėti gamtos grožybe. Čia pats 
yra žydėjimas vaisinių medžių ir kvepėjimas pavasarinių kvietkų. 
Apart to visko dar bus duodama visiems dovanai “clam chovvder” 
ir dar bus didelė dovana duota už tam tikrus pasižymėjimus: 7 
pasažierių Buick Sedan. Todėl visiems verta dalyvauti šioje iškil
mėje be skirtumo religijos ir politiškų partijų, neskiriant nė Pa- ‘ 
daužų. GEO. CHERNAUSKAS*

sąryšyje su Dr. |

MALT TONIC'O

H*'.UIB >

Prašykite savo grosenūnko arba aptiekoriaus, jeigu jie neguli 
suteikti, tuomet pašaukite

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

MALT TONIS - EXTRA PALE 
SPEGIAUS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

arba

Eitra Pale Alaus
mVIAORATIHO 

OOP VOS COlvKLiSCIHTl
RlOUSHlNO

GOOD FOR THt
.... CO.

Dr.B.McNicholas I
grosenūnko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

$4.98 
ply, raudo- ■■■'S 1,93 

Pure boilcd Linseed.... QOa 
Oil, galionas ............. VVV

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St. 

Lafayette 4689 
PRISTATOM VISUR

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

The Peoples Furniture Kompanijos
/ ; * *

Didžiausios ir gražiausios naujos 
Krautuvės Marquette Parke

Šis milžiniškai didelis namas bus pripildytas iš Ameri
kos parinkčiausių išdirbysčių produktų—rakandais, pia
nais, radiom, kaurais, pečiais, ir visokiom kitokiom namų 
reikmenims. Nauja Krautuve, naujos prekės, naujos mados 
ir naujos žemos kainos. Temykite jos atidarymo pranešimą!

Daugybės Bargenu
dar yra pasilikę neišparduota musu Halsted gatvės krautuvėje. No
rintieji įsigyti rakandų, piano, radio, kaurų, pečių ir t.t. pusdykiai, 
arba už jūsų pačių teisingų pasiūlymų dar turite progų pasinau
doti šiandienų arba nedėidienyje iki 4 vai. po pietų, nes po to laiko 
visos liekančios prekės bus parduotos akcionieriams ir pavieniai pir
kėjai nebeturės progos pirkti. Todėl bukite musų krautuvėje šian
dienų arba rytoj nuo 10 vai. ryto, iki 4 vai. po pietų.
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Tarp Chicagos
Lietuvių j

—Eisiu, mamyt, bet ir pa
sakysiu mokytojai, kad ne ma
no kaltė, jogei nebuvau vakar. 
Sakysiu, kaip aš galiu eiti, jei
gu mamyte teparėjo namo tik 
rytmetį, sienų kabinėdamas), 
kartu su milkmonais... O kur

ant manęs rėki. Eik mokyklon, 
o aš einu gulti.

—<Baii, bai, mamyt, neparei
siu nė pietums. Tas svečias 
davė man dolerį, kad neparei
čiau: jis sakė, kad mainytė no
rėsi miego. Mortelė.

amžiaus, na — ir kokiu 25— 
26 colių ilgio.

Kaip aligatorius pateko tek- 
silcelban? — P-nas Radvilas ne
žino. Teisybė,
riams prisipažino, kad teksike- 
be buvo užsnūdęs, bet jau

jisai reporle

ger-

snūdo bevažiuodamas. Ir ali
gatorius, tur būt įsėdo autan 
prie “stop—igo” 'šviesų. Tei
sybę pasakius, p. Radvilas va
žiavęs ne tiesiog iš unijos mi
tingo, bet greičiau iš bau kieto, 
ir ne naktį, bet greičiau sekma-

PAGELBA!
Nebėra reikalo ilgiau kentėti nuo

SKILVIO PAKRIKIMU 
kaip rūgščių aitrumo ir kitų nesmagumų 
W. J. STOMACH REMEDY

J valandą

Adresas

Miestas

SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE

The Wiersema State Bank

BudriKas Skelbia
ATSAKOMYBĖ

Jus negalite gauti geresnio Radio nei už jokius pinigus

Pelei- Novak

(Keturi spydai j priekį--Standard gyrų šiftavimas)

Modelis 71, kaina

Modelis 72, kaina
Musų kainos siekia nuo $935 iki $3,000 F.O.B

Modelis 181, Radio ir Victrola sykiu, 9 tūbų

Del demonstravimo kreipkitės prie

Archer Motor Sales Jos. F. Budrik
610 West 35th Street

Tel. Yards 0699

lĮpAlZfeMi

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

CHICAGO, ILL.

Carl Vainoris
John Slegaitis
Steve Rumchaks

VISI esate nuoširdžiai kviečiami ateiti ar atvažiuoti ir apžiūrėti 
visus Graham-Paige šešių ir astuonių cilinderių automobilius, dėl 
jų nepaprasto gražumo ir daugybės pagerinimų, kurie parodo 
musų dideles pastangas visuomet stovėti prieky ir musų pro
duktą daryti vis geresniu ir geresniu.

Mamos pasikalbėji 
mas su Mortule

Joseph Bagdonas
Chas. Wazak

Totai Resources

$137.50
$167.50

$265

—Tu, Mortul, ir akimis išro 
dai panaši į savo levą. Taigi ir

Loans and Discounts ............................
Overdrafta ........................................ ?.....
U. S. Government Investments ..........
Municipal and Corporation Bonds ... 
Banking House (Equity) ...................
Furniture and Fixtures ........................
Cash on Hand and Due from Banks 
Other Sundry Resources ...................

Tai tikras Smagumas 
keturi spydai

Capital Stock ..................
Surplus ...............................
Undivided Profits ...........
Reserve Account .............
Dividendą Unpaid ..........
Deposits .............................
Due to Banks ..................
Other Sundry Liabilities

Totai Liabilities .....

Kad iki Gegužio 1, 1929
kad sučėdyjus jums išlaidas už per k raus tymą seno radio, duos 

jums didelę nuolaidą už jūsų

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

Lengvais išmokėjimais 
KRAUTUVĖ ATDARA VAKARAIS

dienio rytmetį apie
Taip jūsų reporteriui teko pa
tirti iš žinančių p. Radvilą žmo
nių. Bet delei to jisai su “Tri
būne” reporteriu nesiginčys. Jis 
betgi neabejoja p. Radvilo tvir
tinimu, kad nei lašelio nebuvo 
“išmetęs.” Reporteris.

Aligatoriai pamėgo 
lietuvi

3417-21 So. Halsted St
Telefonas Boulevard 4705

11108-10 Michigan Avė.
Raportas stovio užbaigus Kovo 27, 1929, padarytas Viešų 

Atskaitų Auditoriaus Illinois valstijos

RESURSAI

tu, mamyt, buvai vakar? Ar 
su tuo svečiu, dėl kurio užva
kar mane nu variai gulti? O 
gal buvo tas pats vaikinas, dėl 
kurio pape tave vaišino kuni- 
ščiomis?

pagelbėjo tūkstančiams.
Išbandęs šiuos didelius vaistus jus niekad nenorėsite būti be ji). Kad 
įrodyti, jog mes galime pagelbėti jums, mes mielai pasiųsime ban
domąjį gydma tik už 50c

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

ti tai negėręs nė laišelio! Ale 
tikrai negėręs!

Atsidūręs draugijoj su jau
nu aligatorių, p. Radvilas pasi
juto nesmagiai. Jo laimei tek
ši kebas sustojo prie namų. P- 
nas Radvilas atidarė leksikebo 
duris nerti lauk. Bet aligato
rius paspruko pirm. Gatvėje 
aligatoriui, matyti, nepatiko 
apielinkė: užuot ėjęs kartu su 
p. Radvilu vidun, jisai mėgino 
pabėgti. P-nas Radvilas bebgi 
pagavo ir įnešė jį vidun —. 
žmonai parodyti. Kilų dieną 
jis atidavė jauną aligatorių vėl 
Lincoln Parkui. Kolei kas nie
kas jo neatsišaukė.

Bet žinokite, kad p. Radvilas 
visai nebuvo “išmetęs,” tik už-

Oda niežti?
NinžCjimaR tankiai yra 
pavojaus simalas! Nu
kasyk. Tegul Sevora’H 
Enko sustabdys niežAjimų 
ir pagelbės padaryti odų 
švarių ir sveikų. Varto
kite prie pirmo ženklo 
odos Įdegimo. ’J’asikiaus- 
kit savo antiekimnko.

SEVERA’s 
ESKO i

W. J. Stomach Remedy
W. J. Rheumatic Remedy 
(Pažymėkit kurių)

WALDO JOYCE CO.
120 So. State St.

Chicago.

—Mortule, vaikei, eik j mo
kykla nors šiandien, ba jau 
kelinta dieną neini. Pamatysi, 
ir vėl ateis ieškoti, kur tu esi.

, Victrolą ar Pianą
Mainant ant Naujo 1929

“Naujienose” savo laiku bu
vo plačiai rašyta apie Chica- 
gietj lietuvi, p. Petrą Radvilą 
(jis šiuo laiku gyvena 5937 N. 
LaSalle St.), kuris Floridoje 
pagavo didžiulį aligatorj. šis 
sutvėrimas iškilmingai buvo at
gabentas Chicagon ir padova
notas Lincoln Parkui. Tai at
sitiko rugpjūčio mėnesį 1926 
metais.

Su aligatorių anuomet p. Rad
vilas turėjo daug bėdos., Besti
ja purtėsi, mėgino patį p. Rad
vilą su virve įtempti vandenin 
ir kuone išrovė medį, apie kurį 
virvė buvo apsukta. Matyti 
betgi, kad tuo ar kitu budu 
aligatorių veislę pasiekė žinios, 
jog ne taip prastai aligatorioms 
yra žmonių globoje gyventi, 
nes štai vienas jų pereitą sa
vaitę net pats atkeliavo Chi
cagon ir nusisamdę tą patį tek- 
sikebą, kuriuo ir p. Radvilas va
žiavo namo. ,

Pereito šeštadienio naktį, 
kaip sako “Tribūne” reporteris, 
p. Radvilas važiavęs namo iš 
unijos mitingo teksikebu. Va
škuodamas namo truputi užsnū
do. Bet jau nebetoli namų ji
sai nubudo, pajutęs, kad kas 
ten raičiojasi ant jo krutinės, 
žiuri... gi aligatorius!

Teisybe, ne toks didelis, kaip 
tas, kurj jisai pagavo Floridoj, 
bet visgi kokių penkių metų

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET >mwmhįW>iCT 

Tel. Kedzie 8902 fFn

$200,000.00 
.. 200,000.00 
... 153,523.05 
.... 30,311.70 
.......... 46.00

3,685,125.11 
.... 11,040.88 
.... 10,538.48

$4,290,585.22

$2,804,919.31 
367.98 

... 102,797.99 

... 631,217.63 
.. 168,600.00 
.... 19,639.00 
... 560,814.81 
..... 2,228.50

$4,290,585.22
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:uupB3l otuAjnjsjszfi
Chlcagoje — paštu:

Metams .................... ...........  $8.00
Pusei metų ......-.................... 4.00
Trims mėnesiams ......... ........ 2.00
Dviem mėnesiam .... ......... . 1.50
Vienam mėnesiui ....................... 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ........................ 3c
Savaitei ...............................  18c
Mėnesiui ............. ........ ..... ..... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ............. . ........ ........ $8.00
Pusei metų .........   4.00
Trims mėnesiams .............  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

KAS YRA KLERIKALIZMAS?

Klerikalizmas nėra religija. Todėl kova prieš kle
rikalizmą nėra kova prieš tikėjimą arba bažnyčią.

Klerikalizmas yra kunigų luomo stengimasi su re
ligijos ir bažnyčios pagelba valdyti (ir išnaudoti) žmo
nes.

Vakar buvo “Naujienose” parodyta, kaip musų ku
nigų laikraštis Chicagoje niekina ir išjuokia žmones, 
kurie organizuoja labdarybės darbą ne po kunigų par
tijos kontrole. Skaitytojai matė, kaip tas organas kone 
bedieviu ir bažnyčios grioviku apšaukia net aukštą dva
siškį (pralotą) už tai, kad pastarasis nepučia į krikščio
niškos partijos dūdą!

Tai ir yra klerikalizmas.

BALSAS ŠAUKIANČIO TYRLAUKYJE

Mes šito “L. ž.” pranešimo 
patikrinti negalime, kadangi 
‘Pirmyn” negauname. Kai pa
sklido užpernai visokie tamsus 
gandai apie Plečkaitį ir arti
mus jam asmenis lietuvių emi
gracijoje, tai “Naujienos” atsi
sakė turėt su jais kokių nors 
ryšių ir skaityt jų organą. Bet 
Kaune, matyt, “Pirmyn” yra 
gaunamas. • •

Bus įdomu, ką “L. žinios” 
parašys apie tai daugiau. Jos 
minimas provokacinis Plečkai
čio laiškas Lietuvos socialdemo
kratų Centro komitetui tur būt 
yra tas pats, kurį Kauno kri
minale policija sakosi, radusi 
pas vieną slaptą ‘kurjerį”, suim
tą per paskutinius masinius 
areštus, padarytus Lietuvoje.

Jei Plečkaitis tikrai yra pro
vokatorius, kaip skelbia, anot 
“L. ž.”, vilniškis “Pirmyn”, tai 
išeina, kad jisai veikė su Lie
tuvos žvalgybos žinia. Gal būt, 
kad ir tą laišką jisai įdavė 
“kurjieriui”, kartu pranešdamas 
žvalgybai Kaune, kad ji “kur
jerį” suimtų ir tuo budu “su
rastų” medžiagos Lietuvos so
cialdemokratų kaltinimui.

Bet šitokiam atsitikime Pleč
kaitis yra ne Pilsudskio, o tik 
Voldemaro agentas!

nežino, kuriuo budu 
suimtoji literatūra atsirado bu
te ir kad jie su ta literatūra 
neturi nieko bendra. Ir šitais 
Centro ir. Redakcijos žodžiais 
netikėti nėra menkiausio pa
grindo, nes galima apie social
demokratų partijos vadus ma
nyti šiaip ar taip, bet visgi jie 
nėra maži vaikai, kad savo 
centralinėje raštinėje laikytų 
pundus nelegalės literatūros.

Veikiausia ją pakišo patys 
žvalgybininkai arba kokie pro
vokatoriai.

Sekančiam num. paduosime 
soc. dem. partijos pranešimą iš
tisai.

policijos gyvuliai

MINISTERIO MUSTEIKIO
“REVELIACIJOS”.

Lietuvos tautininkų “Aidas” dar kartą išlieja savo 
tulžį ant opozicijos partijų, kam jos neparemia jo de
nunciacijų prieš socialdemokratus. Iš visų Lietuvos laik
raščių tik vienas nusususių federantų organas “patikė
jo” žvalgybiškais oficiozo riksmais apie socialdemokra
tų “išdavikiškumą” ir juos įspyrė. O kiti laikraščiai ne 
tik neatėjo talkon “L. Aidui”, bet dar išbarė jį už jo be
gėdiškumą.

Valdžios laikraštis skundžiasi, kad, jam pastačius 
klausimą, ar vai. liaudininkų ir krik, demokratų vado
vybės “kartais neturi kokių nors slaptų simpatijų len
kams”, jei jos nepasmerkia “socialdemokratų išdavikiš
ku darbu”, — t 4- 7 •

“Už tokį aiškų klausimo pastatymą ‘Lietuvos 
Aidas’ jų organuose susilaukė pamokų apie laikraš
tinę etiką, susilaukė nusiskundimų cenzūra, bet nė 
vieno žodžio neišgirdo apie tai, ar krikščionys de
mokratai ir valstiečiai liaudininkai solidarizuoja su 
socialdemokratų veikimu, ar ne. Užuot tokį klausi
mą atsakę, jų organai išsisukinėdami ir pasipiktin
dami prabilo visai apie kitus dalykus. Ne gana to, 
— iš kai kurių jiems artimų žmonių teko girdėti, 
kad absoliučiai jokio socialdemokratų bendradarbia
vimo su plečkaitininkais nėra ir būti negali, kad 
visas paskutinėmis dienomis iškeltas triukšmas dėl 
socialdemokratų esanti tik... musų kriminalinės po
licijos agentų provokacija.”
Labai puiku, kad pats oficiozas tatai praneša. Mes 

iš pat pradžių manėme, kad tai yra provokacija, o ne 
kas kita, ir mums yra malonu patirti, kad net ir politi
niai socialdemokratų priešai Lietuvoje taip mano ir savo 
nuomonę pasako i akis valdančios partijos žmonėms.

Taigi juodašimtiškas tautininkų organo klyksmas 
prieš socialdemokratus pasilieka Lietuvos spaudoje be 
atgarsio. Jo klauso tiktai — žvalgyba.

MIRĖ DIDKUNIGAIKŠTIS MYKOLAS

Vakar numirė Londone nabašninko caro pusbrolis, 
didysis kunigaikštis Mykolas. Jisai buvo vienas iš tų, 
kuriuos Rusijos monarchistai statė kandidatu į carų 
sostą.

Pirmiaus mirė viename Francijos kurorte kitas 
pretendentas į Rusijos carus, didkunigaikštis Nikalo- 
jus, buv. caro dėdė. Taigi dabar “caras Kirilas” pasilie
ka be konkurentų.

Didysis kunigaikštis Kirill, kuris neperseniai pa
siskelbė Rusijos, “caru” ir išleido “manifestą”, žada, 
įlipęs į Romanovų sostą, negriauti sovietų tvarkos Ru
sijoje ir negrąžinti bajorams žemių, kurios per revoliu
ciją buvo iš jų atimtos ir atiduotos ūkininkams.

Kadangi Rusijos monarchistai kito tokio “svarbaus” 
kandidato i carus nebeturi, tai dabar jie turės priimti 
ir visas Kirilo “idėjas” apie sovietus. Tuo budu yra vil
ties, kad Lenino “mokslas” apie valstybės tvarką paims 
viršų ir tarpe emigrantų monarchistų.

SENSACIJA APIE PLEČKAITI

'‘L. Žinios” rašo:
“Paskutiniame ‘Pirmyn’ nu-

įnory pranešama, kad Pleč
kaitis išmestas iš emigrantų 
socialdemokratų tarpo už pro
vokacinį veikimų.

“ ‘Pirmyn’ rašo, kad Pleč
kaičio laiškas Lietuvos social
demokratų Centro komitetui 
esųs jo provokacija. Smulkiau 
pranešime ryto.”

Del masinių kratų ir areštų, 
neseniai įvykusių Kaune ir Lie
tuvos provincijoje, vidaus rei
kalų ministeris Musteikis davė 
pranešimą spaudai. Tame pra
nešime pasakojama, kad žval
gyba susekusi, jogei tarpe pleč- 
kaitininkų laikraščio “Pirmyn” 
ir Lietuvos socialdemokratų 
partijos centro buvę palaikoma 
nuolatiniai ryšiai. Iš Vilniaus 
į Kauną buvusi gabenama pleč- 
kaitininkų literatūra platinimui 
Lietuvoje ir buvę siuntinėjami 
ten ir atgal laiškai, pinigai ir 
ginklai. Bal. 2 d. kriminalinė 
policija padariusi kratą soc. 
dem. partijos centro komiteto 
patalpose ir redakcijoj, “kur 
rasta red. kambary ir CK kam
bariuose 342 egz. (6-37) Nr. ir 
14 egz. 3 Nr. 1929 m. plečai- 
tininkų leidžiamo laikraščio 
‘Pirmyn’.”

Paskui buvę padaryta dalig 
kratų Kauno mieste ir provin
cijoje ir vėl užtikta pas įvai
rius asmenis daugiaus ar ma
žiaus plečkaitininkų literatūros. 
Policija kvotimais patyrusi, kad 
plečkaitininkai organizuodavę 
ginkluotas “penkiukes” kovai 
prieš fašistišką Lietuvos val
džią ir kai kurie iš žmonių, su
organizuotų į tuos kovos būre
lius, tarpininkaudavę, kaipo 
slapti kurjeriai tarp plečkaiti
ninkų centro Vilniuje ir Lietu
vos socialdemokratų centro Kau
ne. Vienas toks kurjeris esąs 
suimtas su šifruotu laišku.

“Centralinis ašmuo viso ši
to veikimo”, sako ministeris, 
“kaip kvotoje nustatyta, bu
vo bu v. soc. dem. partijos 
seimo atstovas, dabartinis tos 
pačios partijos centro komi
teto narys Galinis Vincas. Jis 
priiminėdavo iš Vilniaus kur
jerius ir ten siųsdavo, čia 
vietoje apmokėdavo išlaidas 
už organizacinį darbą.” 
Rezultate kratų esą iš viso 

suimta ir laikoma arešte Kaune 
20 žmonių, Kaišiadoryse — 27, 
Utenoje — 4.

Tai toks yra vid. reik, minis- 
terio pranešimas, tilpęs Kauno 
laikraščiuose bal. 11 d. Bet soc. 
dem. centro komiteto praneši
mas, įdėtas tą, pačią dieną Kau
no “Socialdemokrate”, sako vi
sai ką kitą. Tenai pareiškiama, 
kad policija, padariusi kratą 
partijos centro komiteto kam
baryje, nerado nieko, tik vėliaus 
ji atsinešusi pundą su “Pirmyn” 
numeriais, kurį ji sakiusi radu
si vienam koridoriaus gale. Taip 
pat nieko neužtiko policija ir 
“S-to” redakcijos kambaryje, 
bet paskui ji ištraukė pluoštą 
“Pirmyn” numerių iš dėžės 
prieškambary ties koridoriaus 
durimis.

Pagaliau, Centro Komitetas 
ir Redakcija pareiškia, kad jie

Gyvulių sapnai
Gyvulių sapnų išaiškinimas 

rodo vidinį žmogaus ryšį su gy
vulių aplamai. Senieji.' graikų 
filosofai neskyrė žomgaus pri
gimties nuo gyvulių, o Jonijos 
mokslininkai (pirmiausia Herak
litas) manė, kad gyvulio siela 
gimininga su žmogaus siela, tik 
esanti žemesniame laipsnyje.

Senovės išminčiai— Platonas 
ir Aristotelis —sakė, kad gy
vuliai. neturi tyros galvojimo 
jėgos (sielos logistikono). Jų 
veiksmus norėjo aiškinti ins
tinktu. Tą mintį perėmė Kat. 
Bažnyčia. Tik žmogus, turįs 
nemarią sielą, tegalįs galvot.

Nežiūrint šio gyvulių skyri
mo nuo žmonių, štai kokie Aris
totelio gyvulių sapnų pastebė
jimai: “Sapnuoja, rodos, ark
liai, šunes ir raguočiai, toliau— 
ir avys, ir ožkos, ir visa ketur
kojų klasė”.

Aristotelis skyrė sielą jau
čiančią (anima sensitiva) —gy
vulių, ir sielą išmintingą (ani
ma inteleetualis) — žmonių. 
Stoikai ir Kat. Bažnyčia anima 
sensitiva suprato, kaipo instink
tą. Tik Plutarchas (100 m. po 
Kr., Trojano ir Adrijano lai
kais) sugriovė tą nuomonę ir 
sakė, kad yra panašumo tarp 
žmogaus ir gyvulio sielos. To
dėl jis uždraudė gyvulius žudy
ti ir valgyti jų mėsą. Gyvulių 
sapnai jam rodė, kad jie tur 
sielą. Jis .atmetė Aristotelio 
dvejopą sielęs supratimą.

Viduramžiais Kat. Bažnyčia 
nesutiko su Plutarchu. Tik XVI 
ir XVII a. jo nuomonę atgai
vino Montaigne, Roraius Tho- 
masius, Jenkinas ir Leibnicas.

Ypač Jenkinas gyvulių sap
nų nepriskiria instinktams, nes

ne automatai, bet turi 
jausmus, jaučia skausmą, džiau
gsmą, turi palinkimus, atsimini
mus.

Ypač Tomas Hobbes (anglas) 
sakė, kad gyvulių ir'žmonių 
sapnai turi bendrumo, nes ir jų 
gyvenime yra to, ko ir žmogaus 
gyvenime.

Alfr. Brehmas užmeta, kam 
žmogus tik sau skiriąs dvasios 
gabumus, atmesdamas gyvulius. 
Šunų miegas esąs susijęs su 
sapnais: tai rodo uodegos mos
tagavimas ir tylus lojimas. Ark
lys ausimis karpo. O Burdachas 
(anatomas) sako, kad šuo sap
nuojąs dažnai apie medžioklę.

Sante de Sanetis (“Sapnų” 
3-j knygoj), laikęs 13 mėnesių 
šunį be didžiųjų smagenų, sako, 
kad “judesiai eina iš miegan
čiojo gyvulio jautimų veikimo”. 
Jis teiravo iš žmonių ir patyrė, 
kad veršiukai miegodami kelią 
ir purtą galvą, sąnarius ir uo
degą, bliauna, žinda.

Štalmeisteris Chiantone sako, 
kad miegodami arkliai žvengia 
ir lyg juokiasi.

Vienas medžiotojas pasakoja, 
kad jo šuo turėdavęs baisius 
sapnus apie medžioklę, ir jis 
jį pažadindavęs, o šuo jam iš- 
reikšdavęs dėkingumą.

