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Anglų Darbo Partija 
Rinkimų Kampanijoj
Britų kapitalistų spaudos demagogiškas 

riksmas ir kaltinimas darbiečių dėl 
“naudojimosi amerikiečių pinigais” rin

kimų kampanijos reikalui ■
LONDONAS, geg. 10. At

einantiems rinkimams i parla
menta Škotijos darbininkai pa
statė nuosavus socialistinius 
kandidatus šešiasdešimt devy
niose, iš 71, rinkimų apskrity
se. l ai yra didžiausias kandi
datų skaičius, koki kada Darbo 
partija Škotijoj turėjo pasta
čius. Vadinas, lik penkiose rin
kimų apskrityse 
vu kandidatu. * *

ji neturės sa-

tatai reišk’a, 
statydama sa- 
Darbo partija

reikia žinot, kad, 
vus kandidatus, 
turi už kiekvieną jų sudėti di
delę pinigų sumą kaip depozi
tą, ir jei paskui pasirodytų, 
kad kuris kandidatas nėra su
rinkęs pakankamo, gana dide
lio, nuošimčio baisų, jo depo
zitas prapuola.

Bet šioje kampanijoj entuzi
azmas škotų darbininkų masė
se yra labai didelis 
didelis,

nios šukele triukšmų darbinin- 
kų priešų lageriuose. Konser
vatorių spauda pradėjo rėkli 
ir sielotis ir prikaišioti Darbo 
partijai “išdavimą,” — naudo
jimąsi Amerikos pinigais savo 
linkimų kampanijai. Kapitali
stų laikraščiai bando tuo pasi
daryti sau politinio kapitalo, dė
damiesi nieko nežiną, kad Lloy 
George ir kiti kapitalistų 
įeini “andliavojo” titulais ir ki
tokiomis bajorybės garbėmis, 
kad prisipiltų pinigų į savo 
partijų fondus.

Arlhuras Henderson, genera
lini ‘j 
rius 
rius,
me jis sako, kad Darbo partija 
visai nesikreipė Į Amerikos so
cialistų partiją ir neprašė jos 
paramos pinig?.is. Rel jis esąs 
didžiai patenkintas tuo, kad 
Amerikos socialistų judėjimo 
vadai aepliuoja į savo drau
gus, ragindami juos paremti 
savo Anglų bendra.draugių rin
kimų’ kampaniją.

‘‘Darbo partija,” sako savo 
pareiškime Hendcrsonas, “bran
gina kiekvienu centu, kuris bus 
jai surinktas, .ir demagogiškas 
darbininkų priešų riksmas pi,i-š 
amerikiečių pinigus mums vi
sai nebaisus.” »

IMrbo partijos sek re t o- 
ir vyriausias organizalo- 
išleido pareiškimą, kuria-

(Atlantic and* l‘a<-ifie Photo 1

Lietuvos Naujienos
Nusišovė policijos Kaunas subruzdo ru- 

raštininkas pintis turizmu
BalandžioVILKAVIŠKIS.

j 19 dien, Kumečių giraitėje, Vii- KALNAS. — Balandžio 20 d. 
kaviškio apskrity, 4 klm. nuo (Lietuvos viešbučio būstinėje- 
miesto, rastas nusišovęs Vilka- įvyko Kauno miesto burmistro 
viskio policijos raštininkas Jo- p. Vileišio sušauktas pasitari- 
nas Rupeika, dar nepilnametis mas užsienio turistų pritrauki- 

| vaikinas. Spėjama, kad nusišo- niu ir apskritai turizmo išplėti- 
vimo priežastis buvęs girtuok
liavimas.

Kuno kultūros kursai Palan 
goję. —" 

(šią vasarą

mo reikalu Lietuvoje.
Pasitarime dalyvavo be p. 

burmistro dar p. Daukša, Liet, 
■viešbučio direktorius; p. K. Pui
da;- d-ras Venckumis; M. šal
čius.

labdi

taip pat 
kaip kad ir visose ki

tose Anglijos dalyse.
Anglijos darbininkai 

nudžiugo gavę žinių, kad Ame
rikos socialistų partija daro 
žingsnių surinkti kiek pinigų 
Anglijos Darbo partijos kam
panijai paremti. Jie luo pasi
juto turį draugų dagi anapus 
vandenyno, kurie yra pasiren
gę jiems reikale padėti.

Bet luo pačiu kartu los ži-

Feierverkų sprogi 
mai užmušė tris 

darbininkus

Markso “Kapitalas” 
kaip politinės ištikimy

bės liudymas

IIANOVER, Mass., geg. 10.
National Firevvorks kompa

nijos įmonėj West Hanovere 
šiandie įvyko keletas sprogimų, 
kurių trys darbininkai buvo už
mušti ir keli- kili sužaloti.

švietimo ministerija 
organizuoja Palan- 

igoje kūno kultūros kursus vi-;v,un* 
dūrinių ir aukštesniųjų mokyk- Pasitarimo pasikeista liūč
ių mokytojams. . monėmis kai dėl organizacijos

fermos, kuria geriausia tiktų 
pritraukti užsienio turistus į 
Lietuvą ir padėti sulig galimu- t
mo saviems keliauti po užsie
nius, ir prieita bendros nuomo

nes, kad reikalinga steigti vi
sut.meninė organizacija, į ku
lią galėtų įeiti visos suintere
suotosios turizmu įstaigos ir as
mens, kuri galėtų veikti visoje 
Lietuvoje, laisvai susižinoti su 
visomis reikalingomis įstaigo
mis, o svarbiausia, kad turėtų 
lankstų, galintį grietai ir sklan- 

] džiai veikti aparatą.
Išrinkta komisija paruošti to- 

i kios organizacijos įstatus. Ne
trukus vėl bus sušauktas pasi
tarimas, kuriame bus apsvarsty
tas organizacijos įstatų projek- 

i tas. *"*
Geležinkelių valdybos ,<va 

Šaukiamas spccialis posėdis lu
bos 
že- 
pa-

Columbus, Ohio. Kalėjimo griuvėsiai. Gegužės 2 d. siautė smarki audra, kuri ir apgriovė kalėjimą. Visuotinis Havro UOSto 
žuvo du kaliniai, o daugelis tapo sužaloti.

M. Antantes ir Lenkų G“X fašistų Italijoj kilo j
intrygos Ukrainai 
nuo SSSR atskirti 

 tas respublikos prezidentu, at
sisakė toliau prezidentauti, pa
reiškė norą tapti, vyriausiu ka- 
inionienčs vadu. Gen. Gomez 
yra jau 72 metų amižąus.

Už jų nugaros? betgi stovi di 
d žiu lės valstybės, kuriems ru 
pi Rusija susilpnintii

darbininku streikas

y naujoj 
tova tarp daro 

ky ir samdytojų
✓

- -- HAVRAS, Francija, geg. 10. j
!— Čia kilo visuotinis uosto dar- 

, , (bininkų streikas. Judėjimas jį mm- uosle visai sustojo ir atvykslan- 
f i n h 1 d i % f a i c I \ i i n o i vi/ n I i u i *i tieji laivai stovi neiškrauli. Kai 
kurie britų ir franeuzu laivai 
išvyko į kilus uostus savo kre- 

Darbininkų sindikatai reikalam v‘n^us iškelt.
ja teises turėti savo atstovus 
fabrikų administracijoje

ROMA, Italija, geg. 10.
Tarp nacionalinės pramonės 

liniukų sindikatų konfedera- 
cijics, kuriai priklauso apie du i 

( . j—— ------ - — milioifai darbininkų, ir genera-
iv-vks —*—-— tinęs pramonininkų konfederaei—;

l;l,s ] Nauji visuotiniai rinkimai įvyks jos, kuriai vėl priklauso apie 
11 šio gegužės mėnesio 30 dieną 50,000 samdytojų, kilo aštrus 

i konfliktas de> darbininkų 
Ang- kalaujamos teisės pastatyti vie 

kuris buvo tos- samdytojų sindikate po i 
i, šiandie vieną savo atstovą kiekviena-'

• me fabrike, kad jis dalyvautų' 
į į fabriko administracijoje.

loki darbininkų atstovėj kai 
fabrikuose yra pastatyti

Anglijos parlamen-J 
tas jau paleistas

BELGRAiDAS, Jugoslavija 
[Chicago Tribūne koresp.J. — 
Ateinančioi Mažosios Antantės i u f I
konferencijoj, kuri čia j 
gegužės 20-22 dienomis, 
svarstomi svarbus politiniai 
m i Ii t ariniai klausimai.

Franeuzu gen. Lerond, k u- i 
ris, Tautų Sąjungos pastatytas j pai 
pri-žiurėli plebiscitą Ankštini- j išrinktas" "1924'“metais 

tapo paleistas.
Nominavimai kandidatų

LONDONAS, geg. 10. 
parlamentas

AUTOMOBILIO NELAIME

MONiMOUTlI, Ilk, geg. 10. 
Traukiniui užgavus automc.bi 
IĮ, buvo užmušta kelverių metų i 
mergaitė. Mrs. W. Root, mer- 

I gailės motina, kuri šoferiavo, 
ki’ff" įlū jos vaikai ir dar dvi mo
terys buv6 pavojingai sužaloti

rei- i »
| Parapijiečiai mirtinai 

sumušė kunigą

rizmo klausimu, į kurį 
pakviesti prekybos rūmų, 
mes ūkio rūmų, Lietuvai 
gražinti draugijos, meno kūrė
jų draugijos, žurnalistų sąjun
gos, sporto lygos ir kiti atsto
vai.

ne j Silezijoj 1921 metais, tą 
kraštu tiesiai atidavė lenkams, 
dabar jau yra aplankęs Mažo-; naują parlamentą pasibaigs ge- 
sios Antantės valstybių sosl.i-,^gegH^ 
nes [Belgradą, Prahą ir Bucha- (|jenu 
ręstą], taip pat ir Varšuvą, ,tinjaį j

?s 20 dieną, o dešimtį kur 
vėliau įvyks nauji visuo-lbet samdytojai smarkiai dėl to 
rinkimai. ' , protestuoja. Jie sako, kad lai

 - kvepią sovietizmu, kaip Rusi- 
- ----------  .joje.

pradžių žinotų, kurio galo ji ka-i kos studentu vienos ’
ka neskaito, o tik ima jį, kad r,aiĮla*

(Sovietų bibliotekose užregis
truota, kad lankytojai labiau
siai ima skaityti Markso “Ka
pitalą.”

Pasirodo, kad Markso publi-

įicdytų savo politinę ištikimy-

Vienas pilietis nutarė tai pa-]^s ' 
tikrinti. Jis įdėjo į Markso kny- * konferencijt\į 
gą popierinį rublį. Nežiūrint 
to, kad knyga perėjo per dešim-

I tis rankų, rublis liko neišim-
MFKSIiKOS MIESTAI, geg.ftas- 

10. — Lš Guadalajaros praneša, 
kait Cinco Minas 1 
Ilostolipaipiillo, Jalisco ___  (
joj, du kasyklų darbininkai nu- ' 
dūrė tų kasyklų inžinierių Tho-" 
masą Deckerą, amerikietį, 
du darbininkai įtūžę, kai 
nierius, radęs juos darbe 
gančius, ėmęs barti.

