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100 žmonių žuvo Japonų
laivui paskendus

TOKIO, Japonija, bal. 23. — 
Užsigavęs j uolas ties Erino 
iškišuliu, pietiniame Hokkaido, 
ir skandžiai susižalojęs, tuojau 
paskendo japonų garlaivis To- 
yo Kimi Maru. Manoma, kad 
daugiau ne šimtas žmonių pri
gėrė.

Laivas laip greitai paskendo, 
kad suskubo tik vienų SOS [pa
galbos signalų, išsiųsti. Du 
garlaiviai, kurie, kelioms vjr 
landoms praslinkus, šį rytų pa
siekė katastrofos vietą, išgrie
bė iš vandens 97 asmenis, tuo

Į tarpu kai laive, kai jis vakar 
išplaukė iš Hokkaido, viso L\i-

■ vo 209 žmonės.
Pagalbon išvyko iš Omina- 

td dar keli laivai, bet maža 
jtėra vilties surasti daugiau iš- 
| likusių gyvų.

170 pasažieriai buvo žvejai, 
keliavę Į Makčatką krabų (vė
žių) gaudvti per vasara.

Nelaimė atsitiko per smar- 
kią audrų, kuri siautė pakra
ščiuose ties Hokkaido ir Haiko- 
date apielinkėj. (Atlantic and Pacific Photo)

Nusižudė, kad jo drau
gai gautų $500,000

LOS ANGELES, Cal., bal. 23. 
— Flintridgc, (’al., nusišovė 
automobilių kompanijos pirmi- i 
įlinkas Joseph W. \Valt. Iš 
palikto jo laiško matyt, kad jis 
nusižudė, idant $500,000 jo gy
vybės apdraudos kompanija ga-
Jėtų savo biznio reikalus patai
syti.

Senato komisija už

LIETUVOS ŽINIOS
Kaip žurnalistai siūlo 

minėti spaudos 
sukaktuves

KAUNAS. — žurnalistų są
jungos visuotinajame susirinki
me buvo išrinkta tam tikra
spaudos sukaktuvių komisija iš 
p. Bružo, Bičiūno, Dailidės, 
Obolcvičiaus, Oškinio, Rusecko 
ir Šalčiaus, kuri turi pateikti 
sąjungos valdybai savo suma-

Meksikos sukilėliai 3ui"l“X ^*asys
gauna ginklų, amu 
nicijos iš Vokiečių
EL PASO, Texas, bal. 23. — 

Meksikos sukilėliai Jaureze s.ir 
ko, kad ginklų ir amunicijos 
jie gauną iš Vokietijos.

Praneša, kad vakar vienas 
vokiečių laivas su ginklais ir 
karo medžiagomis sustojęs Pa
varose, Sanoros vakarų pajū
ry, ir savo krovinį tuojau pa
siuntęs vyriausiam sukilėlių va
dui, gen ICscobarui, kuris dabar 
esąs San Biaso apielinkėj.
Sukilėlių minos 20 federalų 

užmušti

KANSAS CITY, Mo., bal. 23.
Teismo sprendimu, Jackson- 

Walker Coal Mining kompani
ja sumokėjo $60,000 atlygini
mo angliakasiui Matt Spann’ui, 
14 metų amžiaus. Dirbant 
sėklose, nukritusios uolos 
triuškino Spann’ui kojas.

SU-

San Diego, Cal. Likučiai lėktuvų, kurie bal. 21 d. susidūrė netoli San Diego. Nelaimėj žuvo šeši 
žmonės — trys aviatoriai ir trys pasažieriai

Geneva taria užgini 
vartoti karui dujas 

ir bakterijas

Per 5 metus užsimušė!
150 laivyno lakūnų

Rumanijoje suseke
g e . g g niumiiA iizigkomunistų sąmokslą <«••«« >ujas

l< zt m i v i i o

35 sąmokslininkai suimti; Ki- 
šeneve Įvyko komunistų įiau- 
ŠIŲ

BUCU AREŠTAS,
bal. 23. — Polici’

Bumanija, 
licija praneša sū

GENEVA, Šveicarija, bal. 23. 
i>— Paruošiamoji nusiginklavi
mo komisija šiandie uždaryta
me pasėdy priėmė Belgijos pa
siūlymą užginti vartoti nuo- 

> ir bakterijas.
Komisija taipjau priėmė so- 

dolegacijos rezoliuciją, 
visos valstybės ragina- 

įanomai greičiau ratifi- 
Genevos 1920 metų pro- 

Tyb ’ptotokolu varto

WAS11INGTOINAS, bal.
— Oficialiu pranešimu, per 
starus penkerius metus J. 
laivyno aviacijos nelaimėse 
vo iš viso 159 aviatorių.

Policija puolė tėkšti 
,3 lies streikininku deZ<). i , <.

i monstraciją
ŽU-

Reparacijų ekspertų 
darbas be vaisiaus

šautuvų 
žeidė; 
pe 9

drūtgaliais daugelį su- 
29 darbininkai, jų tar- 
meterys, areštuoti

išlaikymą “national 
1 origin” kvotų

\VASHINGT()NAS, bal. 23.— 
Į Senato imigracijos komisija 
šiandie 4 balsais prieš 2 nutarė | 
atidėti neribotam laikui, svarsty-' 
mų bilių kuriais prdponuojama 
panaikinti imigracijos įstatymo 
vadinamą “tautinių kilmių” 
provizijų, nežiūrint, kad ■ pats 
prezidentas Hoover pareiškė 

!pageidavimą, kad ta naujų imi
gracijos kvotų provizija butų' 
panaikinta.

“Tautinių kilmių’’ kvotų prie
šininkai žada dar kovoti sena
te už tos įstatymo piovizijos 

I panaikinimą.

Vokiečiai atsisakė priimti san- 
tarvininkų nustatytas repara
cijų mokėjimo sąlygas

Gauti Čia pranešimai sako, j
kad vakai Pulpito peiėjoj by*!se]ęUS komunistų sąmokslų prieš 

knvsi tam sukilėliu ir lede-1 . . .. ,, •• ,
ratinės 
menės 
minos 
deralų

ki) kova tarp sukilėlių ir lede- * 
gen. Almazano karino-j 
avangardo. Sako, 
sprogimo dvidešimt 
buvę užmušti, o kiti 
paimti į nelaisvę.

300 Meksikos sukilėlių 
pasiduoti

YVASHINGTONAS, bal. 23. 
— Jungtinių Valstybių konsu
las Meksikos Mieste pranešė 
valstyl/ės departamentui, kad 
maištininkų partizanų Chihua- 
hua valstijoj vadai, N. Fernan- 
dez ir Kosalo Hernandez, pasi
siūlė pasiduoti federalinei 
riausybei kartu su savo 
partizanų. Jų pasiūlymas 
vęs priimtas.

dabartinę Rumunijos valdžią. 
r su tuo, Belkogcne buvo 

suimti trisdešimt penki komu
nistai.

Kišeneve vakar įvyko susi- 
, kirtimas tarp komunistų ir j 

siūlosi l licijos. Kautynės kilo per vie
no žymaus komunisto laidotu
vės.

,uu‘ Ryšy kadi
fe-1 
su-1

nymus, kaip reikėtų tinkamai 
paminėti šiemet sueinantį ’/j 
šimtmečio musų spaudos su
kaktuvių. Komisija savo susi
rinkime nutarė pasiūlyti savo 
valdybai šiuos dalykus: 1) kad 
visi dienraščiai išleistų sukakr 
tuvių dieną bendrą numerį, kaip 
tai jie kartą yra jau padarę 
1920 metais Želigovskio puoli
mo metu; 2) suruošti spaudos 
eiseną Kaune ir kitur; 3) pa
skelbti visą mėnesį “spaudos 
platinimo mėnesiu;’’ 4) išleisti 
musų spaudos ir jos darbuoto
jų almanachų; 5) paprašyti ra- 
dio stoties užleisti sukaktuvių 
dienų spaudai radio programų; 
6) suruošti bent įžymesniuosiuos 
musų centruose paskaitas apie 
spąuda ir prelegentais toms pa
skaitoms pasiūlyti kviesti žur
nalistus; 7) paruošti memo
randumą vvriausvbei cenzūros 
ir amnestijos klausimais.

Komisijos susirinkime taip 
pat pareikšta pageidavimo, kad 
spaudos sukaktuvių dipua butų 
perkelta iš gegužės 7 d. į ge
gužės 9 d., kuomet bus šeštinių 
Šventė.

B i 1 i u s panaikinti 
prohibicijos vyk

dymą Illinoise —
SFIRINGEIELD, 111., bal. 23., 

— įLegislaturos atstovų butas' 
šiandie 77 balsais prieš 65 pri
ėmė bilių panaikinti valstijos'

GĄSTONIA, N. C., bal. 23.
Vakar čia įvyko susikirtimas 
tarp streikuojančių tekstilės 
įmonių darbininkų ii- kelių de
šimčių deputy šerifų, pastaty
tų saugoti įmones, - vietoj iš
trauktos milicijos.

Susikirtimas įvyko, kai strei
kininkai bandė demonstruoti 
gatvėmis, nors miesto adminis
tracija neseniai išleido patvar
kymų, kuriuo visokios demon
stracijos, be vyriasuybės leidi
mo, buvo užgintos.

Deputy šerifai puolė demon
strantus švininėmis buožėmis ir 

Valstv- -šautuvų drūtgaliais ir dauge- 
i sumušė. Vienas

PARYŽIUS, bal.' 23. Re
paracijų ekspertų konferenci
ja negalėjo prieiti prie sutari-' 
mo su vokiečiais. Pastarieji at-i 
sisakė mokėti daugiau kaip j 
392,700,000 reparacijų kas me-1

Sovietų finansų ko-K luo ,a,'pu:Ui,i a,lianta‘~ v kalauja ne mažiau kaip $523,-

po misaras gavo ‘sakti’ '""i""0 , , ,ie- ° t- > Neoficialis Jungtinių ____
bių delegatas (hven D. Youngjli skaudžiai
yra pasiūlęs abiem šalim taiky- šerifas šautuvo drūtgaliu smo- 
tis $411,700,000 metinių rėpti- I galvų <lagi vietos laikraščio —. — T 4- A I -i I a •. I 1» rv 1 T • ■

racijų suma.
Nepavykus susitarti, konfe

rencija nutarė pateikti 
darbų raportų ir išsisk 
Ligi raportas bus sutaisytas, 
privatiniai pasitarimai vis dar 
bus tęsiami.

kuria
i mos
kuoti
tok olų.
jimas karui iiuodingų dujų ir 
bakterijų yra taip pat užgin
tas.

Nacionalinis darbo 
moterių kongresas į

šeinman, atsiųstas su svarbia 
misija Į Ameriką, tapo pra
šalintas iš visu valdžios vietų 

V A-

įstatymą probobicijai vykdyti.
Bilius dabar eina į senatą.

Jei senatas jį priims ir paskui
gubernatorius patvirtins, įstar 
tymas eis visuotinam žmonių 
balsavimui.

Lietuvoj atidaryta ant
ra psichiatrinė ligoninė

KAUNAS. Paupy (netoli 
Klaipėdos) įvyko iškilmingas 

! naujos psichiatrinės ligoninės 
atidarymas, kuriame dalyvavo 
gubernatorius Mėrkys, burmis- 

|lras Šulcas, gydytojų rūmų al- 
i stovai ir daug visuomenės vei
kėjų. Per atidarymą buvo pa
sakyta daug kalbų. Direktori
jos vardu kalbėjo p. Beizgys. 
Klaipėdos krašto gubernatorius

5 užmušti, 15 sužaloti 
buso ir traukinio 

kolizijoje
BUENOS AIBES, Argentina, 

bal. 23. — Flores priemiesty su
sidūrė autobusas su elektriniu 
traukiniu. Katastrofoj penki 
asmens buvo užmušti, o pen
kiolika kitų pavojingai suža’o- 
ti. Traukinio užgautas busas 
buvo nublokštas 
mastų.

reporteriui, Legette Blythe, ku
ris buvo atvykęs į streiko zoną, 

jį apsvaigino.
Dvidešimt devyni demons

trantai, jų tarpe devynios mo
terys, buvo areštuoti.
įsakė padaryti deputy šerifų 

smurto tardymą
Valstijos prokuroras Carpen- 

ter įsakė padaryti šilo deputy 
užpuolimo tardymą.

Valstijos gubernatorius Max 
Gardner, sugrįžęs iš New Yor- 
ko ir gavęs raportą apie andai 
padarytą vandališką užpuolimų 
unijos centro įstaigos ir sunai
kinimą streikininkų šalpos san
krovos, tuojau įsakė valstijos 
prokurorui daryti visų pastan
gų piktadariams susekti ir tin
kamai nubausti.

MASKVA, bal. 23. Sovie
tų finansų komisaras A. L. šein
man, kuris dalba r yra Jungtinė
se Valstvbese su tam tikra so
vietų valdžios misija, staiga 

T ra d e savo v^etų sovietų valdžioj ne
teko. \

savo:11

WASHINGTONAS, bal. 23.
— Gegužės mėnesio 6—11 die
nomis VVashingtone bus laiko
mas National VVomen’s '------
Union lygos suvažiavimas. Be 
kita, suvažiavimo tikslas bus 
nustatyti planą kampanijos dėl svarbius postus: jis buvo sovie- 

Už TUZINĄ VIŠČIUKŲ 25 Mfr iškovojimo moterims darbiniu- tų valdžios banko direktorius, 
TAI KALĖJIMO kėms didesnės algos ir

 niškesnių gyvenimo sąlygų.

vy- 
3C0

dei n manas laikė užėmęs tris Pakraščių sargyba 
apšaudė laivą

penkiasdešinit

p. Merkys pasakė kalba.
Nauja ligoninė įrengta dide

liuos 4 aukštų mūriniuos na-
muos su visais patogumais. Li- 

, goninėj galės gydytis 75 ligo
niai.