Paukšių augintojai sako, kad 
paukščiai, pakišę snapą po spar
nais, duodą balsą ir judiną kū
ną, ypač pavasarį. Lakštinga
los ne retai miegodamos gie
dančios, bet neryškiai tyliai.

Kaip gyvuliai sapnuodami ju
dina sąnarius, taip žmogus bal
su rėkia, kai jis sapnuoja. Tik 
retai miegodamas atlieka kokius 
veiksmus, pav., mėnesienoj lipa 
į medį, ant stogo ir t.t. Kas 
dieną juntama, tas naktį sap- 
nuojoma. Todėl didysis psicho
logas Dostojevskis ir pasakė: 
“Sapnus sapnuoja ne protas, 
bet geismas, ne galva, bet šir
dis”. —A. [“L. ž.”]

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

JOE SMILGIS 1
Pirmos klesos Duco Male- 
vojimas. Geriausias auto

mobilių taisymas
Musų pataisytas jūsų automobi
lius išrodys kaip naujas.

4642 S. Western Avė.
Tel. Lafayette 4501 
CHICAGO

U-

I Universal State Bankas |
Tai yra lietuvių tvirtovė, iš kurios visi lietuviai, = 
ne tik gyvenantieji Čikagoje, bet ir apielinkėse gj 

g gali didžiuotis. Ta Banka kelia lietuvių vardą lg 
ir stato lietuvius pirmyn. Dėkojame gero noro m 
lietuviams, kurie yra rėmėjais, kostumeriais ir j 
depozitoriais musų Banko ir per kurių prisi- |g| 
dėjimą tuos dalykus galima įvykdyti. Dabar jj 
yra geras laikas lietuviams perkelti savo depo- g 
zitus i viršminėtą banką, atsilankant ypatiškai m 

g dienomis arba antradienio ir šeštadienio vaka- g 
rais, kuomet bankas yra atdaras iki 8:30 vai. ■ 

g vak. ir paliekant savo knygutes dėl iškolekta- g 
vimo.
Taipgi galite nusipirkti pirmus morgičius, įde- g 
dant didesnes sumas pinigų ant 6%.
Važiuodami į tėvynę Lietuvą galite užsisakyti === 

g laivakortes ant visų linijų. . H
Siunčiame pinigus į Lietuvą litais ir Amerikos g 
doleriais per paštą ir telegramų.
Galite apdrausti savo namus, nuosavybes, ra- m 
kandus ir automobilius nuo ugnies ir kitų ne- j| 
laimių.

g Reikalaudami kokį patarnavimą malonėkite at- g 
silankyti, o čia jums bus patarnauta kuoširdin- S 
giausiai ir teisingai.

I Universal State Bank |
g N. W. Cor. 33rd & So. Halsted St g
lllllllllHI

KNYGOS
Tūkstančiai gerų knygų yra sukrauta 

“Naujienų” knygyne dėl jūsų ant 
pareikalavimo
Knygų Mėgėjai

Ras čia dėl savęs gražų knygynėlį kaip pasi
skaitymui, taip mokslo, istorijos ir kitokių 
žinių reikalams patenkinti.

Beletristika
APYSAKOS, ROMANAI LENGVI 

SKAITYMAI
žmogaus siela, lygiai kaip ir kūnas reika
lauja įvairaus peno. Sielai reikia laikraščių, 
moksliško turinio knygų, apysakų, romanų, 
pasakų, poezijų, juokų, perstatymų, sueigų 
ir pasilinksminimų, lygiai kaip ir kunui įvai
raus maisto. Kaip nukenčia musų kūnas nuo 
vienodo ir vis to paties maisto, taip kenčia 
ir musų siela. — Penėk savo sielą tinkamu 
maistu sukrautu knygose!
No. 25. Barbora Ubrika. Minyška Krokovos Karmelitų Klioštoriaus, 

jos gyvenimas ir vargai po Jėzuitų letena. Nė vienas negali 
sau įsivaizduoti koks skaudus likimas prispaudžia jauną mer
gelę patekusią į klioštorių, kol neperskaitys Barboros Ubrikos 
gyvenimo, šios knygos tekstas yra paremtas oficialiais doku
mentais, bet sudaro vieną iš žingeidžiausių apysakų. 118 pusi., 
kaina ...... ..................................................................................... 75

No. 26. Pagal {statymus. Įstatymai yra geras dalykas. Įstatymai 
' yra reikalingi palaikymui tvarkos ir apsaugojimui piliečių tei

sių, bet nelaimingai Onai Blokoriutei, namų tarnaitei, įstaty
mai buvo visų vargų priežastimi! Ji žuvo prislėgta bejauslių 
įstatymų našta, rankose netinkamų įstatymams vykinti žmo
nių. Tai yra labai puiki ir užimanti apysaka iš gyvenimo tik 
ką praėjusių dienų. 158 pusi., kaina ..................  75

No. 32. Darbas. Garsaus franeuzų rašytojo Emil Zolo romanas. 
Knyga parašyta tais laikais, kada po didžiausios franeuzų re
voliucijos ėmė sparčiai tarpti pramone, fabrikai statytis vienas 
po kitam ir darbininkai patapo “Darbo Vergais”. Neperskai
tęs šios knygos žmogus negali turėti supratimo koks tada buvo 
darbas ir kaip jis priėjo prie musų dienų darbo. Nepaprastai 
žingeidi ir naudinga knyga. 291 pusi. Kaina ....... .......$1.00

No. 40. Žemaitės Kaštai karo metu. Kam nemalonu yra turėti sa
vo namuose Žemaitės Raštų? Kam nemaloni yra ta karšta 
meilės ugnele, kuri degė Žemaitės sieloje iki tol, kolei užgeso 
kartu su jos gyvasčia. šioj knygoj telpa keliolika apysakaičių 
ir pasakojimų iš tų laikų, kada ant Lietuvos žemelės kariavo 
dvi milžiniškos armijos ir kankino nekaltus Lietuvos valstie
čius. čia taipgi telpa Žemaitės atvaizdas ir atvaizdai jos nuo- 
širdžiųjų draugų—adv. A. Bulotos ir p-nios Bulotienės. 125 pusi. 
Kaina ....................................................................... ,....................75

No. 34. Kaistas. Apysaka iš gyvenimo Chicagos skerdyklų darbi
ninkų, kurioje svarbiausią rolę lošia lietuvis, Jurgis Rutkus. 
Šią knygą parašė garsus Amerikos rašytojas Upton SinclAir, 
kuris specialiai studijavo šios Chicagos miesto dalies vadinamos 
“Town of Lake” darbininkų padėtį ir garsiąsias Chicagos sker
dyklas. Raistas savo laiku yra sukėlęs trukšmą net Jungtinių 
Valstijų Kongrese ir nuo to laiko darbininkų padėtis žymiai 
pasigerino. Nėra kitos knygos Amerikoje, kuri taip drąsiai, 
taip gyvai ir aiškiai nušviestų ateivių gyvenimo apystovas, 
kaip Raistas. Perskaityk šią knygą ir tik tada žinosi kas tai 
yra Stock yards” arba “štokerdai”. Labai įdomi ir pamoki
nanti knyga. 355 pusi. Kainą ...................................... $1.50

No. 46. Pasakojimai apie Jėzų. Tomų tomai knygų yra prirašyta 
apie Jėzų, bet ši maža knygelė geriam už visas kitas nušvie
čia Jėzaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą iš numirusių. Labai 
gyvi ir įdomus pasiskaitymai. 42 pusi. Kaina ...................25

Poezija-Eilės
Eilių skaitymas priduoda žmogui daug smagumo, nereikalauja 

daug laiko ir tinka visada ir visur. Eiles gali skaityti sau vienas, 
kada siela ieško ramybės; gali skaityti ar iš atminties padeklamuoti 
svečiuose ar šiaip žaidimų vakarėliuose, piknikuose ir išvažiavi
muose—žodžiu eilės-poezija reikalinga papuošimui, paįvairinimui 
kasdieninio musų gyvenimo ir suraminimui verkiančios sielos. Že
miau telpančios eilių knygos kaip tik ir susideda iš tokių eilių, ku
rios turi savyje “gyvybę” ir kurių skaitymas ar deklamavimas vi
suomet bus malonus, suraminantis, žingeidus, viliojantis ir brangus 
taip, kaip mylima ypata yra visuomet laukiamas svečias.

Užsisakyk sau šias eilių knygutes ir turėk visuomet po ranka.
No. 68. Deklamatorius. Rinkinys gražiausių eilių keliolikos geriau

sių musų poetų surinkta krūvon ir, taipgi pamokinimai kaip 
skaityti ar deklamuoti, kad butų smagu pačiam ir kitam, kuris 
klauso, čia taipgi yra keletas monologų dėl skaitymo ar loši
mo. 164 pusi. Kaina ...... t............................................................................................................................................75

69. Eilėmis ir Proza. V. K. Račkausko eilių ir poezijos daly
kėlių prozoje. Čia apart kitų eilių telpa garsioji Edgar Poe 
poema “Varnas”, kuri niekuomet nejkirės skaitytojui, kad ir 
tūkstantį kartų skaitytų. 83 pusi. Kaina .................................... 35

No. 70. Gludi-Liudi. Rinkinys Lyrikos eilių, vertimų ir prozos ro- 
šinėlių. Šių eilių turinys yra taip įvairus, kaip patsai musų 
gyvenimas, kaip gyvenimas visų žmonių j daiktą paėmus ir 
jų kalba taip graži, kaip paukščių čiulbėjimas ir girios šlamė
jimas. Tai eilės talento, koks retai įsikūnija ir vėl pranyksta. 
105 pusi. Kaina ......................................................................... 50

No. 71. Gyvybė. Čia telpa keletas trumpų ir ilgų eilių žmogaus 
geidžiančio pasiekti erdves. 41 pusi. Kaina ......................20

No. 73. Keptos. Kančios. Satyros eiles, kaipo protestas prieš baugi
nimą žmonių pragaru. 28 pusi. Kaina ..................................20

N.

“Naujienų” Knygyno Katalogas
Naujas ir pilnas jau baigiamas spausdinti ir 
neužilgo bus siunčiamas kiekvienam ant pa
reikalavimo.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

tis su p. Kareiva: buvo paly
dinamai nauja, užklausiau jo, 
kodėl jie nepersikelia gyventi j

Sidabrinės pp. Ka 
reivių vestuvės

Town of Lake apielinkėje, 
adivsu 4537 So. Wood St., tu
ri didelę malevos ir įvairių įvai
riausių geležies reikmenų krau
tuvę pp. Kareivos. Tai yra 
siturinti lietuvių šeimyna, 
ir gyvena tuose namuose.

Vienok ne apie jų turtą
riti kalbėti, nes yra Chicagoj ir 
turtingesiMų iT biędncsnių už 
juos žmonių. Noriu tarti kele
tą žodžių apie juos, kaip žmo
nes, kaip pavyzdingus lietuvius.

Pernai, kai dar mano pažin-

pa-

no-

MALEVOKIT SAVO 
NAMUS

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

Užlaikau geriausių ryšių ma- 
levų — spindančių ir nespindan- 
čių — White lead ir visokios aly
vos, visoki enainel. Taipgi už
laikau visokių šepečių ir iš 
Hardvvare visokių reikmenų.

Neužmirškit atsilankyti i mano 
krautuvę, nes bus duodamos DO
VANOS per visų mėnesi.

A. PAVILIONIS
6825 S. Westcrn Avė.

Tel. Prospect 8816
«■ . --------------- -.-r—-----

Kauno Maltas
KAUNO

JPOHEMIAN STYtf 
l’S lOO% Pure r- 

M MALT Į.
EITRACT J
lithuanian 

bevtrage co

į Ateina šiltas oras; kiekvienas no
rės turėti savo namuose šalto ir 
gardaus gėrimo. Nusipirkit Kau
no Malt’a pas mus arba kitose 
geresnėse krautuvėse ir pasidary-

I kit gardaus gėrimo. Kauno Malt’
as yra padarytas iš tikrų miežių, 
su Bohemian apyniais. Mes siun
čiam Kauno Malt’ą ir i kitus mie
stus.

J. GAUBAS
3529 S. Halsted St.

Chicago, Illinois
Tel. Boulevard 7258------------ ---------------- ----- y

SERGANTYS 
ŽMONĖS!

Jus esate kviečiamas pasitarti su 
Dr. Ross, dykai, de! bite kurios 

ligos ar silpnumo.

Į Vėliausi ir ireriuiisi 
Amerikon ir Europos 
metodai yra vartoja- 

, uii gydyme Chroni
škų. Nervų, Krait-

I jo. Odo*. Inkstų. 
I 1‘iialė*. 9lapimo*i ir 
I vi*ų Privatinių Li- 
I uų. Speciali* tfydy- 
| mus dėl vyrų. kU- 
I rie kenčia nuo lyti

nio silpnumo.
motųDr. Rohm 30

E HekmiiiKa *praktl k u 
, ir tūkstančiai išly

dy t u pacientų yra 
užtikrinimas. kad 
pacientai bus gydo
mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokesti* yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi išmokėjimai. Iš prie
žastie* jo imamos žemos mokesties, scr-

Į k'anėium nebėra reikalo nepaisyti savo 
liguistumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių iš jūsų pu- 

I sės prievolių. Neutidėiiokit. bet atsl- 
i kreipkit šiandie.

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn St.

j kertėj Motirue st., Crilly Btiildhiff. Jin- Į 
' kit elevatorių iki penkto augSto. kam- 
, būrys 506 dėl vyrų, kambarys 508 dėl į 

moterų.
25 MIST AI ŠIAME
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kandie 10 iki 5. Neda
liomis 10 iki 1 vai. po put. Pancdč- 

į Uai». Hertiduujh ir Subatonds valandos 
I yra prailgi n t ob uito 10 rjto iki 8 va* 

karu.

į Marųuette Parką. Atsakė jis 
man, kad ta apielinkė, kurioj 
jis ir jo šeimyna gyvenimą 
ro, turi būti jiems gera ir 
venti. Atsakymas įdomus, 
sakymas buvo typingas p. 
reivai.

Atsakymas, duotas privačiam 
pasikalbėjime, be jokių mora
lių, matyti, buvo tartas pasė
koje rimto apgalvojimo, kokią 
vietą jie, Antanas Kareiva ir jo 
šeimyna, turi užimti ir kaip 
biznieriai, ir kaip privačiai 
žmonės. •

Vėliau teko matyti taip patį 
p. Kareivų, kaip jo šeimynų —. 
moterį, sūnų ir dukterį — 
krautuvėje, patarnaujant žmo
nėms. Malonus, švelnus apsė- 
jimas, draugiška šypsą, leng
vas juokelis ir geriausias patari
mas. Žiurėjau iš šalies, ir ro
dėsi kartais, kad kostumeriam 
čia greičiau patarimų duoda
ma, o ne tavoras brukamas į 
rankas, štai kartą žmogus klau
sia ar parankiau pirkti branges
nės maliavos, ar pigesnės. P,- 
nas Kareiva pataria: pirk, gir
di pigesnės — tą vietą, kurią 
malevtksi, gal netrukus reiks ki
tiems parenduoti, priseis vėl ją 
valyti, lai kam daryti dideles 
išlaidas vienam kartui.

Menkas pavyzdėlis, bet jisai 
vaizduoja žmogų kasdieniam jo 
darbe kasdieniniam jo gyveni
me.

Prisėjo būti vienoj kitoje su
eigoje, kur buvo susirinkusių 
draugijų atstovų, kur svarsty
ta rimti draugijų ir piniginių 
įstaigų klausimai. Ir čia pasi
reiškė ta i į> pat tas ypatingas 
Kareivos būdas, draugingas, 
pakantus ir linksmas, o prie to 
gabus protas, kuris stengiasi 
prisiminti kiekvieną įgylą pa
tyrimą, nužiūrėti kiekvieną ga- 
imybę ir tuo remiantis dary

ti tinkamiausią galimą išvadą, 
duoti prakliškiausį pasiūlymą.

Ne stebėtina, kad Town of 
Lake apielinkėje p. Kareiva y-

da-
gy- 
at-

■Phone Virginia 2054

JOSEPH VILIMAS
Na m u Statymo 

** KONTRAKTOR1US J
4556 So. Rockwell St.. Chicago. III.

Specialistas tydyme chroniškų ir nauju U- 
<ų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti. atsflan- 
kykit pas mano. Mano pilnas išegzatninavi- 
rnati atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aft apsi- 
Inasiu jus gydyti, sveikata jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
kalutino ifeogzamlnavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blv<L netoli State 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO. ILLINOIS

20 st.

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

nuo 10 iki 1 do pietų-

Fotografuokitės | 
Mano naujai, artistis- | 
kai ištaisytoje studijoje §
Mano 
tų 
ir

nau
jų išrad imu 

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

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago* III.

pagrabus,

ra skaitomas vienu rimčiausiu 
lietuvių ir tikrai yra vienas 
darbščiausių. Ne stebėtina to
dėl, kad pereitą trečiadienį, ba
landžio 24 dieną, į jo sidabri
nes vestuves suvažiavo skait
lingas draugų būrys, nors ves
tuvių puota iškelta tolokai nuo 
Chioagos, būtent Justice Par
ke, p. Grybo salėje, ir papras
tos dienos vakarą.

Dalyvavo jose pp. Kareivų 
kaimynai biznieriai, pp. Pie- 
rzynskai, Zolpai, Kžerskiai, Mi- 
laševičiai ir kiti; dalyvavo ku
nigai Skripka ir Lidkus ir se
nas vietos vargonininkas Dauk
ša su žmona; dalyvavo p. Ober- 
ta — 13 vardus komitimanas, 
kuris įteikė “jaunavedžiams” 
didžiulę- puikių g'elių pintinę; 
(dalyvavo pp. Kareivų draugai iš 
visų plačios Chicagos lietuvių 
kolonijų, kurių visų nė nepa
žįstu, nei vardų suminėti nega
liu.

Vakarienė buvo apsti. Sve
čiai — malonus. A. Kareivos 
brolis, Vincas Kareivo, perstatė 
bankietui tostmeistrą, advokatą 
Joną Kučinską, seną ir gerą 
pp. Kareivų draugą ir pasižymė
jusį darbuotoją 
spulkų tarpe.

Tdstmdiisitras 
tokiai Jšklimei.
argumentuoti teismuose ir su
sirinkimuose, matęs savo gyve
nime visokių padėčių ir visokių 
žmonių, jisai, pei'statydamas 
kiekvieną kalllyėtoją, turėjo ka- 
rakleringą pastabą pridėti, įdo
mų posakį pritaikyti.

Kalbėjo, linkėjimus reiškė 
daugelis svečių. Manau, ne
buvo nė vieno ir ne vienos, ku
rie nebūtų norėję išreikšti sa
vo linkėjimus bankieto kalti
ninkams — pp. Kareivams ir 
jų šeimynai. Nes sunku 
kalbėti, kada tenka sakyti 
komplimentai, pagirimas, 
lengva ir malonu tarti žodį, 
Pis eiiVa iš širdies ir

sugautąjį lietuvį, kaip tą patį, 
kuris kartu su dviem kitais vy
rais atėmė pinigus ir iš jo.

šį lietuvį sukčių pagavo lie
tuvis džianitorius, S. Ragaus
kais, gyv. 6400 Sb. Maryland 
Avė. Suimtas sukčius laukia 
teismo. Jisai yra kokių 45-50 
mietų amžiaus vyras. Sukčius 
yra laikomas Woodlavvn polici
jos stotyje, prie 03-čios ir Har- 
per gatvių. Report.

Tik viena diena teli
ko iki Babravičiaus 

koncerto

Ba- 
jam 
Jo-

taip 
kad

ypač lietuvių

pilnąjį atatiko 
Patyręs vilkas

yna 
tik 
bet 
ku- 

iiš širdies ir žmo
nėms, kurie pilnai užsitarnau
ja to žodžio. Ir visgi, iš visų 
kalbų, lur butį< k ūmiausioj i bu
vo lai p. J. J. Zolpo. Jis kaip 
tai moka prilaikyti kiekvienai 
savo kalbai juokus ir rimtumą. 
Keletą kartų esu girdėjęs jį 
kalbant, ir kiekvieną kartą jo 
kalba man

Pagalios 
jaunieji 

Kareivai, 
čiams trumpai, giliu reikšmin
gu lietuvišku — ačiū. Trum
pas tai žodis, bet kiekvienas 
jautė, kad ji tarė žmonės, iš ku
rių malonu priimti tą žodį.

O laikas bčgo greitai, nesu
laikomai, ir nė nepamato sve
čiai, kaip prisiartino 3 valan
da.

Norėtųsi tarti dar žodis — 
kitas apie vieną vakaro daly
vį. Jis yra p. įMykolas Petroš- 
kevičius. Tai yra palyginamai 
jaunas lietuvis smuikininkas. 
Girdėjau jį smuikuojant pirmą 
kartą, ir turiu pasakyti, kad 
man gaila, jog iki šiol neteko 
girdėti jį smuikuojant. Ir jei
gu kas atkreips dėmesio į šią 
korespondenciją, tai norėčiau 
patarti, ypač vakarų rengėjams, 
o taipgi tėvams, kurie leidžia 
vaikus mokintis muzikoš, tu
rėti omenėje p. Petruškevičių. 
Man rodosi, kad jis yra žmo
gus, kuris myli savo smuiką, 
žmogus, kuris įdeda visą savo 
sielą smuikaviman, žmogus, 
kuris yra savo profesijos meis
tras — lietuvių tarpe.

patinka labiau.
prabilo ir patys 

— ponia ir ponas 
Jie padekavo s ve-

Reporteris.

Pažino sukčių
Vakari kš t ės dienOs “Naujie

nose” buvo pranešta, kad tapęs 
sugautas lietuvis sukčius, kuris 
išviliojęs pereitą (kovo) mėne
sį $3,600 iš musų brolio lietu
vio.

Vakar dieną Woodlawn stotį 
atlankė p. Krisiunas, turįs če- 
verikams taisyti 'krautuvę ad
resu 2543 West 71st St. Iš jo, 
kaip savo [alku “Naujienose” 
buvo rašyta, sukčiai atėmė pus
ketvirto tūkstančio dolerių. Vie
nas tų sukčių buvo suimtas ir 
nuteistas kalėti. Dabar Wood- 
lawn stotyje Krisiunas pažino

Pranešimas

Visi, kurie norite važiuo
ti Lietuvon su “Naujienų” 
ekskursija, malonėkite tuo- 
jaus atsilankyti j Naujienų 
ofisų užsisakyti kambarius 
ant laivo George Washing- 
ton. Dabar dar turime užė
mę ir yra atlikę keli labai 
geri kambariai, bet į keletą 
dienų busime priversti pa- 
liuosuoti. Vėliaus gal visai 
nebus galima gauti, o jeigu 
ir gausime, gali nebūti tokie 
parankus.

Naujienų ofisas atdaras 
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų.

LIETUVOS^ŽINIOS
Prostitucijos reglamen

tacija Lietuvoje
-—••-r ■ wi "»■

KĄUNAS. — Laikraščiai ra
šo, kad Lietuvoje busianti įves
ta įstatymo keliu prostitucijos 
reglamentacija.

Paleido aštounis social
demokratus

KAUNAS. — Balandžio 8 ir 
9 dienomis iš pol. policijos pa
leisti 8 buvę areštuoti socialde
mokratai. Jų tarpe Galinis (ge
ležinkelietis) ir studentas Žiur- 
lys.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3M0RGIČIAMS 
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

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

Mažai laiko beliko iki Babra
vičiaus koncerto, kuris įvyks 
rytoj 8:30 valandą vakare (day 
light savin,gs time). P-nuii 
bravičiui akompanuos ir 
pagelbės cliicagielis p. M. 
žavit ąs.

Spėju, jog koncertas bus 
smagus ir malonus, kaip
visi p. Babravičiaus koncertai. 
Ot, taip sau žmogus sėdi, klau
sai, klausai, ir rodosi, kaip be
matai tave už rankovės trau
kia, namo kviečia — taip greit 
ir maloniai laikas praeina.

Neužmirškite, kad tai- pasku
tinis Babravičiaus koncertas šį 
sezoną ir kad iki rudens jo ne- 
begirdėsime. Tai reng.kitcs vi
si. Koncerte pasišoksime. M-tė.

Padėka Dr. Karaliui
Aš, Adomas Jasas, 915 W. 32 

str., Chicago, III. viešai paskel
biu, kad aš per trisdešimts me
tų turėjau ligą “psoriasis,” gy
džiausi pas įvairius daktarus 
be pasekmių. Dr. Karalius ma
ne išgydė greitai. Už tai jam 
tariu ačiū. Visi, kurie norite, 
galite ateiti pas mane pasitei
rauti. — ADOMAS JASAS.

BRONISLAVOS 
POKAITĖS

Muzikos Studia
Mokinama piano, ; 
smuiko, balso lavi
nimo, etc. Kaina 
labai prieinama. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
tės:

BRONISLaVA
POŠKA1TĖ

4262 Archer Avė.
Telefonas

Lafayette 4787 ..___________

Reumatizmo
Specialistas

jus turite atkaklų skaudėjimųJei
bilc kurioj jūsų kūno daly, kuris ne
leidžia jums mieaoti, 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 
reumatizmą ar kitas ligas, liko išgy
dyti šių specialių vaistų. Pasitari
mas dykai. Jeigu jus negalite at
eiti asmeniškai, prisiųskit atstovų 
ar

asmeniškai, 
rašykit dėl informacijų.