Darbininkai Meksikoj 
nudūrė kasyklų inžinie

rių, amerikieti

kasyklose p j j 0 f a s užsimušė, jo
•o valsli- . i •naujam aeroplanui 

susikūlus
Abu- 
inži- 
mie-

STOHOLMAS, Švedija, geg 
10. Kap. Albin Ahrenberg 
švedų aviatorius, žada apie bir- sažierius, 
želio 1 dieną išskristi per Al- pavojingai užsigavo, 
lanto vandenyną į New Yorką. , 

ORR
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

POORTIjAND, Ore., 'geg. 10. 
— Vietos ligoninėj mirė suo
mių kunigas Andrevv Lajunen. 
Keturi jo bažnyčios parapijie
čiai, kuriems jo pamokslas ne
patiko, sumušė kun. Lajuneną 
ir nuo to jis mirė.

Ar visada galima pasi
tikėti krikšto tėvaisręstą], taip pat ir 

stengdamasis sutaisyti bėndrus 
planus taip, kad, atsilikus ka-Į |
rui, kiekviena valstybės iš pa! > Skelbia 130,000 Meksi- Tas faktas betgi, kad darbi- 

i ninku sindikatų organui, “Lavo- 
. ra Ifascisli,” leidžiama aštriai 
įpulti samdytojus dėl jų priešin- 

>įcg. gumo įsileisti darbininkų at
stovus fabrikų administracijon, 
lyg parodo, kad diktatorius 
Mussolini ir fašistų’’ vadai pa
lankiai žiuri į darbininkų atsto
vybes idėją.

Ginčą galų gale turęs išsprę- 
Meksikos Miesto sti naujai sudarytoji nacionali-

- j universiteto teisių fakulteto stu- rė korporacijų taryba, kuri 
būdas raudonajam kentus, kurie streikuoja pro-' kontroliuoja visas fašistų kon- 

nusilpninti lai —- rem- j tesĮUi pi-ieš įvestus kas mėnesį į federacijas. Tos 100 narių ta- 
rybos pirmininku yra patš Mus-1 liga, 

solini. Jei diktatorius panorės,------
kad darbininkų atstovai daly-jflp21 
vau tų įmonių administracijose^ 
samdytojai turės nusileisti.

T'ie planai turės būt išdisku- 
; šuoli a t einančioj konferencijoj, 

kitų tarptautinių klausimų, » • • • 1 A

dienos streiką

SUĖMĖ BANKININKĄ Už 
AIKVO.I1MĄ $62,000

M.OUNT HOLLY, N. J., geg. 
10. — Jo naujam aeroplanui, 
kurį jis ką tik buvo pirkęs ir 
pirmą kartą bandė, juo skrido, 
susikūlus aviacijos lauke, už- i . •
simušė pilotas Edward Mar-1 sidejits prie 
shall, 27 metų amžiaus. Jo 

Walter Becker,

Porto-Rika nori iš J. V 
$100,000,000 paramos

bus svarstomas 
taipjau Ukrainos nepriklauso
mybės judėjimo rėmimo projek
tas. Per tūlą laiką didžiulių 
valstybių agentai darbavos Ru
sijos kaimynų valstybėse, steng- 
damies priagituoti, kad geriau
sias esą 
pavojui” 
ti nepriklausomybės judėjimus. | 

Vokietija visai atsisakė pa-I . ‘ •
(lėti šitokiam Rusijos skaldy
mo planui, bet Lenkijai ir Ru- 

! manijai Ukrainos atsiskyrimas 
nuo Rusijos reikštų labai daug.

Rumanija jau yra uoliai pri- 
> Ukrainos nepri- ( 

pa_ klausomybės propagandos. Per- 
Į9 nai Rucharestas nuolatos sklei-i 

dė šiurpių .istorijų apie tai, kaipl 
| neginkluoti Ukrainos valstiečiai į buv0 
i narsiai grumiasi su raudonio-' 
ju teroru-

MEKSIKOS MIESTAS,
. — Nacionalinė Studentų Fe

deracija išleido atsišaukimą i 
(visus studentus Meksikoje, ra
gindama paskelbti ateinantį pir
madienį visuotinį vienos die
nos studentų streiką ir tuo bu
do paremti

rašomuosius egzaminus.
Meksikos Studentų Federaci

ja turi viso apie 130,00(1 narių-

Filmų kareiviai, užsi
miršę tik vaidiną mūšį, 

susikovė Sprogdino tekstilės 
streikininko namus

“Komunistrotas” ir 
“Komunistonas”

KAUNAS. Iš šilavos mies
telio praneša, kad ten prieš 
mirlj pakrikštyta 50 metų mies
telėnas. Dar kūdikį jį vežė į 

~ Raseinius krikštyti, bet krikš
to tėvai negalėjo pervažiuoti 

, per patvinusią Dubysą, sugrį
žo ir pasakė, kad kūdikis pa- 

. Tik prieš mirtį pa
aiškėjo, kad 50 metų jau su
laukęs žmogus dar nekrikšty
tas. Kunigas jį pakrikštijo prieš 
paskutinę išpažintį. 1

Taigi visą amželį nekrikšty
tu vaikščiojo ir išpažinties ir 
kitas ceremonijas atlikinėjo.

Iš ■'

OAKiLAND, Cal., geg. 10. — 
Del išaikvojimo $62,000, tapo 
suimtas ir kalėjime padėta.?] 
Oakknd banko vicepirmininkus • 
Hoy B. Baker. Suimtasis prini- i 
pažino kaltas.

HOlA.YWOO», €al„ geg. 10. 
— Čia nusišovė James Kelsiu 
B rady, Paramount-Lasky kin
tamųjų . paveikslų studijos rei
kalų vedėjas. Jis sirgo širdies

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už' labai 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.

1NSBRUKAS, Austrija, geg 
10. Kai vakar netoli nuo čia 

imama krutamiems p> 
j veikslams scena, vaizduojantį 
11809 metų karą, trisdešimt sep- 
| tyni austrai, aptaisyti senomis 
j traneuzų ir bavarų uniformo
mis, buvo taip susijaudinimo 
pagauti, kad ėmė iš tikrųjų 
šautuvais ir durtuvais kautis. 
Visi , sužaloti teko gabenti į li-

ELIZAiBETHTON, T e n n.! 
geg. 10. — Bombos sprogimo 
čia buvo suardyti vieno strei
kininko, Mack’o Elliott’o, na
mai. Eilioti yra jau kurs mė
žtas streikuojančių American 
Bemberg ir American Glan- 
zstoff tekstilės įmonių darbi
ninkų unijos narys. Elliotto ir 
jo šeimos sprogimo metu ne
buvo namię, dėl to žmonių nie
kas nenukentėjo.

SAN JUAN, Porto-Rika, geg.
10. — Trys Porto-Rikos sena
toriai, Antonio Barcelo, Louis 
Moralės ir Santiago Iglesias, iš- 

' vyko į VVashingtoną prašyti; SSSR bus įvesti 
Jungtinių Valstybių 100 milionų niai” šokiai vieton “fokstrotų

ir čarlstonų.”
Komunistai šoksią “kultu-! 

ros” ir “gamybos” šokius. Tai1 
busią “kcmunisirolai” ir “ko-; 
munistonai.” Visi valdininkai 
turėsią jį išmokti.

Oficialiniuose sovietų balino- riai pataria prezidentui Hoove- 
pakeisią riui Porto-Rikos gubernatorium 

paskirti Theodorą Rooseveltą.

Didėjąs debesiuotuniaš; gali dolerių paramos Porto-Rikai
but lietaus; nedidelė tempera
tūros atmaina; stiproki pietų 
rytų ir pietų vėjai.

ATĖNAI, Graikija, geg. 10.
1— Policija suėmė čia vieną vy- 

\ akny temperatūra įvairavo: kuris laišku grūmojo nužu- 
tarp 18 ir 60 F. dyti Jungtinių Valstybių minis^

Šiandie saule teka 5:35, lei- (erį Graikijai dėl to, kad neda-
dyti Jungtinių Valstybių minis-

Maskvos spaudos žiniomis
komunisti- joninę.

Prašo paskirt Roose-
veltą Porto-Rikos

valdytoju
WA|SKINGTONAS> geg. 10.

— Kai kurie žymus politikie-

džiasi 7:55. Mėnuo leidžiasi 
10:58 vakaro.

vė jam leidimo iškeliauti į Ame
riką.

se “komunistrotai
“fokstrotus.” [LŽJ.

De Valera pašalintas iš
Airių seimo

Laisvoji Airių
Eamon

DUBLINAS, 
Valstybė, geg. 10. 
de Valera, airių re&publiki nin
ku vadas, tapo laikinai pašalin
tas iš seimo posėdžių.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III



NAUJIENOS, Chicago, III. • Šeštadienis, geg. 11,

KORESPONDENCIJOS
PIRMOJI PAMO
KA VAIDINTI

Detroit, Midi
Paroda ir koncertas

Balandžio 14 d. įvyko SLA. 
352 kuopos moterų rankų darbo 
paroda ir koncertas. Paroda bu
vo tinkamai priruošta ir verta 
ją buvo pamatyti. Musų lietu
vaičių rankų darbai—mezgimo 
ir siuvimo nustebino net ame
rikonus, kurių keletas buvo at
vykę į vakarą.

Už gražiausius darbelius buvo 
paskirta trys dovanos. Teisėjais 
buvo adv. J. P. Uvick ir ame
rikietis adv. John W. Hurley- 
Abu pareiškė, kad už tokius
puikius rankų i
visoms moterims 
kokia nors dovaną.

Pirma dovana c *

(Tęsinys)

Esybė. Bet ko aktoriui reika
linga tam tikslui atsiekti?

Aš. Talento ir technikos. Ak
toriaus auklėjimas susidaro iš 
trijų dalių. Pirmon dalin įeina 
auklėjimas jo kūno, jo visos fi
zines sudėties, kiekvieno rau
mens ir gislos. Kaip teatro di
rektorius, aš galiu labai gerai 
pasirodyti su aktorių, kuris yra 
pilnai išvystęs savo kūną.

Ėsybė: Kiek laiko jaunas ak
torius turėtų pašvęsti, kad iš
vysčius kūną taip, kaip tamsta 
reikalauji?

Aš. Pusantros valandos kas
dien šios rūšies mankštinimuisi: 
gimnastikai, ritmiškai ginuias-

darbus reikėjo tikai, klasiškiems ir interpretuo- 
paskirti po įjantiems šokiams, fechtavimui, 

įvairiems kvėpavimo būdams, 
laimėjo p-ma|ba]g0 moduliavimui, dikcijai, 

A. Žukienė,—sidabrinę taurę, dainavimui, pantomimai, grimui.
Antra dovana siuviniams susi- Pusantros valandos kasdien per
dėti skabnelė—teko p-niai Staš- pOra metų, nepaliaujant prakti- 

l rečia dovana buvo kavus to, ką. įgijai, padarys iš 
Ją gavo p-nia; tamstos aktorę, į kurią smagu 

bus pažiūrėti.
Antroji tamstos 

nuo savęs, kad už tokius pui- dalis bus intelektuale, 
kius darbus permažai buvo do-1 np 
vanų. žinoma, SLA. 352 kuo
pa gali pasidžiaugti, turėdama 
tokių gabių moterų.

Toliau vakaro vedėjas F. Mo
tuzas susirinkusiems pranešė, 
kad broliai Rubinai, ku- veikalus, 
rie 
liauja,

kauskienei 
siuvinių dėžutė. 
P. žukieno.