OAKiIAND, Cal., bal. 23. — 
Del to, kad ji pavogė iš kaimy
no tuziną viščiukų, Mrs. Eliza- 
beth Sniitli, 64 metų moteriš
kė, tapo teismo nubausta kalė
jimu nuo vienų iki dvidešimt 
penkių metų.

Farmerys kasė dinami
tu duobę, rado aukso

NEW YOBKAS, bal. 23. — 
Šokus iš 11-to Hotel Margaret 
aukšto, užsimušė Mrs. Matilda 
Lovvenstein, turtingo brokerio 
žmona.

XORRS:
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didumoj debesį uola; nedide
lė temperatūros atmaina; len
gvi ir vidutiniai pietų rytų vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 42° ir 57° F.

šiandie saulė teka 4:57, lei
džiasi 6:10. Mėnuo teka 7:17 
vakaro.

iMATHESON, Antano, Kana
da, bal. 23. — Farmerys W. 
Rhodes, kastuvo vietoj varto
damas savo farmoj dinamitą 
stulpui duobę išrausti, staigu 
patapo $60,(MM) turtingesnis.

zmo- j finansų vicekomisaras ir darbi
ninkų apsaugos tarybos narys. 
Dabar jis tapo iš visų tų vietų 
išmestas. Del ko — žinių kol 
kas nėra. iSbvietų laikraščiai, 
pranešdami apie šeinmano pa
šalinimų iš jo laikytų postų, 
jokių paaiškinimų neduoda.

Manoma, kad jis savo vietų 
neteko ar dėl to, kad jo misija 

-į Jungtines Valstybes visai ne
pavyko, arba dėl to, kad vai-

Ieškojo svaigiųjų gėrimų; 
savininkai žada skųstis 
shingtonui

laivo
Wa-

bal.

|/ULCipV (pVV,VVV IU1 L111^00 H1O« j I •/ ’ ------ '   -------

Sprogimo išraustoje žemėj pa-|džia nesutiko su jo finansine
sirodė aukso, ir bematant at
sirado pirkėjų, kuriems Rhodes 
savo nuosavybę pardavė už 
$60,000.

Didelis tvanas Rygoj
Priemiesčiai užlieti; 30,000 

mų liko be pastogės
šei-

•BYCiA, bal. 23. — Ledams 
užkimšus Dauguvos žiotis, 
smarkiai patvinusi upė išėjo iš 
krantų ir užliejo Rygos prie
miesčius. Vanduo vis kyla. Bi
joma, kad neužtvintų visas Ry
gos miestas. Jau dabar apie 30 
tūkstančių šeimų, tvano išgui
tų iš namų, liko be pastogės. 
Pramonė paralizuota. Potvynis 
daro milžiniškų nuostolių.

Vengrų rašytojas nusižudė
BUDAPEŠTAS. — Šokęs į 

Dunojų paisiskandino .žinomas 
vengiu apysakininkas Ladis- 
laus Cholnoky. Nusižudė dol 
neturto.

Valsčių kasos Lietuvoj
Dabar jau yra 25 veikiančios 

laupcmosios kasos, ir manoma, 
kad šiais metais įsisteigs dau
giau.

poliHVkh |ir reWAivimu, kad 
butų išleista popierinių pinigų 
dar 250 milionų rublių sumai.

[Vakar buvo pranešta, kad 
vietoj Šeinmano sovietų val
džios banko galva tapęs paskir
tas Piatakov.]

Trockis kaltina Angli 
ją dėl neįsileidimo jo 

j Vokietiją

BERLYNAS, bal. 23. — Laik- 
raštis Achtuhrblatt įdėjo inter
viu su Troc.kiu, kuriame pasta
rasis pareiškia nuomonę, jo- 
gei Vokietijos vyriausybė atsi
sakius įsileisti jį į savo kraštų 
dėl to, kad jai nepataręs įsi
leisti Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Chamberlain.

NEW HAVEN, Conn
23. — Pakraščių sargybos lai
vas Seneea apšaudė T. A. D. 
Jc-nes Coal kompanijos anglies 
gabenamąjį laivą ir mažne nu
kovė vairininką Robertų Clar- 
ką. Apšaudymas įvyko juroj, 
apie 100 mylių į pietų rytus 
nuo Montauko.

Kai apšaudomas anglies lai
vas sustojo, pakraščių sargy- 
bininkai padarė kratų, ieškoda
mi svaigalų, bet nieko nerado.

Laivo kapitonas Hea t i n g, 
pranešdamas apie tų įvykį kom
panijai,’ sako, kad sargybini li
kai, darydami kratą, elgęsį taip 
žiauriai, kad tokiu elgesiu da
rę gėdų Jungtinių Valstybių 
laivynui.

Jonės Coal kampanija žada 
dėl to paduoti formalj skundą 
iždo departamentui, o jei rei
kėsią, tai ir pačiam preziden
tui Hooveriuj.

OCAILA, Fla., bal. 23. — Jos 
SiUtomc'biliui apvirtus, užsimu
šė Mrs. Murphy, Ohio kongres- 
mano žmona.

Kruvinos lenkų ir žydų 
studentų muštynės

35 studentai sužeisti, lenkams 
puolus žydus Lvove

VARŠUVA, bal. 23. Vakar 
Lvove įvyko muštynės tarp len
kų ir žydų studentų. 35 stu
dentai buvo skaudžiai sužaloti.

Muštynes pradėjo lenkų stu
dentai, kurių bandos, apsigink- 
lavusois rapieriais ir revolve
riais, .puolė susirinkusius vie
name restorane žydų studen
tus. Restorane viskas buvo su
daužyta.

Dominge rado deimantų
SAN DOMINGO, bal. 23. — 

Domingo, respublikos Mente 
Cristi srity geologas Dr. Leng- 
weiler rado deimantų kasyklas.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Nutarta duoti veltui 
vietą Šernui pa

laidoti

Sekmadienį, balandžio 21 die
nų, Maldos svetainėje, 3142 S. 
Halsted St., įvyko Lietuvių Tau
tiškų kapinių lotų savininkų ir 
draugijų atstovų susirinkimas.

Vienas svarbiausių klausimų,, 
kurį matė reikalo valdy
ba specialiai paminėti prane
šimuose apie šį susirinkimą, Į 
buvo klausimas — Ar duoti j 
veltui prašomus lotus dėdės j 
Šerno kunui palaidoti? Susi
rinkimas 37 balsais prieš 5 nu
tarė duoti tam tikslui vietą 
veltui. Gerais Itaijimas. Del 
jo susirinkimą galima pasvei
kinti.

Mitingą atidarė pirmininkas 
Liubinas 1:30 valandą po pie
tų. Perskaityta dienos tvarka. 
Susirinkimas nutarė pakeisti 
vieną dienos tvarkos punktą 
taip, kad butų pirmiau renkami 
darbininkai busimam piknikui.

Kazimieras Stuparas išrink
tas susirinkimui vesti.

Išdavė raportą kapinių pir
mininkas Liubinas. Nieko ypa-i 
tingo jo raporte nepasirodė: 
raporto esmė buvo ta, kad vai-i 
dyba ir trsutisai dirba pavestą ( 
jiems darbą kaip išmanydami, 
geriau.

Paprašyta, kad raportą iš
duotų komisija, kuri prižiūri 
visą kapinių tvarką. Pakvies
tas duoti paaiškinimą p. Nor
vaiša.. Jisai pareiškė, kad ne- 
Lėsąs komisijoj. Kada jam nu
rodyta, jagei jis turėtų išduoti 
raportą apie tai, kas veikta iki. 
šiam laikui, lai .p. Norvaiša pa
aiškino, jog viskas, bendrai 
imant, kapinėms veikiama ge
rai. Tokie jau, esmėje, buvo 
ii- kitų pranešimai.

Kita prie rinkimo darbinin
kų kapinių puošimo dienai. Pa-I 
reikalauta išduoti raportą iš 
pikniko rengimo. Buvo paaiš-j 
kinta, kad yra- pakviesti kalbė
ti ir pakvietimą priėmę trys —• 
daktaras Montvidas, p. Valan-j 
čius ir p. Grisius. Dainuoti su
tikę du chorai — Birutės ir j 
Kanklių chorai, ir dar, rasi, su
tiks Jaunoji Birutė.

Klausiama ar raportas priim-' 
tas. Iš susirinkusiųjų tarpo

tų per daug sielotis delei to, kad 
šiemet jie nepakviesti kalbėti. 
Pernai jie pasirodę ne kažin 
kaip geri kapinių rėmėjai: 
ažuot parėmę kapinių pikniką, 
jie surengė, tą dieną savo pik
niką, ir tuo budu atitraukę da
li publikos iš kapinių pikniko.

Pasigirdo balsai, reikalau
jantys rinkti naują pikniko ko
misiją. Susirinkimo pirminin
kas Stuparas pareiškia, kad 
jam rodosi, jog galima ir rink
ti. 'Pivorunas tečiaus nurodė, 
kad geriau butų paklausti, ar 
esamoji komisija sutiks ir to- 
’iau darbuotis pikniko surengi
mui, ažuot rinkus naują. Duo
tas sumanymas, kad reikėtų 
dar vieną kalbėtoją pakviesti. 
Sumanymui pritariama. Tuo 
klausimas užbaigtas.

Eina rinkimas darbininkų 
puošimo dienai. Darbininkai iš
rinkti. '

Iškeliama klausimas: ar duo
ti veltui lotą dėdei Šernui palai
doti? Liubinas aiškina, buk 
laikraščiuose kapinių valdyba 
yra šmeižiama: girdi, kapinių 
valdyba nekėlusi klausmo, ar 
duoti prašomą lotą; buvo taip: 
pereitas susirinkimas davęs 
prašomus lotus, o vėliau pasi
rodę, kad norima gauti dau
giau vietos; gi laikraščiuose pa
sakojama, buk valdymą pasi- 
mojusi visai neduoti.

Liubino kalba buvo taikyta 
p. Stuparui, kurio straipsnis til
po pirm -susirinkimo “Naujie
nose.” Stuparas, susirinkimo 
pirmininkas, į Liubino kalbą 
atsakė. Jisai nurodė, kad val
dybos pranešimuose buvo tie
siog pasakyta, jog taps pakel
tas klausimas ar duoti veltui 
lotus dėdei Šernui palaidoti, ar 
ne, ir visai neminėta apie tai 
kiek lotų duoti.

P-nas Norvaiša labai susirū
pinęs dėl prašomų lotų. Jisai 
nurodo, kad iš kapinių reika
laujama per daug didelės au
kos. Norvaišai daroma pasta
ba, kad nėra ko gailėtis, kad 
vietos užteks ir jam. Klausi
mas leidžiama balsuoti. 37 bal
sais prieš 5 nubalsuojama duo
ti veltui prašomą vietą dešim
toj sekcijoj numeriu 146. •

Komisija tvoroms prižiūrėti 
pranešė, kad tvoros dar esan
čios gan geros, ir todėl šiuo 
laiku, išrodo, nereikėtų jos dar 
taisyti. Komisijos) |pa.tarimas 
priimamas.

Reikia pasakyti, kad ir šia
me susirinkime pasireiškė rūs
čių kalbų, nepakantos. Ypač 
keistos rodėsi kalbos Liubino 
ir Norvaišos. Norvaiša jau ne 
kartą yra rėkęs, kad girdi, mes

“Bailus Daktaras”
Kad taip visus butų viliojęs
Jau pradėjęs pavasario oru 

kvėpuoti miškas, tyliai niūniavo 
kokią tai svajingą dainą ir, tar
si magas, viliojo mano draugę 
ir mane. .

Dvi didelės, kaip jura, akys... 
išsirpusių rojaus uogų spalvos 
lupos... vos tik pražydusių pava
sario rožių skaisčio veidai... vi
są pasaulį savip traukianti šyp
sena... ir, tarsi dangaus durims 
atsivėrus, plaukiantis iš jos kru
tinės angeliškas balsas... drauge 
su svajingu mišku, lyg neper
maldaujamos mylimosios ran
kos, laikė mane savo prieglobs
tyje.

0 vis dėlto “Bailusis Dakta
ras’’ dar daugiau mane viliojo. 
Ir, palikęs mišką, nuvažiavau jo 
pažiūrėti. (Ir jejgu visus jis bu
tų taip viliojęs, tai salė iš tik
rųjų butų buvusi kupina ge
riausių žmonių).

Bežvaigždinis, bet geriausias, 
pastatymas

Visai be baimės galima saky
ti, kad tai pirmukart Chicagos 
liętuviai gavo pamatyti taip rū
pestingai, tiksliai, gražiai bei 
imponuojančiai pastatytą lietu
vių kalboje operą. Taip sklan
džiai, harmoningai ir nuosaikiai 
viskas ėjo, kad tarytum ir ne
galima buvo įregėti amatorių 
vaidinimo, o tiktai profesiona
lių artistų — ir tai labai gerų. 
0 tai vis dėka gabaus režisie
riaus Pilkos ir darbštaus diri
gento Steponavičiaus. Tiek dar
bo, tiek pasišventimo, — žino
te, juk dirbta beveik nemoka
mai !