W. K. Chang’s 
Oriental Remedy 
LIETUVIŲ AGENTACIJA 

2346 W. 69th St., 2-ro floro 
Chicago.

Biblijos Studentai
Kalbės per radio

Nedėlioj
Balandžio 28 d., 1929

iš stoties W-0-R-D

202 meters, 1480 kilocykles

Pradžia lygiai nuo 2 vai. iįci 4 
po pietų (Eastern time). Bus 
malonu pasiklausyti linksmos 
muzikos, giesmių ir kalbų. Kal
bės Naujadienis su šviesanešiu.

ičmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Liteli ix kitokių atlieku 
per didelias ir ceriausiaa kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

J 738 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

^xzxxxxxxxxxxiuLxxxxxxxxJr

Reumatizmas
Nesikankykite savęs skaus

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

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.M LM1LAUU, ILLh 4
SLXXXXXXXXxxxXXXXXXXXXXXXy

UŽKVIETIMAS
Maloniai kviečiu visus draugus ir drauges ant atidarymo nau

jos užeigos, labai gražioj vietoj, dėl išalkusių ir ištroškusių susto
ti. Viena mylia į Pietus iš Thornlon.

Glenwood Grove, I1L
Neužmirškite atidarymo dienų

Seredoj, Gegužio 1,1929
Draugas LEO STARUSZKA.

Viešas Atidarymas Naujų Automobilių

Dodge Brothers
įvyks

Nedėlioj, Balandžio-April 28 d.
Kviečiame gerbiamų visuomenę atsilankyti ir pamatyti naujo 

stiliaus automobilius ir didelius ir mažus Irokus.
Kviečia J. W0LBAS ir VALAS1MAS, Middle West Auto Sales.

1713-19 W. 35th Street
Phone Lafayette 2078

BILE EDIRBYSTĖS
Radio Pataisymo Aptarnavimas

Patenkinimas Garantuotas 
Kainos prieinamos 

Sekmadienio ryto aptarnavimas

BATERĖS ČARŽINAMOS IR TAISOMOS

F. Doyle
2845 W. 63rd Street

Republic 7886

.............-..........

Artinasi Pavasaris
PRISIARTINANT pavasariui apžiurėkit, 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 inateriolų; 
visokių spalvų ir pigiomis kainomis. Atsilan- 
kykit pas mane, tikrinu, kad busite užganė
dinti mano tinkamiausiu patarnavimu.

Frank Mickas
4146 Archer Avenue

Patenkinimas Garantuotas, 
arba Grąžiname Pinigus

Ar jus patys įsivedate šilumą, ar mes ją įvesime dėl 
jus, jus visuomet susilauksite tų pačių patenkinančių pa
sekmių. Veiksminga apšildymo sistema, kuri užtikrina 
komfortą šaltame ore, ir už didelį sutaupimą ant jūsų pil
no darbo.

Dabar yra patogiausias laikas metuose įsivesti karšto
vandens ar garo šilumą.

Kainos medžiagų da
bar yra pigesnės, ne
gu kada buvo. Nevil
ki nkit, bet tuoj aus 
atsikreipkit prie mus 
d e 1 apskaitliavimo. 
Musų nemokamas in
žinierių patarnavimas 
gali pasiųsti vieną iš 
musų apskaitliuotojų į 
jūsų namus bile laiku 
be jokių prievolių iš 
jūsų pusės.

Du Metai Užmokėjimui

Mes parūpinsime karšto vandens ar garo .šildytuvus 
ir juos įvesime, ar duosime vien medžiagą ir paskolinsime 
jums visai dykai visus įrankius, taipjau parūpinsime jums 
planą jūsų namo, taip kad darbas įvedimo šilumos bus vi
sai lengvas, ir jeigu jus laikysitės musų nurodymų, mes 
garantuosime kaip musų medžiagą, taip ir jūsų darbą.

SolEllis&Sons,iE
PLUMBING, HEATING & ELECTRICAL SUPPUES 

2118-20-22 S. State St. 4600-08 W. 22nd St. 
Telephones: Victory 2454-55-56 Phones: Lawndale 2454; ( iccro 130

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Vakarinėj Pusėj Karty Kostuuiieris
State Gatvės ' Suomei KoBtumieria
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The English Column
būt the above types of rupture 
are most common.

The umbilical hernia occurs 
most often in infants soon

turės reųuire an operation. Ali 
other ruptures require a n 
operation in order to be cured.

The operation consists of

i n getting the patient to the 
hospital when the hernia can- 
not be reduced by gentie means. 
It is much safer to be operated

for a long time much damage 
is done to the site of the rup- 
ture.

10748 Michigan Avė.

Lietuviai Gydytojai

Rupture or Hernia
(KYLA)

Dr. I. E. Makar

after birth and in very young 
children. This is remedied by 
placing a p»d over the rupture 
and applying a bandage.

Causes.

Everyone has some idea as 
to what is meant by rupture, 
būt for a clear understanding 
of the subject it is necessary 
to know something of the an- 
atomy of the abdominal walls 
and the intestines 
vveak spots.

The a b d o m e n 
everything in front
nal column vvith its strong back 
museles and from the di-i

and their

comprises 
of the spi-

Alxiut 85% of the persona 
vvho suffer from rupture can 
give a history of the šame 
trouble in some of their fore- 
fathers. This is heredity. It 
occurs more often in men than 
in vvomen, beeause of 
atomical conditions and 
of the natų re of their 
tions vvhich are more
strain their abdominal vvalls. 
Women strain their abdominal 

aphragm above to the pelvis vvalls most often during child- 
portion of the birth. Children have hernias 

very often because of the vveak- 
ness of the abdominal museles 
and vveakness 

intestines.

opening the hernia sack and 
enlarging the opening i n the 
abdomial vvall in order to force 
back the knuckle of the intest- 
inea. Būt unt.il the Surgeon 
arrives the patient should lie 
quiet in bed and have a cold 
application made to the swell- 
ing. There should be no delay

upon than to wear a truss all 
your life. Tf trusses are worn

Roseland, Iii.

the an- 
because 
occupa- 
apt to

Graboriai________
J. Lulevich 

J Lietuvis graborius 
ir balsamuotojaą

Automobilių patarna
vimai teikiami vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SL 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI

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

3265 So. Halsted St.

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

Tel. Kenvood 5107 
VALANDOS:

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

apart ivantadionio Ir ketvirtadienio

Įvairų8 Gydytoju
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plaza 8201

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

This 
body i s surrounded by 
walls vvhich consists of 

museles and tissues
its blood vessels and the

of museles of
Next in fre- 

males between 
and 50, when

Occupations requiring vio-

belovv. 
h u man 
strong 
strong 
vvith
nerves. In these vvalls are many quency are i n 
vveak points through vvhich the ages of 15 
ruptures appear and these mušt they are engaged most active- 
be studied in order to under- ly in strenuous physical vvork. 
stand them. Within these vvalls,
or abdominal cavity are the lent museular exertion cause 
various organs as stomach, in- the intestines to break through 
testines, liver, spleen, panereas, 
etc.

The intestines are held in 
place by attachments to the 
back of the abdomen. Another 
tissue vvhich helps to hold the 
intestines i n place is a loose 
tissue called the “omentum”.

There are Severai vveak spots 
in the vvalls of the abdomen. 
One is a thin musele called 
diaphragm vvhich separates 
abdominal cavity from 
chest cavity, and under a
vere strain. a coil of intest
ines may break through and 
get into the chest cavity. This 
is called a diaphragmatic her
nia.

The navel is another vveak 
spot vvhere a part of the in- 

through. 
i s called

the abdomen at its vveak spots. 
Straining, coughing, sneezing. 
childbirth, all tend to press the 
coils of intestines through any 

point in the abdominalweak 
wall.

Symptoms.

MALINAUSKAS 
su šiuo pasauliu 
dieną, 9:50 va- 

sulau-

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

Phone Canal 2118
Ofiso valandos nuo 6-8 v. vak.

DR. A. L. YUSKA

DR. HERZMA1N
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomai per 2i 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th SL 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 2288 ar Randolph 6800

the 
the 
the 
se-

through

testines may break 
This form of rupture 
“umbilical hernia”. ;

The inguinal canal
vvhich the testicles pass down 
into the scrotum, or testiele 
sack, is another vveak point and 
is the most common type of 
rupture. In the normai child 
or infant, this canal is elosed 
to a certain extent, and if it 
fails to elose properly, a vveak 
spot is left and rupture occurs. 
At this point, the intestinal 
coil forces itself down into the 
testiele sack and forms vvhat 
is called the scrotal hernia. 
There are other vveak points 
through vvhich rupture occurs

The 
pain. If it is caused by sudden 
strain, there may be a very 
sharp pain and a feeling as if 
something has given way. 
Usually it is a dūli and drag- 
ging sensation and is vvorse 
vvhen the patient is standing.

If the place of pain is ex- 
amined there is usually a tu- 
mor or svvelling. If it is a small 
or early hernia, it may be seen 
only vvhen the patient is stand
ing, and goes back of itself 
vvhen he lies down. On cough- 
ing one can feel an impulse in 
the svvelling.

Hernias can be classed into 
f i ve groups. 1) Reducible her
nia. One vvhich can be pushed 
back. 2) Irreducible hernia. 
One vvhich cannot be reduced 
or pushed back into place. 3) 
Inflamed hernia. When the in- 
ner lining of the sack is in
flamed. 4) Strangulated her
nia. VVhen the blood supply is 
shut off in the tumor mass. 
5) Obstructed hernia. Is one 
in vvhich the passage of the 
contents of the intestines is 
stopped, būt the circulation is 
not interfered vvith.

first sign of hernia is

ANTANAS
Persiskyrė 

balandžio 25 
landą iš ryto 1929 m 
kęs 45 metų amžiaus, gimęs
Panevėžio mieste. Išgyveno 
Chicago j 16 metų. Paliko di
deliame nuliudime moterį Ag
niešką (buvusi po pirmu vy
ru Vilkavičienė), dukterį Ag
niešką 13 metu, seserį čini- 
kienę, Pittsburghe. Lietuvoj 2 
dukteris Mortą ir Genevą, 2 
sūnūs Antaną ir Bronislovą ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3328 So. I.ovve Avė.

Laidotuvės įvyks balandžio 
29tą, Panedėly, 8 vai. iš ryto, 
iš namu i švento Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano Malinau
sko giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

KAZIMIERAS
JANKAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 27 d., 1928. Palai
dotas Balandžio 30 d., 1928 i 
Mt. Carmel kapines. Jo kū
nas bus perkeltas iš M t. Car
mel kapinių į Lietuvių Tau
tiškas kapines. Balandžio 30 
d. 1929, apie 2rą valandą po 
pietų, širdingai prašome jo gi
mines ir draugus dalyvauti 
perkėlimo ceremonijose.

Prašo Uršulė Jankauskienė, 
Vaįčekauskienė ir 
Vaičekauskas, 123 
Avė., Maywood, 111.

Kūno perkėlime 
graborius Eudeikis.

Antanas
So. 14th

patarnauja

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. 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 į 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 Kenvvood 1752

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS

1900 South Halsted Street

Rezidencija:
4193 Archer Avenue

‘ -.......... ............ .
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

Jūsų Patogumui 
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park 
Rako aptieka 
2346 W. 69 St.
Roselande 

Tubučio aptieka 
233 E. 115 St.

Treatment.
For small hernias, patients 

often find relief through the 
ūse of vvhat is called a “truss”. 
This consists of a leather co- 
vered steel spring beit with a 
pad to cover the region of the 
rupture. Trusses are 
ous kinds and many 
vvear them for life.

A great 
under the 
cured vvith 
sės. 
gi ris 
pads 
eure
babies. In adults, navcl rup-

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i 
dešros ir kopūstai /O 
primena mamytės - sj)

valgius MfC
A. A. NORKUS.

’i 31st St

pi

West Pullman
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimų ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8 !^XH colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Garsinkitės Naujienose

of vari- 
persons

childrennumber of 
age of 4 years are 
proper fitting trus- 
are more likelyCures

than in boys. Trusses 
almost alvvays effect 
in navcl ruptures

in 
or 
a 

in

PRANEŠIMAI
L. S. S. 81 kuopos susirinkimas 

atsibus Balandžio (April) 27 dieną, 
7:30 vai. vak., P. švelnio ofise 1443 
N. Paulina St. Visi draugai-ės bū
tinai turi atsilankyti i susirinkimą, 
nes yra svarbių reikalų aptarti.

Valdyba.

Švento Juozapo Parapijos susirin
kimas įvyks Nedėlioj, Balandžio 28, 
1929, 12tą valandą dienos, bažnyti
nėj salėj, 88-tos ir Marquette Avė. 
So. Chicago. Svarbus susirinkimas. 
Visi parapijonys kviečiami atsilan
kyti. Užkviečia

Parapijoms.

Joniškiečių L. K. Kliubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks ateinantį 
sekmadienį, balandžio 28 d., G. Kren- 
čiaus svetainėje, 4600 So. Wood St.. 
1-mą valandą dienos (naujuoju lai
ku). Malonėkite visi atsilankyti ant 
susirinkimo, taipgi atsiveskite ir 
naujų narių prie Joniškiečių kliubo 
prirašyti. Prie to meldžiame užsi
mokėti numirusių dukles ir nari
nes mokesnis.

A. Ančiutė, Sekr.

Pilna Fizine 
ir Analitinė

Egzaminacija

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

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

SVEIKATA REIŠKIA LAIME

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų

Graboriai

Simpatiškas •— 
Mandagus — 

_ Geresnis ir Pi- 
&esnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Aubum Avė. Tel. Blvd. 3201

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana,- 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

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

Lietuviai Gydytojai

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

ir 
patar-

Sąžiningai 
Pigiai 
nauju dieną ir 
n a k11 i 
miesto 
Moteris 
bininkė.

visose 
dalyse. 
pageL

2205 Lake St
Tel. Melrose 

Park 797

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
noms visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 ik 
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 blankets ir 
tt. Moterim ir
merginom patari
mai dovanai.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj

D
Phone Boulevard 4139

M u s 1 patarnavimai Jg 
laidotuvėse ir kokia-' 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne- r'J 
brangus todėl, kad ne- 
turime išlaidų užlal- 
kymul skyrių.

3307 Aubum Avė,
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
creivas akis, nuima kataraktą, ati- 
aiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo

se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
giausias klaidas. Specialė atyda at- 
creipiama i mokyklos vaikus. Va- 
andos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 

nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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

pašaukite telefonu
Tel. Lafayette 0998

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 iki 4,. 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti ------ o-----—■

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SL Chicago 
arti 31 st Street

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

Advokatai
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D

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

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

4442 South Western Avenue
Tel. Lafayette 4146

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn SL Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomic ruo 9 iki 12 ryto

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.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S'. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

Phone Boulevard 8483 

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
Kampas North Avė. ir Robey

Vai.: 1 iki 3 po piet" 6 iki 8
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

209 
St. 
vak.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 Sozth Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

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. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Daktarė Constance 
O’Britis

perkėlė savo ofisą tam pačiam name į
2408 W. 63 St.,
kampas Western Avė.

Tel. Hemlock 5524

Rcs. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kulto 206 1579 Mihvaukee Avė.
Tel. Brunswlck 0624

Valandos: nanedčllais. seredoinis ir pCtny- 
čiomis 2—9 vak. Nedėlioj pagal sutarimą.

Auburn Park Hospital, 401 W. 78th 1*1.
Tel. RadcliHe 1000 

Utarninkais, ketvergats Ir subatotnle 
11 v. ryto Iki 9 v. vak.

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

4817 Montana Street
Arti N. Cicero Avė. ir tullerton 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

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

Telefonas Boulevard 7820 
RezM 6641 South Albany Avenue 

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

DR
Phone Lafayette 5820
J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

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

127 N. Dearborn St. 
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė. 

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

Įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai
OFISAS

South Ashland Avė., 2 lubos
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, 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. dieną

Phone Midway 2880

4729

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sis 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

115 West Adams S L Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9610

GYDO

Kraujo, odo$, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRiUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 p. po piet

Telefonas Canal 0464

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av. 
TeL Prospect 8525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peteri) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8322 

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 
8315 So. Halsted Street
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
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“Chicagos Rojus”
Ką ten matė ir patyrė 

Reporteris Pupa

Į pietvakarius nuo Chicagos, 
prie Archer Avė., apie pusę my
lios nuo Kean Avė. ir Lietuvių 
Tautiškų kapinių, yra vieta kal
nų — kalnelių, pavadinta: “Chi
cagos Rojus”. Tai yra tiktai 
vietos “niek name”. Tikras vie
tos vardas yra Spring Forest. 
Chicagos Rojumi ši vieta yra 
pavadinta dėl to, kad trumpai 
pasakyti vietos gražumą.

Rojus yra įsivaizduojama la
bai graži ir visko pilna vieta. 
Ten kada tai gyveno Adomas 
su savo smalsia žmonele Jieva, 
kol sugriešijo, o kai sugriešijo, 
tai buvo išvaryti. “Chicagos Ro
jus” taipgi, be savo gražumo, 
yra apsaugotas nuo “griešnųjų” 
tam tikru “restrietion” ir į ten 
verbuojami daugiausia lietuviai 
— tikri Adomo vaikai.

Kaip ir ko Reporteris Pupa 
pateko į “Rojų”

Vieną gražų sekmadieni, ka
da saule skaisčiai sviete ir šil
dė, Reporteris susitarė su p. 
Kazlausku-Kazvvell aplankyti tą 
garsią vietą, pasimankštinti ir 
pakvėpuoti tyru oru. “Mažu pa
sirinksiu sau tinkamą vietelę, 
kurioje ramiai galėčiau nukarš
ti, kai pasensiu” — galvojo Re
porteris. Susėdome i autą ties 
savo butu, ant Kambelio gatvės 
ir už pusvalandžio jau vaikščio
jome po “Rojaus” kalvas ir gi
rias.

Keliai Į “Rojų” buvo geri: 
auto tekiniai sukas, o mes va
žiuojame, tartum lėkte lekiame. 
“Tai geras išradimas tie autai 
ir tie lygus, cementuoti keliai! 
žmogus gali “Rojuje” gyventi, 
o mieste dirbti” — maste Re
porteris sėdėdamas aute.

Tai čia mano miestas — 
pratarė p. Kazlauskas (“Ro
jaus” bosas) sukdamas autą iš 
Archer kelio i kalną.

Kaip atrodė “Rojus” 
Reporteriui

Visa apielinke tai šeima kal
nelių, apaugusių stambiais me
džiais. Užėjus į kalną ir ant kal
no, tuoj kitas kalnelis, toliau PAGERINK SAVO ANGLIŠKA KALBA. Pa

tobulink eavo iAkalbuiuą. Ifaimokink gra
žiai rąžyti ir kalbdti angliukai teisingai; per 
3 arba 4 mdnoaius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu btidu galėsite pagerinti sa
vo būvi. Del vyrų ir moterų prfvatifikos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN 8CHOOL OF ENGLISH. 
21 E. Van Buren St.. 4 lubos. Valandos 
nuo 0 iki 9-tos. UžsiraSykit dabar I

LAIMĖJOME BYLA
c

Teisėjas Denis E. Sullivan 
Superior (’.ourtc balandžio 13 
<1. išleido injunetioną prieš Pure 
M ilk Association ir Chicago 
M ilk Dealer’ Association. Joms 
pieno organizacijoms uždraudė 
daryti suokalbių kontroliuoti 
miesto pieną, verčiant visus pie
nininkus būti jų nariais.

Emerald Dairy, kurios savi
ninkas yra Stanley Daugėla ir 
kuri randasi ant Bridgcporto 
3251 Emerald Avė., neprisidėjo 
prie -tų organizacijų. 'Lodei tos 
organizacijos gąsdinamais, kliū
čių darymais bandė priversti 
mus pasiduoti jų valiai.

Mes, norėdami taimeriams 
prideramą kainą mokėti už pie
ną ir pardavinėti gerą sviestą 
ir gardžius stilius už prieina
mą kainą, nepasidavėmė.

Savo kostumeriams ir drau
gams pranešame, kad šis daly
kas buvo atsidūręs teisman, 
kur mes laimėjome.

Musų produktai pasilieka po 
senovei geri ir kainos prieina
mos.

EMERALD DAIRY,
St. Daugėla, Savininkas 

3251 So. Emerald Avenue, 
Chicago, III. 

tarpkalnis ii’ vėl kalnelis. Vie
noje vietoje vingiuojąs! ravas, 
tur būt iškastas dar Ledų Ga
dynes laikuose, ir tuomi ravu 
sriovena tyro vandens upelis. 
Upelis, sako, vasarą visai iš
džiūsta, o ravas pasilieka, ir p. 
Kazlauskas mano, kad ravas tu
ri pasilikti ant amžių. Ravo p. 
Kazlauskas niekam neparduoda, 
bet padarė iš jo ilgą, parkutį: 
“Ravinia Park”. Iš vienos ir ki
tos pusės taip pat vingiuotai, 
kaip ravas, eina keliai arba 
strytai, o viduryje abiejais ra
vo skardžiais auga stambus me
džiai: ąžuolai, blendys ir gluos
niai.

į pietus, “Rojus” rubežiuoja- 
si su valdžios mišku, i vakarus
— dideliu skardžiu ir vėl miš
ku, o j žiemius — plačia lygu
ma, kurios viduryje teka didy
sis Chicagos kanalas, kuriuomi 
neužilgo plaukios laivai ir bar
žos. Dar toliau už kanalo maty
ti vėl kalnai ir vėl miškai.

Medžiai jau pradeda lapuoti: 
mažesnieji pasipuošę rausvai 
žaliais, o didesnieji — žalsvai 
purpuriniais dar ne paaugusiais 
lapukais. Lapai ir pumpurai 
leidžia gaivinantį kvapą.

Tarp medžių šen ir ten stovi 
dailus namukai, kiti lyg ir pa- 
lociukai; kitur kasami pamatai, 
statomi namai; vieni pradėti, 
kiti baigiami. Prie apgyventų 
namų medžiai pageneti; puikiai 
žaliuoja veja, žydi ankstybosios 
gėlės; ties prieangiu stovi au
tas, kitur du, kitur trys — o 
kas viduj dedasi, nežinau. P. 
Kazlauskas rodo ir pasakoja kas 
kur gyvena, kaip senai gyvena 
ir iškur gyventojas paeina.

Dabar parodyk man, ponuli, 
kur randasi medis “Pažinimo 
Gero ir Blogo” — paprašė Re
porteris Pupa.

—Tai dar sekretas, tamstele...
— atsakė p. Kazlauskas ir ne- 
dabaigė.

Tuo tarpu sustojo ties mumis 
autas ir iš jo išlipo kostumeris, 
ieškantis sau vietos “Rojuje”. 
Delei to musų pasikalbėjimas 
nutruko ir prasidėjo naujas, Re
porteriui neįdomus.

Kad jau nutruko, tegul trūks
ta — kitą sykį pradėsiu iš nau
jo. —Reporteris Pupa.

Mokyklos 
Educational

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo Šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą i devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 

. au tūkstančiai lietuvių įgijo moka
us. Ateikite Įsirašyti šiandien ii 

jums padėsime Įsigyti abelną moks- 
ą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 

kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
Biznio Patarnavimas

“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 !S- 
tuokėjimui.ABBOTT PLUMBING AND 

HEATING SUPPLY CO.
5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

Generalinis Kontrak- 
torius

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

Duodu uaskola ant namų.

JOHN G. MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street 

Pitone Republic 4537

NAUJIENOS, Chicago, HL

Automobiles
PRANEŠIMAS

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikią

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

3230 So. Union Avė. -
Phone Victory 2740

J. s. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

j.

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

Lackavvana 6461

J. BALSEVICIS
Hardware, Paints, Oils 
Glass and Varnishes 

2325 So. Hoyne Avė 
Phone Canal 6850

PORČIAI — GARAŽAI
Remodeliavimas namų. Pirkite da

bar ir sutaupykite. 18x18 2 karų 
garažas $217, sų cemento grindi
mis $298.

Tel. Berkshire 1321
MR. ZELEZNIK 

5201 W. Grand Avė.

KARPENTERIS.—Generalinis kon- 
traktorius, ceinentuotojas, plasteriuo- 
to.jas, naujas darbas ar taisymas. 

Drexel 2696. 
---------o--------

MODERN CONSTRUCTION 
COMPANY 

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

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

6551-53 So. Kedzie Avė.
CHICAGO. ILL.

Tel. Prospect 3939
Melrose Park 3458

VIENINTĖLĖ LIETUVIŠKA 
SKALBYKLA CHICAGOJ.

Mes atliekame visokius skalbimo 
darbus gerai ir greitai. Mus reik 
tik pašaukti. Kurie savo skalbi
nius patys atneša ir atsiima, tiems 
darbas atliekamas 20% pigiaus.

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

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

KAM LAUKTI? 
Budavokite dabar 
flatai, bungalovv, rezidencijos ir2 _____ ........ . _________

garažai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia įmokėti. Mokėkite kaip vendą. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. Mes 
atliekame visokį remodeliavimo dar
bą. 1
BLUE BELL CONSTRUCTION CO.