Dar kartų turiu pasakyti ir

vinimas sielos — 
vaidmens dramatinėj 
Negali būti aktoriaus be sielos, 
tiek išlavintos, kad ji galėtų, 
sulig pirmu valios paliepimu, 
atlikti kiekvieną reikalaujamą 
akciją ir permainą. Kitaip sa-« 
kant, aktorius privalo turėti 
sielą, kuri pajėgtų pergyventi 
kiekvieną padėtį, kaip kad rei
kalauja autorius. Nėra nė vie
no didelio • aktoriaus be tokios 
sielos. Musų nelaimei, ji įgija- 
ma ilgu ir sunkiu daiĮiu, dide
lėmis lėšomis laiko ir patyrimo 
ir laipsniškai patyrimais prak
tikuojant. bšiam tikslui siekti 
darbas susidaro iš tokių dalių: 
pilniausio valdymo savo penkių 
jausmų įvairiausiose įsivaizduo
tose padėtyse; išlavinimo jaus
mo atminties, išlavinimo inspi
racijos arba įsigilinimo jausmo, 
vaizduotės atminties, ir, paga
lios, regėjimo atminties.

Esybė. Bet aš niekuomet apie 
tai negirdėjau.

Aš. Vienoj visa tai yra Kuone 
taip jau paprasta, kaip keikimas 
“dangaus”. Išlavinimas pasiti
kėjimo savo vaidentuve; išlavi
nimas pačios vaidentuvės, išla-

svarbiausio 
dailėje.

vinimas • naivumo, išlavinimas 
.nužiūrėjimo,, ilšaVinimas valios, 
išlavinimas pajėgos i variai -emo
ciją išreikšti, išlavinimas humo
ro ir tragiškumo jausmo. O 1X 
tai ne viskas.

E'/ybč. Ar gali būti? ' 4"
Aš. Pasilieka da vienas daly

kas, kurio negalima išlavinti, 
kuris turi būti. Tai yra talen
tas.

[Esybė atsidusta ir giliai su
simąsto. Aš taipjau tyliu.]

Esybė. Tamsta atvaizduoji 
teatrą, kaip ką tai dideli, labai 
svarbų, labai...

Aš. Taip, man teatras yra di
delė paslaptis, kurioj stebėtinai 
susijungusios yra dvi fenome- 
nos—svajonė tobulumo ir sva
jonė nemirtingumo. Tik tokiam 
teatrui verta yra pašvęsti savo 
gyvenimą.

[Aš atsikėliau. Esybė žiuri j 
mane liūdnomis .akjmis. Aš su
prantu, ką tos akys reiškia.]

, Vertė X.
(tąsa)

f.

Visos Apšildymo Medžiagos Reikalingos 
dėl 5 Kambario Bungalow už $275

Ar j’ųs ką nors darėt apie įsivedimą šilu
mos į savo namą sekamai žiemai? Jei ne, 
tai pradėkite rūpintis apie tai dabar. 
Dabar yra geriausias laikas tai pradėti. 
Jus galite sutaupinti pinigų ir rupesnį, 
o ir šilumą jus turėsite į laiką. Ateikite 
į musų ofisą, ar pašaukite mus telefonu 
ir mes mielai pasiųsime vieną iš musų 
inžinierių bendrai su jumis apskaitliuo- 
ti ir parodyti jums kaip jus galite sutau
pinti pinigus dabar—tarp dabartinių ir 
rudenio kainų.

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

Jums nereikės tuojaus mokėti grynais 
pinigais už viską. Mes duosime 24 mė
nesius išsimokėjimui. Jus galite po bis- 
kį mokėti kiekvieną mėnesi, taip kad 
tas nesutrukdys jūsų kitų kasdieninių 
reikalų, o sulaukę zero šalčių jus turė
site visus patogumus.

auklėjimo 
kulturi- 

Gali diskusuoti š-ekspirą, 
Moljerą, Gėtę arba Calderoną 
tik su kulturišku aktorių, kuris 
žino, ką šie vyrai yra verti ir 
kas buvo padaryta jau pasau
lyje, kad pastačius scenoje jų 

broliai Rubinai, ku- veikalus. Man yra reikalingas 
pūsti aplink pasaulį ke- aktorius,.kuris pažįsta pasaulinę 

randasi parodoj. Svečių literatūrą, kuris gali matyti 
buvo paprašyta pasidalinti savo skirtumą tarp franeuzų ir vo- 
kelionės įspūdžiais. kiečių romantizmo. Man rei-

Vienas brolių pasakė trumpą kalingas aktorius, kuris žino is-|
ir patriotingą kalbą, pridurda- toriją tapybos, skulptūros ir
mas, jog ankščiau ar vėliau V ii- muzikos, kuris visuomet gali
nius turės būti atgautas. laikyti savo galvoje, mažų ma-

Vakaro vedėjas p. Motuzas (žiausia, kiekvieno laikotarpio 
paprašė sumesti kiek kas galii stylių ir kiekvieno didelio piešė- 
keliauninkams aukų. Surinkta jQ asmenybę.
$18.00. Man rejjkalingas yra aktorius,

Po to sekė koncertas. Be vie- kuris turi ytin aiškų supratimą 
tos menininkų buvo ir dajpinin-, judėjimo psichologijos, nusima- 
kė.Zosė Krasauskienė iš4Čhica-’ 

•’gcš. Man pirmą kartą teko gir
dėti ją dainuojant. Klausant jąigika. 
žmogus pasijunti P”1---- u:" •
sukuryj. P-nia Krasauskienė su-i gaug kūno anatomiją, kaip ly- 
dainavo ,rodos, astuonias dai- gįaį apįe didžiuosius skulptūros 
nas- Vardus tų dainų neminė-| kurinius. Visas tas žinojimas 
siu. Pasakysiu tik tiek, kad | yra reikalingas todėl, kad akto-
publikai labiausia patiko A. | rįuį nuolat tenka susidurti su 
\ anagaičio kompozicija “Naktis, sia.is dalykais, ir todėl, kad jam 
svajonėms papuošta . reikia darbuotis su jais scenoj.

P-ia Krasauskienė nelanko Įas intelektualis lavinimąsi pa- 
Italijos, bet ji dainuoja tikrai darys tokį aktorių, kuris galės 

-puikiai. Ji turi prigimtą gražų vaidinti daugeli įvairių rolių, 
ii- malonų balsą. Už šaunų dai- Trečioji auklėjimo rųšis, pra- 
navimą jai buvo įteiktas gyvų džią, kurios aš parodžiau tams- 
gėlių bukietais. tai šiandie, yra auklėjimas ir la

potam dainavo p-lė Sofija 
Žukauskaitė. Ji yra musų vie
tinė žvaigždė. Balsą turi labai i 
gražų. Sudainavo ji penkias Į
dainas. Publikai patiko, nes
susilaukė griausmingų aplodis-i 
mentų. Jai buvo įteikta du gy-i 
vų gėlių bukietai.

P-lės Elena ir Onutė Piliaus- 
kaitės pasirodė su smuikų due- Į 
tu. Duetas išėjo gan gerai ir į 
publika katučių nesigailėjo.

Jaunas pianistas Vytautas j 
Dazmaitis paskambino keletą! 
gražių dalykėlių. Iš Vytauto su-! 
silauksime gero pianisto, jeigu 
jis ir toliau lavinsis.

Kita jauna pianistė, p-lū Bi-j 
rutū Smailiute, ' vykusiai pa
skambino keletą muzikus kuri- €■ 
nių. Ji taip pat akomponavo 
dainininkėms. Matomai, bus' 
gabi pianistė. Linksma maty
ti, kad Detroito jaunimas taip 
gerai pasižymi muzikoj.

Šis SLA. 352 kuopos paren
gimas puikiai pavyko. Publikos , 
buvo pilna svetainė. Visi sma
giai linksminosi net iki 1 vai- 
ryto. Muzikos mokinys.

Nauji NamaiN

M.J. KIRO

Bridgeporte, ant 34 PI., sąkamą 
savaite bus visi pilnai užbaigti

no apie psichoanalizį, apie emo
cijos išraišką ir ;apie jausmo lo- 

t. Man reikalingas akto- 
linksmybių rįus> kurįs nusivokia apie žmo-

Vienas narnas jau yra visai užbaig
tas ir gatavas dėl gyvenimo’

DHTHOIT, MICII.
Ant romios 2 dideli švarus kam

bariai su valgiu ar be valgio dėl 
pavienių vyrų. Arti Ford Ruge dirb
tuvės. Kreipkitės:

1713 _ 2ith St.
Arba klauskit per telefoną

La fa y et t c 230'.)

JPhone žirginiu 2054

JOSEPH VILIMAS 
tį. Namu $ t a t y mo , 
f* KONTRAKTORIUS

>1556 Su. Kockwell St.. Chicago. III.

Nevilkinkit. Ateikite tuojaus. Jums tai užsimokės. Jeigu jus 
norėtumėt patys įsivesti šilumą, musų inžinieriai padarys dėl 

W ■ 1 . t -# * Z

jus braižinį ir duos visus
nurodymus,
duosime

. kalingus
įrankius 
kesties.

be to mes 
jums visus rei- 
darbo atlikimui 
be jokios mo*

Kaip su jusli Plumbingo Reikmenimis?
Mes ką-tik nupirkome 18 vagonų sinkų, maudynių, skalbyklų, 
klosetų, gaso boilerių, gasinių vandens šildytojų, tankų, angli
mis vandens šildytojų ir prausyklų, kuriuos mes skiriame par
davimui nepaprastai žemomis kainomis. Visi plumbingo reik
menys yra nauji, garantuoti. Kaipo pavyzdį pigumo, mes čia pa
duodame kelių dalykų kainas.

Speciallstan gydyme chroniškų ir naujų U 
zq. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas išegzaminavl* 
mas atidengs j tisų tikrą ligą Ir jei aš apst
imulu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrą Hpccialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pc 
caiutlno iAe««ainlnavlmo—kas jums yr

Dr. J. E. Zaremba
W. Jackson Blvd^ netoli State 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 ryt? ’ki 1 po pietų.

20 st.

pc

DYKAI
Šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
maliavojiniui, vertes $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Hainmer 
Bros. VVhite Lead^
Valspar Varniuh geras iš lau
ko ir vidaus
galionas ...............
Stogine popiera 3 pi v, raudo
na ir žalia $1.98
Pure boiied Liusced....
Oil, galionas ............... vvlf

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St.

Lafayette 4689
PRISTATOM VISUR

Virš dviejų šimtų žmonių atsilankiusių 
pereitą savaitę apžiūrėti M. J. Kiro nau
jai statomus namus Bridgeporte, matė, 
kad tie namai yra geriausiai pastatyti; 
moderniški visais atžvilgiais, o kaina jų 
visai nebrangi.
Vidutiniai pasiturintys darbininkas len
gvai gali įsigyti sau šį patogų ir moder
nišką namą.
Tie namai bus išparduoti greit. Todėl, 
kas tik mano pirkti sau namą, pataria
me atsilankyti šiandie (šeštadieny), nuo 
2 iki 5 po piet ir sekmadieny, nuo 10 ry
to iki 4 po piet. Prie tų naujų namų (34 
PI. ir Auburn Avė.) bus žmogus iš ofiso, 
kuris suteiks jums pilnus nurodymus.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted Street

Phone Yards 6894

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ....................................
z 1,054 patarimai kaip virti įvairus ralgiai. *
MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero —......

Mokykloms ir šeimininkenu? vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu- 

( vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
pa

KAUNO ALBUMAS .................................................................... 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose .......    $7/10
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................    - 60c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodyniliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ................................................... — 65c
Namų darbai, naminė sąskaityba ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

193 Grand Street

$2.50

$1.50

$3.01

Brovklyn, N, Y

4% ar 5 colių maudynė, pilnai įrengta $18.50
1 šmoto atriesta briauna sinka $15 ir augš. (be trimingų) 
Puiki porcelianinė kloseto kombinacija, pilnai $14:50 
Skalbyklos, pilnai įrengtos .................. ...... $8 ir augš.