Nuostabiausia buvo žiūrėti, 
ieškoti ir, vis dėlto, neįžiūrėti ir 
nesurasti tokios žvaigždės, ku
ri butų kitus nustelbusi. Mat, 
tur būti, režisieriaus Pilkos ini
ciatyva ir pastangomis pasiryž
ta pastatyti veikalą, taip, kad 
vi*si butų žvaigždės arba — vi
sai be žvaigždžių. Žiūrint siau
ra Hollyvvood’o psychologija, ši
tas pastatymas buvo visai be
žvaigždinis, bet žiūrint plačia 
viso pasaulio psychologija, jis 
buvo itin žvaigždinis, nes, iš
ėmus Dr. Kliaugą, visi vaidin
tojai buvo labai ryškiai spindin
čios žvaigždės. Net nešėjai (Per- 
kius ir Sabas — Balanda ir 
Tverijonas), kurie turėjo ma
žytes partijas, vis dėlto su to
kiu giliu ir gražiu vidujiniu per
gyvenimu jie jas mums parodė, 
kad tikrai spindėjo ne menkiau 
ir už tuos, kurie itin dideles ro
les turėjo.

ėjo logingai, tvarkingai, saikin
gai ir kėlė viršumon ne tiek 
dirbtinės technikos, kiek kūry
biškojo potencialo savybes. O 
tai svarbiausia, nes išmokyti 
juk ir arklį galima, bet įkvėpti 
kūrybiškuosius lobius; rodos, 
tiktai prigimtis (gamta) tegali.

Gaila, kad užlaidai nusileidus, 
Jakavičius auditorijai nepasiro
dė. O kiek šilumos jis mumyse 
surado, ir kokiais nuoširdžiais 
aplodismentais mes butume gy
vų ovacijų dėl jo sukėlę!

Kol musų jaunuoliai niekur 
nesirodė, tai mes ir nežinojome, 
ką beturį...

Sarsevičiuje matėme Karlą — 
poetingą, sapningą, tik meilėje 
didžiausias Dievo malones su
randantį jaunikaitį. Kai žiuri į 
jį, tai tarytum ir matai, kad jo 
gyvybė pulsuoja upelių vandens 
skaidrumu^ pavasario žolynų 
aromantingumu, saulės spindu
lių šilima ir mylimosios tyra, 
kaip kristalas, meile. Ak, kaip 
čia tiko jo lėtumas, nedrąsa ir 
tas lyringasis švelnusis balsas!

Ir orchestra iš jaunuolių; nu
sigandusių, savimi nepasitikin
čių, mat, — iš šalies žiūrint, — 
juk tai turėta labai opi ir rū
pestinga generalė repeticija...
Ir kokių pasišventusių moterų 

mes turime!
Ponios; Gugienė (Lukrecija), 

Biežienė (Izabela) ir Čerienė 
(Ona) itin dideles vaidmenis 
suvaidinti turėjo. O jos dirbo 
nemokamai. Koks tai gražus jų 
pasiaukojimas musų tautos žmo
nių kultūrai!

Kai išėjo Nora ir pradėjo 
reikšti savo sielos emocijas 
reikšmingais mimikos gestais, 
švelnia ir gracioziška plastika 
ir tiksliomis balso moduliacijo
mis, tai tarsi visa audotorija 
palinko jos pusėn, lyg žalumy
nai — arčiau saulės spindulių.

Ponia čerienė net ir dainavo 
puikiai, o vaidino daug geriau, 
negu keli metai atgalios. Nuo
stabiai sekasi jai žaisti su, ta
rytum traukte^ ištraukiančiu 
juoką, grimu, mimikos ir plas
tikos gestais ir stipriu užakcen- 
tavimu aštraus, bet teisybės 
maistu mintančiu, sarkazmu, 
švaistėsi jinai estradoje kaip 
lankstus miško medelis, kurį vi
sų kampų vėjai lahksto, — mat 
tarnaitė, visų bariama, — bet 
ji tik ironiškai jiems šypterė- 
ja. Gerai, labai gerai, visai ge
rai Salomija ir dainavo ir vai
dino.

Ponios Biežienės charakteris 
labai atatiko Izabelos ramiam, 
nuoširdžiam, religine aistra į

Vis dėlto meilė yra visų jos lai
mių karalaitė, ir ji labai impo
nuojančiai reiškia ją žavinga 
savo vidujinių pergyvenimų 
•ekspresija ir lipšniai klausytojo 
širdį glostančiu balsu.

Ponas Pilka (Baltežys) laCai 
gęrai vaidino. Bet tai tik maž
možis prieš didelį jo režisūros 
ir apskritai inscenizavimo dar
bą. Jau dabar tarsi senu įprati
mu sakome, kai Pilka veikalą 
pastato, tai meno tverėjai-die- 
vai ne Rūstybe, bet tiktai 
džiaugsmu dega.

žmonių maža tebuvo

Susirinko čionai žmones, ku
rių idealu yra tėvynė, tauta ir 
kultūra. Kaip bolševikai ar ka
talikai, šitie žmonės prakeiki
mais nesinaudoja. Bet, iš tikrų
jų, ar neverta prakeikti visus 
tuos, kurie pereitą sekmadienį 
karčiamose ar kitur trankėsi, o 
neatėjo šitos operos pažiūrėti? 
Spręskite patys. —Algirdas.

Po truputį
Senis Sirvydas, atžagareiviš- 

kų lietuvių tėvas, pasitraukė iš 
“Vienybės” ir užleido vietą sa
vo įpėdiniui. Viskas išrodo O. 
K. Bet vis tik ‘patarlė sako, 
kad uobolis netoli krinta nuo 
u obelės.

Kaip girdėti, tai Lietuvoje 
Lile kas Kali Luti areštiiolaš ----
kunigas pralotas, komunistas, 
socialdemokratas ir šiaip bet 
kuris pilietis. Laimė tik dar, 
kad Dr. šliupas išliko nečiupi- 
nėlas ponų diktatorių.

Kaip žinote, apaštalas Vislio
mis, išgyvenęs kurį laiką Ame
rikoje, padarė, progreso: atva
žiavo jisai apžėlęs kaip kelmas, 
o išvažiuos nuskustas; lai reiš
kia, grįž — plikas, kaip tilvi
kas.

žiaus mirė, tai kodėl dėl idėjos 
negalima dirbti už pusę, algos?

Tur būt šiuo laiku mažai 
žmonių serga, b-a kai kurie dak
tarai, matyt, turi pakankamai 
laiko beverčioms keleto jardų 
ilgio polemikoms rašyti.

DIDYSIS MUSU
DŽIAUGSMAS

Didysis musų džiaugsmas yra tai 
skaityti laiškus kasdien gaunamus 
nuo žmonių, jaunų ir senų, kurie 
rašo vartoję
TRYNERIO KARTAUS VYNO

Jeigu nori veltui munšaino ir kaip jis jiems ir jų šeimynoms
prisigerti, tai pasirodyk turįs 
daug pinigų: duos veltui išsi
gerti, kad nugirdžius; o kai 
pajusi, jog daros šilta, tai bėk 
“prasivėdinti.” Pustapėdis.

Pranešimas
Visi, kurie norite važiuo

ti Lietuvon su “Naujienų” 
ekskursija, malonėkite tuo- 
jaus atsilankyti į 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.

pagelbėjo. Tie laiškai patvirtina, 
kad “Trinerio Kartusis Vynas nie
kad neapvilia”. štai vienas iš dau
gelio: “Crescentville, Pa. Vas. 12. 
Baisiai kentėjau nuo nevirškinimo, 
ir sukietėjimo. Kada tik mane bo
sas pamatydavo, tai klausdavo, kaip 
man einasi ir kasdien abu bėdavo- 
jom. Dabar aš jj nustebinau pasa
kymui: jaučiuos kuogeriausia; ir 
Tamsta pasveiktum, jei imtum Tri
nerio Kartaus Vyno. Jūsų Magdalen 
D.” Tokie žmonės visad pataria mu
sų toniką. Bandyk jj. Visose ap- 
tiekose. Naudingas kuponas kiek
viename pakiete.

24 Mėnesiai

Del išmokėjimo
fSSSSB| Namų apšildymo •j I reikmenys ir plum- Į f! bingas.

Parduodame ir įve- I dame namų apšil- 
1 dymo reikmenis.

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojame paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

Speclalintaa gydyme chroniškų ir nauju li
gų. Jei kili negalėjo jumis iftgydyti. atsilan- 
kyklt pat) mane. Mano pilnas i&egzaminavi- 
man atidengs jūsų tikra liga ir jei ai apsl- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus just) 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iSegzaminavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS

A. BLACKSTONE 
807 W. Lake St. 

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

—--- ,
Gėlės Apie Namus 

Ir Namuose

pasigirdo balsas: “Priešingas!” 
Jas pats balsas pastebėjo, kad 
programas vienpusiškai sudary
tas. Balsą gauna Andriulis, 
komisarų gazietos redaktorius. 
Jisai aiškina, buk kalbėtojai 
esantys nelikę ir kad vienos 
srovės kalbėtojų nėra. Reiš
kia, kad nėra prograine komu
nisto kalbėtojo.

Čepulis nurodė, kad ne sro
vės pikniko komisijai turi rū
pėti, bet kapinės. Masiulis pa
aiškino, jog vilniečiai neturė-

iš savo rankų nepaleisime ka
pinių. Klausai žmogus jo kal
bos, ir rodosi, kad jis skaito 
lietuvių Tautiškas kapines sa
vo nuosavybe, kaip kokį auto
mobilį ar skrybėlę. Turi jis 
vieną -ar porą lotų, o vienok 
šaukia, kad “mes iš savo ran
kų nepaleisime kapinių.’’ Xx.

Musų jaunuoliuose tikrai 
yra deimančiukų

gyvenimą, žiūrinčiam charakte
riui. Mat, vienuolyne auklėta.

Laimingas, sakau, -Leninas, 
kad pasiskubino numirti, nes ir 
jam gal būt pasitaikę lai p, kaip 
jo draugui ^Trockini. Ar ne 
įdomu — nesenai Amerikos 
komunistai pirko Trockio pa
veikslus, o dabar drasko juos, 
kaip vilkas pastipusią kumelę.

Kas gali užginčyti, kad komi
sarų gazieta nėra “darbinin
kiškas” laikraštis? Tik jus pa- 
žiurėkite: darbininkai, kurie 
tam laikraščiui dirba turėtų 
gauti 49 dolerius savaitėj, o jie 
gauna vos 35 dolerius. Ar tai 
nėra darbininkiškas atlygini
mas? Wcll, jie, žinoma, sutin
ka su tokia mokestimi, nes 
Krislus už idėją ir ant kry

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

nuo 10 rv!° iki 1 po pietų.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance} Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooeevelt 8500

k. .. ...... ■- , ....................

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriter}

Tarsi patsai Dievas butų tą 
Jakavičių savo ranka palietęs. 
Tiek daug žadančio kūrybiškojo 
potencialo vaikinėlis beturįs! 
Toks tikslus komiškojo bei 
anekdotiškojo Bailaus Daktaro 
interpretatorius. Kiekvienas jo 
lupų, akių, veido, rankų, kojų 
ir, apskritai, viso kūno judesys

r

OKfkOdton
ELECTRIC .

Visokie gražus medeliai 
pigiomis kainomis.

Šviežios skintos gėlės 
kiekvieną rytą.

Atsilankykit pas mus.

MARIE’S
Flower Shop

4712 S. Ashland Avė.
Tel. Boulevard 0038

Šiuos visus rekordus

» r JOE SMILGIS j 
Pirmos klesos Duco Male- 
vojimas. Geriausias auto

mobilių taisymas 
Musu pataisytas jūsų automobi
lius išrodys kaip naujas.

4642 S. Western Avė. 
Tel. Lafayette 4501 

C H I C A G O
Š--------------------------------------------------------Z

Jos. F. Sudrik
' Ine.

3417-21 South 
Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

26089

26088

26087

26086

26085

26084

Nauji Lietuviški Rekordai
10 colių 75c.

(Išleistuvių, Polka 
(Seklyčioj Polka 
(Smuklėj Vainikėlis 
(Kur Nemunas ir Dauguva, J. Olšauskas, 
(Bernužėl Nevesk Pačios 
(Sibyro Tremtinys, 
(Nauja Polka 
(Bučkio Valcas. 
Tėvynės Polka 
(Ku-Ku Valcas, 
(Du Bėga Du Veją
(Kaip Buvau aš Jaunas, 
(Vai Kelkim 
(Brazilija, 
(Ne Skubėk Polka, 
(Greitas žirgelis, Polka, 
(Suktinis,
( Juozas Olšauskas ir Elena Rakauskienė, Duetas 
( lai Gražumas Dukterėlės, EI. Rakauskienė. Sopr. 
(Gieda Gaideliai, 
( Juozas Olšauskas 
(Gražus Bernelis, 
(čir-Vir-Vir, 
(Apynėlis, 
(Oi Kas Sodai 
(Tj-is Dzienas,

Armonikų Duetas

Juozas Olšauskas,

Okeh Tarptautinė

Okeh Tarptautinė

Baritonas

Baritonas

Orkestrą

Orkestrą

, galima gauti
pas

VITAK-ELSNIC
COMPANY

4639 S. Ashland Av.
Tel. Yards 2470-2471

DYKAI
I

šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
maliavojimui, vertės $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Hannner 
Bros*. White Lead.
Valspar Varnish 
ko ir vidaus 
galionas ...........
Slogipė popiera 
na ir žalia 
rolė ....................
Pure boiled Liuseed.... QQa 
Oil, galionas ............... VvV

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St.

Lafayette 4689 
PRISTATO*! VISUR

Keras iš lau-

$4.98
3 pi v, raudo-

$1.98
Mes parduodam Victrolas ir 
Koncertinas pigiausiomis kai
nomis, taipgi lietuvių ir kitų 

tautų rekordus.

K. PIKIEL
MUSIC ŠTORE

1816 So. Halsted St.

26079

26083

26082

26081

26076

2607.5

J. Olšauskas, Baritonas

Antanas Vanagaitis
Kaimiečių Orkestras

Šokių Orkestrą

ir Elena Rakauskienė, Duetas 
Elena Rakauskienė, Sopr. 