3645 Montrose Avenue 
Keystone 1633

A Rare Bargain
Tamsta nepraleisk šitos progos. 

Pamatyk šitą vietą, nes kas tą vie
lą paims padarys didelius pinigus.

5 akerai žemės, 10 ruimų stuba, 
yra naujas gas station ir refresh- 
ment vieta. Panašiai kaip ant 67th 
ir Western Avė., tokia vieta up-to- 
date.' 9 stalai -r- soda fountain, vis
kas sykiu labai pigiai parsiduoda. 
Nelauk ilgai, nepraleisk tos progos.

Tik pašauk tamsta ir pamatyk, 
niekad nesigailėsi.

šinuk
State 5048 arba 7275

Klausk
STANKUS

EXPERTŲ TAISYMAS
Pertaisymas motorų, clutch ir 

differential; taisomi bodies. Vi
sas darbas garantuotas. Išmo
kėjimais, jei norima. Visada at
dara. 4545 N. Cravvford avė. 
Irving 8178.

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taiso m 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

PRIDĖK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
purčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų garažas 
$250. Aprokavimas dovanai.

HEX CONSTRUCTION CO. 
1608 W. 35th St. Lafayette 7150
------- ---------------------------

WITOLDS TIRE SHOP 
3647 So. Halsted Street 

Boulevard 2854 
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų čardžinimas, taisymas. 
Lietuvis savininkas.

William Kanapackas 
Piano tuning and Repairing 

Players and Reproducing Pianos 
6122 So. Rockwell Street 

Hemlock 4081

K. KANTENIS
andPlumbing, Ileating, Gas Fitting 

General Repairing
Darbą atlieku kaip prie senų, taip 

ir prie naujų namų pagal miesto 
patvarkymus ir inspektorių priežiū
ros. Kožną darbą garantuoju.

3314 So. Union Avė.
Tel. Yards 6338

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama; 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

8NTERNATONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

HELBERG BROS.
Room 607 

192 N. Clark St.

PINIGAI PASKOLOMS 
už Žmones gero budo gali pa- 
7Q1 siskolinti nuo $50 ir augš. 

/q ant savaitinių ar mėnesinių 
išmokėjimų tik už 1% palū

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

C0MM0NWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockvvell 6030

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Morgi&ai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

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

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

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

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., “upstairs” 

Tol. Arinitage.1199

Financial
Finanaai-Paskolos

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

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

čius

4034 Archer Avenue 
Phone Lafayette 6719
MORGEČIŲ, APDRAUDOS, 
PIRKIMO ir PARDAVIMO, 
ir kitais reikalais, geriausia 

patarnauja
J. J. HERTMANAVIČIUS 
3327 So. Halsted Street

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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.

PARDAVIMUI 2 show cases, 2 
ice baksiai, lentynos, skėlos, daug 
vaikams žaislų. Parduosiu už pusę 
kainos—viską sykiu arba atskirai.

3148 So. Auburn Avenue 
-------O-------

PARSIDUODA fikčeriai geri dėl 
mažo lunch ruimio, arba ice crea- 
minės. 3510 W. 63rd Street.

Personai

IŠMOKINSIU groti tenor gitarą 
ir barijo jūsų namuose, $1.50 už % 
valandos. Pagelbėsiu įsigyti instru
mentą. L. E. Beiner, Buckingham 
3897.

o-

Kauno 
šarikų 

girdėta 
Prašau

P AJ IEŠKAU puseserės Petronė
lės Banaitės, po vyrų Kalenda, pa
eina iš šilelės parapijos, 
vedybos, Tauragės apskričio, 
kaimo. Pirmiau kaip buvo 
gyveno Youngston, Ohio. 
atsišaukti arba kas žinote praneški
te. Stanislovas Banis, 4537 South 
Hermitage Avė., Chicago, III.

PAIEŠKAU savo giminaičių Jur
gio Donekuraičio ir jo moteries 
Magdė, po tėvais Žemaičiutė. Iš An
glijos atvažiavę ir gyveno New 
Haven, Conn. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas žinote praneškite.

JONAS BRADAUSKAS
520 W. 16th Avė., Gary, Ind.

PETRAS Janėnas iš Lietuvos pra
šo atsiliepti savo krikšto tėvą Sta
nislovą Jarecką sekančiu antrašu: 
Lietuva, Upytės paštas, Lubiškių 
kaimas, Petrui Janėnui.

PAIEŠKAU Kastanto Matulaičio 
Kleipačių kaimo, Veisėjų valsč., Sei
nų apskr., Suvalkų rčd. Gyveno ji
sai kada tai Cicero, III. Jeigu kas 
žinot apie jį, meldžiu pranešti man. 
Turiu svarbų reikalą dėl jo. Miko- 
las Muižia, 9824 Avenue L, South 
Chicago.

Lošt and Found
Rasta Pamesta

PRAPUOLĖ German Police šuo, 
kas sugrąžins arba duos žinią kur 
randasi, duosiu gerą atlyginimą. 
Pašaukit Lafayette 4287.

For Rent
PARSIDUODA geri rakandai taip- 

pat gali ir namą renduoti. Yra dar
žas ir garadžius. Graži vieta. Ge
ra transportacija, 2849 W. 40 PI. 
Lafayette 3533.

2 KAMBARIAI pasirenduoja, ga- 
sas ir elektra, 3-čias augštas.

3052 W. 54th Street

PASIRENDUOJA tinkama štorui 
vieta, dėl ice crcam parlorio arba 
barbernės, 4-ri kambariai gyveni
mui, “steam heat”.

4611 Archer Avenue

Furnished Rooms
PA1EŠKAU kambario Town of 

Lake, mažai šeimynai. Praneškite 
laišku, šiuo adresu: Knygynas “Lie
tuva”, Box 20. 3210 S. Halsted St,

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

PASIRENDUOJA 2 ruimai dėl 
vyrų arba moterų, prie mažos šei
mynos. 3122 So. VVallace St., 2-ros 
lubos.

RENDON šviesus kambarys vie
nam arba dviem, maudynė, telefo
nas ir galima vartoti virtuve. 827 
W. 34th PI., 1-mas užpakalis.

PASIRENDAVOJA frontinis kam
barys Marųuette Park apielinkej 
prie mažos šeimynos, moderniška
me name; gera transportacija. 5610 
So. Savvyer Avė., Republic 3610.. 
J. DARAČIUNAS.

KAMBARYS rendai, gražus, mo- ,
derniškas Įrengimas,' prie mažos 1928 Victory 6. Visai mąžai važiuu 
šeimynos. 4239 S. Sacramento blvd., i tas. Parduosiu visai pigiai. 
2-raS fialas. H»16 So. Halsted SI.

Energiški ir sumanąs vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant no- 
paprastus naujus 6 cilinderią Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d.

Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, ėechiškai 
ir angliškai

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

Kreipkitės kas dieną nuo 10 Ii ry
to iki 4 vai. po pietą.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 801

Rush and Ohio Sts.

Automobiles

1' ■ ■ ■■ '■■■■■—«—------ -
REIKALAUJU 10 VYRŲ • 

nuo 25 iki 50 metų amžiaus, turi 
būti apsigyvenęs Chicagoj arba d)i- 
cago apielinkės. Čystas darbas ir 
geras uždarbis. Proga išsimokinti 
gerą profesiją j trumpą laiką. Atsi
lankykite pas Wm. H. Novick. A. G. 
Briggs & Co., 1203 W. 79th Street.

REIKALINGAS
BUČERYS.

3200 Lowe Avenue
—O-------

LABAI reikalingas barberis, pa
tyręs ir netinginis, dienoms arba 
vakarais. 1726 S. Halsted Street.

•—-o———

REIKALINGAS senyvas žmogus 
dirbti restaurante.

3510 W. 63rd Street

REIKALINGI darbininkai, kurie 
supranta karpenterystę arba mu- 
rininkystę, darbas yra nuošaliai 
Chicagos ant tyro oro. Pageidau
jama, kad butų neženoti. Atsišauki
te nedėlioj.

2854 W. Taylor St., 2nd fl.
Lazavvskis

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA skirstytojų — 50 
guvių mergaičių dirbti prie dešrų 
keisingų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. Puikiausi darbavietė. Po
ilsio tarpai rytais ir po piet. Kreip
kitės i superintendento ofisą.

OPPENHEIMER CASING CO.
1016-26 W. 36th St.

PATYRUSI moteris dėl skirsty
mo skudurų junk šapėj. Pastovus 
darbas, geras mokestis.

5138 Wentworth Avė.

REIKALINGA jauna mergina, 
patarnauti prie stalų restaurante. 
Patyrimas nereikalingas, šauk 

Columbus 10064 x

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

PIANAI $25 ir augščiau t— gro- 
jikliai ir upright.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61st St. Midway 9733

TURIU parduoti savo $900 
Grojiklį Pianą už $115, už pi
nigus, ant išmokėjimo daugiau 
$135. Voleliai, suolelis ir ka
binetas. Mr. Butz, 6136 So. 
Halsted St.

PARSIDUODA naujas Schultzo 
grojiklis pianas “Walnut”. Mes im
sime bile teisingą pasiūlymą. Atei
kite šiandien ir rytoj. Nedėlioj iki 
5-tos po pietų.

SCHROEDERS EXPRESS CO. 
1616 No. Western Avė. 

Tel. West 6452

Radios
TURIU atiduot beveik naują Ma- 

jestic Radio už $75.00, ant syk mo
kant arba $10.00 kas mėnesis.

JOSEPH DEMBOSKL 
2332 W. Madison St.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirbą aukščiausios rųšies 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.

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti savo 

battery setą ant modemiško elek- 
triklnio Radio Crosley Show Box 
pilnai įrengto $95.00 su A. C 
Tūbais.

$2.00 i savaitę $2.00 
FROST RADIO BTUDIO

4184 Elston Avė. Ind. 0329

S70B 
9395 
$360
$606 
$495 
9660 
$175 
$460

’2S 
’!47 
’2R
*28
’27 
’2» 
'26

Hudoon BrotiKbam—cuntom buUt 
Chandler coach _________
Esnox coupe ____ —---------------
Pontiac Landau aed., mažai var
totas — ___ _______________
Iludson Brourbam, geram stovy 
sages - -..... —------- ------------------- IDodge ,Sodan ......   —
PontiiK! Coupe ............  I
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7130 So. Haleted 81.. Triamrle 9330

PARSl DUODA Dodge sedanas

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad meą 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

GYVENIMO PROGA.
Aš esu priverstas paaukoti savo 

DODGE SEDANĄ. Vėliausis mode
lis. Veik nevartotas, šis karas yra 
geras kiekvienu žvilgsniu, kaip die
ną išėjęs iš dirbtuvės. Motoras, bal- 
loon tairai ir maliava yra visai kaip 
nauji. Aš esu priverstas paaukoti, 
nes man reikia pinigų. $275 paims 
jį. Namie visą dieną nedėlioj. 2231 
North Kedzie Avė., Apt. 1.

-—-O-----

Turiu paaukoti. Vartojau 
mažai, šis karas yra ab-

Tai gražiausias karas Chi-

PAIGE—-vėliausio modelio 4 durų 
sedanas, 
tik visai _ _ „„
soliučiai kaip naujas. Neturi net 
įbrėžimo. __
cagoje. Penki originaliai balloon tai
rai kaip nauji. Daug extras. Aš pa
aukosiu jį tik už $350. Karas kai
navo man $2400.00 tik 8 mėnesius 
atgal. Kreipkitės visą dieną nedė
lioj. 2538 North Califomia Avė., 
Apt. 1.

o

PARDUODU automobilių Dodge 
išdirby s te s. 4 durų sedanas, 1927 
m. Parduosiu už “cash” arba mai
nysiu į atidarą karą.

4612 So. Wells St.

PARSIDUODA Studebaker Spe- 
cial 6 sedanas, 1925, gerame sto
vyje, parduosiu tik už $250. 4540 
So. Rockwell St. 1-mos lubos už
pakaly.

Vartotų Automobilių 
Išpardavimas

Nuo balandžio 27 iki Gegu
žio 4-tos. Kainos nužemintos 
dabar ir ant išmokėjimo.
THE GRlEINER NASH CO.,

8th Avė. prie 59th
Kenoshia, Wis.

st.

i

Miscellaneous for Sale

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 
Wellington 8941.

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

PAUKŠČIŲ medžiokliniai šunukai 
parsiduoda pigiai. Kreipkitės suba- 
toj visą po pietį. 1541 W. 17th St., 
užpakaly.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

REIKALINGAS barberis dirbti ar 
pirkti, nes Barbcr Shop parsiduoda. 
Barberis turi būti patyręs ir unijis- 
tas. Geram barberini, aukso mainos. 
Yra ir 4 kambariai pagyvenimui. 
Savininkas važiuoja Lietuvon.

A. ZALAGENAS
1951 CanaljK)!! Avc.

PARDAVIMUI labai pigiai gro- 
šeria ir kendžių krautuve. Važiuoju 
i Lietuvą. Kreipkitės greitai. 3200 
Lime St. Yards 0209.

PARDAVIMUI grosemS, biznis 
eina gerai, bet vienai moteriai sun
ku apsidirbti. 3938 S. Wentworth av.

PARDUOSIU arba mainysiu bu- 
černę ir grosernę, su nanu) ar be. 
Didelis bargenas. Atsišaukit grei
tai. Boulevs<*1 2548.

PARSIDUODA 2 barbikiu sto- 
l.vs, biznis geras, 5 metams lygtas, 
renda užmokėta už 1 metus. 95th 
St. ir Kean Avė.

PARDAVIMUI krautuvė cigarų, 
cigaretų, kendžiu. Malt and Hops 
sandėlis. 1343 So. 49th Ct., Cicero.

TURI BŪT PARDUOTA groserne 
delikatessen, cigarų, cigaretų, smulk
menų ir merchandisc krautuvė. Tu
ri būt greit parduota. Arti dirb
tuvės, nėra tokio kito biznio aplink. 
Garu Šildomi pagyvenimo kamba
riai.

4703 W. Rousevell Rd.
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA restauranas ir rui- 
minghouse su 15 furnišiuotų kam
barių, arba priimsiu pusininkų. 
Biznis išdirbtas iš seno laiko, 2113 
So. Halsted St.

PARSIDUODA restaurantas arba 
priimsiu pusininkų. Galima pirkti 
visų, arba pusę. Biznis labai pel
ningas, vieta viršum restaurano yra 
Rooming House, arbil ant mainų. 
2474 Blue Island Avė.

PARSIDUODA 3 trokai ir ang
lių, malku pristatymo, perkrausty- 
mo biznis. 3339 Mosspratt St. Tel. 
Boulevard 8051. 

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

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė prie didelės transportacijos gat- 

pigiai.Cash biznis, parduosiu
2409 W. 47th Street 

-O--------

PARDUOSIU arba mainysiu bu- 
černę ar groserne, su namu arba 
be namo. Cash biznis. Kampinis 
namas ir didelis štoras.

6001 So. Carpenter Street 
Englevvood 2116 
Agentų nereikia.

PARSIDUODA grosernė lietuvių 
apgyventoj vietoj, vertės $600.00, 
tik už $300.00. Priežastis greito par
davimo, važiuojame Lietuvon.

Tel. Boulevard 10306

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

PARDAVIMUI grosernė su ken- 
džių štoriuku. Biznis geras, nepa
jėgiu apsidirbti. 2534 W. 45th PI.

PARDAVIMUI grosernė, parduo
siu už “cash” arba mainysiu i lo
tus arba automobilių. Pardavimo 
priežastis—nesveikata.

4104 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA už $600 cigarų, 
cigaretų ir notions Storas. Pilnas 
stako, geri fikčeriai ir laisnis.

3310 So. Halsted Street

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė. Priežastis—išvažiuoju Lie
tuvon. 258 W. 117th St.

PARDAVIMUI vvholesale mėsos 
išvežiojimo biznis, uždėtas 11 metų 
atgal. Garantuoja $100 j savaitę. 
Priežastis pardavimo—ligų.

8150 Loomis Street

PARSIDUODA labai pigiai bu
černė ir grosernė, biznis senas ir 
pelningas, 3001 So. Emerald Avė.

DELIKATESEN ir grosery, šva
rus tavoras, geras biznis, puikiausi 
vieta, senai išdirbtas biznis, gera 
priežastis pardavimo, parduosiu la
bai už prieinama kaina, už 
gus.

pini-

155 W. 59th St.
Tel. Englewood 2219.

PARSIDUODA kriaučių šapa, nau
jo ir seno darbo, gera vieta. Prie
žastį patirsite ant vietos. 4250 W. 
63 rd St.

PARDUOSIU arba mainysiu gerą 
grosernę už teisingą kainą. Mainy
siu ant bungalovv arba 2 flatų, ge
roj vietoj, su 6 kambariais. Savi
ninkas. 8349 So. Racine Avė., 
Triangle 9460.

DELIKATESSEN kampinis sto
ras. Turiu parduoti dėl senatvės; 
renda $30.00. Parduosiu pigiai.

6024 VVentvvorth Avenue

PARSIDUODA pigiai bučernė ir 
grosernė arba mainysiu ant loto. 
6 ruimai pragyventi, pigi renda.

828 W. 31 st Street

PARSIDUODA Malt and Hops ir 
groserne. Pardavimo priežastis— 
važiuoju i Lietuva, švarus ir pel
ningas biznis. 3234 W. lllth St.

PARDAVIMUI grosernč ir saldai
nių krautuve, skersai gatvę nuo mo
kyklos. Mainysiu i bungalovv. 1505 
S. 49th Court, Cicero.

Iš dideles priežasties parsiduoda 
grosernė.

4631 So. Paulina St.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katessen sankrova, parduosiu pigiai. 
Parduosiu tiktai už “cash”. 908 W. 
35th PI. Tel. Yards 3239.

PARDAVIMUI delikatessen Sto
ras, geras biznis, parduosiu pigiai 
—už $750.

HARDWARE Storas su 2 aukščio 
mūriniu namu, labai pigiai. Priežas
tis—liga. Klauskite

JOSEPH BRYKCZYNSKI 
5129 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosernė, parduo
siu pigiai arba mainysiu i automo
bilių, j maža narna arba i lota.

4612 So. Wells Street

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

GRAŽIAUSIA farma už pusę kai- 
73 akeriai žemės, visi jtaisy- 
ant upės kranto; cementinis 

kelias eina per farmų. Farma tin
kama dėl gasolino stoties. Parsi
duoda labai pigiai. Savininkas gali 
mainyti ant namo arba lotų; ran
dasi apie 200 myliij nuo Chicagos, 
Wisconsin valstijoj.

C. P. SUROMSKIS
3352 So. Halsted St.

Tel. Yards 6751

nos.
mai,

Fanns For Sale
Ūkiai Pardavimui

FARMA 160 akerių, gera žemė 
su visais budinkais. Ežeras vidury
je farmos, 2 mylios nuo miesto ir 
geležinkelio, pusė mylios nuo mo
kyklos, prie gero kelio. Kas mano 
važiuoti i farma meldžiu atsišauk
ti. Parduosiu pigiai arba mainysiu. 
Savininkas 6001 So. Carpenter St. 
Englevvood 2116.

FARMOS-UKĖS.
Vienam nelaimė, o kitam tai di

džiausia laimė; pamatyk šitas ukes 
80 akerių, dideli geri budinkai ir 
mašinos, 7 akerai sodnas, arti di
delio miesto, pusė mylios iki cemen
tinio kelio, 3 arkliai, 2 kiaulės, 14 
raguočių, $7,000. Priežastis—mirtis.

100 akerių ūkė, geri budinkai, ma
šinos ir arti didelio miesto, 30 ra
guočių, 5 arkliai, 12 kiaulių, taip viš
tos ir viskas $9,000. Priežastis— 
vyro mirtis.

55 akerių ūkė, geri budinkai, gy
vuliai, padargai, viskas kaip tik rei
kia $1,800. Visos ant išmokėjimo.

P. D. ANDREKUS 
Pentwater, Mich.

FARMA ant rendos 15 akerių 
prie 93čios Roberts Road, 2 mylios 
mylios nuo Argo, III. Gera vieta 
dėl Road Houses, 10 kambarių na
mas, o antras 5 kambarių, sodnas, 
vinmedžiai, prie cementinio kelio, 
renda pigi. Morkus, 7044 Archer 
Avė. Tel. Prospect 8017.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS
Parduosiu 40 akrų farmų, 8 kam

barių namas ir barnė, 2 arkliai ir 
dvi karvės, 8 akrai greipsų, 7 ak
rai black berries, 2 akrai strow- 
berries. Jaunas sodas, daugiau dir
bamos žemės ir miško. Netoli St. 
Joseph ir Benton Harbor; $8,000 
vertės, parduosiu už $3700. Priežas
tį pat irsi t ant vietos.

MIKE ABRAMAVIČIUS 
2141i W. 22 PI.

PARDAVIMUI 20 akrų farma 
Archer Avė. kelio, 2 mylios 
Lemont. Vincent Jonikas, Tel. 
mont 87—J—2.

ant
nuo
Le-

BARGENAS. 40 akerų farma par
duosiu pigiai su visais budinkais, 
geros žemės, arba mainysiu ant na
mo ar kokio biznio. Kas nori pa
matyti, ateinančia savaitę važiuoju 
pats Michigan valstijom Atsišauki
te prie savininko. 3140 So. Wallace 
St. Tel. Victory 4606.

Exchange—Majnai
NORIU mainyti savo 4 lotus į 

mažą dviflatį arba bungalovv, 2 lotai 
randasi ant 58 St. prie pat Harlem 
Avė., gatvės pilnai ištaisytos. Kiti 
2 lotai randasi ant 69 PI. tarp Cent
ral Park Avė. ir Lavvndale —visai 
arti prie Marųuette Park. Atsikreip
kite pas savininkų lotu: Mickevičius, 
3210 So. 
1266.

Halsted St., Tel. Victory

EXTRA, parduosiu arba mainy
siu grosernę ir bučemę, ant auto
mobilio ar lotų. Pigi renda, rui
mai dėl pragyvenimo, darome dide
li biznį, kas pirmesnis tas laimės.

W. H. KELPS AND CO.
2419 W. 69th St., 

Hemlock 8099

IŠSIMAINO 3 arba 4 lotai La 
Grange Parke, gražioj vietoj, vis
kas įtaisyta: gatves, šalygatviai ir 

Mainysiu ant bungalovv 
didesnio namo.

GUST
1G06 S. 49th Ct., Cicero 

Phone Cicero 4006

suros, 
ba

ar

MAINYSIU savo biznį, name
lį 2 ar 3 fialų, ant farmos, lo
to, biznio ar kitokios nuosavy
bes.

2031 W. 35th St. 
(Lafayette 0900

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI pigiai 2417-19 
W. 43ixi St., arti VVestern Avė. 
lotas 50x125 pūdų ir vieno ank
što namas su 3 storais.

4843 S. Justine St., lotas 25x 
215 p., 2 aukštų medinis namas, 
4 kambarių flatai, 2 karų gara
žus: Bus svarstomas kiekvienas 
rimtas pasiūlymas. Kreipkitės

PEiPLES NATIONAL BANK & 
TiRUlST CO. OE CHICAGO 
47th St. ir Ashland Avė.

Klauskite M r. Kohn, 
ar Mr. Nylin.

PARDAVIMUI 4 flatų medinis na
mas ant muro pudamento, 9 metų 
senumo ar daugiau, šviežiai malia- 
vojamas. Mainysiu ant ^toro arba 
fanuos. Pažiūrėkite, jei tiks, pa
šaukite mane. Namas randasi 4605 
So. Marshfield Avė. Savininkas l^a- 
fayette 7193.

PARDUOSIU 2 namu, vienas biz
niavus, labai pigiai, su mažu įmo- 
kėjimu arba priimsiu morgičių ar 
mainysiu ant fanuos ar ant bile 
ko. Rendos neša viršaus šimto do
lerių. šitie namai randasi ant 33rd 
St. prie lietuviškos bažnyčios. F. K., 
3416 Union Avė. Roulevard 1765.

PARSIDUODA 7 kambarių bun
galovv, kampinis lotas 50}<125, prie 
6557 So. Talman Avė. Nereikia 
cash, priimsiu mažų dalį kaipo pir
mų įmokėjimų morgičius, stakų ar
ba bonsus, šaukite Prospect 0386 
iki 9 vai. ryto ir Yards 6513 po 12 
vai. po piet.

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

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

2

Marąuette Parko 
Bargenai

Grosernę ir bučernę mainysiu ant 
flatų arba bungalovv.

6 flatų mūrinį namą mainysiu ant
mažesnio.

11 flatvj mūrinis namas, kampinis, 
naujas su garažu. Mainysiu ant bile 
ko, South arba North Side.

2 flatų, 2 po 6 kamb. mūrinis, 
octagon frontas, tile maudynės, 2 
karų mūrinis garažas; mainysimu bi
le kur.

’ Už pinigus naujas 2 flatų mūrinis
2 po 5 kambarius, šiltu vandeniu 
apšildomas, greitas bargenas, kaina 
$12,000.

T0WN OF LAKE
5 flatų medinis 4 kambarių kož- 

nas, 2 karų garažas, mainysiu ant 
bungalovv, cottage arba 2 flatų me
dinio arba inurinio.