Čia yra paduoti tik keli dalykai. Bet yra šimtai kitų dalykų, ku
rių mes, delei vietos stokos, negalime paduoti laikrašty, šis pa
siūlymas yra geras tik kol neišsisemš dabartinis šių dalykų iš
teklius. Todėl negaišuokit, bet tuojaus ateikit ir pasirinkit jums 
reikalingų dalykų. Jums tai užsimokės.
Musų obalsis bizny yra: kiekvieną prekę, kurią jus perkate pas 
mus, jei nebūtų patenkinanti, mes apmainysime, arba sugrąžin
sime jums pinigus.
Kai jus nusitarsite ateiti ir pasimatyti su mumis, tai būtinai pa
sidairykite dėl musų vardo ir vietos, kad patektumėt j tikrą vietą.
Musų vieta yra dviejų augštų geltonas mūrinis namas su musų 
vardu ant viršaus

M. Levy & Company
22nd and

. Telefonas į visus departamentus 
Calumet 0642

0643
0644
0645

MES KALBAME

State Sts
Atdara vakarais iki 8 vai.
Atdara nedėliomis iki 1 

valandos po piet. f
LIETUVIŠKAI

Musų South Chicago Skyrius randasi prie
9300 Commercial Avenue

arti New York Central geležinkelio
Telefonas j visus departamentus Saginaw 4847

v
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Peoples Furniture Kompanija šiandien 
atidaro naują krautuvę

Marųuette Parko apielinkėjj Atvažiuoti paranku 
adresu 2586 40 WeslI 68-rd St Naujoji p lcs Fu,.niturc 
Peoples Furndure Kompamja, Rompan krautuvė randasi
šiandien atalaro naujų krautuvę a(h.esu 253(.„10 West 63rd st 
naujame savo trobesyje.

Pradžiai biznio naujoj vietoj i 
Peoples Furniture Kompanija iš
dalins kostumeriams $2,000 ver- ■ 
tės namams 
Tuos prizus 
Kompanijos 
gauti labai
kiekvienu dolerio pirkimu šioje 
krautuvėje kostumeriai gaus 
bi lėtu ką, ant kurio parašys savo 
vardą ir pavardę ir kurį įmes 
Į krautuvėj esantį baksą (dė
žę). Biletai paskui bus išimti 
ir peržiūrėti, ir kurie turės gi
linki, 
rio pirkimu prizą gal vertės nuo j 
$10 iki $300. Prizų bus 40.

reikmenų — prizų. 
Peoples Furniture 

kostumeriai galės 
lengvu budu: su

daiktus pristatyti, kompanija 
užlaiko tris trokus. Kad galė
tų patenkinti didelį kostumerių 
skaičių, Peoples Furniture Kom
panija turi savus rakandų dir
bėjus, radio mekanikus, pečių 
taisytojus. Kiekvienas sam
domas kompanijos darbininkas 
yra patyręs tame darbe, kuriam 

Ji yra pusantro bloko tolumoj Į dirbti jisai pasamdytas. O ir 
kompanijos savininkai—vedėjai 
prižiūri kiekvieną departamentą, 
kiekvieną biznio skyrių, kad vis
kas butų tinkamai atliekama, 
kaip prižadama publikai.

Keletas žodžių iš kompanijos

į vakarus nuo Western Avė. Iš 
bet kurios miesto dalies Wes(ern 
Avė. ar 63-čios gatvės karai 
priveža prie krautuvės. Automo
biliams sustoti prie krautuvės 
yra pakankamai vietos. Archer 
Avė. gatvėje Peoples furniture 
Kompanijos krautuvė randasi' 
piję Richmond gatvės, pustre-1 
čio bloko j rytus

vo nepadarydama pažangos. Bet 
pagalios keletas Chicagęs lietu
vių pamatė reikalą paremti ją. 
Prie jos prisidėjo D. Šemaitis, 
M. Rėžas, J. A. Krukas, J. Na- 
krošis, A. Lapenas ir S. Kru
kas. Tą patį metą kompanija 
sumanė atidaryti antrą krautu
vę Brighton Parko apielinkė- 
je. Tapo nupirkti keturi lotai 
ir atidaryta kita krautuvė- 
Abidvi krautuvės buvo pripildy
tos pageidaujamų žmonoms pre
kių. Padidinus biznį ant tiek,

į kompanija jau turėjo drąsos 
'atsišaukti į Chicagos lietuvius 
i su pakvietiipu lankyti jos krau- 
; tu ves ir davė tokį užtikirnimą: 

Peoples Furniture Kompanija į “Jei nebusite užganėdinti pir-
nuo Kedzie i išaugo Į didžiulę lietuvių vado-'kiniu, tai mes prekes atsiimsi- 

: vau j amą įstaigą iš menkos pra-1 me ir sugrąžinsime visus. įmo- 
dinės krautuvėlės. Kompanija j kėtus pinigus”. Nuo telaiko 
buvo suorganizuota 1916 metais; Peoples Furniture Kompanijos 
ir tą pačią, vasarą ji atidarė biznis pradėjo sparčiai vystytis 
krautuvėlę adresu 1930-32 So. ir plėstis. • Po devynuių metų 
Halsted St- Vystėsi jos biznis vystymosi, Peoples 
povai, nes stokavo kapitalo. Ke- Kompanija išaugo į didžiulę į-

BRONISLAVOS
P0ŠKA1TES

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

bronislava
POŠKA IT £ 

4262 Archer Avė.
Telefonas
Lafayette 4787

pe, bet ir kitataučių. Ir šiandien 
ji atidaro didžiausią ir gražiau* 
šioj visoj pietvakarių miesto da- 
lyj naują krautuvę.—Rep.

SPECIALĖ

Ekskursija
LIETUVONl

Naujoji krautuvė
. . , . . _ , . Naujoji kratuvė užima 75 pė-lai laimes vieno <lole- ,da!< platumQ 125 pMas ilgio

Visas trobėsis yra Reinforced 
Concrete konstrukcijos. Trobe- 
sis turi keturius aukštus— tris J tuvius metus kompanija gyva- staigų ne tik lietuvių biznių tar- 
viršuj žemės ir vieną po žeme.

i sudaro 37,500
vietos esą-i 

moms krautuvėje prekėms su-; 
talpinti. Krautuvėje įrengta • 
puiki ventiliacija. Yra elevato-j 
riai publikos parankumai. {vesta ,1 
tūkstančių lempų šviesa, kad' 
publika galėtų gerai apžiūrėti 
tavorus.

Pačios prekes arba tavorail 
surinkti čia iš parinkciausių iš- 
dirbysčių, nes Peoples Furniture 
Kompanijos vedėjai naudojosi 
savo ilgų metų patyrimu, kad 
surinkti šion krautuvėm geriau
si tavorą prieinamiausiomis 
kainomis.

Garantija
Kitas įdomus Peoples Kompa- ; visos grindys 

nijos pareiškimas tai garanti- j ketvirtainių pėdų 
ja perkamo iš jos krautuvių 
tavoro. Peoples Furniture 
Kompanija garantuoja, kad ji 
parduoda tokius pat tavorus už 
tokią pat kainą, ar žemesnę, 
kaip bile kiekviena kita Chica- 
gos krautuvė, kuri jaučiasi at- 
sakominga savo kostumeriams 
(reliable). Jeigu dėl neapsižiū
rėjimo, pasirodytų, kad Peoples 
Furniture Kompanijos krautuvė
je tą ar kitą dieną buvo paimta 
brangesnė kaina, ir jeigu tai 
bus darodyta, tokiame atsitiki
me Peoples Furniture Kompani
ja sutiks sugrąžinti skirtumą 
arba visus sumokėtus pinigus 
atgal ir atsiims parduotą tavo- 
rą. Deliai didelės apyvartos 
ir deliai to, kad kompanijos 
biznis yra vedamas labai eko
nomiškai, ji gali parduoti savo! 
prekes pigiau, negu bet kuri ki- i 
ta tos rūšies prekių krautuvė- • 
Peoples Furniture Kompanija:' 
kviečia visus atsilankyti-į jos 
krautuvę, apžiūrėti ją ir pasi
žiūrėti prekių, kurios yra joje.

Čia visuomet bus didelis pasi
rinkimas naujausių madų ir ge
riausių padarymų namams ra- j 
kandų, pečių, radio setų, pianų,1 
kaurų, namų darbui mašinų, j 
vasarnamiams rakandų ir įvai- į 
riaušių kitokių namams reik-! 
menų. Ir todėl ši krautuvei 
bus žinoma kaip didžiausia ir, 
puikiausiai įrengta visoje piet
vakarių miesto dalyje; Kad ga
lėjus greitai į namus nupirktus)^

Furniture

Moderninė Laidojimo 
Įstaiga

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

I
Fotografuokites

Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad i m ų 

pa V e i k s 1 ų 
... traukime užti-

krina jums ge- 
S rą darbą.
8 Be extra pri- 
g mokėjimo va- 
a žiuoiu nufoto- 

grafuoti namus, pagra 
kilius ir tam panašiai.

| W. J. Stankūno
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Na, dėl tikro pasidžiaugimo rukymu

Camel
O

KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI

Camels vėsus ir gaiviną, 
i

Camels skonis švelnus ir patenkinąs

Camels kvepėjimas visados 
lauke ar viduje.

malonus

Camels minkšti ir pilni

Jie nenuvargina skonio ir f
cigaretinio atsirūgimo.

nepalieka

C 1999. R. J- Reynolds Tobacco 
Compan'y, Win»ton Sakn». N. C.

Camels gaminti iš parinkciausių augi* 
namų tabakų—sutaisytų ir sumaišytų 
žinovų priežiūroje.

Išplaukia laivu

“George Washington”
(tiesiai i Bremen)

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

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

ši ekskursija yra rengiama po vadovyste “Naujienų” ir jus tu
rėsite nepaprasta patarnavimą, maistą ir pasilinksminimus, kuriais 
yra pasžymėjes šis vsame pasaulyje pagarsėjęs laivas.

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

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

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČ1AMS
Eight eenth’ Bond & Mortgage Organization 

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

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Naujienų
pirmas

įvyks

Sekmadieny, Birželio 9 d
ernausko Darže

Kaip ir paprastai, “Naujie
rengia siurprizą, 

mykite pranešimus, kur 
plačiau paaiškinta apie 
niko programą.

nos
bus

Pik

E 
—«
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DAR SMŪGIS PROVOKATORIAMS

Kruvina provokacija, kurią Vokietijos komunistai 
padarė Berlyne per Gegužinę šventę, iššaukė didelį pa
sipiktinimą net ir tarp pačių komunistų. Vakar šioje 
vietoje rašėme apie tai, kaip vyriausiojo Vokietijos ko
munistų organo, “Rote Ęahne”, redaktorius Fritz Keller 
pasitraukė iš komunistų partijos, protestuodamas prieš 
jos “kriminališką žaidimą darbininkų krauju”. Dabar 
pranešama, kad dėl tos pačios priežasties išėjo iš komu
nistų partijos dar du kiti to paties organo redaktorių: 
Karo ir Rabold.

Tai yra tur būt pirmas toks atsitikimas politinėje 
pasaulio istorijoje.