Antanas Vanagaitis 
A. Vanagaitis ir J. Olšauskas

Kipras Petrauskas, Tenoras
OKEH PHONOGRAPH CORPORATION, 25 VVEST 45th ST., N. Y.

People’s Music & 
Radio House

GUS. BALSEWICZ, Prop.

1733 West 47th St.
Phone Yards 2784

Visokie Muzikos Dalykai 
Radio, Radio dalys ir 

Aptarnavimas.
Taisymas visokiausių muzikos 

instrumentų.
Pilnas pasirinkimas Columbia, 
Brunswick ir Odeon Rekordų.

Pianų Tuniniinas
Atdara utarnin., Ifctvergo ir 

suĮiat. vakarais. Nedėliomis
9 iki 2 v.



Trečiadienis, halan. 24, 1929 NAUJIENOS, Chicaco. BĮ.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake

P-no Daukšos vargonininkavimo
25 metu sukaktuvės

Šiandien sukanka 25 metąi, 
kaip švento Kryžiaus parapijai 
vargonininkauja Vladas Daukša. 
Dvidešimt penki metai— graži 
metu krūva vienam darbui ir 
vienai vietai.

Vladas Daukša gimė Lietuvo
je, Kviedarnos parapijoj, Jud
rėnų miestelyje. Jo tėvas buvo 
vargoninkas. To amato arba 
profesijos ir sūnų Vladų išmo
kino. Vladas pradejd groti taip 
pianą, kaip vargonus, jaunose 
dienose. Pasižymėjo ypatingu 
gabumu muzikai. Septyniolikos 
metų būdamas jis jau vargonin- 
kavo.

Amerikon atvyko 1902 me
tuos. Buvo tuomet 19 metų 
Vietos negaudamas kaip var
goninkas, jis ėjo dirbti McCor- 
miks kompanijos dirbtuvėn, kur 
išdirbo 15 mėnesių. Pradėjęs 
dirbti prie troko stūmimo, jisai 
greitai pasivarė aukštyn, bet 
gavęs darbą 1903 metais So. 
Chicagoje už vargonininką, jisai 
apleido dirbtuvę. So. Chicagos 
parapijoj išbuvo 9 mėnesius.

1904 metais kovo 12 dieną p. 
Daukša užėmė vargoninko vie
tą naujai susiorganizavusioj 
Town of Lake lietuvių parapi
joj, kurios pamaldos tuo laiku 
buvo laikomos airių bažnyčioje. 
1905 metais šioje apielinkėje 
buvo pastatyta lietuvių mokyk
la ir kartu laikina bažnyčia. 
P-nas Daukša nuo to laiko dar
bavosi čia. Jau tuomet ,jisai 
suorganizavo lietuvių chorą, 
nors ir neskaitlingą, nes anuo 
laiku lietuvių ateivių tarpe bu
vo sunku ką nuveikti.

1908 metais p. Daukša vedė 
Stanislavą Brazauskaitę, dukte
rį lietuvio biznieriaus. Vestuvės 
ivvko birželio 30 diena ir tuose 
laikuose, labai iškilmingos.

P-nas Daukša šeimynos pa
augino tris -sūnų Edvardą, ku
ris jau yni 16 metų ir šiuo lai
ku mokosi šv. Ignaco kolegijoj, 
dukterį Eugeniją,- baigusią šie
met pradinę mokyklą (ji yra 12 
metų). Vyriausioji gi duktė 19 
metų, baigusi šv. Kazimiero 
seserų akademiją ir paskuti
niuoju laiku yra nurse šv. Jono 
ligoninėje, Springfielde. Prie to, 
ji yra aukštai prasilavinusi mu
zikoj, gabi pianistė. Ji studi
javo teoriją, istoriją ir harmo
niją Bush konservatorijoj apie 
metus laiko.

Pats Vladas Daukša pasižy
mėjo savo darbu, kaip žinantis 
savo profesiją žmogus ir gabus 
chorvedis, valdąs puikiai var
gonus. Jis yra plačiai žinomas 
Chicagos visuomenei, nes iškil
mėse—bažnytinėse ir svietiško
se—pasižymi savo tvirtu švel
niu balsu.

Su savo choru p. Daukša yra 
išpildęs ir žymesnių veikalų. Te
noro solo vietas teko tuomet 
giedoti pačiam Daukšai. Na, o 
dainelių choras mišrus, vyrų cho
ras, moka visokių; vakarų, kon
certų tai dėka Daukšos darbuo-

Su savo šeimyna Daukša su
gyvena gražiai. P-nai Daukšos 
jaučiasi sveiki ir gyvenimu pa
tenkinti. Turto didelio jie ne
sudėjo, nes nebuvo iš ko. Var
gonininko uždarbis menkas, gali
ma tik pragyventi. Bet žiuri jie 
ateitin su vilčia, stengiasi duoti 
mokslo vaikams, kad juos aukš
čiau pastačius, kad jiems sutei
kus tą turtą, kuris paliks amži
na atmintimi.

Savo seną tėvą. p. Daukša 
palaiko pas save. Motina gyve
na Lietuvoje. Buvo ir ji atvy
kusi Amerikon net dviem at
vejais, bet delei sveikatos turė
jo grįžti Lietuvon. P-nas Dauk
ša ir jos neužmirštą,

Gegužės 5 dieną Cecilijos cho
ras rengia vakarienę pp. Dauk
šams pagerbti su programų ir 
šokiais Bismark viešbutyje. $iai 
iškilmei svečiai susirinks 6 va
landą vakare. Bilietus iš anks
to galima gauti kreipiantis tele
fonu: Yards 0812.—Nn.

Vis nemalonumai
Vieną vakarą, eidamas cemen

tiniu saidvoku, girdžiu kažin 
kas sako; “Gerą vakarą”.

Prieinu artyn — nagi mano 
senovės pažįstamas. Ėmėm kal
bėti. Bet nespėjom po keletą 
žodžių sumesti, o jis man davė 
klausimą: “Ar tamsta skaitai 
“Velnį” ir ar priklausai prie 
heli di, heli di?”

Na, ir žinok tu žmogus ką at
sakyti. Man .pasirodė, kad “heli 
di” yra kokio nors pragaro var
das, kur darbininkus kankina. 
Taigi atsakiau, kad į tokius su
tvėrimus, kaip velniai, aš neti
kiu, ba niekur jų nesu matęs. O 
kai dėl heli, tai rasi ir pavojin
ga tai yra vieta priklausyti.

Ak tu, viešpatie aukščiausias, 
kiek pas žmogelį pasirodė pik- 
tumėlio! Kai tik pasakiau, kad 
nepriklausau, tai nuo tarpo akių, 
kur prasideda nosis, iššoko dvi 
melsvos gyslutės ir tęsėsi aukš
tyn po kepure, ir manau, kad 
ėjo jos per visą jo tuščią ma-i 
<aulę.

Ištiesų, jeigu bučiau žinojęs, 
kad jis taip užsirūstins ant ma
nęs — trauk jį biesas, bučiau 
sakęs, kad skaitau “Velnį” ir 
priklausau prie “hel di, heli di”.

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musu populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

isnewyor- 
/II i K0IKIKAU' LUU NO IR ATGAL

Trečia Klesa 
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito Ir kiti} informa

ciją kreipkitės prie vieti
nių agentu arba prie

tei buvo parengta ne mažai. Jo 
vadovaujamas choras gieda 
daug mišių; kitos gana sunkios, 
vįenok išpildomos pasekmingai.

Išleistų veikalų pp. Daukša 
neturi, bet turi parašęs dainų 
ir giesmių ir daug jų išpildo 
su savo choru. Jis yra myli
mas parapijom; ir dvasiškių, ir 
išgyvenęs tiek laiko vienoj ko
lonijoj neprasižengė niekam.

Chicagos vargonininkų kuopa 
sumanė pagerbti jį, kaip savo 
kuopos pirmininką, ir šiandien 
šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje 10 valandą ryte bus iškil
mingos mišios, kurias laikys 
kun. Albavičius, o vargoninin
kų choras giedos. Po to var- 
goninkai rengia iškilmingus pie
tus pp. Daukšų šeimynai; bus 
ir daugiau svečių.

ITUBBY
»

Juozas Babravičius. Jo koncertas bus sekmadienį, 
balandžio 28 d., Lietuvių Auditorijoj.

O dabar turėjau susidurti su 
nemalonumais. Bet, žinoma, tuo- 
ini ir nepasibaigė mudviejų pa
sikalbėjimas. Jisai išvadino ma
ne buržujumi, darbininkų fari- 
zeju ir daug, daug kitokių ne
malonių komplimentų man su
teikė. y

Aš gi iš karto buvair nutaręs 
tylėti, nes bijojau, kad jį neuž
muštų apoplekcija, bet pagalios 
pamaniau: netylėsiu! Jeigu ji
sai iš piktumo susmuks, tai 
nu žiopliu pasaulyje bus 
žiau. Na, ir atidariau pačią 
šutinę skylę, kur bulves ir
są kemšu: “Ką! — sakau — 
prigulėti jūsų heli di, heli di ir 
būti legališku kišenvagiu!”

“Kaip tai?!” sušuko jis.

“Ugi taip: iš žmonių kišenių 
ašaras liedami kraustot dolerius 
ir centus, prašote aukauti tai 
“streikieriams”, tai “kaliniams”, 
o kuomet surenkat, tai visi pi
nigai tenka heli di, heli di. Ko
misarai paskiau pasidalina tas 
aukas. O tie, kuriems aukos 
priklauso, jie tai gauna gana 
didelę špygą. Mat, kiekvienas

komisaras ima po dešimtj-pen- 
kioliką dolerių už kiekvieną 
prakalbą. Kitas parašo kam nors 
laišką 'ir uždeda dviejų centų 
krasos ženklą, ir tas ima pen
kis dolerius. O dar visi įvai
rias Bilas suneša. Ir taip aukos 
dingsta tarp komisarų, kaip 
karštą vasaros dieną mažas le
do šmotelis ant įkaitusio cemen
tinio saidvoko, kad nė žymės ne
lieka. Ir tamsta dar klausi, ar 
aš priklausau prie tos jūsų so- 
saidės. Geriau jau padarytumėt 
holdapą, tai žmonės tikrai žino
tų, kad jų pinigai jau gone, 
ažuot menkinus juos. Dar no
rėjau kai ką pasakyti, bet tur 
būt perdaug įkaitinau žmogų, 
nes jisai pabėgo kaip šutymu 
varomas. ,

Matote, kokių žmogus nema
lonumų kartais turi.

Pustapėdis.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Inkstai Vargina Jus?
Skubiai taisykite inkstų nereguliarumus.

JNKSTŲ pakrikimas yra perdaug rimtas dalykas, kad galima 
butų jį ignoruoti. Apsimoka paklausyti pradinių signa

lų. Menkas, deginantis ar perdaug tankus šlapimasis; jau- 
timasis mieguistu, nebojančiu; luošumas, pastirimas ir nuo
latinis strėnų skaudėjimas yra laiko įspėjimai.

Kad paakstinti normali inkstų veikimų ir pagelbėti jūsų 
inkstams išvalyti kraujų nuo nuodingu atmatų, vartokite 
Doan’s Pilis. Vartojamos ir rekomenduojamos visame pasau
lyje. Pasiklauski! savo baimino!

50,000 vartotojų pataria Doan’s:
J. F. Slunv, 987 CollimbllN Avė., New York, N. V., Rako: Mano Inks

tai tinkamai neveikė, slapimasiH buvo perdaug tankiui ir tau trukdydavo 
niiuio pmlKj nakiiinls. AA jaučiaus pavanres ir mano nugara neina'Aai mano 
vargino. AA pabandžiau Doan’s l'ills ir Į trumpą laiką aA včl pasijaučiau 
pilnai gėlai.”

Doan’s Pilis
Stimuliuojontis diuretikas inkstams

Visose aptiokoso 75č dėž. Foster-Milbnrn Co., Mlsr. ChomlstB, Buffalo, N.Y.

vie- 
ma- 
vir- 
mė-

REAL ESTATE
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

n Nebėra reikalo ilgiau kentėti nuo
SKILVIO PAKRIKIMŲ

kaip rūgščių aitrumo ir kitu nesmagumu
, W. J. STOMACH REMEDY

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

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

W. J. Stomach Remedy
Į | W. J. Rheumatic Remedy 

(Pažymėkit kurių)
VVALDO JOYCE CO.

120 So. State St.
Chicago.

Vardas

Adresas

Miestas

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 
LIETUVON

A i

U. S. Laivu GEORGE WASHINGTON

Gegužio 22d.,1929
Tai bus smagiausia kelionė iš visų buvusių. Kurie no
rite turėti smagią kelionę, kreipkitės tuojaus j “Nau
jienas”. Mes parūpinsime visus reikalingus dokumen
tus. Parduodame laivakortes ir ant visų kitų laivų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted StreetRusiškos ir Turkiškos Vanos 

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.
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<L\FT A AUTOMOBILE

The Worl<Fs Strongest Man.
VoU OUGRTA SEE ' 
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l-US'LITTLE PIMGER RE 

COULD STOPA RUM-AUJAY 
VOlLD HOftSE- >

*THAT aikj’t So MUCH, 
MY UMCLE C AM *STOP 

A V0HOLE TI2AIN OF C ARS 
UJITH ONE AMD AKT 
SMOKE HIS PIPE AT

< TRE ŠAME TIME 7

DON'T BE Slliy!
I BET A MILIVUA) 

♦ doviais nobody 
CAN DO TRAT-

AJOT EVEN VOUP. 
V UNCLE y

I BET A MlUYVN 
DOVIAIS HE 
CAN l SAVŲ

HE'S AN 
ENGINEEC-
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Juros turtai

TARPTAUTINIS NUSIGINKLAVIMAS

Tautų Sąjungos priruošiamoji nusiginklavimo kon
ferencija Genevoje, laimingai palaidojusi sovietų Rusi
jos pasiūlymą griežtai nukapoti karo jėgas sausumoje, 
tapo netikėtai vėl pažadinta iš miego. Jungtinių Valsti
jų delegacijos galva, ambasadorius Hugh S. Gibson, pa
reiškė konferencijai, kad jo vyriausybė ragina visas val
stybes be atidėliojimo eiti prie ginkluotų jėgų sumaži
nimo jurose ir sutinka neskirti iš nusiginklavimo plano 
nė vienos laivų rųšies.