C. A. BEACHAM 
2437 W. 69th Street

Tel. Hemlock 5363

— ■ o
PARDAVIMUI paties kontrakto- 

riaus namai, pradedami budavoti 
Brighton Parke ant 45th ir Califor
nia Avė., North West kampas ir 
antras nuo kampo. Dar turiu kelis 
namus pabudavotus, bizniavus ir 
privačius. Parduosiu arba mainysiu 
be agentų. Kfts turite senus namus 
ir norite mainyti, aš pabudavosiu 
tamstoms Jr priimsiu tamstų senus 
namus arba lotus.

ADAM PATIJUNAS, 
4029 Brighton Place 
Tel. Lafayette 7341 

------o-

PARDAVIMUI 50 karų garažas, 
biznio vietoj. So. Halsted St., klaus
kite savininko 3123 W. 54th PI.

Kampinis mūras, 2 štorai, 13 fla
tų, “steam heatb, biznio gatvė. Ren
da $7,000. Kaina $28,000.

4 kampiniai ir 16 lotų, 2 aukščio 
frame, išmokėtas pilnai. Mainysiu į 
2 flatu murini namų South.

JOSEPH BRYKCZYNSKI
5129 So. Ashland Avenue

Pelningi Pasiulijimai
4 b'LATŲ nuiro namas, aržuoTo 

trlmas, garu apšildomas ir kiti pa
rankamai. Randasi arti 59-tos gat
vės. Rendos neša $2520.00 į metįus. 
Kaina tik $21,000. Taipgi priimsime 
į mainus mažų namą arba lotus.

BIZNIO muro namas, didelis sto
ras ir 5 kamb. fialas užpakalyje. 
Vieta tinkanti įvairiems bizniams. 
Pigiai parduosime arba mainysime 
į 2 fl. namų.

8 FLATŲ naujas moderniškas na
mas, elektrikinės ledaunės, taild sie
nos maudynėse ir kitoki vėliausios 
mados įrengimai. Randasi arti Mar- 
ąuette Parko ir vienuolyno. Kon- 
traktorius priverstas skubiai par
duoti už teisingų pasiulijimų arba 
mainys į mažesnį namų arba lotus.

2 FLATŲ naujas muro namas, 
aržuolo trimas, ledaunės ir kiti mo
derniški įrengimai. Randasi arti 
lietuvių naujosios ligoninės ir Mar
ąuette Parko. Kaina greitam parda
vimui tik $10,800; įmokėt $3500.

2 FLATŲ muro namas, 5 ir 5 
kambariai, pirmas flatas apšildo- 

I mas, aržuolo trimas, viškos ir kiti 
parankamai. Randasi Brighton Par
ko apielinkėj. Kaina tik $12,500. 
Taipgi 'mainysime į mažesnį namų 
arba lotus.

5 AKERIAI geros žemės, nauja 
bungalovv ir medinis namukas iš- 
renduotas. Vieta tinkanti dėl vištų 
ūkės arba ‘Road house”. Randasi 
arti 95-tos ir Austin bulvaro. Kai
na tik $10,200; įmokėt $2500.

BIZNIAVAS kampinis lotas 72X 
125. Randasi ant Archer Avė. ir 54 
Court. Vieta labai tinkanti dėl 
“Gasolino Station”. Pigiai parduosi
me arba mainysime į mažų namų 
arba privatinį lotų.

Dėliai platesnių žinių apie šiuos 
ir kitus bargenus malonėkit kreip
tis kasdien arba nedėliomis į mu
sų įstaigų.

K. J. MACKE & CO.
(Mačiukas)

2436 W. 59th Street
(kampas Artesian Avė.) 

Tel, Prospect 3140 -.-.—■o

GERIAUSIS PIRKINIS ANT 
SOUTH S1DE. PATIRKITE 

5 kambarių mūrinis bungalovv 33x 
125 pėdos lotas, dideli kambariai, 
šiltu vandeniu apšildomi, 2 karų 
garažas. Gera transportacija, arti 
Marąuette Parko ir prie bažnyčių 
ir mokyklų. 7146 So. Maplewood 
Avė. Hemlock 4269. 

--0------

PIRKIT SAVO VASARNAMIO 
NUOSAVYBĘ DABAR

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

Mr. Shurman
MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadvvay 
Tel. Bittersvveet 6180

PARDUODU savo namą-reziden- 
----------------------------------------------  ciją 12kos ruimu — 6 žemai ir 6 

I>EL apsigyvenimo arba in- a.ul<štai. “ gyvenama išvien. ‘-------------------- tinkami įrengimai: “Steam
vestaviniui pirk ant North Sun Parlor”, užpakaliniai 
Shore — gražiausiame . Gara,Ž!,.s >!el 2;jų.* Didelis lotas ant kurio stovi
r:r FNT Mortgičius Imas $7000 nemokamasIrljrjiN UAiyo Aklvljol er meĮUS# Kaina $15,500, na-

Visi 
Heat”, 
porčiai 

mašinų, 
namas,

$15,500, na-
Pasiuloni didžiausių progą Chi-lmas randasi 135 E. 110 St. Roseland

. rr. . . . . j. arti Michigan Avė.cagoj. tiesiog ant dviejų di- ____ , __
dėlių kelių ir bulvaių, elektra, TAIPGI parduodu 2 lotus prie 58 
gas'as ir kiti visi įrengimai — St. ir Harlem Avė. Gatvė pilnai iš- 
50 pėdų lotai, liktai $2,000, He- P.!*,
rems sąlygoms. Rašykite arba pusė bloko nuo Central Park Avė, 

ir blokas ir pusė nuo Crawford Avę. •tekfoillloki'tc. Rasokite dėl mu- — randasi prie 69 PI. Parduosiu 
SU surašo farmų. nebrangiai. Reikale pirkimo namo
J n arba lotų kreipkitės pas savininkąJ. tl. SCHAEFER & Co Šiuo adresu: Julius Mickevičius, 3210 

” ’ ‘ ’ "* Tel. Victory 1266.803 Ridge Avė. 
\Vilmette, III. 
Telcphone 361

So. Halsted SI

Bukite Biznieriais

SAVININKAS parduoda 5 kam
barių murinę bungalow, ugniavietė, 
šėpos knygoms, elektrikinis rąstas, 
firankų lazdos, skrynai, storm lan
gai, uždaryti užpakaliniai porčiai, 
sanitas virtuvė, viškos su grindi-

Aš biriu bizniavo narna nnt 7tsflmis’ furnaso šiluma, anglių aruo- St 5 Ha ai oT kamSis štoras (,as- vaisiams pad§lis* Bar«enas 
h • 2 .!'X muriliH*1 a‘rtidaĖe

yra vienas iš geriausių namų ant gatvekarių ir R I. geležinke- 
71st St. Parduosiu arba mainysiu. h0 , ;

Antras - ---------------- —-—■—-
Dabar statomas namas, 3 flatai po PARSIDUODA bizniavas namas 

5 kambarius, didelis Storas ir 2 ma- vieno aukšto, storas ir 3 kambarių 
šinų muro garažas. Viskas bus flatas. Gasas, elektra, $3,000 įmo- 
įrengta sulig vėliausios mados. Ši- keti, likusius ant morgičiaus. Du- 
čia yra aukso mainos dėl biznie- beltavas garažas, 
riaus, nes šis namas randasi prie- 2443 W. 71st Street
šais Marąuette Parko kampo, kur----------------------------------------------
?n,’Xma.fi°nei^žuk“Zt PAZS 8.avininkas pardu0"a nama 
vra Dirnn H) pijriau ne*u per centus.L;,? Z' !.k nal 1 al Muro namas geltonų plytų, moder-kių. I ai du siu arba^ mainysiu. niškas 2-5 kamb. Pirmas karštu Trecias vandeniu apšildomas, Brighton Par-

Dabar statomi 2 muro namai po ke. Norėdamas pasinaudoti reta pro- 
4 flatus, 4-4-3-3 kambariai, 3 maši-k?» kreipkitės pas savininką sekma- 
nų muro garažas, įrengta sulig vė- Į uienl- Lafayette 9210. 
liausios mados, randasi gražioj vie- 
toj, prie Marąuette Parko. Parduo
siu arba mainysiu.

Ketvirtas
Turiu 5 kambarių mūrinį bunga

lovv po adresu 6311 W. Bradley PI., 
furnasit apšildomas, sleeping porch, 
2 mašinų medinis garažas. Parduo
siu tiktai už cash $7,800, įmokėti 
$700 arba daugiau, kifus $60 j mėnesį. Si vieta yra North Side.

$1500 ĮMOKĖTI
2 namai ir extra lotas

Turiu 2 
kambarius, 
Parduosiu 
vieta.

Penktas
flatų mūrinį namų po 6
2 mašinų muro garažas, 
arba mainysiu. Puiki

i aM1

2 FL. po 5 kamb., eonerete fun
damentas, elektra, vanos, beismen- 
tas. Antras namas 2 fl. po 4 kamb. 
ir platus lotas prie Šalies. Randasi 
geriausioj vietoj ant Fmerald Avė. 
Kaina tik $8,000.

S. L. Fabian & Co.
809 W. 35th St.

Boulevard 0611—0774

šeštas
5 kambarių mūriniai bungalovv 

dabar statomi, karštu vandeniu ap
šildomi, bus įrengta sulig vėliausios 
mados, arti Marąuette Parko, tiktai 
už cash $7,800, pinigais $1,500 ar
ba daugiau.

Septintas
lot r ant Maplevvood Avė., 
ir 71 st St. 30X125, tik-

Parduodu 
tarpe 70th 
tai $2,350.

Aštuntas
Lotas 30x125 arti Marąuette Par

ko ant Mozart St., tiktai $1,400.
Turiu daug bizniavų ir reziden- 

cijinių lotų aplinkui Marąuette Park 
ant kurių galiu pastatyti dėl tams
tų namų, kokį tiktai norėtumėt. 
Bile kokiame namų reikale matyki
te mane, aš parūpinsiu planus, pir
mus ir antrus morgičius už mažes
nį komišiną.

JOHN PAKEL
(PAKALNIS)

General Building Contractor 
and Realtor

2547 W. 71st Street
Hemlock 0367

Bargenas
2 FlJ^TŲ mūrinis namas po 6 

kamb., karštu vandeniu šildomas, 2 
karų garažas, stikliniai porčiai. Lo
tas 30 V125, Marąuette Manor. Kai
na $14,000

LOTAS ant Kedzic Avė. tarpe 
53—54 gat. Gera vieta dėl bile ko
kio biznio. Kaina $3500.

S. Paszkewicz 
6345 So. California Av.

Hemlock 4555

PARDAVIMUI kampinis namas 
su bizniu groserne, labai pigiai, tik 
$6,500. Galima pirkti ir rakandus.

3432 So. Morgan Street

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, 6 ir 6 kambarių, karštu van
deniu apšildomas ir 2 karų garažas. 
Savininkas 3227 So. Emerald avė.

MODERNIŠKAS 6 kambarių bun- 
galow ir garažas, litas 30><125, ak
tualu kaina 
pardavimui 
Washtenaw

yra $11,000, greitam 
, tik $8,900. 6415 So. 
Avė. ♦

GAUK NAUJĄ IDĖJĄ SAVO DO
LERIUI VERTEI PIRKDA

MAS NAMĄ.
Nauji moderniški bungalow, gali

ma nupirkti su $500 įmokėjimo $40, 
mokant i mėnesi arti naujos moky
klos, gatvekarių ir gelžkelio trans
portacijos, 5 kambarių, 37 pėdų lo
tas, saulėta ir tyras oras iš visų 
pusių, šiltu vandeniu apšildoma, mo
derniški “fixtures” ir elektros su
vedimas. Venecijos veidrodžiai, 
cedar drabužių klosetai, akmens in- 
suliacija, plieno konstrukcija, skiepas 
išpleisteriuotas, metaliniai oro strip- 
sai.

1061h ST. IR S. RAGINE AVĖ.
| RYTUS NUO BEVERLY

Kaina tik $7,575 arba mes jums 
pastatysim ant jūsų loto, galim tų 
padaryti su galinga spėka pirkimo ir 
didelia produkcija.

Dahlgreen & Nelson Builders 
6211 S. Damen Avė.. Prospect 2308 -o .......

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

B. M. EDWARDS, 
Oakland 5664

2 FLATŲ mūrinis, 538 N 
Kedzie Av., 6-6 kambariai, nau
jas furnas. Kaina $6500 su 
$1,000 jmokejimu. Hostetter & 
Co., 137 N. Kedzie Avė.

■ -o ■ ■ ■ ■—

Miesto• ir
Provincijos 
Pigus— 
Geri 
Teisingi 

- BARGENAI —
Musų Biznis:—
Kad tarpininkauti tarpe savo 
viengenčių, pardavime, mai
nyme, namų, lotų, farmų ir 
t. t.

EXTRA BARGENAI! 
Kas norit gerų biznių

Norint nadaryti pinigų, pirkit ši
tuos biznius:

(1) HARDWARE štoras; biznis 
vienas ar sykiu su namu; randasi 
Brighton Parke. Biznis labai geras 
ir pelningas. Namas naujas, šiltu 
vandeniu apšildomas. 6 kambariai, 
2 karų garadžius. Kaina labai pri
einama.

(2) BUČERNĖ ir grosernč su na
mu. 4 kambariai užpakalin ir 6 kam
bariai ant viršaus, 2 karų garad
žius, karštu vandeniu šildomas. Biz
nis labai geras. Norinčiam biznie
rium būti ir pinigų padaryti, pirk 
šitą vietą, busi dėkingas tam kas 
parduos.

(3) BUČERNĖ ir grosernė su na
mu. šiltu vandeniu apšildomas, 3 po 
5 kambarius ir 1 štoras, 1 karo 
ražas. Apielinkė dėl biznio labai 
ra. Biznis cash. Namas randasi 
kampo, tarp Ashland ir Robey 
nuo Garfield Blvd.

(4) BUČERNĖ ir grosernė
pardavimo arba mainymo ant nedi
delio namo ar loto, renda pigi. Ran
dasi Brighton Parke.

Šitie minėti bargenai parsiduoda 
ar maino ant mažesnių ar didesnių 
namų. Kas ką turit?

PAUL M. SMITH
REAL ESTATE, LOANS 

AND INSURANCE
4457 So. Talman Avė.
Phone Lafayette 0455 Chicago

4-4 FLATŲ medinis, akmens pa
matas. Pasirenduos už $80 i mė
nesi. Pečiais apšildomi. Prie 50th 
St., arti Halsted. Savininkas krau
stosi j pietus. Labai lengvios są
lygos.

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

NAUDOKIS namų savininkvste. 
Bungalows dabar žemoms kainoms, 
puikiausiai pabudavotos, gražiausios, 
5 kambarių, “octagon” bungalovvs, 
karštu vandeniu apšildoma, artistiš
ki stiklai, uždari porČiai, tiktai 
$5,475. Taipgi 2 flačiai. Pekara Con- 
struction Co., 5947 Milvvaukee Avė. 
Nevvcastle 3136.

ga- 
ge- 
ant 
St.
ant

PARDAVIMUI
ar mainymui 1002 W. 51st St. 
—storas ir 3 flatai $8500. 5040 
Carpenter St. 2 flatų mūrinis 
$9500. 900 W. 50th St. 2 auk
štų medinis. Atsišaukite 1002 
W. 51st St., .JOHN A. FUNK 
& CO.

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

BIZNIAVAS namas ant 71st St. 
netoli Western Avė. Storas, kamba
riai užpakaly ir viršuj 6 dideli kam
bariai. Tile maudynės, 2 karų 
rinis garadžius. Parduosiu už 
einamų kainų.

mu- 
pri-

Taipgi turiu visokių namų 
mainų, budavoju namus ant « • 1 * • 1 •

ant 
kon

traktų, apskaitiiavimą suteikiu dy
kai. Kam kontraktorius reikalingas 
kreipkitės

John G. Mežlaiškis 
2453 W. 71st Street 

Republic 4537

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

Atsišaukit:
2614 W. 69th Street

TIKRI BARGENAI SU 
DIDELIU PELNU

GREITAM pardavimui 1% akeris 
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-kampis 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 įmokėji- 
mu. Randasi Marąuette Manor, arti 
63-čios gatvės ir krautuvių.

S. P. KAZWELL & CO 
s. M

P. KAZLAUSKAS. S. P. Kazvvell
2839 W. 63rd St.
Republic 8899

2 FLATU namas parsiduoda, 2 
karų garažas. Galiu mainyti.

906 W. 19th Street

BIEDNO žmogaus namas čia Jef- 
fersono daržuose už $4,800. Parsi
duoda per savininkų 5 kambarių me
dinis namelis, 1 blokas iki Milvvau- 
kee Avė. ir 2 blokai iki mokyklos, 
lotas 50x125, 2 karų garažas, gera 
apielinkė; įmokėt $700. M. B. Cald- 
well, 5117 Milwaukee Avė. Palisade 
4750.

KAINA NUMAŽINTA IKI $4750
$250 jmokėti, likusius kaip rendų 

už 6 kambarių namų, furnasas, ce
mentuotas beismentųs, ąžuolo grin
dys, naujas plumbingas ir dekora
vimas. Taipgi 2 karų garažas. Ar
ti mokyklos. Savininkas ant vietos.

5057 S. Wells Street 
arba pašaukite 
Central 3564

PARSIDUODA namas ir restau
rantas, mūrinis namas, garažas 2 
mašinom, šiltu vandeniu šildomas. 
Priežastis pardavimo—išvažiuoju j 
Lietuva, labai gera vieta dėl biznio, 
esmi namuose nuo 6 iki 10 vakare. 
J. LINGIN, 1306 So. 48th Avė., Ci
cero, III., Tel. 2932W Cicero.

5 kambarių stucco bungalovv, 40 
pėdų lotas, garažas, šoninis įvažia
vimas, elektrikinis refrigeratorius, 
miegamieji porčiai, 7 šmotų valgo
mojo kambario setas, 3 šmotų sek
lyčios setas, ugniavietės, šėpos kny
goms. Didelis bargenas už cash. 
3221 W. 65th Place, Hemlock 6592.

PARSIDUODA pigiai mūrinis na
mas 5-5 kambariai. Priežastis mir
tis. Kreipkitės greitai, 2640 W. 43rd 
St., 1 fl.

TIKTAI $350 jmOkėt, likusius po 
$50.00 į mėnesį su nuošimčiais, kai
na $6,450, medinis bungalovv vėliau
sios mados įrengimai, arti 71mos ii 
Seely, arba mes galim jums pasta
tyti ant jusu loto.

JOSEPH JOUKEMA, 
Stevvart 6255

Ar gali pragyventi 
iš rendų?

žemiau telpa keletas bargenų, 
kurie neša tiek rendos, kad gali 
pragyventi nedirbdamas, tik keletą 
tūkstančių įnešus.

1. Bridgeporte, 11 flatų muro na
mas ir Storas: 10 flatų po 4 kam
barius ir vienas 6, karšto vandens 
šiluma; 4 karų muro garažas; na
mas kampinis; viskas gerame sto
vyje; rendos neša 17%; kaina $18,- 
000. įmokėti reikia $5,000. Namas 
išsimokės per 5 ir puse metu, arbu 
gali lengvai gyventi niekur nedirb
damas.

2. 93rd St. 4 blokai į rytus nuo 
Stoney Island Avė.' 3 flatų medinis 
namas: 6 ir 2 po' 5 kamb. didelė 
barnė ir šandės dėl anglių. Pridė
jus biskį pataisymų galima parduoti 
už $6,000, parsiduoda už $2,350, šis 
namas išsimokės į ketvertą metų.

3. So. Chicagoje, 2 flatai po 6 
kamb. medinis ant cemento stulpų, 
elektra, vanos; 2-jų karų garažas, 
tuščias lotas šalę, rendos neša $80, 
kaina $6,500. įmokėti reikia $2,500.

4. West Side, 6 flatų muro namas 
po 4 kamb., elektra, baltos sinkos, 
ir dviejų flatų medinis namas užpa
kaly po 3 kamb., visuomet apgyven
tas. Renda 13 nuošimčių; kaina 
$8,950.

5. Brighton Park.
jas muro namas, po 4 kamb. Van 
dens šiluma, ąžuolo trimingai, “in 
door beds” kuknios šėpa, platus lo^ 
tas, gera 
togus dėl 
mynai.
$500, kiti

6. Dar _
vasčių kitose vietose pardavimui ir 
mainams.

ED. W. BACKS CO.
BAKŠEVIČIUS,

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

Renda 13 nuošimčių; 
įnešti $2000 ar daugiau.

Beveik nau-

transportacija, labai pa
gyvenimo nedideliai šei- 

Kaina $9,500. įnešti 
kaip renda. 
turime daugybę gerų sa-

TIK PAMANYK, 2 cottage už 
$1,800 kiekviena, 3814 S. Wallace 
St. Šaukite greitai, Boulevard 9307.

Žinovai
Jaučiame save kompetenkiš- 
kais tame darbe, kaipo senai 
isidirbę patyrime, moksle ir 
pažinime vertingumo prapor- 
čių—sąvasčių, užtat

Nurodome
savo klientams—'lietuvėms, 
tikrus budus, kaip prieiti prie 
įsigijimo nekilnojamo turto 
— real estate, ir nuoširdžiai 

Patariame
atsišaukusiems pildydami jų 
norus—pageidavimus, su did
žiausia atsarga, parūpiname 
jums tuos rinktinius barge
nus, už kurius, mes žinome, 
jie mums yra visados dėkin
gi.

Kas nori 
Teisingo— 
Rinktinio 
Bargeno
Ar mažo ar didelio 
Tegul neužmiršta 
šios sąžiningos j- 
staigos.

Kviečiame skaityti 
Priemiestyj:

Žydintis sodnas. Lapuojan
ti medžiai. 4 kamb.—Bakū
žė niukso viduryj. 
Lotas 5Qxl25.
$1,000.00 cash reikia.

Archer Avė.
PERSKAITYK — APSVARSTYK 

SPRĘSK 
Lotas 40x400 ilgio. 
Namas 6 kamb. Vana, elek
tra, gasas; visi parankumai. 
BaižnyČila — *mokyk]a — 
štorai prie vietos.
2 karų garažas, dar dar- 
žynė.
Parsiduoda už $5,500.00. 
Cash reikia $1,000.00. 
Toji vieta verta daugiaus. 
Pelnas kviečia pirkėja.

Dvarponio Pilis: 
Žemė—10 lotų. 
Suaugę medžiai. 
Strytkariai prie namų. 
Visos parankumo 
prie vietos: štorai, 
los ir t. t. 
Budinkai—kambarių 
riais išdirbta. 
Tinkama dėl ruiminghausės. 
Parsiduoda stebėtinai pigiai, 
už $1,500.00 įnešimo. 
Kaina tik $7,500.00.

2 pilni lotai
Su visais improvementais 
(60x125), gražioj vietoj, ge
ra auganti kolionija. 
Išsimaino ant automobiliaus 
Kaina tik $1,500.00.

įstaigos 
mokyk-

kamba-

63rd St. ir Lawndale
6 kamb. namas, platus lo
tas, medukų pilna aplink. 
Graži apielinkė.
štorai — bankas — bažny
čia — mokyklos prie vietos. 
Cash tik $500.00.
Kaina tik $4,800.00.

Archer & Keeler
6 kamb. bungalovv.
Lotas 30x125.
Visi improvementai išmokė
ti. Lietuvių kolionija.
Kaina tik $7,500.00 (tik 7 
m. senumo). 
Mainys i 2 flatų

Bridg’eporte
Bučernė

Išsimaino į lotą 
toj, pridėH cash ___  _____

biznio vietą ir sa- 
patirsit ofise. 
♦ *

arba bizni.

lo. Apie 
vininką, 

♦

geroj vie- 
iirie reika-

Garažas
110 automobilių

Išsimaino ant namo i pie
tus. Ims nuo 10 iki 18 ap- 
artmentų bildingą, geroj 
vietoj. 
Garažas 
liausios 
įplaukų 
Duokit 
garažo bizni.

irengtas pagal vė- 
mados.
j mėn. apie $1,300.
žinoti, kas norėtų

Brighton Parke
2 fl. namas, su 2 garažais. 
Vanos, elektra.
Platus lotas.
Lietuvių kolionijoj.
Išsimaino ant bučernės, 
tų ar mažos farmos.

Pakvietimas:
Musų sąrašas su daugeliu 
rų bargenų, kaip tai namų, 
tų, farmų ir biznių jau yra 
tavas.

Ant pareikalavimo prisiusime.

BRIGHTON REALTY 
COMPANY

lo-

ge- 
lo-

ga-

3647 Archer Avenue
Plione Lafayette 4195
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No. 100

A. Mikas •

Viena Savaitė Lietuvoj
Prelato Olšauskio areštavimas. Vokiečių “Berliner Illustrierte 

—Kratos ir suėmimai “So- Nachtausgabe” rašo, kad suim- 
cialdemokrato” Redakci joj. — ta arti 100, bet einant valdžios 
Kauno rūpesčiai.— Klaipėdos paskelbimais tik 30. Sako, kad 
psichiatrinės ligoninės atida 
rymas.— Likvidavimas Klai 
pėdos “Ryto’* viešbučio. — 
šaltos Velykos. —Sniegas.

niai pėdos. paskelbimais tik 30.
j politinė policija buk gavusi ži
nių, jog 
agentas
Kaunan ir atgabenęs čia prieš-. 