Po žiaurių kautynių gatvėse, kur buvo užmušti dvi
dešimt septyni žmonės ir sužeisti 168; tam momente, 
kada komunistai dėl šito kraujo praliejimo siunčia pra
keiksmus savo priešams ir šaukia darbininkų mases į 
protesto mitingus ir generalį streiką, — atsistoja trys 
žymus komunistų vadai ir pareiškia: “Patys komunis
tai yra šitos baisios skerdynės kaltininkai! Jie išprovo
kavo ją, kriminališkai žaizdami darbininkų krauju!!” 
Ir, nuplėšę maską savo partijai, jie iš jos demonstraty- 
viškai pasitraukia. x

Nebuvo girdėt, kad toks incidentas butų kada nors 
atsitikęs bent kurios politinės partijos istorijoje.

Komunistai, kaip žinoma, yra didžiausi partiniai 
fanatikai. Jų partija jiems tai ne tik politinio veikimo 
įrankis, bet kokia tai mistiška, sielą ir kūną išgananti 
institucija, kuriai jie save pašvenčia, vardan Lenino, 
panašiai, kaip davatkos, įsirašydamos į “brostvą”. Ko- 
mihnstas turi aklai klausyt savo partijos viršininkų, tu
ri tikėt kiekvienai, kad ir dar taip žioplai, savo vadų 
idėjai; turi nemurmėdamas aukaut jiems ir nereikalaut 
jokių atskaitų; turi eit kur jie jam paliepia ir daryt ką 
jie jam įsako, nors tai butų ir kriminališkas darbas.

Jei ne šitoks vergiškas komunistų atsidavimas “par
tijai”, tai dauguma tų šlykštybių, kurias komunistai ne
va “dėl idėjos” atlieka diena iš dienos, butų visai neįma
nomos. Paimkime tik tuos nesuskaitomus ginkluotų su
kilimų bandymus, kuriuos Vokietijos komunistai darė 
per paskutinius vienuolika metų: kaip, rodos, gali 
darbininkų susidedanti organizacija mėgint smurtu 
versti valdžią, kuomet jos nariai žino, 'kad valdžioje 
di ir pačių jų klasės atstovai? O betgi komunistai
darydavo, ir kuomet per jų kaltę liedavosi kraujas ir 
žūdavo darbininkų gyvybės, tai jie rėkdavo, kad valdžia 
susidedanti iš “skerdikų” ir “žmogžudų”!

Vokietijos komunistų vadai manė, kad jie galės ir 
Gegužės šventę panaudot tokiai kruvinai komedijai. Bet 
šį kartą jie skaudžiai apsiriko. Net pačių jų tarpe kilo 
pasibiaurėjimas beprotiškai -išprovokuotu kraujo lieji
mu, ir štai dabar pasaulis mato nuostabų vaizdą, kaip 
trys vyriausiojo komunistų organo redaktoriai drebia 
į akis savo partijai sunkiausius kaltinimus! Ir vargiai 
galima manyti, kad jie išreiškia vien tiktai savo asme
niškus jausmus. Partijos cėntralinio organo redaktoriai 
turi, be abejonės, numanyti, kaip jaučia ir galvoja par
tijos narių masė.

Jei tie trys asmens ryžosi tokioje tragingoje valan
doje viešai išeiti prieš savo partijos vadovybę ir apkal
tinti ją dėl įvykusių žudynių, tai aišku, kad ir daugeliui 
darbininkų, priklausančių komunistų partijai, jau atsi
vėrė akys.

Savo besąžiniška provokacija Vokietijos komunis
tai užsitraukė ant savęs katastrofą.

iš
nu
sė
tai

BESIARTINANT SPRENDŽIAMAM MUŠIUI

Gegužės mėn. 30 d. Anglijoje įvyks rinkimai į at
stovų rumus. Juo labiau ta diena artinasi, tuo darosi 
aiškiau, kad tikroji kova šiuose rinkimuose bus tarpe 
kapitalistiškos konservatorių partijos ir socialistiškos 
darbininkų partijos. Trečioji partija, liberalai, kurie 
nori ir kapitalistams tarnauti ir darbininkams būt geri, 
vis labiaus netenka įtakos, nežiūrint tų milžiniškų pa
stangų, kurias deda Lloyd George savo partijos atgai
vinimui (turėdamas dvidešimt penkis milionus dolerių 
partijos ižde, jisai gali išvystyti garnį triukšmingą agi
taciją). \ ’

Matyt, ir patys liberalai jaučia, kad jų dienos jau 
atgyventos, nes iš penkių dešimčių liberalų atstovų par
lamente, vienas pačių žymiausiųjų, A. Randeli, kuris

buvo .pastatytas kandidatu ir ateinantiems rinkimams, 
padavė rezignaciją iš liberalų partijos ir pareiškė noro 
įstoti į Darbo partiją. Kaip liberalų partija gali tikėtis, 
pakreipt į savo pusę balšuotojus, jeigu ji nepajėgia su
laikyt nuo bėgimo net savo atstovus?

; Apie Įvairius Dalykus ;
i ■ n H i

Revoliucijų kraštas
Per paskutinius devynioiiką me

tų Meksikoj įvyko devynioli
ka revoliucijų.—žuvo 200,000 
žmonių. — Nuostoliai siekia 
bilionus dolerių. — Dauguma 
revoliucijų buvo nesėkmingos. 
— Kronologiška revoliucijų 
apžvalga.

vėl įvyko taip vadinamų “agra- 
rų” sukilimas, kuriam vadovavo 
Andrės Molina Enriųuez ir Al
fredo RoblesDominguez, kandi
datas į prezidentus. Preziden
tas Madero sukilimą greit su
triuškino.

Devyniolikos metų laikotarpy j 
Meksikoj įvyko devyniolika re
voliucijų! Tai visai neblogas 
rekordas. Vargu kita kuri ša
lis gali tuo atžvilgiu susilyginti 
su Meksika. Devynioliktoji re
voliucija, kurią sukurstė Aguir- 
re-Escobar-Caraveo-Manzo, kol 
kas dar tebesitęsia. Bet atro
do, kad ji trumpoj ateityj visiš
kai susmuks ir sukilėlių vadai 
džiaugsis pasprukę į Ameriką 
ar kur kitur. Kai kurie jų jau 
dabar bėga iš Meksikas.

Devyniolika Meksikos revo
liucijų įvyko nuo 1910 m. lap
kričio mėnesio, kada Francisco 
1. Madero pakėlė maištą prieš 
“prezidentų imperatorių” Por
inio Diazą, kuris per tris de
šimtis penkis metus desperatiš
kai valdė kraštų.

Tose revoliucijose, kaip ap
skaičiuojama, žuvo apie 200,000 
žmonių. Paskilbusio bandito 
“Pancho” Vilią sukilimas nuva
rė be laiko į kapus apie 100,000 
žmonių. Daugumoj atvejų re
voliucijų vadai “ginklą pakėlę 
nuo ginklo ir žuvo’’. Tik ke
turios revoliucijos ‘’buVo sėk
mingos.

Dauguma revoliucionierių, ku
rie drįso sukilti prieš galingąjį 
despotą Pdrfirio Diaz, šiandien 
jau yra nebegyvi. Viename atsi
tikime jie palaikė valdžių, kita
me kovojo prieš jų. Trumpam 
laikui jie iškilo į aukštybes, bet 
taip jau greitai tapo arba nu
mesti nuo “aukštybių” arba 
pasiųsti į “aną pasaulį”.

Kiek revoliucijos padarė Mek
sikai nuostolių,— tikrai niekas 
negali pasakyti. Apskaitoma, 
kad 1923 m. Do la Huertos su
kilimas kainavo apie 60,000,000 
pesų arba maždaug $30,000,000. 
O reikia žinoti, kad tas sukili
mas palyginamai neilgai tesitę- 
sė, todėl ir nuostoliai nebuvo 
tokie dideli, kaip kelių kitų re
voliucijų.

Jeigu negalima 
skaičiuoti vienos
nuostolius, tai tuo labiau nega
lima paduoti nuostolius devynio
likos revoliucijų. Bet nėra abe
jonės, kad tie nuostoliai siekia 
bilionus dolefių.

Jack Starr-Hunt paduoda se
kamą kronologišką. apžvalgą tų 
devyniolikos revoliucijų:

1. Francisco 1. Madero lapkri
čio 20 d. 1910 m. Chichuahua 
valstijoj pradėjo sukilimų prieš 
galingą Diazų su 25 žmonėmis. 
Tuo laiku dauguma buvo tos 
nuomonės, kad Maderos pastan
gos nuversti despotų yra bepro
tiškos. Bet šešiems mėnesiams 
praėjus, Diaz turėjo bėgti iš 
Meksikos. Jis visų apleistus mi
rė Paryžiuj.

Per kelis mėnesius preziden
to pareigas laikinai ėjo Francis
co Leon de la Bara. Vėliau pre
zidento vietų užėmė pats Made
ro. Chihuahua, to judėjimo 
centras, nuo to laiko pradėjo 
lošti labai svarbią rolę Meksi
kos revoliucijų istorijoj.

2. Revoliucinis judėjimas pra
sidėjo žemutinėj Kalifornijoj, 
Vera Cruz, Coahuila ir Chihua
hua. Tam revoliuciniam judėji
mui vadovaao Richardo Flores, 
Magon. Trims mėnesiams pra
ėjus, revoliucija susmuko ir jos 
lyderiai tapo suimti, 'lai Įvyko 
1910 — 1911 m.

3. Praėjo penkiolika dienų irįNuevo Leon valstijoj jis pakėlė

4. 1912 m. buvo labai nera
mus. Gen. Pascual Orozco, kuris 
kartu su Madero nuvertė Por- 
firio Diaz’ą, suorganizavo armi
jų ir pradėjo maršupti į Meksi
kos Miestų, kad nuvertus Ma
dero'.

i-;<

tiksliai ap- 
revoliucijos

Nors gen. Orozco buvo labai 
gabus karvedis, bet jis sutiko 
savo Waterloo prie Bachimba, 
kuri randasi Chicuahua vals
tijoj. įdomu pažymėti tą fak
tą, kad jį sumušė buvęs Diaz’o 
ištikimas generolas, Victoriano 
Huerta, kuris vėliau taip jau 
“ištikimai” pradėjo tarnauti 
Madero valdžiai. / Revoliucinis 
judėjimas pasibaigė, kuomet 
netoli nuo EI Paso pakliuvo į 
pinkles ir lapo nušautas gen. 
Orozco.

5. Gen. Bernardo Reyes, bu
vusia Porfirio Diaz’o karo minis- 
teris, pakėlė maištą Neuvo Le
on valstijoj. Jis tąpo sumuštas 
ir suimtas.

6. Beveik tuo pačiu laiku gen. 
Felix Diaz netikėtai užgriebė 
Vera Cruz ir pradėjo maršuoti 
link Meksikos Miesto, kad pa- 
liuosuoti generolą Reyes. Dviem 
savaitėm prabėgus jis tapo su
imtas ir pats pateko į kalėjimų.

7. 1912 m. Morelos valstijoj 
pradėjo revoliucinį judėjimų 
Emiliano Zapata. Per aštuone
rius metus Jis nedavė valdžiai 
ramybės. Ant galo, jis kartu 
su savo broliu pakliuvo Į pinkles 
ir tapo sušaudytas.

8. Trumpiausias ir kruviniau
sias perversmas Įvyko 1913 m. 
Prasidėjo jis vasario 9 d. ir tę
sėsi 10 dienų. Perversmui va
dovavo generolai Felix Diaz, 
Reyes ir Manuel Mondragon. 

•Meksikos Miestas virto mūšio 
lauku. Daug šimtų kareivių ir 
civilių žmonių tapo užmušta. 
Gen. Victoriano Huerta persime
tė prie sukilėlių. Madero ir vi- 
ce-prezidentas Pino Suarez tapo 
nužudyti. Žuvo taip pat gen. 
Reyes ir Gustavo Madero, pre
zidento brolis. Prezidento vietą 
uzurpavo gen. Victoriano Huer
ta.