P. Gibsono kalba išjudino visas susirinkusias Gene
voje delegacijas. Jos galėjo ignoruoti Litvinovo pasiū
lymus ir net krėsti iš jų juokus; bet jos negali tyčiotis 
iš dėdės Šamo, kuris beveik visą Europą šiandie turi 
savo kišenėje. Ir kuo Europos kabinetai pateisintų savo 
neigiamą nusistatymą linkui paskelbto Genevoje Jung
tinių Valstijų sumanymo?

Amerika dabar yra viena didžiausiųjų karo galybių 
jurose. Už ją galingesnė tėra tik Anglija. Bet Amerika 
turi tiek daug turto, kad ji per keletą metų galėtų, jei 
tik norėtų, lengvai Angliją pasivyti ir pralenkti. Tuo gi 
tarpu Washingtono įgaliotinis sako, kad Jungtinės Val
stijos ne tik nenori lenktiniuoti su kitoms valstybėms 
dėl pirmenybės jurose, bet apsiima įvykinti griežčiausią 
savo karo laivynų sumažinimą, jeigu tiktai apsiims taip 
pat padaryti su savo laivynais ir kitos valdžios.

Visai teisingai p. Gibson nurodė, kad pasaulio nusi
ginklavimui šiandie neturėtų būt jokių kliūčių, kadangi 
visos valstybės neseniai pasirašė Kelloggo amžinos taL 
kos paktą, kuriuo karas tapo ant visados atmestas, kai- 
po nacionalės politikos įrankis. Jeigu tautos padarė su
tartį daugiaus nebekariauti, tai kam joms yra reikalin
gi ginklai? žmonės visur dejuoja po sunkia mokesnių 
našta ir reikalauja, kad neproduktingosios ’ valstybių 
išlaidos butų kiek galint labiau susiaurintos.

Šitie Jungtinių Valstijų atstovo pareiškimai, reikia 
tikėtis, privers pradėt rimtai kalbėti apie nusiginklavi
mą ir anglus, ir francuzus, ir japonus, ir italus. Jeigu 
šių tautų valdžios bandys sabotažuoti nusiginklavimo 
darbą, tai žmonės ims prieš jas kilti.

Kas randasi Mirties juroj. — 
Aukso pėdsakai juros vande
nyj. — Kubiškoj juros van
dens mylioj aukso randasi už 
$500,000.—Kiti juros turtai. 
—Mineralinės druskos.— Vie
na kubiška juros vandens my
lia slepia biliono dolerių ver
tės turtą. —“Try and) get it!” 
—Kliūtys, kurios neleidžia iš
naudoti juras.

ATĖJO “Kultūros” No. 3. 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina 45 centai.

Žiūrėk Liežuvio Del 
Ligos Ženklų

Jūsų liežuvis yra niekas daugiau, 
kaip viržutinis galas jūsų pilvo ir 
žarnų. Jis yra pirmas dalykas, j 
kurį jūsų daktaras žiuri. Jis iš pir
mo žvilgsnio pasako padėti jūsų 
virškinamosios sistemos — o gydy
tojai sako, kad 90 nuoš. visų ligų 
prasideda pilvo ir vidurių pairimu.

Baitas arba gelsvai 
padengtas jūsų liežu
vis yra ženklas, kad 
jūsų viduriai yra pa
irę. Jis pasako jums 
kodėl jus tuojaus pa
vargstate; kodėl jus 
turite skausmą vidu
riuose, gasus ar rug-

KAIR1ASPARNIS COOK

Anglijos mainierių federacijos sekretorius, A. J. 
Cook, staiga pasidarė karštas karaliaus sunaus Edvardo 
garbintojas. Jam teko susitikti su sosto įpėdiniu ir kar
tu su juo pietauti. Po to Cook pareiškė, kad Vali jos 
princas esąs labai puikus vyras ir jisai kvietęs jį stoti į 
Socialistų partiją. Laikrašty “Evening Standard” Cook 
rašo, kad princas Edvardas savo humanitariškumu, 
sportsmeniškumu, drąsumu, inteligentiškumu ir nuo
širdumu stovįs aukščiaus už kitus savo klasės žmones.

Spaudoje ir publikoje tatai padarė nemažą sensa
ciją, kadangi A. J. Cook iki šiol buvo žinomas, kaipo 
vienas radikališkiausių ir kraštutiniausių veikėjų Ang
lijos darbininkų judėjime. Laikraščių korespondentai 
vadina jį “komunistu”, bet jisai nėra komunistas. Cook 
yra atstovas parlamente, į kurį jisai tapo išrinktas Dar
bo Partijos sąrašu. Darbo Partija nestato komunistų 
savo kandidatais. Anglijos parlamente tėra tik vienas 
komunistas, indėnas Saklatvala.

Bet Cook yra pasižymėjęs, kaipo žmogus, labai pa
linkęs j bolševizmo pusę. Per keletą metų jisai uoliai 
darbavosi dėl vadinamos “anglų^rusų vienybės”, važi
nėjo į Maskvą, rašė straipsnius ir “raportus” apie dar
bininkų “gerovę” sovietų žemėje ir keliavo po svetimas 
šalis, agituodamas už bolševikus (aną metą jisai buvo 
su ta misija atvykęs ir Amerikon). Komunistai nešio
davo jį ant r^nkų.

žodžiu, tai yra typas “kairiasparnių”, kuriuos mėgs
ta savo demagogiškiems tikslams išnaudoti bolševikai,

Na, ir dabar tas komunistuojąs vyras ėmė viešai 
girti karališko sosto įpėdinį!

Maskvai ir jos sekėjams didelis pasipiktinimas to
kiu “išdavikišku” Cook’o elgesiu, o kitiems žmonėms ■— 
juokas.

“IŠVALYTAS”?

šeinmanui, sovietų valstybės banko pirmininkui, 
esant New Yorke, jo vieton tapo paskirtas Piatakov.,

Praeitais metais buvo pa
skelbtas raportas apie Mirties 
juros turtus. Viena anglų kom
panija gavo jau koncesiją iš
naudoti tą jurą. Kaip žinia, 
Mirties juros vanduo turi ne
mažai mineralinių druskų, iš 
kurių pirmą vietą užima pota
žas. Buvo proponuojama iš
skirti tas druskas saulės spin
dulių pagalba. Kitais žodžiais 
sakant, milžiniško didumo skau- 
radose garuodinti juros vande
nį saulėj. Prie raporto buvo 
pridėta lentelė, paduodanti, jog 
iš Mirties juros galima gauti 
keliolikos bilionų dolerių vertės 
mineralinių druskų. Tačiau 
vienas dalykas yra sumanymai 
ir planai padaryti, o kitas — 
juos įvykdyti.

žiūrint iš to taškaregio, van
denynas yra neįmanomų turtų 
sandėlis. Pavyzdžiui, juros 
vandenyj surandama aukso pėd
sakų. Tiesa, aukso ten yra la
bai mažai, bet visgi yra. Ku- 
biškame juros vandens jarde 
randasi daug mažiau nei vieno 
cento vertės aukso. Kubiškas 
vandens jardas sveria kiek ma- 
žiau nei toną. Jeigu juros van
dens tonoj aukso tebūtų tik už 
vieną šimtąją cento dalį, tai ir 
tame atvėjyj kubiškos vandens 
mylios aukos vertė siektų $500,- 
000. Turint galvoj tą faktą, jog 
jurose vandens yra maždaug 
>00,000,00 kubiškų mylių, mes 
galime sau įsivaizdinti, kokie 
milžiniški turtai slepiasi vande
nyj.

žinoma, nėra lengva padaryti 
tikslų analizą. Jeigu tonoj ju
ros vandens aukso tėra tik už i 
vieną šimtąją cento dalį, tai 160 
vandens tonų turi tik tūkstan
tinę uncijos dalį aukso. Tačiau i 
kad juroj yra aukso, dūliai to 
nėra jokios abejonės. Prieš po- i 
ra metų garsus vokiečių chemi
kas ir Nobelio dovanos laimėto- ; 
jas, prof. Ilaber, keliose vietose 1 
analizavo juros vandenį ir su- i 
rado aukso pėdsakų. Dabar 
klausimas kyla, kokiu budu ga
lima tą auksą gauti? Jeigu iš 
100 vandens tonų tegalima gau
ti tik cento vertės aukso, tai 
aišku, jog prie dabartinio tech
nikos stovio negalima nei sva
joti apie “kasimą” aukso iš ju- 

J ros.
Bet auksas dar nėra viskas, 

žmonėms juk yra reikalingi 
ir kitokie dalykai^ O tų “kito
kių dalykų”—druskos, potažo ir 
bromo—juroj yra apsčiai.

Viddtiniškai imant, tonoj ju
ros vandens randasi 70 svarų 
druskos. Tos druskos yra se
kamos: 54 svarai paprastos 
druskos, beveik 8 svarai mag- 
noi chlorido, 3 Vi svaro epsom 
druskos; pustrečio svaro gip* 
so, pusantro svao kalio sulfato 
ir apie pustrečios uncijos mag
nio bromido.

Jeigu mes pasiimsime že
miausias kainas, tai ir tame at
vėjyj surasime, jog vertė mi
neralinių druskų, kurios randasi 
tirpusios tonoj vandens, siekia 
20 centų arba 2,000 kartų dau
giau nei aukso verte. Vertė mi
nei alinių druskų kurios randasi 
kubiškoj juors vandens mylioj, 
mažų mažiausia siekia $1,000,- 
000,000. liekuojant dabartinė
mis kainomis, ta vertė bus ke
letą kartų didesnė. Bet kaip į Dar blogesnėj

lAtlantic and nacific Photo] z

Thieffry, žymus belgų aviatorius, kuris prapuolė belgų 
Afrikos kolonijoj Kongo, kai jo lėktuvas susidaužė. Kartu su 
juo prapuolė ir pasažieriai.

metų. Kainos 
nukristų, jog 

jas gaminti iš

valandėlei mi-

amerikiečiai sako, “try and get 
it!”

Pažiūrėkime dabar, su kokio
mis sunkenybėmis reikėtų susi
durti, kad iš kubiškos juros 
vandens mylios butų galima 
gauti $1,000,000,000 vertė tur
to. Pirmiausia reikėtų labai 
brangių prietaisų, kad butų ga
lima išgaruodinti kubišką van
dens mylią arba 60,000,000,000 
tonų. Kad suprasti, ką reiškia 
kubiška mylia, pakaks pažymė
ti tą faktą, jog nuo pat mine
ralinio aliejaus pramonės pra
džios dar iki šiol neišimta iš 
žemės viena kubiška aliejaus 
mylia. Ta kubiška vandens my
lia turėtų būti išflirtuota ir da
linai išgaruodinta, kol gipsas ne
susikristalizuos. Kad atskirti 
gipsą, vėl tektų likusį vandenį 
filtruoti. Išfiltruotą vandenį' 
reikėtų iš naujo garuodinti, kol 
neatsiskirtų kristalų pavidalu 
paprasta druska. Ir tuo dar 
darbas neužsibaigtų. {vairiais 
mechaniškais ir chemiškais bu
dais reikėtų išimti iš vandens 
kitas mineralines druskas. Toks 
darbas užsitęstų keletą metų. 
Butų sudeginta milionai anglies 
tonų. Dirbti turėtų tūkstančiai 
darbininkų. Ir kuomet visas 
darbas butų atliktas, mes turė
tume 100,000,000 tonų papras
tos druskos, 8,000,000 tonų ep- 
som druskos, 400,000 tonų mag
nio bromido ir apie 5,000,000 
tonų kalio sulfato. Tokio mil-l 
žiniško mineralinių druskų kie-i 
kio pasaulis negalėtų sunaudoti | 
net per dešimtį 
druskoms tiek 
nebeužsimokėtų 
juros vandens.

Bet palikime
neralines druskas ir pažiūrėki
me i kitus juros turtus. Jura 
yra tikras maisto ir žalios me
džiagos sandėlis. Ji suteikia 
mums žuvis, ryklių odas ir į- 
vairių gyvūnų riebalus. Jeigu 
butų reikalas, galimas daiktas, 
kad žmonės praktiškai visą mė
są galėtų gauti iš juros.

Tai, žinoma, yra spekuliacija, 
su kuria ne visi tesutiks. Ta
čiau viena yra aišku, jog ateityj 
žmonės nepalyginamai daugiau 
naudosis juros turtais nei da
bar. Ypač daug vilties deda
ma į tropikų juras. Francužų 
mokslininkai sako, jog jurą ga
lima įkinkyti į darbą, — pri
versti, kad ji suktų musų ma
šinas ir gamintų mums elektrą. 
Tai nėra fantastiškas planas. 
Prieš /kiek laiko buvo demons
truota, jog įkinkyti jurą į dar
bą yra pilnai galima. Bet apie 
tai kitą kartą.

Dabar grįžkime prie Mirties 
juros. Mirties juros vandens 
sudėtis yra kiek skirtinga nei 
vandenynų. Bet visgi reikia pa
sakyti, kad jos turtais nėra 
lengva pasinaudoti. Pirmoj vie
toj nėra rinkos tiems milio- 
nams tonų druskos, kurią tiki
masi gauti. Tiesa, kad ten žy
mią darbo dalį saulės spinduliai 
padarytų “gralis” (dykai), bet 
įrengimas milžiniškų baseinų ir 
mašinų butų surišta su labai 
didelėmis išlaidomis.