1 valstybinio laikraštėlio, leidžia
mo Vilniaus plečkaitininkų —Į 

| “Pirmyn”.
va turėjęs būti išdalintas susi- 

. rinkusiems
j tams”, bet policijai esą pasisekė 
[susekti ir konfiskuoti tą laik
raštėli. Susirinkimo, o taip 
pat ir laikraštėlio tikslas esąs

i nuversti dabartinę valdžia. Tarp 
Olšauskas areštuojamas ir trau-1 suimtujų eina kvota... 
kiamas teismo atsakomybėn! j 
Nestebėtina, kad tas areštavi
mas visuomenėj sukėlė didelio 
susidomėjimo, jau vien dėl to, 
kad šis Įvykis ankštai susiri
šęs su jau pažįstama, pereitais 
metais Įvykusia Birštono ku
rorte, žmogžudyste. Birštone 
buvo pasmaugta viena lenkų 
mokytoja. Savo laiku apie tai 
buvo gana daug prirašyta vi
suose laikraščiuose 
žinių, ypač daug rašė pažanges
nioji spauda ir visų buvo mini
ma prel. Olšauskio pavardė.

Ėjo kalbos, kad tos žmog
žudystės kaltininkas esąs prel. 
Olšauskas. • (šiandie tuo jau ne
abejojama!) “Lietuvos žinios” 
net buvo pasiuntusios pas Ol
šauską savo korespondentą ir 
šis jam papasakojo, kad Birš
tone buvęs ir kalbėjęs su nužu-

Paskutini laiką po Lietuvą 
eina visokių kalbų: vienos jų 
tai dėl prelato Olšauskio areš
tavimo, kitos vėl dėl neseniai ■ 
įvykusios “Socialdemokrato” re
dakcijoj kratos.

šių metų, kovo m. 24 .d., teis
mo tardytojo nutarimu, prel. i

kasžin koks Plečkaičio 
atvykęs iš Vilniaus'

Tas laikraštėlis ne

jauniems socialis-

šiomis dienomis Kaune nė ne
bežinai žmogus ko suklausyti. 
Vienas apie tą šneka, kitas apie 
tą pati... Dalis gyventojų susi
rūpinus potvyniu. Mano 
griauti Slabados priemiesčio til-j 
tą, bet kol kas dar didelių pot- i pasišnekėsim, gal jau apie 
vynių neatsitiko... i lėtas dienas, o gal net ir

Finansų ministerija nutarėl pirmas pavasario gėleles!..
išrinkti iš apyvartos visus po-1 

sensacinių I pieninius pinigus iki dviejų Ii-' 
tų ir jų vietoj išleisti sidabro. 
Sumanymas svekintinas, nes 
popieriniai vien ir du ličiai, 
praktikoj pasirodė labai netvir
ti.

Be to, šiomis dienomis paskli
do žinia, kad valdžia dar pa
aukštino muitus toms užrube- 
žių prekėms, kurios gaminamos 
Lietuvoj. Jei kas norėtų parsi
siųsdinti iš užsienio, sakykim,

IPiK'iflc >m<) .* in.ntjc Photo' 
Dondon, Ark. Namų griuvėsiai, kurie pasiliko audrai praūžus.

Laimingos kloties jums, kurie 
net• nekenčiate balandžio mėnesy— 

šalčio. Neužilgo vėl 
sau- 
apie

Klaipėda.

ĮVAIRENYBĖS
NYKSTĄS MIESTAS

Netoli Konstantinopolio mies
to Balkanų pusiausaly yra mies
tas Adrianopolis. Dar ne taip 
senai Adrianopolis buvo vienas 
svarbiausių Turkijoje miestų. 
Jo gyventojų skaičius siekė 120

1 tvirtino ir kaimelio burtinin-1 net apalpo. Jo draugai irgi nu- 
kas, papasakojęs prietaringam sigando, , tačiau, kiek atsipei- 

j Tokariui dar ir tai, kad jo mirų- keję, atidarė duris. ] gryčią 
i šioji sužadėtinė, tą ^r tą vale a- Įėjo senučiukė pavargėlė. Ma
rą ąleis i jo namus, pabalados nydami, kad tai senučiukė ap
leis karius i buto langą ir ta-1 simėtusj mirusios Tckario sū
dą jis mirs.
Tokar tą vakarą pasikvietė Į matant pavargėlę 
svečius keturis savo draugus ir šmotelius sukapojo. 

Draugai pasi

Labai nusigandęs, žadėtinės dvasia, kaimiečiai Le
tą vakarą pasikvietė į matant pavargėlę kirviais i 

Pats To- 
kar, jiems tą baisų darbą be
dirbant — mirė. Jam iš bai
mės plyšo širdis.

i piašė jį gelbėti.
žadėjo.

Vėlai vakarą,
rui su draugais

*tr belaukiant mirusios sužadė
tinės baladojinpo j langą, gal a- gai areštuoti ir 
pie 11' vai. vakaro tikrai pasi-

besėdint 'foku
savo gryčioje

Keturi mirusio 'Pokario drau
gavo po tris 

mene įl ij į kalėį'jno. Teiiisma's 
girdo bildesys i langą, pasikar-j už tą žmogžudystę juos taip 
lojęs tris kart, kaip iir buvo-mažai nuteisė atsižvelgdamas 
pranašauta. Tokar iš baimės jų tamsumo ir nekultūringumo.

miai keisdavosi: jo dvasia su
trikdavo, ji dažnai tyliai verk-

I davo, o po to naktimis 
kindavo baisus sapnai.

Tasai žmogus, kuris 
būdavo taip linksmai 
kęs, šaltomis, pritemusiomis žie-' 
mos dienomis pasinerdavo nu
siminimam Jo nuotaikos pa
kaitos būdavo tokios stiprios, 
tartum audrų išsiveržimai. Jis' 
dažnai sukniubdavo ant kelių 
pi’ieš savo jaunąjį vaiką ir, ap- 
sippylęs karštomis ašaromis, 
meldėsi už jį. Didžiausias jo| 
troškimas buvo, kad šis vaikiu
kas niekuomet netaptų garsiu, 
kaip kad jis pats, žmogumi, Visų 
garsiųjų žmonių širdys visuo
met yra, užterštos dėl to, kad 
apie juos visur atvirai kalba, 
gatvėse į juos visi kreipia dė-, 
mesį, ir jie dažnai girdi pra-' 
eiviu pastabas apie save. Delio 4“"’.Juros bangos daužė krantą.

Viltis jo krutinėję tolydžio au
go. Tas ūžesys erdvėje skam-' 
beje jo ausyse tartum muzika. 
Taip tik pavasaris galėjo skelb-

ga-i 
javų, susikurti 
Nei visų žodžių, 
nei nusišypsoji-1

Tau nešalta? klausia mer- 
. —Jam niekuomet nešalta; 

ji kam Jo rar.kc.3 vLiškai šiltos, tiktai 
ledinis oras kvėpuojant aistriai 

’ rėžia gerklę. Bet jam niekuo-.
nusitei-' meIt nešalta-

i Jis pastebi, kad senas aukš
tas beržas, kuris augo šalia na
mų, kažkaip pakito: jo stiebas 
skilo, eižėjo. Tą padarė spei
gas,—pamanė jis krūptelėjusia 
širdimi.

Naktį oras ėmė kisti. Jaudin
damasis sėdėjo jis ant lovos 
ir nekantriai laukė šilimos, pa
vasario, nors gerai žinojo, kad 
žiema dar grįžta ir kad ji dar 
ilgai truks. Bet jame tartum 
budo kažkokia viltis.

Ir tikrai šaltis sumažėjo. 
Pagaliau, ėmė varvėti nuo sto
gų, ir visoj aplinkos gamtoj pa- 

Isigirdo triukšmas, ūžesys, tary-

jų žvilgsniu, eisena, poelgiai 
lieka netikri, dirbtiniai. Vaikas 

į taipjau neturi gyventi svetur. 
' Kaip sunku svetur gauti skly
pelį žemės, kuriame butų 
Įima pasisėti 
namų židinį! 
nei žvilgsnių, 
mų svetur nesuvoksi, čia kitoks' 
dangus, žvaigždės spindi kito
kios ir jų negalima bepažinti. 
Ir gėlės svetur dažnai kitokios;; 
ir jų kvaptis ir jų žiedai— ki-j 

tie.’ 
vė-1

yra
ap-

dytąja, žinąs dar, kad ji turė
jusi kokį konfliktą su savo per- 
dėtiniu, bet apie nužudymą su
žinojęs tik vėliau, nes jis nu
žudymo vakarą jau nebebuvęs 
Birštone, bet išvykęs į Kretin
gą. Tačiau tas pasiaiškinimas 
maža jam tegelbėjo. žmonės 
kalbėjo, kaip kalbėję, o laikraš
čiai net ėmė rašyti apie jį fel
jetonus ir dėti visokių karika
tūrų. “Sekmadienis” net taip 
toli nuėjo, viešai paskelbdamas, 
kad jei prel. Olšauskas laikąs 
jų platinamas žinias, kas dėl į- 
tarimo nužudžius mokytoją ne
teisingomis, jis galįs “Sekma
dienio” redaktorių apskųsti 
teisman. Tuo žinoma, suprovo
kavo kunigą ir šiam nieko ne- 
lx?liko, kaip tik paski'll’ti, kad 
jis “nesiskaitąs su bedjeviškais 
laikraščiais!” Vėliau pasklido 
kalbos, kad prel. Olšauskas jau 
seniai buvęs su nužudytąja ar
timuose santykiuose. (Apie tą 
parašysiu vėliau! A. M.)

žiūrint tą dalyką paviršuti
niai, nieko nepaprasto nematy
ti ir rodos nebūtų suprantama, 
kodėl po visą Lietuvą taip daug 
kalbama dėl tokio kriminalinio 
nusikaltimo, kokių juk beveik 
kasdien atsitinka. Bet pažvel
gus giliau, atrodo kitaip. Pre
latas Obeliskas buvo vienas žy
miausių Lietuvos dvasininkų, Į- 
steigėjas daugelio mokyklų ir 
gimnazijų, pirmas laike Lietu
vos kūrimosi, pirmas prie val
džios; žodžiu, labai ppopuliarus 
ir žymus asmuo. Jį< pažįsta 
ir amerikiečiai, kurie, ypač didž. 
karo metu, yra daug dolerių pa
siuntę jo vardu, šelpimui pabė
gėlių tremtinių. Įvykęs atsiti
kimas, žinoma, labai blogai at
siliepė Lietuvos katalikiškoj vi
suomenėj, nekalbant jau apie 
dvasiškiją. Be to, jis šiomis 
dienomis vyskupo atleistas nuo 
dvasiškio pareigų, tai reiškia, 
kaip ir “exkomunikuotas”, o jei 
jau taip pasielgė vyskupas, tai 
prelato “nekaltumas” labai 
“ant plauko !”...

Kitas kasdieninis įvykis su
kėlė visuomenėj taip pat nema
ža kalbų. Tai “Socialdemokra-! 
to” redakcijoj nesenai. įvykusi 
krata. Suimta laike susirinki
mo kelios dešimtys asmenų, jų 
tarpe ir redaktorius Inž. Kairys 
ir Bielinis (juodu jau paleisti).

porą batų, dėžutę degtukų, pa
pirosų, ar špilkų, turėtų mokėti 
dar extra muitą, kaipo pra
bangos dalykams. Tuo valdžia 
tikisi pakelti savo krašto pra
monę...

Tai vis rūpesčiai iš Kauno. 
Dabar žvilgterėkim į mieląją 
sešutę— Klaipėdą. Čia beveik 
nieko nauja. Nebent tas, kad 
prieš kelias dienas Direketori- 
jos buvo atidaryta naujai pas
tatytuose namuose (Bachman, 
apie 2—3 km. nuo miesto) psi
chiatrinė ligoninė. Iki šiol Lie
tuvoj tos rųšies ligoninių buvo 
tik viena Suvalkų Kalvarijoj 
(pirmiau Tauragėj) bet atsira
dus daugiau ligonių (!), Įsteig
ta antra—Klaipėdoj, klaįpėdie- 
čiarris, kurie iki šiol buvo tal
pinami rytprysių ligoninėse. 
Esant gerame upe galima pa
juokauti, kad dabar Lietuvoj 
geriausia dirva “iš proto eiti”, 
nes vietos “išėjusiems” be ka
lėjimų yra dar ir ligoninėse, 
žinoma, daug geriau ligoninėj, 
ne tai vien dėl riebesnio mais
to ir šiaip visokių kitų pato
gumų, bet ir dėl geresnio var
do! -Manau, kad skaitytojai 
supranta mane ir sutinka su 
tuo, kad: “Truth is stranger 
than fietion”!.

Tie, kurie buvo pereitais me
tais Lietuvoj—Klaipėdoj, ir vie
šėjo “Ryto” viešbuty, šiemet, 
jei atvažiuotų, jau neberastų jo. 
Akc. “Ryto” b-vė pardavė tuos 
namus vienam vietos pirkliui ir 
ten viešbučio jau nebebus. Bet 
užtai “Lietuvos viešbučio b-vė”

Kaune, peprėmė iš akcininkų 
kitą, didžiausią visame krašte 
viešbutį “Victoria” ir jau šio
mis dienomis jis pereina Į lie
tuvių, geriau sakant, žydų ran
kas. Ta pati b-vė turi Kaune 
“Lietuvos” viešbutį ir kitus.

Baigdamas dar noriu pri
durti, kad oras Lietuvoj šį pa
vasarį dar labai šaltas. Veik 
kas dieną sniegti, o neretai iš 
nakties randi viską po baltu pa
talu, kartais per visą pėdą sto
rio. Velykos praėjo šiaip taip. 
Mušėme margučius ir daužėme 
“ripką”, žinoma, po sniegą. To
kia pavasario seniai niekas ne- 
beppamena, ypač blogai ūkinin
kams, nes pašaro išteklius buvo 
menkas, o apie žalią žolelę kol 
kas dar nė svajoti negalima.

tūkstančių, jį puošė gausingos 
mahometonų maldyklos—meče
tės, daugybė turtoulių turkų 
rūmų ir turkų sultonų praban
gos rūmai. Taip pat garsi bu
vo Adrianapolio tvirtovė.

Šiuo metu Adrianopoly tepri- 
skaitoma apie 30 tūkstančių, gy
ventojų. Ir tas skaičius kas
dien mažėja, To priežastis taip 
vadinamoji laikos sutartis po 
didžiojo karo Luztmoje. Pagal 
ją, Adrianopolis atsidūrė kelių 
valstybių kaimynystėje, neturi 
tiesioginio susisekimo su svar
biausiu jo gaivintoju Konstan
tinopoliu ir 'kitais šalies cent
rais. Į Aidrianopolį važiuo
jant reikia pervažiuoti kelių 
valstybių teritorijas ir pakelti 
surištas su tuo muitinio, pasų, 

vizų ir kitu nemalonumu sun
kenybes. Sienų susmaugtas, 
gražus Adrianopolis trokšta.

Kartu su Adrianopolio gyven
tojais nyksta ir jo trobesiai. 
Namų savininkai griauna tro
besius ir parduoda juos į Grai
kiją. Tokiu budu išgriauta ir 
parduota per 8,000 Adriamopo- 
lio gražiausių namų. Visai ne
toli Adrianopolio, Graikijoje, 
smarkiai augia naujas miestas 
Alium, Karagaė, auga, taip sa
kant, Adrianopolio sąskaitom

Cukraus pasigaminti žmonės 
mokėjo jau prieš Kristaus lai
kus. Ilgą laiką cukrus buvo 
prabangos dalykas ir tik išpla
tinus ir išplėtus cukrinių aug
menų auginimą, bei ištobulinus 
jo gaminimo budus jis pasida
rė kasdieninio vartojimo da
lyku. Cukrus gaminamas iš 
cukrinių nendrių ir cukrinių 
runkelių. Pasaulinė cukraus 
gamyba per metus doleriais 
vertinant sudaro apie pusantro 
miliardo dolerių. Anglai dau
giau, kaip kitos tautos suvarto
ja cukraus. Iš cukraus varto
jimo sprendžiama ir apie tau
tos ar krašto gerbūvį.
Mirusios sužadėtinės “kerštas.”

Nesenai mažam vengrų vals
tybės kaimely Bekešaba buvo 
baisus ir labai žiaruus atsitiki
mas. To kaimelio ukiinnikas 
Vincentas Tokar, urnai susir
gęs, Įsitikino, kad jo liga -r 
tai mirusios jo sužadėtinės, ku
rią jis atmetė, kerštas. Tai pa-

Knut Hamsun

Saulės Sūnūs
- L. r ---------

Naktį prisnigo. Pūkuota bal
tuma apklojo, apsupo visą že
mės paviršių.

Jis nubudo linksmai nusitei
kęs: atsiminė vakar gavęs laiš
ką—gaivinančią, gelbėjančiu ži
nią. Jis jautėsi esąs pajaunė
jęs ir laimingas, ir ėmė pama
žu niuniuoti. Bet kažkaip jis 
priėjo prie lango, praskleidė už
uolaidas ir pamatė sniegą. Jo 
niūniavimas pritilo, beviltiško 
liūdesio jausmas sukilo jo kru
tinėję ir zio sukembę, palinkę 
pečiai kruptelSjo.

Drauge su žiemą^ prasidėjo’ 
baisus jam laikas, neišpasako- 
mos kančios, kurių niekas kitas 
negalėjo suprasti. Jau pats 
sniego reginys, rodos, primine 
jo sąmonei mirtį, pražūtį. Už
stojo ligi vakakrai su savo tam
sa ir žiauria beprasmiška tylu
ma. Jis negalėjo bedirbti savo 
dirbtuvėje, Tr jo siela pasiner
davo slopinančiame žiemos įmy
gyje. Kažkaip kartą jis išgy
veno metus mažame miestely, 
dideliame, šviesiame kambary, 
kurio langų apatinės šybos bu
vo nudažytos balta kreida. Tie 
balti dažai priminė jam ledą, ir 
jis nieku budu negalėjo nusi
kratyti tuo kankinimus!, kuris 
kildavo jame, pamačius tuos 
baltai nudažytus stiklus. Jis 
stengėsi palaužti, įveikti savo 
pasišlykštėjimą; jis išgyveno 
keletą mėnesių tame kambary 
ir nuolat įkalbinėjo pats sau, 
kad ir ledas kai ką žavi, kad 
tiek vasara, tiek žiema reiškia 
tą pačią amžiną idėją, bet tatai 
niekiek negelbėjo, nes jis vis 
tiek nepajėgė imtis savo darbo, 
ir nuolatinis šlykštumas kanki
no jį.

Po to jis gyveno Paryžiuje. 
Kai miestas švęsdavo savo džiu
gias iškilmes, jis klajodavo bul
varais ir gėrėdavosi linksmumu. 
Tai būdavo visuomet pats vi
duvasaris; vakarais pasidaryda
vo tvanku ir miestą užtvenkda
vo gėlių kvaptis, kuri kildavo iš 
parkų ir sodų. Gatvės būdavo 
užlietos elektros šviesa ir links
mi, krykštaują žmonės, tartum

vilnys, skubėdavo ir bėgdavo 
pro jį, klykaudami, garsiai dai
nuodami ir svaidydami į vienas 
kitą saldainiais. . Viskas būda
vo apimta begalinio džiaugs
mo. Jis išeidavo iš namų su 
tvirtu pasiryžimu įsimaišyti mi- 
nion ir džiaugtis kartu su ja. 
Bet už pusvalandžio jis jau 
samdydavosi vežėją ir grįždavo 
namo. Kodėl? Prieš jį vėl* iš
kildavo tolimi atsiminimai; 
elektros šviesoje prieš jo akis 
sukdavosi ir krisdavo, lyg di
delės sniegulės, begalė saldai
nių ir visas jo linksmumas 
dingdavo.

Ir tatai kartojosi metai po 
metų.

Kokia šalis buvo jo dvasios 
tėvynė? Gal būt, pietų saulės 
kraštas, Gango krantai, — ten, 
kur niekuomet nenuvysta lotoso 
žiedas ?

Naktį prisnigo.
Jis mąstė apie tai, kaip turi 

šalti miškuose paukštyčiai ir 
kęsti žibuoklių stiebeliai šaltoje 
žemėje. O kuo mis kiškiai?

Jis negali daugiau išeiti gat
vėn. Ilgus mėnesius jis neap
leis savo kambario ir jo ketu
riose /sienose nuolat vaikščios 
priekin ir atgal arba sėdės 
krėsle ir mąstys. Niekas nesu
prato, kaip jis kankinosi toje 
nelaisvėje. Jis buvo pakanka
mai jaunas, kad galėtų naudo
tis gyvenimu, jis turėjo užtek
tinai tam jėgų, bet štai dėl tuš
čio šalčio įgaidos, dėl atsitikti
nės oro pakaitos jis užsidary
davo savo kambary ir mąstyda
vo.

Visi jo sumanymai keitėsi 
nepaprastai -greitai. Ypač jis 
nemėgdavo rašyti laiškų. Ta
čiau dabar jis skubiai priėjo 
prie stalo ir ėmė rašyti begalę 
laiškų visiems, kokius tik paži
nojo, žmonėms, pagaliau, net ir 
nepažįstamiems. Ir kartu jį 
kankino toks liūdnas nujauti
mas, kad galas, visuotinė žūtis 
jau artinasi, ir kad tik tais, 
siunčiamais ir j pietus ir į šiau
rę, laiškais bepalaikys jis kurį 
laiką sąryšius su gyvenimu. Be
rašydamas kitus laiškus jis žy-

,tokie. Ir paukštyčiai na 
Minių procesijose kitokios 
liavos plesdena.

Jis pats gyvai jautė, kad 
išrautas iš savo gimtosios
linkos. Jis, gal būt, kitados, 

.nesenai praeity, gyveno tolimo
je svečioje šaly, ir jo sūnūs 
todėl turės visa savo gyvenimą 
gyventi ir mirti ant to paties 
žemės sklypelio, kurį jis dirbs.!

^*300 Celsijaus. j
Jis su išgąsčiu pastebi, kad 

šaltis stiprėja, kad laukuose gy-l 
vybė apmiršta. Pro jo langą1 
matyti miškas ir platus vieške
lis, kuriuo žmonės vyksta ir 
grįžta iš miesto. Nė vienas la
pas daugiau nebešnabždėjo, o

ti prisikėlimą savo auksiniu 
bugnu.

Kažkaip 
šnabždanti

i stiklus. Jis i 
; si. lai buvo lietus.
džiaugsmas pagavo jį. Jis grei
tai apsigerbė ir nusiskubino į 
savo dirbtuvę, kur užžiebė vi- 

1 sas lempas. Visas jo aistrus 
, k’amavimasis, visas jo aistrus 
geiditnas vasaros, šilumos da
bar sidiepsnojo pasitenkinimu. 
Visos jo nustelbtos jėgos vėl 

; pabudo, atsigavo, ir jis tą nak
tį su visu įkarščiu ėmėsi savo 
darbo. Šiltųjų kraštų vaizdai, 
garsai, rodosi, tarytum užplūdo 
jį, pavergė ir apgaubė. štai

■ prieš jo akis vaizduotėje iškilo 
| gražus, skaistus, nuostabus 
vaizdas: pasakiškas klonis, o 
vidury to klonio stovi žmogus 
—Dievas, išaugęs tartum gėlė 
rytmečio žaroje ir pasijutęs 
esąs vienas tose užburtose pla
tumose. Augmenija įvairiau
sia: visur palmės ir susipynę 
atogrąžų augmens dideliais rau-

naktį jis 
tekšėj imą

išgirdo 
Į lango 
klausė- 
Keistas

eglių spygliai pasistatė tary- donais jie tartum a|.
tum ylos, ir visus medžius ap
traukė šerkšnas. Mažute nelai- i

i Z.H 
minga sniegena dar turėjo tiek į ni 
jėgų plasnoti sparneliais. Ten, 
kur jį praskrisdavo, driekdavosi 
ore mažutis garo ruoželis. Gam
ta paliovė kvėpuoti. Ji visiškai 
be žado ir šalta. Nebeputė ve
jas,—viskas sustingo, apmirė, 
suledėjo.

Ir štai pasigirsta varpelio 
skambėjimas, vieškeliu prašvil
pia rogės, o jose važiuoja vyias 
ir moteris. Ties arkliu ir žmc 
nėmis visa laika kabo baltei 
rūkas, šitas vyras ir ši mote 
ris, tikriausiai, niekuomet ne. 
matė, kaip sirpsta vynuogės ir 
gal būt, jų per savo gyvenimą 
net nevalgė. Jų veiduose ne
matyti jokio nepasitenkinimo 
šalčiu. Jie važiuoja dėl savo 
menkų reikalų į 
kartėmis ragina 
aptingsta bėgti 
tusiame speige, 
žmogus ligi ašarų juoktųsi tais 
važiuojančiais žmonėmis. Bet jų 
akys rarrHfei ir be jokios nuo
stabos žiuri į tą šiurpią šalčio 
mįslę, apsupančią juos iš visų 
pusių, dėl to, kad jie patys— 
sniegį sūnus, išaugę pūgų sū
kuriuose.