9. Bet nespėjo Huerta sušilti 
prezidento kėdėj, kaip Carranza 
pradėjo revoliucijų, kad nuver
tus uzurpatorių. Metams pra
bėgus, diktatorius Huerta turėjo 
bėgti iš Meksikos. Prezidentu 
tapo Carranza.

10. Gen Francisco Vilią, 
banditas, per keturius melus ve
dė kovų su Carranzos valdžia. 
Kartą jis apie pusę Meksikos 
buvo paėmęs savo kontrolėm

Aivaro Obregon vadovavo vaL 
džios armijai. Tarp jo ir Vilios 
Įvyko kruviniausi mūšiai. Vil
ios judėjimas tęsėsi iki 1919 
m., kada tapo pasirašyta taika. 
Po kelių metų Vilią papuolė Į 
pinkles ir tapo nušautas. Ap
skaičiuojama', kad per tą laiko
tarpį žuvo apie 100J)0Q žmonių.

11. Nespėjo užsibaigti Vilios 
sukilimas, kaip Felix Diaz vėl 
sumanė nuversti valdžią. Jis už
griebė Vera Cruz. Tačiau gen. 
Sanchez vadovaujama armija jį 
sumušė ir jis pabūgo į Ameri
ką. Sakoma, kad Jis dabar gy
vena New Orleans mieste.

12. Generolams Obregon ir 
Plutarco Calles ėmė tik 
dvi savaiti nuversti Carran
zos valdžių 1920 m. gegužės 
mėnesyj. Prie Tlaxcalallongo 
Carranza tapo užmuštas.

13. Gen. Pablo Gonzales su
manė atsisėsti į prezidento kėdę, 
užbėgdamas Obregonui už akių.

[Atlantic and Pacific Photo]*
Chicago.— Aeroplano likučiai, kuris nukrito prie Grand Avė. ir Wolf rd. Nelaimėj užsimušė

John L. Norris. > . ' , , i

maištų. Tapo suimtas ir išsiųs
tas iš Meksikos.

14. Gen. Manuel Paleaz per 
šešis mėnesius kovojo su Car
ranzos valdžia. Bet kai prezi
dentu tapo Obregon, tai Pe- 
leaz nusiramino ir visai pasi
traukė iš politikos.

15. 1921 m. gen. Francisco 
Murguia .bandė nuversti Obre- 
gono valdžią, bet tapo suimtas 
ir sušaudytas.

16. 1923 m. Adolfo de la Hu
erta, Obregono finansų minis- 
teris, kartu su gen. Sanchez 
pradėjo revoliuciją. Prie jų pri
sidėjo ir gen. Estrada. Tai buvo . 
vienas rimčiausių sukilimų. Per Šis kankinys bandė^ darodyyti, 
trist mėnesius sunku buvo nu- kad liga nėra gemalų perduo- 
matyti kas laimės. Pats prez. 
Obregon atsistojo valdžios ar
mijos priešakyj. Įvyko keli' 
smarkus mūšiai. Sukilėliai pra
dėjo pakrikti. Huerta, San
chez ir Estrada pabėgo, o kiti 
vadai tapo siumti.

1924 m. prezidentu tapo iš
rinktas .JUaHes.

17. Besiartinant 1928 m. pre
zidento rinkimams, Obregon vėl 
tapo kandidatu. Generolai Fran
cisco R. Serrano ir Arnulfo R. 
Gomez panorėjo įsigauti i pre-i

vojinguose atsitikimuose oda< 
panaši Į storą raupuotą, pluta, 
kuri panaši į žuvies šudžiuvusią 
juodų žvynų. . Sergantieji tan
kiai negali vartoti kojas ir ran
kas, ypatingai kojas, klejoja ir dinta kuo nors geru; bet tai ne 

išdžiovintais menininkai; menininkai yra ug- 
Ištikro ji yra ningi jr jįe neverkia.

i ligų. 1927
v i # ♦ ♦zmo-

g0_■ Jėga yra tų žmonių morale, 
forma, kurie skiriasi nuo kitų; ji yra 

ir manąja.

Bethoveno minčių 
grūda;

Dauguma žmonių yra sujau

galų gale tampa 
gyvais lavonais, 
viena 
metais 
nių 
kia 
ir apie 5,000 žmnių nuo jos nu
mirė. j ♦ * ❖

Dr. Joseph Goldberger drąsiai į As noriu sugrobti Likimą už 
stojo kovoti šitą ligą ir pats gerklės, manęs visai nulenkti jis 
pasidavė visokiems bandymams, negalės.

baisiausių 
apie 170,000 

Amerikoje sirgo 
nors šios ligos

Mes apdovanotieji begaline 
dama ir nėra užkrečiama, kaip i dvasia esame gimę kančioms ir 
daug gitų gydytojų manė. Dr.' džiaugsmui, ir beveik galėtų 

I Goldberger su keturiais savo užtikrinti, kad išrinktieji tarp 
pagelbininkais šios ligos gema- musU Per kentėjimus gauna. 
Jais apsikrėtė ir net davė Įpilti i skausmą.
į kunus kraują pavojingai šia 
liga sergančios moteriškės.

Jie neapsirgo. Bet Dr. Gold
berger net septynis kartus pa
sidavė šiems bandymams.

Tie visi eksperimentai parodė Į 
Dr.
yra viena iš biednumo dvynu- 

zidento vietą, ne balsų, o kulkiP kų, nes kur tik žmonės skurdo, 
pagalba. Tai buvo 1927 m. Lai- kur tik negavo šviežio pieno ir 
ke sukilimo abu generolai žuvo, šviežios mėsos jie ta liga sirgo.

(Kristaus se- Pietuose, kur žmonės18. “Cristero” ( 
kėjų) judėjimas, kuris buvo at
kreiptas prieš Calles’o valdžią. 
Jis net ir dabar nėra likviduo
tas.

19. Gen. Escobar, kuris su
triuškino Sefrano’ir Gomezo' su
kilimų, šių metų kovo mėnesyj 
pasiryžo nuversti prezidento 
Porteą Gil valdžių. Kaip žinia, 
jo sukilimas jau eina prie pa
baigos. Escobar bus laimingas, 
jei išneš savo kailį sveiką.

I -r .

Dr. Joseph Goldberger, 
gemalų apgaletojas ir 

auka

♦ »:< $

Gryno žmoniškumo idealas 
duoda man aukštesnį tikslą, ne
gu jį pažįsta 
mane.

Goldbergeriui, kad pelagara! Muzika turi 
iš sielos.

i vartojo 
korninius ir baltus miltus, sū
dytų kiaulieną ir sirupą, la ligaI

pasaulis aplink

* *
išskelti kibirkštis

Graikai apie Moterį
(Surinko K. Sidas)

Moterys taip priešingos žmo-
pradėjo platintis. Kuomet jis ra- giminei, jog net doringiau- 
do ligos priežastį, tuomet jis ži- si°s jų sudaro vyro nelaimę.

Heziodas.nojo, kaip jų gydytyi. Rado, 
kad išdžiovintos aludarių mie
lės pasekmingai kovoja ligą. 
1927 m., kuomet garsus van
dens užliejimai užpuolė Missis- 
sippi upes apielinkę ir visur pe- 
lagara plėtojosi, mielės vėl pa
sekmingai buvo vartojamos.

Dr. Goldberger rado, kad ty
mai tik ligos pradžioje užkrečia
mi, o ne bile kokia kaip visų buvo 
manyta; ir tas jo prirodymas 
visiškai perkeitė kvarantinos 
praktiką. Jis nuodugniai tyri
nėjo, kaip gyvulio parazitai už
puola žmogų.

Užkrėtimas, kuris nukrito 
Dr. Goldbergerį, užpoulė jo kū
ną, kuomet tas kūnas pavargęs, 
sergantis, kankinamas visokių 
bandymų, negalėjo atsispirti.

Tik prieš kelis metus prieš 
mirtį jis vos pasveiko nuo šilti
nės, kuria užsikrėtė Meksikoj, 
kuomet tonais tyrinėjo tų ligų. 
Buvo paskirtas tyrinėti geltoną 
drugį New Orleans mieste, ir 
vėl labai susirgo tik tik išsi-

Kas pavojingiausia žmogui? 
Ugnis, vanduo ir moteris.

Demokritas.
^Moteris yra pirmutinis ir tik

riausias nepastovumo veidrodis, 
žmonijos gėda, blėdis, matoma 
ir juntama kas valanda, nuo
dingiausia gyvatė ir nepakelia
ma našta.

si monidas.

Laikraščiai nelabai seniai pra
nešė apie netikėtą mirtį Dr. Jo
seph Golbergerer, garsaus mo
kslininku Per kiek laiko jis 
buvo Suv. Valstijų Viešos Svei
katos Tarnystės chirurgu. Jis 
mirė Lavyno Ligoninėj Wash- 
ingtone nuo nežinomo užsikrėti
mo, kuris nekuriais atvejais bu
vo panašus Į pelagra, kurių D r. 
Goldberger tyrinėjo per pasku
tinius penkiolika metų.

Joseph Goldberger buvo at- sukdamas nuo mirties. Teksas 
valstijoj jis irgi pasidavė karš
čio eksperimentams.

Jo paskutinėje ligoje net 20 
gydytojų siūlė kraujo, tikėdami, 
kad šiuo budu pergalės anemiją, 
kuri prasidėjo.

Buvo penkiasdešimts penkių 
metų amžiaus. Kongresas pa
skyrė jo žmonai pensiją.

[EL1SJ.

vežtas į šią šalį būdamas tik 
šešių metų amžiaus. Tėvai pa
ėjo iš Austrijos. Jo tėvas buvo 
groserninku New York’o gar
sios “east siete”. Tenais jaunasis 
Juozas užaugo ir užsidirbo už
tektinai pinigų lankyti kolegijų. 
Po dviejų metų privatiškos me- 
dikališkos praktikos jis prisira
šė prie §uv. Valstijų Viešos
Sveikatos Tarnystes ir per visų i 
tarnystę tyrinėjo pelagros ligą.

Pelagra. žinoma kaipo baisi 
odos liga, kuri užpuldavo pietų 
Europos šalis, pasirodė šios ša
lies pietinėse valstijose. Prasi; 
deda su odos išbėrimais, bet pa-

Tas, kas išmislijo posakį: 
“kinomotografas nebylus ga
liūnas”—išmislijo/kvailybę, 
geriau butu pasakęs: 
liūnas”.

Išskyrus mano motiną, neap
kenčiu visą moterų giminę.

Euripidas.
Už jokius turtus neįsileisčiau 

į savo sostinę moteries.
Diogenas.

Klastingas moteries liežuvis, 
nuodingi jos žodžiai, net jos 
ašaros apgaulingos.

Plutarchas.

Kas nusidėjo, tas bus įxmo
terį atgimstant perkeistas.

Platonas.

Aukščiausias pagyrimas, kuri 
gali užsitarnauti moteris, yra 
tas, kad apie ją nekalbama nie
ko bloga ir nieko gera.

T\ikididis.

Dėkoju dievams, jog esu gi
męs žmogum ne gyvuliu, grai
ku ne barbaru ir vyru ne 
moterimi.

—Graikai.

Šeimos gyvenimas vieninte
lė teisinga sritis moteries vei
kimui.

Kaprizai, 
nes klastingumas 

aklas ga- ginklai.