Gamybą reikėtų pastatyti 
ant plačios skalės, nes kitaip ji 
neapsimokėtų. Bet dar neuž
tenka kokį nors dalyką paga
minti,—reikia jį ir parduoti. 
Tuo tarpu Mirties jura randasi 
toli nuo pramonės centrų. Gau
tus produktus * reikėtų siųsti 
tūkstančius mylių. O juk vi
siems yra žinoma, kad transpor- 
tacija pusėtinai brangiai kai
nuoja. Labai galima, kad ne- 
susirastų tinkamų rinkų Mir
ties juros druskai net ir tada, 
kai jos gaminimas nieko ne
kaštuotų. Mat, kaip yra sako
ma, užjūry j ir už grašiuką ga
lima pirkti veršiuką, bot jo at
vežimas kainuoja visą rublį.

šviesoj atru-

dys Mirties juros išnaudojimas, 
kuomet mes pažiūrėsime į pa- 

| garsėjusias vokiečių Stassfurto 
kasyklas. Ten potažas yra kris
talizuojamas iš vandens. Po pir
ma kristalizavimo vanduo yra 
išliejamas lauk, nežiūrint to, 
kad jame pasilieka didesnis 
potažo nuošimtis nei randasi 
Mirties juros vandenyj. Tai da
roma, suprantamas daiktas, dėl 
to, kad daugiau garuodinti van
denį ir kristalizuoti jame esan
tį potažą nebeužsimoka.

Ant galo, mes prieiname iš
vados: Mirties juros turtai 
siekia bilionus dolerių. Tą pat 
galima pasakyti ir apie vande
nynus bei juras. Bet prie da
bartinio technikos stovio nėra 
mažiausio išrokavimo gaminti 
mineralines druskas iš juros 
vandens, kuomet tų druskų pa
gaminimas kitokiu budu kainuo
ja nepalyginamai pigiau.

dovauti net etikoje, o patys be 
etiško išauklėjimo,— tenka jų 
pasigailėti ir jiems atleisti, nes 
jie nesižino ką darą.

—Tylintis.

Lookatyour
TONGUE 

tvtry momingl 
štiš pilve, retkartinius svaigulius.

]r tai yra ženklas, kad jus esate 
reikalingi Tanlac. Tai yra seni pa
tikimi vaistai, kurie pagelbėjo tūk
stančiams sveikatoj pairusių žmo
nių. Pamatyk, kaip pirma bonka 
jums pagelbės.

Tanlac neturi mineralinių vaistų; 
jis padarytas iš žievių, žolių ir šak
nų — pačios gamtos vaistų sergan
tiems. Gaukit bonką iš savo aptie- 
kininko šiandie. Pinigai bus sugrą
žinti, jei jie nepagelbės jums.

Tanlac
52 MILIONAI BONKŲ SUNAUDOTA

Polemika ir kritika
' Apie Etiką.

Tylinčiam įstabu skaityti 
daktarų etikos apgynimą per 
Dr. Margerio užpuolimą ant 
“Naujienų” Redaktoriaus. Man 
abudu asmens žinomi. “Nau
jienų” Redaktorius pastaraisiais 
10 metų visokeriopos etikos, lie
tuvių visuomeniniame gyveni
me, yra pavyzdys. Prakilniau 
manančio žmogaus Amerikos 
lietuvių visuomenė neturi.

“Naujienų” Redaktoriaus nuo
širdumas ir gerumas leido 
“Naujienose” Dr. Margeriui 
“etiškai” (?) rašyti, taip kad 
jeigu jojo straipsniai, ir savo 
“mokslo” garsinimai butų Ame
rikos Daktarų Draugijai su
prantami, už tokius visuome
nės “švietimus”, pats Dr. Mar- 
geris iš tarpo etiškų daktarų 
butų buvęs prašalintas.

žmogus tiek visuomenei nu
sidėjęs, kad net savu tikruoju 
vardu (pavarde) nedryso pasi
rodyti, bet pasislėpė po “Mar
gerio” vardu, ir nūn net “Nau
jienų” Redaktorių, kuris leido 
jam “Naujienose” “moksliškai” 
prieš visuomenę skėtriotis, ban
do pamokinti tuose gyvenimo 
reikaluose (etikoje), kame pats 
yra ir buvo žemiaus kritikos.

Begis, prisieis Dr. Margeriui 
dar kartą pavardę pakeisti ir 
jau tuomet, jokia etika nesi- 
dangstydamas, parodys savąjį 
savimeilės būdą.

Mano manymu, “Naujienos” 
labai duosniai leido Dr. Marge
riui ir keliems kitiems lietuvių 
daktarams puikiai garsintis sa
vo “mokslingumu”. Kiti bent 
“Naujenoms” dėkingais pasilie
ka,bet Dr. Margeris, ir šiame 
atvejyje savo “etiškumą” pa
rodo.

Nuoširdžiai, apgailestauju tą 
musų visuomenės dalį, kuri iš 
Dr. Margerio raštų “švietėsi”. 
Visuomenė (ir aš kArtu su vi
suomene) gali pakęsti visokias 
nuomones ir asmeninius keistu
mus. Bet, kuomet tie keisti 
asmens bando visuomenei va-

Jūsų Patogumui 
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marųuette Park 
Rako aptieka 
2346 W. 69 St.
Roselande

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

I

West Pullman
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti

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

pi-

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus 

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.'

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

se-

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

—

!O

Pianai-Radios
Išpardavimas
Korporacija likviduoja 
Warehousę, kad sumaži
nus išlaidas. Kainos atpi

gintos Radio ir Pianų.

ši Brunswick Radiola, 6 tūbų, 
gražus kabinetas, superheadrodi- 
ne, su viskuo, nieko daugiau ne
reikia pirkti, $69

Brunswiek R. C. A. Radiola,
7 A. C. tūbų, $59
Atvvater Kent, 7 tūbų, CCO 
modelis 42, už ...............
Fada, 7 A. C. tūbų, gražus kabi
netas, su viskuo, COEuž .................................. ... IPOO

Steinite, 7 A.C. tūbų, 
su viskuo už ...................
Freshman, G.A.C., su vis- CKQ 
kuo, gražus kabinetas
Majestic 71 su dypamic C107 
speakeriu, su viskuo už t v 0 
R, C. A, Radiola 3.1, ... $77
Spartan, 2 tūbų, 79 A, dynamic 
speakeris, gražus Wal- C1OC 
nut kabinetus, už .......
Atwater Kent modelis CQQ
8 tūbų ..............................
Victor 7-11, Orthophonic Victrov 
la ir Radiola, $165

for 
ov«r 

\ years

15 ounces for 15€
KC 

BakingPowder 
<<fouble netingi

ŪSE LESS 
tban of hlgh priced brandu 
MILVIONS of p o u f d s 
UfctD HY OUil GOVmtNMENT

• \ ,/Bl

Gražus naujas grojiklis planas, 
kainavo $550, dabar $195 
Gulbranscn Registering Pianas, 
vertės $500, $295
Kimba! grojiklis pianas $185 
Stark grojiklis pianas, C7Q 
už ..........................................V ■ O

Garantuojame ir duodame leng
vais išmokėjimais.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.
Td. Boulevard 4705

;d
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i ban, idant Wisconsino valstijoj 
išnaujo įvedus valstijos prohibi- 
cijos įstatymą.

ŽINIOS
Priėmė biliy atmesti 

įstatymą prohibicijai 
vykinti

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

Illinois valstijos atstovų bu
tas 77 balsais prieš 65 priėmė 
VVeberio-O’Grady bilių, kuris 
reikalauja, idant Illinois valsti
ja atsisakytų vykinti gyveni-

25052—Elžbietai Terlecki 
25053—Antanui Nauronui 
15110—Juozapui Liepųi 
25055—Antanui Judvičiui
15099—Veronikai Vezanie

man prohibicijos įstatymą. Da
bar kalbamas bilius eis į valsti
jos senatą, ir jeigu senatas jį 
priims ir gubernatorius Emmer- 
son pasirašys, tai tuomet bilius 
bus paduotas piliečių referendu
mu nubalsuoti. z

25051—Kaziui Pulokui
15103—Paulinai Valiulienei 
15097—Onai Kigienei 
23554—Juozapui Buividui 
25048—Mykolui Patkauskui 
15106—Onai Kazlauskienei

15149—Kami Ii j ai Levickienei 
15175—Kostantui Railui 
23567—Petr. Antanavičienei 
15146 —Marijonai Žukauskienei 
15164 Barborai Daugsienei 
15172—Onai Sakalauskienei 
15173—Apol. Karbauskienei 
15151—Marcelei Narbutienei 
23569—Marcijonai Platakaitei 
1§187—Onai Martinaitienei 
15166—Elžbietai Jurevičienei 
15183—Stanisl. Stasevičiui 
15208 Juzei Babravičiutei 
24726—Marijonai Balčaitienei 
24783—Marijonai Tumšaitei 
24789—Pranciškui Jakuboniui 
24792 Magdal. Markusevičienei 
24794—Jurgiui Norkaičiui 
23552—Jonui Pavilioniui 
25049—Stanislavui Radvilai 
15105—Kazim. Mažutavičienei 
15096—Marijonai Judeikienei 
15111—Ignacui Liaugminui

portu, pranešimų ir bus svarstomi 
nauji reikalai. Visi direktoriai ir 
draugijų atstovai-ės būtinai atsilan
kykite paskirtu laiku. Sekretorius.

Koseland. Balandžio 26 d., 7:30 
vai. vakare, Aušros kambariuose, 
10900 So. Michigan Avė., įvyks Auk
sinės žvaigždės Kliubo komisijos su
sirinkimas. šiame susirinkime bus 
skaitoma konstitucija sustatyta nuo 
puslapių, skaitant jei kur bus klai
dų galėsime pataisyti, jeigu daug 
klaidų nebus, perskaityta sustatyta 
konstitucija bus paduota atspauzdi- 
nitaui. Visi komisijos nariai būti
nai atsilankykite paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, kom. sekr.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Universal Restaurant
Musų virti en i ai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytė* 

valgius
A. A. NORKUS. «av
750 West ■T’’”

Akių Gydytojai 
Tel. Victory 6279 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Įvairus Gydytojai
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

Ellerio talkininkų .ne
paleidžia

Pereitą savaitę prisaikintųjų 
teismas (džiurė) išteisino 13 
vyrų, kaltintų tuo, kad primary 
balsavimuose jie naudoję teroro 
priemones 20-toj vardoj. Dabar 
tečiaus tie 13 vyrų turi stoti 
teisman dėl kaltinimo, kad jie 
“pavogę” (kidnaped) C. Ray, 
Chicagos advpkatų asociacijos 
žmogų, skirtą daboti balsavimo 
vietas 20 vardh*f.

Aeroplanai vietoj 
traukinių

Kapitonas Eddie Rickenba- 
cker, kalbėdamas Rotary kliu- 
bui, Sherman viešbuty, pareiš
kė, kad jisai yra įsitikinęs, jog 
už penkiolikos metų geležkeliai 
nebeoperuos pasažierinių trau
kinių. Pasažierius tada gabens 
aeroplanai. Pašto lengvesnius 
siuntinius, laiškus ir net leng
vuosius tavoms, pasak jo taip
jau gabensią aeroplanai.

25059—Petrui Jociui
24743—Juozapui Petraičiui 
24770—Rozalijai Andrekienei 
24785—Juozui Jukniui - 
24786 Marijonai Jovaišienei 
24788—Alenai Piktusnienei 
24790—Agotai Mikulskytei 
24791—Agnieškai šliaukienei 
24793—Aleksandrui Stankui 
24796—Agotai Puknaitienei
24799 Onai Tarvydaitei
24800 Jurgiui Juškai 
56531—Juozui Antanavičiui 
56533—Marijonai Pareigienei 
56535—Jonui Vėtai

139—Petrui Vaitkevičiui 
23546—Petrui Pociui
25044— Magd. Marcinkevičienei 
15067—Teofilei Kesunaitei
15094 Kaziui Bružai
15075—Jonui Konstantinavičiui 
15087—Jadvygai Staliliunienei 
15069—Juozapui Gudui 
15092—Antanui Venckui 
25046—Veronikai Vetkienei
15095 Barborai Milaitei 
15104 Mykolui Cičienai 
15101—Ludvisei Palaimienei 
15109—Domicėlei Beižarienei

PRANEŠIMAI
Tėvynes Mylėtojų Draugijos 22 

kuopos susirinkimas jvyks seredoj, 
balandžio 24 d., 7 vai. vakare, p. 
J. Solio ofise, ant 3čių lubų, Lietu
viu auditorijoj, 3133 S. Halsted St, 
Draugai malonėkite susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti.

— Valdyba.

Lietuvių Socialistų Rajono Valdy
bos susirinkime, ketverge, balandžio 
25 d., malonėkite dalyvauti sekami 
valdybos narihi: V. Lapaitienė, V. 
Paškauskas, A. Lekavičius, A. Jusas, 
A. Ripkevičius, A. Kundrotas, J. 
Mickevičius. Posėdis prasidės lygiai 
8 vai. vakare —- “Naujienose”. Bu- tainai dalyvaukite visi.

Kviečia Organizatorius-

Marųuette Park Lietuvių Amerikos 
Politiško Kliubo jvyks svarbus mė
nesinis susirinkimas, ketverge, ba
landžio 25 d., 7:30 vai. vakare, Ka- 
pelionijoj name, 2643 W. Marųuette 
Rd. Visi kliubo nariai malonėkite 
atsilankyti j ši susirinkimų.

Valdyba.