Jis mato, kaip jo mažoji dūk I 
riukė žaidžia lauke priešais lan
gą. Ji nuo galvos ligi kojų ap- 
tūlota šaltais rūbais. ; 
gailiai sugrigžda po kojutėmis, 
kai ji traukia rogutes. Matyda
mas visa tai jis sudreba ir, lyg 
iš negalės, užmerkia akis. Ta 
keista pasišlykštėjimo kančia 
nurasoja jo veidą šaltais pra
kaito lašais.

Mergytė kviečia jį laukan. Ji 
pakelia savo nuo šalčio parau 
dusias skruostukais veidelį ii 
skundžiasi jam, kad rogučių 
virvaitė nutruko. Jis tuoj iš

miestą ir kar- 
arklĮ, kai tas 
tampė pasili
pi etų šalies

suoja. 0 toliau —bananai, ry
žiai, aukšti medžiai ir neaprie- 

; piamos vynuogių platumos.
Apačioj, klonyje, ganosi ban
dos, vaikščiojančios netoliese 
žmogaus, kuris klausosi, kaip 
jos ėda. Viršūnėje uolos tupi 
būrys čirškančių paukščių, ku
riu stangrios plunksnos ir aky
se dejęn žalsvos ugriikes. O toli 
toli, paveikslo dugne, neaiškiai 
matyti svyruojančios palmes. 
O viršuj, pačiame akiratyje, ky
la skaisti rytmečio saulė ir sa
vo spinduliais apšviečia nuo 
galvos ligi kojų klonyje stovin
tį žmogų.

Jie piešia paveikslą ligi auš
ros. Po to jis valandą nusnūs
ta* ir vėl griebiasi darbo. Nie
kas negali jo atitraukti nuo to 
darbo; kažkokia nepaprasta jė
ga traukia ir stiprina jį. Po 
penkių valandų darbo kitą lie
tingą dieną jis sukuria apma
tus paveikslai “Saulės sūnūs”.

Mažas pajuodakys, beveik ne
gražus žmogus be barzdos su 
ilgais, nekirptais juosvais plau
kais ir išbalusiu veidu. Jis sėdi 
tylėdamas ir ranka prisidengia 
burną. Jeigu į jį kreipiasi su 
klausimu,, jis nervingai krup- 

. telia ir, prieš atsakydamas, kiek 
laiko prisipyręs žiuri Į klausėją. 
Visą vakarą jis sėdi vienoj vie
toj ir jis atrodo toks užsidaręs,e UVJ ii Jio avivuu

sniegas nepatrauklus, jog niekam nė į
galvą neateina susidėti su juo. 
Tarytum jis tik atsitiktinai pa
teko Į šią žinomų žmonių drau-

Po kelių savaičių tas pats 
žmogus nutapo paveikslą. Ir 
nuo tos dienos jo vardas lieka 
žinomas.

eina, laukan, pririša virvutę ir siaučia baisios

Aš sumaniau šį pasakojimą 
apie vieną dailininką. Gal būt, 
jis gyvena čia, šiaurėje, kur

žiemos ir, gal
be kepurės, be šiltesnio apdaro 
stovi šaltyje,.

būt, jis nupaišė tokį paveikslą, 
kuris vadinasi “Saulės sūnūs.”
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70-to KONGRESO IMIGRACIJOS IR 
NATŪRALIZACIJOS ĮSTATYMAI

Paskutinėse 70-to Kongreso 
dienose matėme du aiškius nu
sistatymus, kurie ar tik ir ne
įsivyraus 71 Kongrese. Tie nu
sistatymai liečia imigraciją: pir
mas tolesnį suvaržymą imigra
cijos, — kvotinių ir nekvotinių Į ma dalis paskirta 
imigrantų; ir antras, įvesti to- kurie legališkai 
kias permainas, kurios leistų Valstijas nuolatiniam apsigyve- 
susivienijimą sveturgimusių šei- nimui, 
mynų. Kitais žodžiais, Kongre- jusiems vaikams 
sas klausė ir ateityje simpatiš- 21 metų amžiaus, 
kai atsilieps į visus prašymus kur kvotos buvo labai mažos, 
ateivių, dabar gyvenančių šioje beveik' visos kvotos buvo duo- 
šalyje, bet, iš kitos pusės, dar damos žmonoms jau čionais 

nepilnamečiams vai
kams ir tėvams. Broliai, sese
rys ir kitos giminės ir ateiviai, 
neturintieji giminių Suv. Vals
tijose, negavo progos atvykti. 
Naujas įstatymas palengvino 
nekurius atsitikimus. Bet sąra
šas giminių —žmonų, vaikų ir 
tėvų—vis gana didelis nekurtose 
šalyse—Graikijoj, Italijoj, Len
kijoj, Syrijoj ir Turkijoj. Kitų

etama piliečių tėvams ir moti
noms, piliečių vyrams jeigu ap
sivedė po gegužės 31 d. 1928 m. 
ir žemdirbiams tų šalių, kurių 
kvotos yra virš 300. Antra 
kvotos dalis ir nesuvartota pir- 

ateiviams, 
įleisti į Suv.

pa
m

per-

žmonoms ir neištekė- 
neturintiems 
Tokiu budu,

aštriau suvaržys imigraciją iš | esančių 
naujų vietų.

Įvairiausi imigracijos suma
nymai buvo pasiūlyti. Vienas 
sumanymas siūlė visai sulaikyti 
imigraciją per ateinančius de
šimt metų. Klausimas paskirti 
kvotas visoms pasaulio šalims, 
įskaitant ir tas, kurios pažymė
tos kaipo nekvotinės šalys, bu
vo rimtai svarstytas, bet senos 
tarptautiškos sutartys sulaikė 
jų priėmimą. Kanada ir pieti
niai kaimynai pasilieka nekvoti- 
nėmis šalimis, ir iš tenais atei
tyje daugiausia imigrantų at
vyks į Suv. Valstijas.

Priimta septyni imigracijos ir 
natūralizacijos biliai. Iš tų visų 
bilių ir rezoliucijų, pasiūlytų 
Kongresui, Kongresas svarstė| 
tik septynis ir kai kurie jų pa-1 
darys labai svarbias permainas.

kytos,kad žmonos, nepilname
čiai vaikai ir tėvai legališkai į- 
leisti ateivių neužilgo galės at
vykti.

Gegužės 29 d.'1928 m. Kon
gresas priėmė aktą, kuris 
didina algas imigracijos 
spektoriams.
Natūralizacijos įstatymo
mainos. Naujas deportavimo 

įstatymas
Sekanti trys biliai buvo pri

imti ir užgirti 70to Kongreso 
paskutinėse dienose.

Aktas iš kovo 2 d. 1929 m. 
aprūpina užregistravimą ir vė
liaus išdavimą atvažiavimo cer- 
tifikatų ateiviams, kurie atvy
ko į Suv. Valstijas prieš birže
lio 3 d. 1921 m., bet kurių at- 
vaižavimo nėr rekordų; drau
džia ateiviams tik laikinai ap
sigyvenusiems išsiimti pirmas 
popieras; pakelia natūralizacijos 
kainą nuo 5 iki 20 dolerių.

Du biliai tapo įstatymu kovo 
4 d. 1929 m. paskutinėse Kon
greso dienose.

Vienas (Sabath Aktas) lega
lizuoja kaikurias pirmas popie
ras, kurios buvo pripažintos ne-

šalių kvotos yra taip sutvar- legališkomis, kuomet jas išpil-

dant aplikantas padavė klaidin
gą valdovą. Su pataisytu aprū
pinimu piliety stės prašytojas 
atsižada ištikimumą savo gim
tinei šalei tik kuomet prašys 
pilnos pilietystės. Pirmos po- 
pieros tik pažymės, kad yra jo 
noras atsižadėti kitos šalies iš
tikimumą.

Ateiviai, kurie tarnavo Ame
rikos pulkuose laike pasaulinio 
karo, gali prašyti pilnų pilietys
tės popierą. Jiems nereikia iš
siimti pirmų popierų. Bet tą 
galima daryti tik per ateinan
čius dviejus metus. Yra labai 
daug ateivių-kareivių,kurie dar 
nesinaudojo šiuo palengvinimu.

Naujas deportacijos bulius, 
kovo 4 d. 1929 m. priimtas ir

pradės veikti gegužės 4 d. 1929 
m. Ateivis, kuris sykį išdepor- 
tuotas, nebus įleistas į Suv. 
Valstijas nepaisant ar deporta
vimas įvyko prieš arba po to į- 
statynjo įvedimo. Jeigu tokis 
ateivis įeis arba bandys įeiti 
vėl į Suv. Valstijas, tai bus pa
sodintas kalėjiman dviem me
tam arba turės užmokėti baus
mę iš $1,000, arba gali būti 
abiem bausmės nubaustas.

Jeigu išdeportuotas, ateivis 
dirba ant laivo, kuris vyksta į 
Suv. Valstijas, jis negali naudo
tis apsistojimo privilegijomis, 
kurios įstatymu teikiamos jū
reiviams.

Augštesnės bausmės aprūpin
tos ateiviams, kurie nelegališ-

kai įeina j Suv. Valstijas arba 
kurie įvažiuoja į Suv. Valstijas 
be peržiūrėjimo imigracijos sto
tyje ir t.t. Pirmiaus bausmė 
buvo deportaviAias. Dabar, kuo
met bus sugauti, bus kalėjime 
pasodinti metams, arba turės 
bausmę iš $1,000 užmokėti arba 
gali būti abiem bausmėm nu
bausti. [FLIS].
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ŠLIFUOTI AKINIAI

Imigracijos Įstatymo “Tautinės 
Kilmės” aprūpinimas

Kovo 31 d. 1928 m. rezoliu-Į 
cija tapo priimta atidedant iki 
liepos 1 dienos 1929 m. Imigra-i 
cijos Akto iš 1924 m. “Tauti
nės Kilmės” aprūpinimą. Ir pa
baigoje 70to Kongreso vėl dė-i 
ta pastangų atidėti tą garsų! 
aprūpinimą, bet Senatas neati- 
dėjo. Ir prezidentas turėjo iš
leisti proklamaciją, kuri įveda į 
tautinės kilmes kvotas.

Valstybės, Komercijos ir Dar
bo Sekretoriai turėjo spręsti1 
kvotas sulig tautinių kilmių. 
Matome, kad Didžiosios Britani
jos ir šiaurių Airijos kvota pa
didinta net 31,000 —iš tų šalių 
net 65,721 imigrantas galės at
važiuoti. Vokietijos kvota nu-j 
mušta nuo 25,957 iki 25,000. 
Aktas duoda Nepriklausomai 
Airijai pietinę kvotą iš 17,853;j 
Lenkijai 6,524; Italijai 5,802,j 
Švedijai 3,314; Olandijai 3,153;! 
Francijai 3,086; Rusijai 2,784;! 
Čekoslovakijai 2,874; Norvegi
jai 2,377; Šveicarijai 1,707; 
Austrijai 1,413; Danijai, 1,181; 
Vengrijai 869; Jugoslavijai 845;) 
Finlandijai 569; Lietuvai 386; 
Ispanijai 252; Estonijai 116, iri 
t.t.

Prezidentas pabrėžė, kad jis 
asmeniškai priešingas šiam įsta-į 
tymui. Tikėta, kad ką tik pra-

prašys įstatymo atšaukimą. Gali 
Kongresas vėl atidės Tautinės j 
Kilmes aprūpinimą.
Indijoną teises pereiti Kanados' 

rubežių pripažintos

Aktas, kuris buvo balandžio! 
2 d. 1928 m. priimtas, paliuosa-j 
vo Amerikos indijonus, gimu
sius Kanadoj, nuo imigracijos: 
Akto iš 1924 m. Jie liuosai ga-| 
lės keliauti per visą šiaurinės1 
Amerikos kontinentą, kurio jie, 
senovėje buvo savininkais.

Perkirtos šeimynos
Gegužes 29 d. 1928 svarbus 

Copeland-Jenkins biliun, kuris i 
lietė susivienijimą šeimynų 
Suv. Valstijose, tapo įstatymu. 
Po šituo aktu nekvotinis stovis 
pripažintas Amerikoj gimusiai 
moteriai, kuri pametė pilietystę 
ištekėdama už ateivio prieš rug
sėjo 22 d. 1922 m., jeigu ji j 
našlė arba persiskyrus nuo vy-j 
ro; ir Amerikos pilietės vyrui,! 
jeigu apsivedė prieš birželio 1 į 
d. 1928 m.; ir Amerikos pilie-! 
čio žmonai ir neištekėjusiems 
vaikams, kurie neturi 21 m. am
žiaus. Šitas aktas permainė į- 
statymo pirmenybės aprūpini
mus. Pirma kvotos dalis duo- \\

Pranešimas visiems Chi
cagos Lietuviams kurie 
turi Moon Automobilius

Didelis Reikalavimas
Užsidirbkit gerą 
algą. lengvas 
darbas. Mes pri
rengsime vietai į 
trumpa laiką. 
Praktiškos pa
mokos duodamos 
ant visokių ma
šinų.
Master Sewing Operating School 
JOS. F. KASNICKA, mokytojas 

190 N. State St., 10 augstas 
kampas Lake St.

Operatorių
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Nauji Išradimai
Kur tik dabar eini, visur girdi Rekordų muziką. 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

Perfeęt Satisfaction Guaranteed
Gerai pritaikinti Šlifuoti Akiniai apsaugos jūsų akis, prašalins akių 
nuovargį ir galvas skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas 
raides, siūti ir aiškiai toli ir arti matyti.

Mes turime naujus “Moon” automobilius 
“Windsor White Prince”.

Malonėsite atsilankyti į musų show ruimą 
ir pamatyti musų naujus “Moon” automobi
lius, gražiausius ant stryto. Mes duodame 
geriausią kainą už jūsų seną automobilių, 
negu kiti dyleriai Chitagoj.

V. Tamašauskas
Dr. G. Serner

Ofisas ir akinių dirbtuvė i
3265 So. Halsted St. Chicago, Illinois |

7241 Vincennes Avenue
Phoūe Stewart 0037

Buk išmintingas.-Pirk ir įsivesk apšildy
mą dabar.-Pradėk mokėt spalio mėnesį

Mes įvesime šilumą į jūsų na
mus tik biskį įmokėjus, o liku
sios sumos jums nereikės pradė
ti mokėti iki spalio mėnesio. Ne 
tiktai tai, bet jus galite sutau
panti tarp 20 ir 30% dabar — 
jeigu pasinaudosite iš šio pasiū
lymo.
Jeigu jus esate nusisprendę įsi
vesti karšto vandens ar garo
šilumą į savo namus ateinančiai žiemai, nepraleiskite šios progos. 
Pašaukite mus telefonu, ar patys ateikite į musų ofisą ir mes pasiųsime sa
vo inžinierių į jūsų namus. Jis paaiškins ir parodys jums kaip jus galite tu
rėti visus patogumus šalčiausiame žiemos laike, visai nesutrukdant kitų jū
sų reikalų.
Inžinieriaus suteiktos žinios nekainuos jums nė vieno cento. Jeigu jums ne- 
išrodys galimu įpirkti, jus nebusite verčiami tai daryti. Šis patarnavimas yra 
dykai. Jeigu jus norėsite patys įsivesti šilumą, tai mes paskolinsime jums vi
sus reikalingus atlikimui darbo įrankius, visai dykai ir taipjau dykai pa
darysime braižinį su nurodymais kaip suvedimo darbą atlikti.
Mes taipjau užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo reikmenų už žemas kai
nas ir ant šių dalykų mes taipjau galime sutaupinti jums nuo 20 iki 30%. 
Mes. turime pilną pasirinkimą tank šil dytuvų vandeniui šildyti, gaso šildytu

vų, paipų, fitingų ir visokių kitokių plumbingo ir 
apšildymo reikmenų. O musų biznio obalsis yra: 
Visos plumbingo ir apšildymo reikmenys, kurias 
jus čia perkate, jei nebūtų patenkinančios, bus 
apmainytos, arba bus sugrąžinti jums pinigai.

s
Musų vieta yra didelis ilgas naujas namas. Ji yra 
arti 22 gatvės,“ State gatvėj, su musų vardu ant 
namo.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Mes būname atdari kiekvieną vakarą iki 8 vai.
Nedėliomis iki 1 vai. po piet

M. LEVY & COMPANY
State and 22nd St. Pilone Calumet 0644-0645

Skyriaus sankrova 9300 Coiumercial Avenue, 
prie geležinkelio tilto. Tel. Saginaw 4847

....... « 1... atspausdinu
katalog« iki 9 vai. vakare.

ars?

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

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vedėjas

1G122F (Tėvuko Polka
(Kūjuos Polka (Singing by A. šaukevičius)

'1G121F (Palangos Polka
(Tarnaitės Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader; Singing by A. šaukevičius

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

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ
1G11GF (Kalakutų Barškalai—Polka z

(Nekaltybė Valcas
JONAS BUTĖNAS. Baritonas 

su Orkestrus Akompan.
16118F (Močiutę Širdelę

(Ispanė (La Spagnola)
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vedėjas
1G119F (Kalvarijos Polka

(Raudona Kepurė Mazurka
16114F (Pamylėjau Vakar

(Išsigėriau Arielkylės
ANTANAS’ VANAGAITIS 

su Piano Akomp. M. Juožavitas
16117F (Trys Jaunikiai

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

l(įl28F (Meilės Abejonės Valcas—Orchestra
(Nakties Tamsoj Valcas

ANTANAS VANAGAITIS
16127F (Alleluja—Ūsu Bomas

(Brygyta—Coniic Song
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Vedėjas
1G112F (Magdės Polka

(Medžiotojo Valcas
LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ

16113F (Puiki Porele—Polka
(Šešupės Bangos, Polka

Liaudies Dainos
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

, 12 colių $1.25
G1002F (Karvelėli

(Plaukia Sau laivelis
10 colių 75c.

1G034F (Aguonėlės
(Kur Bakūže Samanota

1G035F (Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka >
(Visur Tyla

MIKAS’ PETRAUSKAS, Tenoras
10 colių 75c.

E2392 (Sveiki Broliai Dainininkai
(Ko Liūdit Sveteliai

E3840 (Šia Naktelę Per Naktelę
(Ant kalno Karklai Siūbavo

JONAS BUTĖNAS, Baritonas
10 colių 75c.

E4273 (Padainuosiu Gražią Dainą
(Našlys

E4362 Kur Upelis Teka
(Viltis

E7025 (Noriu Miego
(Plauke Žąselė

1G009F (Oi Mergelę
(Stasys

16010F (Aš Mergytė
Nesigraudink Mergužėle \

16012F (Kur ^akužč Samanota
(Vilffiaus Kalneliai

1G016F Leiskit į Tėvynę
(Litai (Lietuvos pinigai) / i

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

Jos. F. Sudrik, i»c
3417-21 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705
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Lietuvos Miestai 
Miesteliai

Joniškis
(Šiaulių appskrities)

Rašo Akiras
[Tą iš eilės 4-tą spaudai pri

ruoštą miest. monografiją, (iš
spausdinta: Vyžuonos, Taujėnai 
ir Anykščiai) skiriu Joniškiečių 
Klubui Chicagoje, — autorius].

O matusely, 
Augintojėly, 
Pakol gyva szirdely.

Marti lidieja, 
Par ligius laukus, 
Sesuo liek baenitelen;
O matuszialy, 
Augintojėly, 
Lik paszios tiewiszkieles.

visos 
rusų,

1. Padavimai.
Kartą užsiminiau vienam jo- 

niškiečiui dėl to miesto vardo. 
Iš kur, sakau, tas vardas yra ki
lęs? Gavau tokį paaiškinimą:

Senai, labai senai buvo vysku
pas Jonas. Jis buvo atsilankęs j 
Šiaulius ir nugirdęs, kad toje 
vietoje, kur dabar yra Joniškio 
miestas dar tebėra lietuviai 
stabmeldžiai. Atsilankęs čia ra
do senovės lietuvių aukurą ir di
delį ąžuolyną. Vyskupas, žino
ma, apkrikštijęs juos ir pasta
tęs kalnelyje, ąžuolyne nedidelę 
medinę bažnytėlę. Gan greit prie 
bažnyčios atsiradusi karčiama ir 
už l/2 kilom, užaugęs miestelis, 
kurį vadinę vyskupo Jono var
du, — Joniškas; dar vėliau — 
Joniškis.

Senesni žmonės pasakoja, kad 
jie dar atsimeną, kaip kalnelyje 
netoli miesto kirtę šimtamečius 
ąžuolus ir jųjų tėvai pasakoję, 
kad čia esanti šventa vieta, ir 
buvusi ten pirmutinė bažnyčia.

šeštame kilometre nuo Joniš
kio į šiaurę yra miškas. Pasa
koja, kad ten seniau buvo trys 
kaimai ir laukai. Žmonės pra
sikaltę ponams ir juos išgabenę 
Sibiran. Kaimus tų neklaužadų, 
kurie nenorėjo ponams vergau
ti sudeginę ir jų žemes apsėję 

’ mišku. Vieno iš tų kaimų var
du ir dabar dar tebevadinamas 
Meželių miškas. Jame ištinka 
šulniavietės, jame auga darželių 
žolynai, kaip: palangių rožės, 
čebatėliai ir kit.

Joniškiečiai labai yra prisiri
šę, myli ir gerbia gegutę. Pava
sarį pirmą kartą užgirdę gegu
tę kukuojant, griebia už kiše
nės ir žiuri, ar jis turi tuo tar
pu pinigų. Jeigu turi — visus 
metus turės, jeigu ne — netu
rės. Seniau dar labiau tikėdavę 
gegutės balsui. Jos kukavimas, 
tiesiog pranašu buvęs. Mergi
nos, norėdamos sužinoti, kuriam 
krašte žadėtas vaikinas, klauso
si anksti rytą, kuriam šone dvy
liką kartų sukukuos gegutė, iš 
ten sulauks bernelio. Neveltui 
dar užsiliko ir dainų apie gege
lę.

“Tu seserity brangioy,
Tu gieguzajty rajboy, 
Brolun arklus ganidama, 
Szylkun siulus vvajstidama, 
Sakik, kad asz wira gadsu?” 

Arba vėl:
“Pakuko giegiela, 
Pasakik laksztula, 
žalo jaglele tupėdama, 
Auksą krieslali sediedama, 
Brolun arklius ganidama, 
Szilkun skariales mastidama, 
Auksą makrajs siūdama, 
Mana metus skajtidama, 
Kaip ilgai givvensiu?”
Štai ir labai graudi dainelė

Vėliau ta
1793 m. 

me
teli

1840 m. at-

2. Bažnyčia
Pirmoji Joniškio bažnyčia bū

va pastatyta ne toj vietoj, kur 
yra dabartinė,— kalnely, pusė 
kilometro nuo miesto, kur ir po 
šiai dienai tebestovi koplyčia.

Ta pirmoji bažnyčia buvo me
dinė. Ją pastatė žemaičių se
niūnas Valavičius 1526 m. prie 
Vilniaus Vyskupo Jono.

1606 m. Vyskupas Giedraitis 
ją pakonsekravęs.
bažnyčia sudegusi,
kalnely vėl buvo pastatyta 
dinė bažnytėlė. Ji ir dabar 
tebestovi, tiktai 
naujinta.

Pirmas klebonas buvo kun. 
Lackis. Jam priklausė\šie kai
mai : Mikolaiciunai, Knišaičiai, 
Josiunai ir Kukaičiai. Taip pat 
karčema, kuri stovėjusi prie 
bažnyčios.

Seniausia gimimo metrikų 
knyga yra 1599 metų; mirusių 
—1772 m.; jungtuvių (vestu
vių)—1776 m.
’ Dabartinė mūrinė bažnyčia 
stovi vidury miesto. Ji statyta 
1900 m. parapijonų lėšomis. Da
bartinis klebonas—kun. Korzo- 
nas. Parapijonų 1927 m. buvo 
9,525 žm.

Prieš keliolika metų Joniškio 
filijomis buvo Gasčiunai ir Ru
diškiai. Dabar tos filijos at
skilo ir tapo parapijomis.

Joniškio bažnyčioje yra vie
nam altoriui šv. Martiniono kau
lai ir paveikslas. Tai skaito
ma stebuklinga vieta. Pirma
dieniais čia yra giedama šv. 
giesmė, kur yra minimas šv. 
Martinionas, nes jis išgelbėjęs 
Joniškį nuo didelio gaisro.

Altorių yra 6: didysis ir 5 
šoniniai.

Varpai:
1) Didysai 

miero vardu,
sveria 884 kilogramus. Jame yra 
išlietas tųks parašas: “Za sta-

varpas šv. Kazi- 
nulietas 1791 m.,

7) Pašupiai, 7 kilom.,— šv. 
Jono dienoje.

8) Kalnelis (senoji bažnyčia), 
atlaidai šv. Jurgio dienoje.

9) Praeitais metais pradėta 
statyti Margiuniuose mūrinė 
koplyčia, šv. Izidoriaus artojaus 
vardu. Statoma Igno Jurevi
čiaus lėšomis.