Plutarclias.

koketingumas ir
— štai moterį ’S
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Kavalieriaus prašymas

Šiandie

Užprašome Atsilankyti
Roseland JOE SMILGIS

Draugiškas vakaras

'Cicero
Pakvietimas į puotą

The Peoples Furniture Kompanijos

CHICAGO, ILL

U. S. Laivu GEORGE WASHINGTON

0598

tik spėja namus ap- 
veidus išsipentuot.i,

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

CHICAGO. ILL.

Mamytės pasikalbę 
jimas su Mortele

Daug 
serijos

NAUJIENŲ
EKSKURSIJA 
LIETUVON

D.r. Zalatorius; o kur pp. Juk- 
niai? Jie žada irgi paremti. O 
p. Lukštą: jisai draugijėlės tvė- 
rimosi pradžioje savo svetainę 
davė veltui ir dar žada: tai vy
ras! Ačiū jiems.

Lietuvių bylos 
teismuose

Jdhn Sinkus prieš Kazimer 
Dabrovolski ir kitus,, bylos No. 
BĮ 80462, Circuit crt., byla už
daryti morgičių sumoj $2,000.

Thos Ambroz prieš Emma 
Ambros, bylos 'No. 497499, Su-

šeštadienis, geg

ir senatorius, kuris

Pirmos Pirmos klesos Duco Malevo 
jimas. Geriausias automobilių taisy 
mas. Musų pataisytas jūsų automo 
bilius išrodys kaip naujas.

4642 So. Western Avė. , 
Tel. Lafayette 4501

5'iki 8 kambarių Namo

NAUJOS, DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIOS KRAUTUVES 
VISOJE PIETŲ VAKARINĖJE MIESTO DALYJE

American-Arco
Boileriai ir Radiacijų 

už bargeno kainas!
Sistemos garantuotos {ir

Įvedamos \
Apskaitliavimas patiekiamas

South-West Heating
Company

3816 S. Kedzie Avė.

Lietuvos Kareivių Draugijos 
uniformų skyrius, manoma, da
lyvaus su uniformomis, kaip 
tikri kareiviai. Jų valdybos na
riai — p. Bernotas 
K. P. Deveikis, sekrt, 
tam pritaria.

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

(Chicagos vaizdelis)
—Mamyt, tos kolektorkos sa

kė*, kad rengiančios parę — X- 
ams. Pa re busianti tuoj ipo de- 
koreišen dienos pirmų šeštadie
nį, penkiolikai metų ženybinio 
jų gyvenimo paminėti. Gal mu
dvi, mamyt, galėtumėm irgi pri
sidėt? Juk iš tų svečių už deg
tinę užsidi ribom nemažai. O dar 
pusė galiono degtinės liko. Dar 
mudvi išsigerkime.

—•-Mortel, vaikei, tu dar per 
jauna gerti tokių ma'cnią, o ir 
niekas nemokės.

-—Mamyt, koki tu pavyduolė! 
Visuomet nori gerti ir taikai, 
kad kas nors užmokėtų. O aš 
manau, kad tu nenori tik man 
duoti gerti, gi pati išsigeri pa
sislėpusi. Bet ir aš turiu pri
prasti gerti. 'Kai kada vaikinai 
ateina, tai ir sako, kad aš ma-

Dar daugiau biznierių atėjo 
pagalbon musų “Aušrelei” — 
p. MalacIuAvskas, p. J. Danyla,

Uniformų skyrius turi savo 
balių p. Lukštus svetainėje šeš
tadienį, gegužės 11 d 
laimėjimų. Įžanga — 
tikėtai. Pelnas eis naujoms uni 
formoms įsitaisyti.

Matyt, kad Koselando ir apic- 
linkės lietuviam patinka Grea- 
ter Pūtimam Lithuanian Belter 
Govermenl Kliubas. Jis yra dar 
jaunas kliubas, o vienok turi 
narių .*100 su viršum. Ir narių 
skaitlius nuolat didėja. Kliubo 
vedėjai tikisi padvigubinti da
bartinį narių skaitlių trumpoje 
ateityje. Pamatas jų pasitikė
jimo atrodo geras, nes roselan- 
diečiai apie šį kliubą gerai kal-

Motinų diena visur Ameriko- 
e minima. Tai ir “Aušrelė” sa
ro vakare turės motinoms dai- 
ių pasveikinimų. Reporteris.

vie-
turinio

“Aušrelė” ir “Bijūnėlis” sta
to “Kuprotą ožielį” šio vakaro 
programai.

Ypatingai kviečiame savo tautiečius skaitlingai da
lyvauti šiame atidaryme. Pamatykite šią naują, didžiau
sią ir puikiausią, aprūpintą Lietuvių rakandų ir muzi- 
kališkų daiktų krautuvę. Pamatykite naujas prekes su
rinktas iš parinkčiausių Amerikos išdirbysčių. Pastebė
kite jų kainas, jų pastovumą; mes tikimės, kad tamstos 
labai pasidžiaugsite, kuomet atsilankysite, kad jūsų tau
tiečiai yra ant tiek gabus įsteigti ir operuoti tą milži
nišką pirklybą. Atidarymo dienoje bus tlolin-mios do 
vanos kiekvienam atsilankiusiam; taipgi dėl palinksmi
nimo musų svečių, gros puiki muzika ir Įvairių išdirbys
čių atstovai rodys daug žingeidžių dalykų kaip papuoš
ti, pagerinti, ir palinksminti jūsų namus.

Taipgi dėl norinčių pasipirkti ką nors dėl namų, tu
rėsime 60 ekstra pardavėjų, kurie mandagiai ir skubiai 
tamstoms patarnaus.

kalingas toks kliubas, koks yra 
Greater Pullman Lithuanian 
Better Government kliubas. 
Delio jie ir remia jį. Gerai! 
Kur vienybe, ten galybė.

Roselandietis.

Nedėldięny, gegužės 12 d., 
vakare, Strumilo' svet.i įvyks 
kalbamo kliubo “Draugiškas 
vakaras.” Girdėt, kad visi na
riai ir jų draugai ir draugės

rengiasi dalyvauti. P-nas Iva
nas, to vakaro ve te jas, sako, 
kad vakaras busiąs laibai gra
žus ir linksms. Busianti gera 
muzika, gražus programas, šo
kiai ir užkandžiai. Roselandie- 
čiai dabar daugiausia kalba apie 
minėtą vakarą. Taigi galima 
tikėtis, kad kliubui tas vakaras 
labai gerai pavyks.

Šis klilbas taipgi rengia du 
išvažiavimu šią vasarą, kuriuo
se, sakoma, dalyvaus ir keletas 
žymių svetimtaučių politikierių.

Greater pullman.iečiams rei-

SPECIALIAI
DEL

(Pacific and Atlantic Photo]

James Cozens, Detroito 
lionierius
sukurė $10,000,000 fondą. Fon
do tikslas bus rūpintis vaikų 
sveikata ir gerbūviu.

12-tą dieną gegužės lietuviai 
urės savo “Tag Day.” Iš mies- 
o gautas leidimas.

Repoteris gavo iš vieno 
tos kavalieriaus tokio 
laišką:

“Meldžiu patalpinti šį mano 
raštelį... Town of Lake apie- 
linkėje yra smarkių moterėlių, 
kurios 
ruošti
bet ir kavalierius apžiūrėti. Ka
valieriams tokis rūpestis kai 
kada patinka, bet kuomet rūpi
namasi per daug, tai ir jiems 
nusibosta. Ir ve suprasdamas 
kavalierių padėtį, prašau tų mo
terų vyrus apžiūrėti savo šei
mininkes. Turiu pasakyti, kad 
tokių smarkių moterėlių čia gal 
būt ir nedaug rasime, ale bėda 
ta, kad jos per daug smarkios... 
Kavalierius.”

Reporteris, apsvarstęs “iš vi
sų pusių” šį laišką, nutarė įdė
ti jį laikraštin, ba suprato, kad 
bėda yra, kai ne arklys eina j 
avižas, ale avižos eina pas ark
lį. Reporteris.

perjor crt., divorsas.
Wflliam Povilaitis 

Povilaitis, bylos No. 
Circuit crt., divorsas.

John Sadowski prieš ElmeV
C. Vogt, bylos No. BĮ80541., 
Circuit crl., byle dėl .$10,000. 4

Anna Barisas prieš ’ Frank 
Barisas, bylos No. 497552, Su- 
perior crt., divorsas.

Gerbiamieji, —
Mes, ciceriečįai, matydami 

reikalą nepriguImingos lietuvių 
dvasioj vedamos jaunimo drau
gijėlės, nutarėme Lietuvos Ka
reivių Draugystės susirinkime 
sutverti tokią jaunimo draugi
ją, kuri palaikytų draugiškumo 
ryšius su mumis ir ateityje.

Čia pat išrinkta buvo komisi
ja iš Kazio P. Devcikio, Petro 
Bernoto ir Juozo Kuzmicko rū
pintis kalbinu reikalu.

Vasario pabaigoje jau laiky
ta pirmas susirinkimas. Prira
šyta 10 jaunuolių. Jie pradėjo 
darbuotis, iš štai ateinantį sek
madienį jie rengia savo vakarą 
su vaidinimu, dainomis, dialo
gu, šokiais ir deklemacijomis. 
Programą išpildyti padės North 
Sidės “Bijūnėlis.”

Taipgi šiai puotai pasižadėjo 
atvykti p. A. Kalvaitis, Lietuvos 
konsulas Ghicagai, keletas vi
suomenės veikėjų iš Chicagos; 
dalyvaus ir Raudonos Rožės 
kliubas. Tad turime drąsos 
kviesti lietuvius į šį jaunuolių 
parengimą, kuris įvyks sekma
dienio vakarą, gegužės 12 die
ną, -L i u esybės svetainėje 
49lh court ir 1 I gaivūs 
džia 7:30 valandą.

Pagelbėkite šiai jaunuolių 
draugystei atsistoti ant tvirtos 
papėdės. v

Iš anksto tariame ačiū. Už 
“Aušrelę” ir Komitetą, Juozas 
Kuzmickas-Uktveris.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

NAUJIENOS, Chicago, III.__________ _
žai tegerianti. O kai mažai te
galėsiu gerti, tai ir pinigų ma
žai bus.

Mortel, tu per jauna gert.
—Ale, mamyt, kada už pini

gus, tai aš ne jauna. Gerai. 
Kai nueisiu į parę, tai paprašy
siu visą bonką. Gaspadynės 
bus pažįstamos, jos man duos.

Mortelė.

Tarp Chicagos 
_ Lietuvių |

& W W W W tirto tototirtotototototototototototototototo



NAUJIENOS, Chieago, III. šeštadienis, geg. 11, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Užmuštas lietuvis
Ketvirtadienio vakarą, kaip 

10 valandą, automobilius už
mušė liejuvį Juozapą (lirškj, 
35 melų amžiaus 
giminieti

gyvenusį pas
Stanislova Dirmanta,

(iii skis prie kampo 
Halsted gatvių 

namo.
automobiliu iš ' 

pusę p.
savo

Juozas 
37-tcs ir 
galvekario važiuoti 
(arpu atvažiavo 
pietų į žiemių 
lis (lietuvis) su savo draugu 
ir užvažiavo ant Girskio.

Vakar p- Masalskio Įstaigoj 
buvo koronerio tyrinėjimas. 
Slenselį ir jo <lr.iugą koronerio 
džiiirč pripažino kaliais — man- 
slaughter — ir 
vė grand džiurei

Laidotuvės bus alulradienį i 
Apveizdos Dievo bažnyčią, o iš 
ten i šv. Kazimiero kapines.