18tos gatvės apielinkė. S. L. A. 
129tos kuopos Jaunuolių ir Tėvų 
šaukiamas susirinkimas įvyks ba
landžio 24 d., 8 vai. vak., Černausko 
svet., 1900 S. Union Avė. Visi tė
vai ir jaunuoliai malonėkite daly
vauti, turime svarbių reikalų.

Valdyba.

Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikalo visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 

ir balsamuotojaa
Automobiliu patarna
vimai teikiami vi
sokiem* reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SL. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canai 3161

S. D. LACHAVICZ

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

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

3265 So. Halsted St.

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
__________CHICAGO. ILL.__________

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

DR. A. L YUSKA
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS
1900 South Halsted Street

Rezidencija:
4193 Archer Avenue

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

pašaukite telefonu
Tel. Lafayette 0098

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canai 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki fl 

Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSUOS —

i Gerai lietuviam* žinoma* per 26 
metus kaipo patyrę* gydytoja*, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canai 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

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 St., Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

Pavasariui reikia 
drabužių

Penki vyrai, atvažiavusieji 
autu, išmušė Grayson drabužių 
krautuvės langą, 3228 Lincoln 
avė., išnešė iš jos drabužių ver
tęs $2,500, sudėjo autan ir nu
važiavo savais keliais.

Roselande, Mose Asenson 
krautuvėm, 11132 So. Michigan 
avė., įėjo trys banditai. Jie 
įveikė patį Asensoną. ir du jo 
tarnautoju, pasiėmė penkiolika 
porų drabužių, geroką skaičių 
skrybėlių ir nuvažiavo savais 
keliais.

Pašto inspektorius 
pašautas

Policijai buvo duota žinia, 
kad IIawthorne Arms viešbuty 
susirinks keletas banditų, kurie 
apiplėšė lokalę pašto stotį ad
resu 600 North Cicero avė. Po
licija, jos tarpe ir pašto inspek
torius E. L. Jackson atvyko nu
rodytoji vieton. Užpultieji ban
ditai pradėjo šaudyti. Pašautas 
Jackson. Bet ir nužiūrimų pik
tadarių vienas tapo pašautas ir 
suimtas. Suimta taipjau mote
ris, Mariau Courhiey, kuri mė
gino pabūgti iššokdama per lan
gą. Moteris iššoko, bet susižei
dė ir buvo suimta.

15113—Aleksand. Andriulienei 
25050—Onai Rimkienei 
22740 Justinai Jučaitei 
15127—Viktorui Pečiuliui 
25063 Julijonai Jurgilienei 
15131—Bxonisei Urbeliutei 
23559—Elžbietai Lukšienei 
23560 Onai Sabienei 
15137—Kazim. Rumbauskienei 
15142—Marei j onei Ki tra itei 
15125—Kotrinai Jurienei 
25061 Stefanijai Kleveckaitei 
24846—Veron. Kizinavičienei 
15145—Aleksandrui Konstanti

nui Ripskiui 
15122—Marijonei Jurenienei 
15123 Viktorui Vertelkai 
15115—Kazimierui Kielui 
15134—Petrui Šukiui 
15118 Marijonai Krasauskienei 
15119—Veronikai Žukauskienei 
15113 Benediktui Jasninevičiui 
15157—Jonui Grigaliūnui 
15169 Juozapui Barbusiui 
15168 Emilijai Chodasevičienei 
15177—Marcelinai šūkis 
23563—Benediktui žaronskiui 
15482 Stefanijai Banaitei 
25571 Petronėlei Norvaišaitei 
15152—Paulinai Bankauskenei 
15160—Petronėlei Bruškaitei 
15148—Jurgiui Daunorai 
23568—Marijonai Sabuliutei 
15159—Alenai Zakarienei 
15165—Kazimierui Zeronui 
15167—Jonui Vilakiui 
15171—Konst. Mikalauskienei 
15186—Marijonai Eabijonienei

Roseiand. Balandžio 25 d., 8 vai. 
vaakre, Aušros kambariuose, 10900 
So. Michigan Avė., įvyks Darbininkų 
Namo Bendrovės direktorių susirin
kimas. Šiame susirinkime bus ro-

■ ■ So ..........

MARIJONA GAJAUSKIENĖ 
poi pirmu vyru Šiaulienė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 22 d., 2 valandą ry
to, 1929 m., sulaukus 66 met. 
amžiaus gimus Gaurės parap., 
Eimantų kaime. Amerikoj iš- 
gyvno 24 metus. Paliko dide
liame nuliudime vyrų Antaną, 
dukterj Oną, žentą Joną Gajau
ską, sūnų Juozapą šiaulį, mar
čią Oną, anūkas ir anūkes, 
brolį Mateušą Šukolą ir jo 
šeimyną, 2 brolėnu — Juozą ir 
Pranciškų šukolius ir jų šei
myną, švogerius — Joną ir 
Antaną, užkurį Juozapą. Kū
nas pašarvotas randasi 4155 S. 
Maplevvood Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
balandžio 26 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų i Nekulto Pras. Pane
les Šv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Marijonos Gajau- 
skienės gimines, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame, 
Vyras, Dukterys ir 
Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Ig. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

CREMO CIGARAI TEIKIA SVEI
KATOS' PROTEKCIJĄ PLIUS 

DŽIAUGSMĄ
EDWARDAS DRUKTENIS

Lietuvia Graboriu* Ir 
Balcamuotojai

2314 W. 23rd PI.
Chicago, 111.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevalt 2515-2516

J. F. KADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street

• Tel. Canai 6174 
SKYRIUS:

8238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

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 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avcnue

' Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptieko* 

. CHICAGO. ILL.

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 j namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

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

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

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

A. K. Rutkauskas, M. D.
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 St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomjc r.im 9 iki 12 ryto

Lietuviai Gydytojai

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.

1 A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

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

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

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

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 3 po pietų, 

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAX 
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

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

127 N. Dearborn St. 
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai*
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canai 2552

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

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.

įvairus Gydytojai

DR. CHARLES SEGAL

Dar vis tyrinėja
Sanitary distrikto trustisų 

tarybos (senosios) darbuotė dar 
tebetyrinėjama. Tyrinėtojai da
bar skelbia suradę dar vieną pa
vyzdi, kaip buvo tvarkomi dis
trikto pinigai. Anot jų, už links
mą puotą, kurioj dalyvavo kai 
kurie distrikto trustisai, buvę 
sumokėta $6,900. Bilon įėjo ir 
mokestis už sudaužytus stalus 
ir kėdės. Tyrinėtojai mano gau
ti prieš buvusius Sanitary dis
trikto trustisus vadinamus 
“endaitmentus”.

Davatkos nenurimsta
VVomen’s Christian Tempe- 

rance Union ofisas paskelbė, 
kad si draugija stosianti dar-

Alfred W. McCann, kurio ekspęr- 
tiškas liudymas buvo pripažintas 210 
vietose, teisingumo įstaigose, mais
tui tirti, vėl parodė savo žinojimų, 
kai CREMO cigarų puikumų ir ge
rumų pripažino. Pripažintas, kaip 
vienas puikiausiųjų maisto ekspertų, 
yra tai produkto markės, vertės ži
novas.

Pasimačius, Dr. McCann sako: 
“Daugiausiai užsikrėtimų įgaunamą 
pro burna i kūną, bet aš griežtai 
pažymiu, kad jok? rūkytojas, pripa
žintų geriausiais, CREMO cigarus 
rūkydamas nerizikuoja. “Visa įdė
ta i tamstos burnų privalo būti šva
ru. Daiktai, dedami i burna iš vi
so neturi būti rankų liečiami. Sani
tariškos, moksliškai švarios CREMO 
cigarų dirbtuvės proteguoja sveika
tai. Ir kai rūkytojus ruko CREMO 
cigarus, žino, kati tasai cigarus yra 
neužkiečiamas ir be mikrobų”.

Sveikatos protekcijai, kaip Dr. 
McCann apibrėžia, CREMO cigarai 
rūkoriui teikia dideli malonumų rū
kyti, kadangi jie pagaminti iš rink
tinio tabako, net ir gerai nunokusio 
ir pribrandinto. American Cigar 
Company yra praleidusi virš $7,000,- 
000 patobulinti metodus, reiškia 
dirbtuves, kad tik CREMO cigarui 
teiktu daugiau pruduktingumo ir bu
tų geresni.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 20 dienų, 7:15 valan
dų vakare, 1919 m., sulaukęs 
45 metų amžiaus, gimęs Kė
dainių parapijoj. Paliko di
deliame nuliudime moterį Onų 
po tėvais Kasputaitę, 2 dukte
ris — Heleną ir Matildą, sūnų 
Eduardą, 2 brolius — Vincą ir 
Feliksą, švogerkas ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 4344 
So. Wood St.

Laidotuvės jvyks ketverge, 
balandžio 25 diena. 8 vai. ryte 
iš namu į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.Visi A. A. Edwaido Drukte- 
nio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Broliai, švogerkos ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Phone 
Hemlock 9252

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

amu

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akiu

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėki! mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Rooin 8. 
Phonė Canai 0523

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų 
iiį nuo 6 iki 8 vak vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

Praktikuoja 20 metai

OFISAS
South Ashland Ave^ 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. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

4729

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyja 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark SI* 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Canai 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1724 So. Loomi* Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6852

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

115 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9610

ryto
GYDO

Daktarė Constance 
O’Britis

perkele savo ofisą tam pačiam name j
2408 W. 63 St.,
kampas Western Avė.

Tol. Hemlock 5524

Rcs. tel. Vau Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Saite 206 1570 Mlhvaukee Avė.
Tol. Biunswi<k 0024

Valandos: naurrifiliais. Hcredoinfe ir pofny- 
čloiiiin 2—9 vali. Nedėlioj pagal nuturima.

AuIhii-ii l’ark Iloųpital. 451 W. 781 b I’I.
Tel. RfedcUffe 1000

Utarujukuis. Icetvorgais ir subatomiB 
11 v. ryto iki 9 v. vak.

Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyry ir motery se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9-4.

Rezidencija 6158 S. Talman ATj 
Tel. Prospect 8525.

ALBIN A PETERS 
(Albin A. Petroshius Peteri) 

ADVOKATAS
Room 852 Otin Bldg. 

10 South 1/3 Šalie Street
Tel. Randolph 8322

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St. 
Hemlock 4080

1800 So. Ashland Avė
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:81 ir nuo 7 iki 10

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canai U464

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La SaUe Street
Vakarais nuo 6 ūki 9 vai. 

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street ,
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Mamos pasikalbėji 
mas su Mortele

—Mortele, klausyk vaikeli — 
už trijų mėnesių tau sueis pen
kiolika melų. O tu dar vis 
mokyklos nebaigei. Gi su vai
kinais po užakmpius jau tran
kais. Kas bus iš tavęs, kai

BIZNIO
įRodyRlė

Jūsų patogumui, žemiau tel
pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks jums gerą patar
navimą.

ACCORDIONS
Augštos rųšies visokio išdirbimo 

armonikos.
R. CARBONARY AND SONS

760 Taylor St.
Monroe 6977

BUSINESS BROKERS
UNITED BROKEKAGE CO.,' 

145 North Clark St.
Dearbom 3840

Parduos, išmainys jūsų bizni, grei
tai; partneriai parūpinami.

FURNITURE

COHEN 
1401—9 So.

Canal
Visokeriopi namų 

parduodame

BROS.
Halsted St.
0300
rakandai; mes 
pigiausia.

PATENT ATTORNEYS
B. PĖLĖČfibWIČZ 

2300 W. Chicago Avė.
Brunsvvick 7187

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios rųšies.

PHONOGRAPHS
KOZLOWSKI MUSIC SHOP 

914 Mihvaukee Avė. 
Haymarket 2121 

Mes parduodame, taisome fonogra
fus; paimame, pristatome

R A D I O
BOB’S RADIO SHOP
1539 So. Cravvford Avė.

Rockwell 9460
Fried Eisemann, visokio išdirbimo, 

radio aptarnavimas

RE A L ESTATE
J. H. SCHAFFER and CO.
803 Ridge Avė. — Wilmette

Tel. VVilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

SASH AND DOORS
ALBERT J. ANTHONY 

3129 W. 39th Place 
Lafayette 4789 

Durys, storm, sash, garažiai, siete
liai, etc.

SEWING MACHINES
WM. ROCHE 

4251 Cottage Grove 
Oakland 1367 

Senos ir naujos siuvamos mašinos; 
jūsų priimamos mainui.

SIGNS
AVERS SIGN SERVICE 

1338 Roosevelt Rd.
Monroe 3829

Visokios rųšies iškabos. Abelnas 
iškabų kontraktorius.

t i r e s
HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rėjų čardžinimas, taisymas.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'Į'AI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustatė 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite pe< savo aptiekoriu. 
L* m bert Pharmacal C o., Saint

mano melų sulauksi?
—<Mamyt.., juk žinai, kad 

mokyklą lankyli aš pradėjau, 
kai buvau devynių metų. Kaip 
galiu taip greitai mokyklą baig
ti? Kili žmonės mokslą eina 
daug melų iki išmoksią ką ge
ro. Aš gi tokj trumpą laiką 
mokyklą telankiau, o jau išmo
kau vaikinus gaudyti.

Taigi, taigi, Mortele, bet 
juk mokykla nemokina, kaip

'l'eisybė, mamyt, nemoki
na, bet galima pasimokinti iš 
senųjų.

—Ale, Mortel, mokykloj nė
ra senų.

iMamyte, bet kad namuose 
aš prisižiūriu pa-kankamai. Iš 
tavęs, mamyt, aš viską išmo
kau.

—Kaip tu, Mortel, sakai, kaip 
galėjai išmokti, jei aš tavęs ne
mokinau?

'Po mokinti nereikia daug. 
O kas tave, mamyt, išmokino 
su vaikinais bučiuotis?