3. Mokyklos

“Par tilta jojau, 
Nu žirgą pulau, 
Yr upelej gulėjau.
Asz ten gulėjau 
Trys nedideles,'
Nieks manės ne giedawa.
O yr atleki,.
Trys rajbas gegeles, 
Wydur tamsios nakteles.
Wiena kukawa, 
Kojų galelie, 
Antroy pri gahveles;
O szi treszioy

Kukawa pri szirdeles.
Marti pri kojų, 
Sesuo prie galvvos, 
Matusze prie szirdeles.
Marti ga jie jos,
Trys nedideles, 
Sesuo trejus metelius;

raniem Jasnie Wielmoznego 
1 liusei Xiędza Adama Jozeff Ros-

ci Byskupa Dioklenskiego offi- 
ciala generalnego y Kanionika 
Zmuidskiego Kanclera Orden 5 
Stanislawa Menczenika oraz. sa
lėj parafii Janiszkej ten dzwon 

j odany Roku 1791”.
2) šv. Jono vardu, sveria 680 

klgr., 1789 m.
3) 320 klgr., 1767.
4) 30 klgr., 1797 m.
Tuo laiku, kada kuone 

Lietuvos bažnyčių varpai
prasidėjus did. karui, buvo iš
gabenti Rusijon ir dauguma su
lieti į kanuoles, Joniškio baž
nyčios , varpai pasiliko vietoj 
neišgabenti.

Tačiau bažnyčia buvo du kar
tus apšaudyta. Pirmą kartą 
1915 m. balandžio mėn. 30 d. 
Sprogo prie bažnyčios sienos 5 
rusų altilerijos šoviniai. Rusai 
šaudė, bėgdami nuo vokiečių iš 
Šiaulių Mintaujos link.

Antrą kartą buvo apšaudyta 
1919 m. kovo 14 d. Lietuvos 
kariuomepės, vejant rusus rau
donarmiečius. Kliuvo 7 artile
rijos šoviniai. Visos skylės da
bar jau užtaisytos ir jų vietoje 
padėtos datos, kada buvo ap
šaudyta.

1922 m. įtaisyti nauji % ki
lometro nuo miesto kapai. Ka
pai užima 3,5 ha žemėę, apkasti 
l >/2 metro gilumo grioviu ir pa
grioviu supiltas iy2 metro au
kštumo pilimas. Kiekvienai 
miesto gatvei yra paskirtas tam 
tikras plotas, pravesti takai ir 
pasodinta medelių: 1,000 eg
laičių, 80 kaštanų, 340 berže
lių, 380 šermukšnių, 18 pira- 
mid. topolių, 400 alyvų mede
lių, 300 snaiguolių, 600 karkle
lių ir 80 uosių*.

Joniškio parapijoje yra šios 
koplyčios: x

1) Kurmaičiai, 14 kilometrų 
nuo Joniškio. Atlaidai esti šv. 
Motiejaus dienoje, vasario 21 d.

2) Jaunaikiai, 8 kilm., atlai
dai šv. Stanislovo,—sekmadienį 
po gegužės 8 dienos.

3) Ivoškiai, f# kilom.,— at
laidai šv. Jono Nepamuceno, 
pirmam šventadieny po gegužės 
mėnesio.

4) Milvydžiuose, 15 kilom.,— 
šv. Martiniono, — sekmadienį 
prieš šv. Joną, Krikštytoją.

5) Jakiškiai, 14 kilom.,—at
laidai šv. Ignasiaus dienoje.

6) Balkaičiai, 13 kilom.,—šv. 
Panos Marijos širdies,—pirma
dienį rugpiučio 25 dienos, 40 niškio m.
dienų atlaidų. čiagaus Petro, Klenoros pol.

m., 2 
Antra

m., 4

Joniškio valsčiaus mokyklų 
sąrašas:

Drasutaičių, Drasutaičių k., 2 
komplektų. Jarašiūnas ir Šiau
čiūnas mokytojai.

Daunarovos, Did. Daunaro- 
vos dv., 1 komp.,,Btasiulis mok.|

I Joniškio, . Joniškio 
kamp., Nesavaitė mok. 
vieta liuosa.

II Joniškio, Joniškio
komp., Dragūnas, Stankienė, 
Gajutytė ir Dagilytė mok.

III Joniškio, Joniškio m., 1 
komp., Smalsytė mok.

IV Joniškio (latvių), Joniškio 
m., 1 komp., Jurevičiūtė mok.

V Joniškio (žydų), Joniškio 
m., 2 komp., Karpaitė ir Altšų- 
eris mok.

Jakiškių, Jakiškių dv., 2 
komp., Kantonas ir Turšinskas 
mok.

Kalvių, Kalvių k., 2 komp., 
Grebliauskas ir Viliunas mok.

Linkaičių, I Linkaičių k., 1| 
kamp., Klandraitė mok.

Linkaičių, Linkaičių k., 
trūksta mokytojo.

Mielaičių, Mielaičių k. 
Aleksandravičiūtė mok.

Melnių, Melnių k., 1 k. 
čiulyte mok.

Pavirčiuvės, Mindaugių 
k., Zubrys mok.

Stoniunų, Stoniunų k., 
Kolyčiutė mok.

Maldenių, Tausėnų k., 
Gabalytė mok.

Satkunų, Satkunų dv., 1 
Gelažiutė mok. \

Šlalankių, šlalankių k., 1 
Daugmantaitė mok.

Trumpaičių, Trumpaičių k., 1 
k., Gigaitė mok.

Valiūnų, Valiūnų dv., 2 k., 
Žukas ir Servienė.

Joniškio Lietuvių vidur, mok., 
Joniškio m.

Joniškio Latvių vidur, mok., 
Joniškio m.

4. Malūnai

k.,

k.

Vai-

i k.

k

k

k

Joniškio valsčiaus malūnų są
rašas :

Adomaičio Antano įped., Jo-

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

dabar yra geriausis laikas.
Kokį automobilių jus manot pirkti? — Studebaker Com- 

mander yra geriausis automobilius, 8 cilinderių. Pernai Jis kai
navo $1855; 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 musų naujai pa
puoštą įstaigą ir išsirinkti sau tinkamą Studebaker automobilių. 
Mes vedame biznį Bridgeporte jau virš penkių metų. Pas mus 
atsilankę jus gausite geriausį patarnavimą. ,

Gailiuno Povilo, Radinkių k. 
Gumbulevičiutės Marės, Dru- 

sutaičių k.
Jonkaus Juozo, Džiugių k.
Jokūbaičio Felino, I Linkai

čių k.
Jankūno Klemo, Drasutaičių k 
Indrulio Leono, Ežeikių k.
Joniškio vai., savivaldybės, 

motorinis, Joniškio m.
Kratausko Rudolfo, Užupių k. 
Kvedaro Juozo, Draseikių k. 
Kiborto Juliaus, Verškulių k. 
Krumino Miko—likviduotas. 
Kasiulio Alekso, Ežeikių k. 
Karaliausko Stasio, Smalių k. 
Kilčiausko Jono, Melnių k. 
Leitlopieniės Onoso, Plikiškių

Vaitekūno Jono, vėjo, Trum
paičių k.

Vainausko Domo, Jakiškių k.

Škudzinsko Viktoro, motori
nis, Joniškio m.

(Bus daugiau)

BASEMENTAS
• SVEIKATOS DEPARTAMENTAS

9

..M r

reikalauja, kad jūsų basementas nebūtų 
pavojus gyvaščiai ir sveikatai.
Jus galite turėti moderninį cementuotą 
basementą ištaisytą už nepaprastai že
mą kainą ir

I k’
Mikolausko Kazio, Ivaškių k.
Martinskio Martyno, Vainei

kių k..
Naručio Kazio, Stoniunų k.
Pranio Juozo, žadrainių k.
Prielaidžio Augusto, Vainei

kių k.
Paugo Stasio, Sargunų k.
Joniškio vai. sav-bės, Joniškio 

m.
Kraukštytės Zigfridos, Ne- 

meikšių dv.
Skorkos įpėdinių, Mindaugių 

k.
Pociaus Adomo, Maldenių k.
Porilaitienės Prigytos, Nu- 

raičių k.
Preikšto Tado' motorinis, Jo

niškio m.
Ramanauskienės

Buivydžių k.
Butkaus Klemo,
Rudžio Marciaus, 

k.
Radvilo Jono, Medginų k.
Ripskio Stasio, garo, Buivy

džių k.
Skridulio Juozo, Joniškio m.
Stankaičio Adolio, Stoniunų 

k.
Stankaičio Alekso, Džingių k.
Vaitekūno Bernardo, Šlapakių 

k.
•Valiuko Juozo, Pociūnų k.
Pocevičiaus Adolio, Butniunų 

k.
Šiito Jono, motorinis, £arky- 

nes vienk.

Teodoros

Mielaičių k. 
Drasutaičių

Be Įmokėjimo arba
įmokėkite kiek mažiausia galite, o likusius išmokėsite JŪSŲ PA
ČIŲ SĄLYGOMIS, kurios ATITINKA JŪSŲ KIŠENIUI.
Nevilkinkit nė vienos dienos! Modernizuokit savo namą, padarykit 
jį patogesnį ir padidinkit savo smagumą.

Nieko jums nekainuos gauti nemokamą apskait- 
liavimą iš šios didelės užtikinios kompanijos.

Atdara visą dieną subatoj ir nedėlioj.

NORTHERN ILLINOIS CONSTRUCTION CO.
1553 Madison Street Monroe 0426

Pasiuskit kuponą šiandie
Tegul jūsų atstovas ateina
Vardas
Adresas

Laikas
-Tel. -

KARŠTO VANDENIO - GARO ŠILUMA
Plumbingo ir Apšildymo 

Reikmenys '

Apskaičiavimas Dykai

Leiskit musų inžinieriui apsilankyti pas jus
Pašaukite Englewood 3179

2 Metai Išmokėjimui

I. LAZAR & BRO
16 E. 63rd Street

Tarp State ir Wabash gat. \

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą
Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite

EUDEIKĮ

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

D. Kuraitis, savininkas t

Mes dtsiekėm savo gerą reputaciją teikdami kostumeriams 
žemas kainas ir geriausį patarnavimą. Mes esame vienatiniai 
lietuviai graboriai, kurie perkame grabus tiesiai iš išdirbystės 
dar neužbaigtus ir patys tuos grabus galutinai užbaigiame. Tuo 
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.

Męs 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. 1 y

4605-07
, DIDYSIS OFISAS:
South Hermitage Avenue
Tel

SKYRIUS
4447 So. Fairfield 

Avenue 
Lafayette 0727

Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS 

3201 Aubum 
Avenue 

Boulevard 3201

SKYRIUS
1410 S. 49th Ct 

Cicero
Tel. Cicero 3794
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KORESPONDENCIJOS
Wilkes Barre, Pa

SLA. 7-to Apskričio 
suvažiavimas

Balandžio 21 d. įvyko SLA. 
7-to Apskričio suvažiavimas 
Union Hali svetainėj. Apskričio 
pirmininkui neatvykus, susirin
kimą atidarė vice-pirmininkas 
J. Neinius 10:30 vai. ryto. Pir
moj vietoj jis paskyrė mandatų 
komisiją. Kol komisija sutvar
kė mandatus; tapo pakviesti kal
bėti šie delegatai—M. Bagins- 
kas ir M. Zaldokas. Abu kal
bėjo trumpai apie Susivieniji
mo reikalus.

Mandatų komisija pranešė, 
kad viso dalyvauja 66 delegatai 
nuo 21 kuopos. Toliau sekė pir
mininko rinkimas. M. Ragins- 
kas tapo išrinktas 52 balsais. 
Pirmininkas paskyrė Įnešimų ir 
rezoliucijų komisijas. Po to ėjo 
apkričio valdybos raportai. Vi
si raportai buvo- priimti kaip 
vienu balsu.

Iš valdybos raportų pasirodė, 
kad ne visos 7-to apskričio kuo
pos dalyvauja konkurse. Bet 
kurios dalyvauja, tai 4 turi labai 
gerą pasisekimą.

Apskričio išvažiavimui nu
samdyta Sans Šonui parkas. Iš
važiavimas ir išlaimėjimai bus 
liepos 18 d. Finansinis apskričio 
stovis 
$450.

Padaryta dešimčiai minučių 
pertrauka. Po pietinėj sesijoj 
buvo kalbama apie Įvykusias iš 
higienos srities paskaitas. Vieni 
įrodinėjo, kad maža nau
dos iš tokių paskaitų, nes na
riai nelanko jas, o išlaidos pa
sidaro didelės. Vietoj paskaitų 
ar nebūtų geriau parūpinti tuo 
klausimu knygutes ir išdalinti 
jas nariams. Kiti darodinėjo, 
kad paskaitos gali daugiau nau
dos atnešti, negu tokios knygu
tės. Po trumpų diskusijų rei
kalas tapo pavestas valdybos 
nuožiūrai.

Toliau svarstyta, kaip įsigy
ti parkui žemės. Pasirodė, kad 
tai yra neįmanoma. Klausimas 
padėta i šalį. Sekamas Apskri- 
čia suvažiavimas nutarta laiky
ti Wilkes Barre, Pa. Tuo su
važiavimas ir užsibaigė.

St- Žukauskas.

Palyginus dabartinį choro ve
dėją su buvusiais, reikia ^pasa
kyti, kad jis yra geriausias. J. 
Piatevski yra profesionalas mu
zikas ir choro vadovavimui tin
ka. Matant jį diriguojant, atro
do, kad jis iš dainininkų tiesiog 
traukte traukia balsus. Dailės 
Rateliui yra garbė turėti toki 
mokytoją. Trumpoj ateityj 
Dailės Ratelis turės tikrai gerą 
chorą.

P-ia N. Nestor' sudainavo 
tris rusiškas dainas. Išėjo ga
na gerai. P-ia P. Jąnkienė, 
nežinia kodėl, šį kartą pasiro
dė silpnikai. Dainavo lyg pri
laikydama balsą. T. Bagdonas 
dainavo vidutiniškai. Stygų 
kvartetas, susidedantis iš Mit- 
chell, Maruca, Butvins'ko ir 
Marasealca, gan vykusiai griežė. 
Gerai išėjo ir Piatevskio smuiko 
solo. J. Macnorius, baritonas, 
ši kartą gan prastai dainavo. 
Ypač jam nesisekė dainuoti sve
timoj kalboj. Labai blogai ta
rė žodžiu.

Bet kaip buvo, kaip nebuvo, 
ale Dailės Rateliui nuo koncer
to turės likti gražaus pelno.

—J. K as.

Indiana Harbor, Ind.

neblogas,—turi kasoj
Ir mano žodis Harboriečio 

žodžiui

yra biznierių žmonos, bet ne 
“aukštos klasės” laidės. Jų vy
rai dar nesenai buvo tokie pat 
darbininkai, kaip ir mes. Jei
gu šiandien jie įsigijo biznius, 
tai dėl to reikia tik pasidžiaug
ti, o ne kalbėti su pašaipa. Kiek 
man žinoma, dar visai nesenai ir 
Harboriečio žmona buvo tarpe 
tų ponučių ir priklausė jų kliu
bui. Jeigu dabar ji 'apleido 
kliubą,—tai ne mano reikalas.

Baigdamas, turiu pasakyti, 
jog tokie Harboriečio išsišoki
mai tik erzina žmones. Juo la
biau, kad jie yra daromi gry
nais asmeniškais sumetimais.

—Nedalyvavęs partej.
Ginčus baigiame. Daugiau 

šiuo klausimu raštų nebedėsime. 
Red.

Kenosha, Wis.
SLA. 338 kuopos, vakarienė

Detroit, Midi
Dzimdzių vakarasv

sako

Kenosha, Wis
Laidotuvės.—Dailės

koncertas
Ratelio

pasimirė
tapo pa-

Lai-
Nors

Priežodis gal teisingai 
jog kas nieko neveikia, to nie
kas. ir nepeikia. Tas pat yra 
ir su Harborięciu. Jis nemažai 
naudingų žinučių iš musų mies
to yra parašęs. Bet žinutė, ku
rioj aprašoma auksoriui partė, 
yra peiktina. *

Proportierius “Naujienų” No. 
84 parašė pastabą. Ji buvo visai 
vietoj, ir Harboriečiui reikėjo 
prisipažinti prie klaidos. Bet 
kur tau! “Naujienų” No. 94 jis 
ir vėl parašė “Mano žodis atsa
kymų korespondentams”. Ir ta
me savo žodyj dar daugiau ne
sąmonių pripasakojo apie par- 
tę. Jis rašo, kad auk šoriai buk 
prašę savo draugų surengti jam 
“siurpraiz partę”. O kas blo
giausia, kad partė butų ren
giama ant kito vardo, o dova
na tektų auksoriui.

Tai, švelniai kalbant, yra gry
nas melas. Harborietis kažin 
kodėl nepasakė kieno vardu ta 
partė buvo rengiama. O pasaky
ti jis negalėjo, nes čia visi ži
no, kad ta partė buvo rengia
ma ponams Šleiniams, auksinių 
daitkų krautuvės savininkams.

Harborietis netiesą sako, kad 
ponai Šleiniai 
jiems partę.
rengta be jų prašymo, nes jie 
to užsitarnavo. Ponai (Šleiniai 
čia gyvena ilgoką laiką.. Jie yra 
visų gerbiami. Su 
palaiko draugiškus 
Biznio reikaluose jie 
žiningą ir mandagų 
mą.

Nuo pat savo atvažiavimo p. 
Šleinis priklauso prie L.P.D. 
Kliubo. Per visą tą laiką jis dir
ba kliubo gerovei. Jau antri 
metai, kaip jis eina to kliubo 
vice-pirmininko pareigas. P-ia 
Šleinienė taip pat yra visų ger-. 
biama kaipo inteligentiška ir 
pavyzdiriga moteris. Ji priklau
so SLA. moterų kuopai Chica
goj, o Indiana Harbore p-niai 
K. Karvelienei padedant aukure 
iš jaunų moterų “Lietuvių Pa
silinksminimo Draugišką Kliu
bą”, kuris neblogai gyvuoja.

Tad už tuos aukščiau pami
nėtus nuopelnus ponams Šlei
niams ir buvo surengta partė. 
Ir tame 
matau, 
mano ir 
žmogus,
neturi geros akies ant p-nų 
Šleinių, tai ir sumanė juos laik
raštyj pašiepti. Taip pat jis 
bando pašiepti ir minimos pur
tės rengėjas, vadindamas jas 
“aukštos klasės” poniutėmis. 
Rengėjos yra man gerai pažįs
tamos. Jos yra padorios ir 
draugiškos moterys. Tiesa, jos

Balandžio 17 d. aplankė 
dzimdziai. Jų atsilankymą ne
bus galima greit užmiršti, nes 
jie surengė tikrai linksmą va
karą. žmonių buvo pilnutėlė 
svetainė. Daugeliui labai pati
ko naujas dzimdzių narys Aki- 
ras. Po koncerto dauguma žmo
nių susibūrė žemutinėn svetai
nėn, kur buvo parengta p. J. 
Olšauskui išleistuyių vakarienė. 
Linksminosi iki vėlybos nakties.
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šių metų “Naujienų” No. 71 
tilpo korespondencija iš Detroi
to, kur be ko kito buvo praneš
ta ir apie M. Kutkausko ir jo 
šeimos kelionę į Lietuvą ir į- 
spudžius. Korespondencijoj sa
koma, kad Kutkauskas pareiš
kęs tą nuomonę, jog Lietuvos 
žmonės neapkenčią dabartinės 
valdžios ir trumpoj ateityj tu
rėsianti Įvykti permaina. Tai 
neatatinka tikrenybei. Tokių da
lykų aš nesakiau.

—M. Kutkauskas,

mus

Jaunuoliams nepakanka vien 
tik priklausyti prie fraternalės 
organizacijos. Jie privalo per
siimti, ir tos orgąnizacijos fra- 
ternale dvasia.

Pas mus jau antri metai kaip 
gyvuoja SLA. 338 kuopa. Pir
mieji dveji metai yra, taip sa
kant, sunkiausi Tą faktą pri
pažįsta kiekviena sėkminga or
ganizacija. Kas sunkiu darbu 
atsiekiama, tai paprastai labiau 
įvertinama.

Gegužės 5 d. mes apvaikščio
sime savo dviejų metų gyvavi
mo sukaktuves. Turėsime šau
nią vakarienę. Mese kviečiame 
visus lietuvius, o ypač jauni
mą, toj vakarienėj dalyvauti. 
Mes norime, kad jaunimai pa
matytų, ką mes veikiame ir, jei 
musų veikimas jiems 
prisidėtų prie musų.

Musų svečiai sužinos apie 
musų planuojamos darbus, ir 
kodėl mes su pasididžiavimu 
skaitome save lietuviais. Mes 
pagerbsime taip pat savo tėvus 
ir seueisime su jais į artimes
nį kontaktą..

Mes duosime svečiams ne tik 
gerą vakarienę, bet ir stengsi
mės juos tinkamai palinksmin
ti. Tad Kenoshos lietuviai bū
tinai dalyvaukit Jaunuolių SLA. 
338 kuopos vakarienėj, kuri i- 
vyks gegužės 5 d. German- 
American svetainėj.

—Komitetas.

zikalis programas ir šokiai. Li
ko nemažai pelno.

Vietinė SLA. 100 kuopa už
baigimui savo šių metų sezono 
veikimo, ruošia beskių balių, ku
ris įvyks balandžio 28 d., 6 vai. 
vakare, Union Hali, 428 Wiscon- 
sin St. Kviečiami lietuviai 
vietiniai ir kenoshiečiai lx°i mil- 
waukečiai. Manome turėti links
mą vakarėlį, nes bus geri mu
zikantai. Moterys, merginos, 
kurios išgalite, prašomos yra 
nešti l>eskes, o vyrai jas įsi
gyti. Galima į balių’ ateiti. ir 
be beskių; turėsime valgių, gė
rimų pakankamai.

—M. Kasparaitis.

Philadelphia, Pa

patiks,

Rengia bankietą
Gegužės 15 d pas mus yra 

rengiamas bankietas pagerbi
mui P. K. Balučio, Lietuvos pa
siuntinio Amerikai. Bankietas 
įvyks Lietuvių Svetainėje.

Tas bankietas kartu bus ir 25 
metų nuo lietuvių spaudos at
gavimo paminėjimas. Kalbės p. 
Balutis ir kiti.

Bankieto rengime dalyvauja 
kelios draugijos.—K.

T"

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Daug žmonių
Racine, Wis

Einant prie užbaigos pavasa
rio veikimo, turiu pasigirti, kad 
Racino lietuviai gyvai veikia 
ruošdami įvairius parengimus. 
Nesenai buvo suruošta Turners 
Hali SLA. 10-to apskričio mu-

Laukia užbaigimo M. J. Kiro namo

prašė surengti
Partė buvo su-

« *
21 d. SLA. 212
Ratelis davė me-
Koncertas įvyko

Balandžio 16 d. čia 
Jonas Šidlauskas. Jis 
laidotas miesto kapinėse, 
dotuvės Įvyko bal. 20 d.
oras buvo prastas, bet žmonių 
susirinko gana daug palydėti 
nabašninką.

Jonas Šidlauskas Kenoshoj 
išgyveno apie šešerius metus. 
Jis priklausė SLA. 212 kuopai, 
ALP. Kliubui ir SLA. 212 kuo
pos Dailės Bateliui. Ypač daug 
veikė prie Dailės Ratelio, ir to
kiu budu įsigijo nemažai drau
gų-

Lai būna jam lengva šios ša
lies žemelė!

♦
Balandžio 

kuopos Dailės 
tinį koncertą,
šv. Petro parapijos svetainėj. 
Kaip paprastai, į Ratelio kon
certą publikos prisirinko gana 
daug, tiesiog pilnutė svetainė. 
Svietelio privažiavo ir iš aplin
kinių miestų, kaip tai: Milwau- 
kee, Racine ir Waukegano. Mat, 
pasitaikė gana gražus oras.

Apie 4 vai. po pietų šv. Pet
ro svetainėj pasikėlė uždanga. 
Pasirodė Dailės Ratelio didžiulis 
choras, susidedąs daugiausia iš 
čia gimusio jaunimo. Choras, 
J. Piatevskio vedamas, pirmoj 
vietoj sudainavo “Mes be Vil
niaus nenurimsime”. Išėjo ga
na gerai. Kitos dainos silp
niau sudainuota. Mat, choras 
turi nemažą būrį naujų narių, 
kurie dar nėšpėjo, taip sakant, 
susidainuoti.

visais jie 
santykius, 
teikia są- 
patarnavi-

aš jokio blogumo ne- 
Esu tikras, kad taip 
kiekvienas bešališkas 
Harborietis, matomai,

■

Nekurie namai yra visai baigiami
kiti jau yra ir parduoti

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.

Stipriausi tairai visame 
pasaulyje

Mes esame autorizuota aptarnavimo 
stotis ir galime duoti kuožemiausias 
kainas. Ateikite ir sužinokite musų kainas

UNION GARAGE
3100 South Emerald Avenue

Tel. Victory 1014

■■■■■■■■i

k

Patartina visiems tuojau pamatyti tuos namus, nes tie namai labai greit bus 
išparduoti.

Primename, kad tų namų kainos yra tokios, kokios buvo prieš karą. Tokių 
gerų namų ir tokiomis geromis kainomis jus niekur Chicagoj nerasite.

Patariame kiekvienam, kad nepraleistumėt šios puikios progos; atsilanky- 
kit ir apžiurėkit šiuos puikius namus Mes esame įsitikinę, kad jums šie namai 
patiks ir jus tuojau įsigysite sau vieną gražų ir modernišką namą.

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St

Tel. Yards 6894