—Tylėk, parše, kaip duosiu 
samčiu, tai tuoj galva nušoks 
į pasienį.

—.Mamyt, o kodėl tavo gal
va nenušoko, kai pape davė tau 
kumščia už vaikino bučiavimą

—įMortule, tu nekalbėk taip 
balsiai — dar kaimynai išgirs, 
pamanys, kad aš esu kokia sen
bernių patranka. Mortul, eik 
gulti, ateina kas ten pas mus.

—.Bai, bai, mamyt, rytoj pa
sišnekėsim. Mortelė.

[CLASSIFIEŪ APS

Mokyklos 
Educational

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo Iškalbumą. Išsimokink gra
žiai rašyti ir kalbėti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 menesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu budu galčslte pagerinti sa
vo buv|. Del vyrų ir moterų privatiSkoa va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH. 
21 E. Van Buren St., 4 luboa. Valandos 
nuo 9 iki 9-toa. Užsirašykit dabar!

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

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

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

ŽELVIS BUILDING CO.
General Contractors

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

2506 W. 69 St.
Prospect 9856

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Generalinis Kontrak- 
torius

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

Duodu oaskolą ant namų.

JOHN G. MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street 

Phone Republic 4537

A . a. * .'a

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

PARSIDUODA barbernė labai 
gražiai įtaisyta ir geroj vietoj, biz
nis geras. Važiuoju j Lietuvą, 3344 
So. Halsted St. Boulevard 5972.

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

J.

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

Lackavvana 6461

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

ra-

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, su cemento grindi
mis $298.

Tel. Berkshire 1321
MR. ZELEZNIK 

5201 W. Grand Avė.

KARtPENTERIS.—Generalinis kon- 
traktorius, cementuotojas, plasteriuo- 
tojas, naujas darbas ar taisymas.

Drexel 2696.

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

VIENINTELĖ 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.

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovv iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

WITOLDS TIRE SHOP 
3647 So. Halsted Street 

Boulevard 2854 
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų čardžinimas, taisymas. 
Lietuvis savininkas.

EXPERTŲ TAISYMAS
Pertaisymas motorų, clutch ir 

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

ir

KAM LAUKTI?
Budavokite dabar 

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

3645 Montrose Avenue 
Keystone 1633

A Rare Bargain

Mes
dar-
co.

Tamsta nepraleisk šitos progos. 
Pamatyk šitą vietą, nes kas tą vie
tą paims padarys didelius pinigus.

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

Tik pašauk tamsta ir pamatyk, 
niekad nesigailėsi.

ŠlHLllc
State 5048 arba 7275

Klausk
STANKUS

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
į vien.?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $^00,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

HELBERG BROS.
Room 607 

192 N. Clark St.

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

/0 ant savaitinių ar mėnesinių 
išmokėjimų tik už 7% palū

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

COMMONWEALTH
INVESTMENT &
FINANCE PLAN

■ 100 N. U Šalie St.
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
Roosevelt Rd. Tel.Rockvvell 6030 

——O-------
3201

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.
----- o-----

MES DAROME 1, 2 ir 8 morgičiu 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

1618 West 18th Street

s

I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankovvski. ižd.

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

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

Tel. Armitage 1199

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimą. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

CASH PIRKĖJAMS BARGENAI 
4 kambarių rakandai, viskas pilnai 
jrengta $183. Gražiausias overstuf- 
fet seklyčios setas $55. 7 šmotų rie
šuto medžio valgomojo kambario se
tas $45. 8 šmotu riešuto miegruimio 
setas $59. 5 šmotų aržuolo betrice 
setas $15. Victor Fireproof Building, 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedaliomis iki 6 vai. v.

NAMŲ RAKANDAI
Mahogany miegamojo 

setai, stikliniai indai, 
kos, etc. Kreipkitės 
seredoj, tarp 10-4 vai.

821 Sunnyside 
2 apt.

kambario 
kaurai, des- 
utarninke ar

Avė.,

REIKIA pinigų, paaukosiu* 4 kam
barių rakandus, kaip naujus. Gražus 
Frieze seklyčios setas $85; 9x12
Wilton kauras $25; pilnas riešuto in. 
miegamojo kamb. setas $85; console 
elektrikinis radio dynamic kalbėtl- 
vas 75; lempa $5; 8 šmotų riešuto 
valgomojo kamb. setas, firankos, pi
anas, etc. Parduosiu atskirai. Na
mie visą dieną ir vakare. Winner, 
8228 Maryland Avė., 1 apt., arti 
Cottage Grove Avė.

PARDAVIMUI 
Keras dėl grosernės, 
Avenue.

didelis ice box, 
4655 SHields

PARSIDUODA geri rakandai taip- 
pat gali ir namą renduoti. Yra dar
žas ir garadžius. Graži vieta. Ge
ra transportacija. 2848 W. 40 PI. 
Lafayette 3533.

For Rent
RENDON 2 floras 4 kambarių 

flatas ir garadžius už $20. Base- 
mente 3 kambariai už $8. 946 W. 31 
Place.

Personai
Asmenų leškn

PAJIEŠKAU giminių — Juozo ir 
Igno Mironų, gimusių Šeduvoj, Pa
nevėžio apskričio. Kas apie juos ži
note malonėkite pranešti, už ką bu
siu dėkingas. J. Bluhm, Mayvvood, 
Minn.

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

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

Kreipkitės kas dieną nuo 10 Ii ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

PARSIDUODA 2 krėslų barbernė, 
vieta gera, išdirbta per 30 metų. Vi
sokių tautų apgyventa. Geram 
barberiui, aukso mainos. Pardavimo 
priežastis — važiuoju Lietuvon — 
gegužio 18 d.,

A. ZALAGENAS, 
1951 Canalport Avė. 
Tel. Roosevelt 7706

GLEN OAKS ACRES

to

REIKALINGAS žmogus dirbti už 
porteri. Turi būti blaivus. Pasto
vus darbas, 908 — 10 W. 14 St.

REIKALINGAS antrarankis kepė
jas, 1208 E. 93rd St. 

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

REIKALINGI patyrė žirkliniai. 
Peoples Iron & Metai, 5835 South 
Loomis St.

o

MUTUAL Life of Baltimore turi 
viena vieta dėl Jmos klesos sales- 
mano (dėl tokio kuris gali kalbėti 
lenkiškai). Kreipkitės, 111 W. Jack- 
son Blv., Room 409-13. Klausk M r. 
Tautillo.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA mergina valgykloj 
prie kuknios darbo. Turi būti švari 
ir darbšti. Darbas ant visados. 
Teisingas atlyginimas, 1312 South 
Cicero Avė., Cicero, III.

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

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

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PIANAI $25 ir aukščiau — gro- 
jikliai ir upright.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. Glst St. Midway 9733

Radios
TURIU atiduot beveik naują 

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

JOSEPH DEMBOSKI,
2332 W. Madison St.

Ma- 
mo-

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba 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.

Automobiies
*28 Hudson Broughatn—austom ouilt
’27 Chandler
’28 Esaex
’28
’27
•29
•26
’28

coach _______________
coupe ---------------------------

Pontlac Landau eed., mažai var
totas ....................... ..............................
Hudson Brougham, geram stovy 
Essex ..... .. .............................................

Dodge Sedan  
Pontlac Coupe ---------------------------

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 8e. Halsted Si.. Triangle 9330

PRANEŠIMAS

PARSIDUODA restaurantas labai 
geroj vietoj, pigiai. Priežastis par
davimo, turiu du bizniu, 2023 So. 
Ratine Avė.

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

PARSIDUODA mažas groseris, 
kendžių ir delicatessen štoriukas, 
prieš Illinois Packing Co. — 920 W. 
37th Place.

803 Ridge Avė, 
Wilmette, III. 
Telephone 364

EAIiB AND VARIETY ŠTOKE
Iš priežasties mirties turiu par

duoti tuojaus senai uždėtą, visada ge
rai apsimokanti krautuvė, North 
West Side, niekad nesimainė savi
ninkas. Ant vietos daug tavoro, 
Vėliausios mados įrengimai, leng
viausia vieta vediniui biznio, nerei
kalingas patyrimas. Nereikia va
karais nei nedėldieniais dirbti, pigi 
renda, geras lysas; $2,200, ar geriau
sias ir greitas 'pasiūlymas nupirks 
viską. Tavoro daugiau kaip du- 
bel tavai.

5754 W. Division St.

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.

M r. Shurman
MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadway 
Tel. Bittersvveet 6180

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

TURI BŪT PARDUOTA grosemė 
delikatessen, cigarų, cigaretų, smulk
menų ir merchandise krautuvė. Tu
ri būt greit parduota, 
tuvės, 
Garu 
riai.

Arti dirb- 
nėra tokio kito biznio aplink 
šildomi pagyvenimo kamba-

4703 W. Roosevelt Rd.

DELIKATESEN ir grosery, šva
rus tavoras, geras biznis, puikiausi 
vieta, senai išdirbtas biznis, gera 
priežastis pardavimo, parduosiu la- 

pini-bai 
gus.

už prieinamą kainą, už

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

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

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

Exchange—Mainai
NORIU mainyti savo 4 lotus i 

mažą dviflatį arba bungalow, 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 Lawndale — visai 
arti prie Marųuette Park. Atsikreip
kite pas savininką lotų: Mickevičius, 
3210 So. Halsted St., Tel. Victory 
1266.

$795 
$895 
$350
$595 
$495 
$550 
$176 
$450

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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.

BLUE ISLAND. — 5 ir 6 kam
barių murinės rezidencijos, $9,500 — 
$10,750, 346-51 119th PI.. 849 
Gregory, Blue Island. Savininkas 
ant vietos. Pabudavosime ant jūsų 
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 įmokėjimu. Hostetter & 
Co., 137 N. Kedzie Avė.

—■ o

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

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

NAUDOKIS namų savininkyste. 
Bungalovvs dabar žemoms kainoms, 
puikiausiai pabudavotos, gražiausios, 
5 kambarių, “octagon” bungalovys, 
karštu vandeniu apšildoma, artistiš
ki stiklai, uždari porčiai, tiktai 
$5,475, Taipgi 2 flačiai. Pekara Con- 
struction Co., 5947 Mihvaukee Avė. 
Nevvcastle 3136.

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

Cicero
2 augštų mūrinis namas 
4 kambarių kiekvienas 

5243 W. 24th PI., Cicero.

6 kambarių rezidencija
5337 W. 24th PI., Cicero.

LOTAS 50X125
19 gt. ir Cicero Avė., Cicero, 

teisingas pasiūlymas nebus at
mestas. Kreipkitės 3860 Ogden 
Avė., ar telefonuokit Crawford 
4100.

Emil Denemark
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti i 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

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

BARGENAS. Pardavimui 2 lotai 
50x125 ant 44tos ir Western Avė. 
Parduosiu labai pigiai tik už $3500. 
{nešti $200 likusius duosiu morgičiu. 
Martinas Sula, 4716 So. Marshfied 
Avė. Tel. Boulevard 2422.

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. 
Aįirokavimas dovanai. 
Wellington 8941.

Šauk

GAUK NAUJĄ IDĖJĄ SAVO DO
LERIUI VERTEI PIRKDA

MAS NAMĄ.
Nauji moderniški bungalow, gali

ma nupirkti su $500 įmokėjimo $40, 
mokant į 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, 
cedar drabužių 
suliacija, plieno 
išpleisteriuotas, 
sai.

1061h ST. IR
J RYTUS NUO BEVERLY

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

Dahlgreen & Nelson Builders 
6211 S. Damen Avė., Prospect 2308

ir elektros 
Venecijos veidrodžiai, 

klosetai, akmens in- 
konstrukcija, skiepas 
metaliniai oro strip-

S. RACINE AVĖ.

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

TIKTAI $350 įmokėt, likusius po 
$50.00 j mėnesi su nuošimčiais, kai
na $6,450, medinis bungalovv vėliau
sios mados įrengimai, arti 71mos ir 
Seely, arba mes galim jums 
tyti

5400 SO. SEELEY AVĖ. 5 ir 5 
kamabriai, konkrete pamatas, karš
tu vandeniu Šildomas, 2 karų gara
žas. $3000 cash ir $60 per mėnesį. 
$110 jplaukų. Tel. Prospect 8751.

PARSIDUODA nedidelis biznia- 
vas namas, Storas ir 2 pagyveni<nai, 
garažas ant dviejų mašinų — ren- 
dos neša $70 į mėnesį, parduosiu 
tik už $5,500 su visu bizniu. Kas 
pirmutinis tas laimes.

717 W. 21st Place

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

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

nm- 
pri-

PABANDYKIT naujus Super — 
konstrukcijos tairus. Sunkiausi ir 
stipriausi tairai kokie išdirbami. Mes 
nuteisime nuo $5 iki $10 ant jūsų 
senų tairų. Pilniausia garantuoti nuo 
visko, išskiriant gaisrą ir vagystę, 
per 18 mėnesių. Balloons 29x4.40, 
$6.85; 29x4.50, $7.75; 33x6.00 $16.40.

EDWARD RAFFERTY 
4921 Monroe St. Estebrook 0076

ant jusu loto.
JOSEPH JOUKEMA, 

Stevvart 6255

pasta-

MODERNIŠKAS 2 flatų $13,750. 
Bargenas 6 ir 6 kambarių šiltu van
deniu 
Avė., 
ninką 
7449,

apšildomas, 6722 S. Maplevvood 
dėl apžiūrėjimo šaukit savi- 

Dearborn 6748 — Fairfax
8 S. Dearborn St.

Taipgi turiu visokių namų 
mainu, budavoju namus ant 
traktų, apskaitliavimą suteikiu 
kai. Kam kontraktorius reikalingas 
kreipkitės

John G. Mežlaiškis 
2453 W. 71st Street

Republic 4537

ant 
kon-

dy-