Kep. I

The English Column

Important to Health :
l>r. I. E. Maksu'

Many articles hUve been writ- 
ten in different newspapers and 
magazines emphasizing the facl 
that the best way to keep our 
bodies in good health is to en- 
gage i n some form of athletics. 
Thero are many varieties ot1 

laukė ! Ui \vhich any boy or 
I no i giri can participate, be it ten 

swimming, croųuet, base-J 
golfing, gymnasties ot

Ytaining health y body, do nol 
•I be discouraged if for the first 

few lessons you feel chimsy and 
z aukward. Jt i s only the process 

į of adjustment which will soon 
vvear off. Then comes the feel- 
ing of health. And what could 

want morex than health, 
with health comes wealth 
happiness. G i ve athletics

1 uis, 
bąli 
tract.

'l’liis is the time of year vvhon 
housevvives busy themselves 
\vith spring house cbaning. Du-( 
ring the process of this ųlean- 
ing one can hardly find a place 

jų bylą atida-1 to ręst, for everything is topsy 
turvy and out of place. lt is not 

' long, how«3ver, before every
thing is back in place and look- 
ing cleaner and more beauti- 
ful. No one can dispute the 
fact that spring house cleaning 
is one of the necessities of th >.

Perkels Jono Yuške-hTe ,.v, j v» !• 1 vvunder, however, how many
viciaus kūną šiandie persons are concerned with 

----------  keeping the bodies clean and in 
Juozas Yuškevicius, žinomas good health as they are with 

Chicagos lietuviams Brighlon other things less important. 
Bealty Company vedėjas, 3647 The examples sėt forlh above 

Avė., nupirko lotą lie- 
rautiškose kapinėse ir.

šiandien j tą lotą perkels kūną 
savo brolib, Jono Yuškevičiaus 
kuris mirė sausio 2-ra ir buvo 
palaidotas sausio o dieną.

Velionies kūnas bus perkel
tas 2-rą valandą po pietų į šei
myninį lotą. Gimines, pažįsta-: 
mi ir 
vauti apeigose.

.\ruiiei 
tuvių

brings out a point which is vvell 
founded. Many p-ersons hav? 
tried some athletic contest to 
keep in good health būt have 
found the first few lessons so 
strenous, that they immediately 
give up in despair. They do 
not realize the fact, that stiff 

j and ache, is only the process 
draugai kviečiami daly- i ()f development which they mušt 

go through before they can real- 
ly enjoy active competition.

[f this summer you tackle 
one of the athletic gamas foji i Bridgeporto 
the expressed purpose of main-

se
ĮGALIOJIMAI

* r

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.

V A L E KIJ A Z A B Y R K l EN Ė

PRANEŠIMAI
Draugystė Lietuvos Dukterų 

kys savo mėnesini susirinkimą 
dėlioj, gegužio 12 d., 1 vai. 
tu, Parko svetainėj, 29th ir 
St. Visos narėk malonėsite 
laiku. — V. Kazlauskas,

one 
for 
and 
a fair trial this summer.

For those who cannot en- 
gage i n competitive games there 
are other Tomis of excercises as 
gymnasties, bathing, running 
.and jumping around in Ihe out- 

. ooor gymnasties, long distance 
! vvalking or go out to watch some 
competitive games, at least you 
wil| derive the benefit of plenty 
<>f fresh a ir and nunshinc as 
weli ;(s the walking exerci»e to 
and back home from those 
gamos. Ali this gi ves one) a 
good appetite and aids in gett- 
ing your refresh i ng sleep during 
tha nighl.

The parents of those boys 
and girls competing in atletic 
games, should attend and give 
them due attention and respect, 
thereby these I 
will have more ambition \Vhon 
they see their parents are in- 
terested in them. This lack of 
parental interest in their child- liu 
ren, is one reason why th? 
■youth commit some sočiai er- 
ror vvhich lead to greater crim- 
inalistic tendencies. Children 
with interested and agreeable 
parents progress so much more 
rapidly in athletics and educa- 

! tion than those children with 
parents who do not care wl|at 
their children do with them- 
selves.

lai- 
ne- 

pie-po 
Halsted 
pribūti 
Rašt.

Chicagos Lietuviu Auditorium Ben
drovės mėnesinis susirinkimas jvyks 
pirmadieny], gegužio 18 d., 1929, 
8 vai. vak., Auditorium svetainėj, 
po num. 3133 So. Halsted St. Ger
biamieji Direktoriai ir draugysčių 
Atstovai, visi pribukite laiku.

— Nutarimu .Rašt.
Draugystė Dr. Vinco Kudirko lai

kys savo mėnesini susirinkimą šeš
tadieny, gegužio litą. M. Meldažio 
svet., 2242 W. 23rd Place, 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai ir narės kvie
čiami būtinai dalyvauti šiame su
sirinkime.

— A. Kaulakis, Rašt.
Draugystė Meilės Lietuvių Ame

rikoje laikys mėnesini susirinkimą 
Keružio ll d., .7:30 vai. vak., Bag
dono svet., 1750 So. Union Avenue. 
Draugui malonėkite laiku pribūti.

— Sekretorius.

Brįdgeport.—Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo mėnesini su
sirinkimą nedėlioj, gegužio 12 <1., 
1 vai. po pietų. Mark White Sųuare 
svet., prie 29tos ir So. Halsted gat. 
Visi nariai-ės malonėkite būtinai 
laiku susirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti.

— Raštininkas.

boys and girls Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše- 

ar mašinėlė, sukirsta 
8^X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So

SPORTAS
ROSELAND

Rytoj Palmer Parke Golden 
Star jauktas los baseball su 

Vyčių K. of L. 
jauktu. Pradžia 2 po pietų.—N-

Halsted St.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti jga 
liojimą kreipkitės į “Nau 
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chieago, III.

Reumatizmo 
Specialistas

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

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

W. K. Chang’s 
Oriental Remedy 
LIETUVIŲ AGENTACIJA

2346 W.
Valandos iš 
piet ir nuo

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Gegužio 9 dieną, 5:30 valandą 
vakare, J 929 m., sulaukusi 45 
metų amžiaus, gimusi Lenki
joj. Paliko dideliame nubudi
me dukterį Marijoną Lepo, 
žentą Petrą, žento tėvai Jonas 
ir Kastancija Lepas ir gimi
nės. Kūnas pašarvotas, randa
si 5805 So. Washtenąw Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Gegužio 13 dieną, 8 vai. ryte, 
iš namu j šv. Panelės Mari
jos Gimimo parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėbonies sielą, o 
iš ten bus nulydėta j Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Valerijos Zabyr- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, žentas, žento tėvai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

JUOZAPAS GIRSKIS’
Persiskyrė su šiuo nasauliu 

Gegužio 9 diena, 10 valandą 
vakare, 1929 m., nelaiminga 
mirtim, suvažinėtas automobi- 
liaus, sulaukęs 35 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Vaino
tos parapijos, Raseinų apskri
čio. Paliko dideliame nuliūdi
me Stanislovą ir Bronislovą 
Dermontus, ir kitus gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
2133 So. Halsted Street.

laidotuvės jvyks Gegužio 
14 dieną, 8 vai. iš ryto, iš na
mų ]/ Apveizdos Dievo para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nuly
dėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Juozapo Girskio 
giminės, draugai ir pažjątami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Stanislovas ir Bronislovas 
Dermontai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefo
nas Boulevard 4131.

69th S’t., 2-ro floro 
ryto 9-11. Nuo 2-4

6-8 valandos vakare.
Chieago.

PO

MOLTO SYRUPAS 
SU APYNIAIS

Tinkamas dėl gaspadinių dėl 
namų virtuvės. Visokiems 
būdams. Vienas iš geriausių 
moltų ant marketo, iš geriau
sių miežių sukoncentruotas 

I su apyniais.

Orderiuokite per telefonų 
galite gauti tą pačių dieną.

John Madeksho
Tel. Roosevelt 5346

JURGIS SKODIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužio 10 diena, 2 valanda 
ryte, 1929 m., sulaukės 55 me
tų amžiaus, gimęs Subačių pa- 
rap., Panevėžio apskr., Dau
gėliškiu kaimo. Paliko didelia
me nubudime draugus ir pa
žystamus. Laidotuvėmis rūpi
nasi ponai Vazniai. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1646 West 
46th St., I. J. Zolpo koplyčioj.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Gegužio 14 diena, 8 vai. ryte, 
iš namų į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nuly
dėtas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jurgio Skodžio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patąrnavima ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Draugai ir Pažįstami.

Ijaidotuvčse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Tel. Blvd. 
5203.

ONA SEREIKA4TĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužio 9 dieną, 8 valandą va
kare, 1929 m., sulaukusi 12 
metų amžiaus. A. a. Ona gimė 
Spalio 10, 1916 
cago, III. Lankė 
Povilo mokyklą, 
liame nuliudime 
cijoną, po tėvais Domikaitę, 
tėvą Joną, 2 seseris Marei jo
ną ir Alice, 2 brolius Joną 
ir Stanislovą ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 608 
W. 120th St., West Pullman, 
Illinois.

Laidotuvės jvyks Utarninke, 
Gegužio 14 dieną, 8 vai. ryte, 
iš namų į šv. Petro ir Povi
lo parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už vėlionies sielą, o iš ten bus 
nulydėta i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Onos Sereikaitės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Tėvai, Seserys, Broliai 
ir Giminės.

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

metais, Chi- 
šv. Petro ir 
Paliko dide- 
motiną Mar-

/
Didelis Reikalavimas Operatorių

Užsidirbkit gerą 
algą. Lengvas 
darbas. Mes pri- 
rengsime vietai i 
trumpą laiką.- .A A
Praktiškos K\
mokos duodamos _j/ >J
ant visokių ma-

Master S'ewing Operating School 
JOS. F, KĄSNIUKĄ, mokytojas 

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

Tėmykite
1) APDRAUDA (Inaurancej Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokia atlieku 
per didelias ir geriausiai kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenu visose Chlcagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted 81 
Tel. Rooeevelt 8500

^axxxxxxxxzxzxxxxxxxxxxx;M

Reumatizmas
Nesikankykite savęs skaus

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

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTJN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Štai yra 4 svarbios 

priežastys Kodėl 
jus turite

Pirkti Sau Anglis Dabar!
1. Žemesnės Kainos

Dabar veikia musų nupigintos vasaros kainos ir 
jus galite nemažai sutaupinti pinigų ant jūsų ap
šildymo išlaidu.

Švaresnis Pristatymas:
Geros oro sąlygos šiuo metu laiku leidžia prista
tyti švaresnius, be dulkių anglis.

Geriausios Kokybės Kuras:
Musų išteklius anglių ir kokso yra švarus ir sau
sas. Kiekvienas tonas yra pilnai garantuotas kai 
dėl kokybės, pilno švarumo ir patenkinimo—“Jie 
turi patenkinti, arba mes. juos atsiimsinie ir su
grąžinsime jums pinigus.”

Sveikatos ir Komforto Apdrauda:
Yra didelis pasitenkinimas turėti sau anglis base- 
mente ir jūsų šeiminos sveikata ir komfortas yra 
užtikrinti, kai ateis pirmieji šalčiai ateinanti 
denį.

Tik Patelefonuokit
Franklin 6400

(onsĮįįgĮers (ompany 1^- - _ __ _ — —- . " —*        — —     — ——-—■ — - *—■ 
elephone 
FRANKUH 
6400

COAL- COKE-ICE
BUILDING MATERIAL

Pirk Sau Anglis Persitikrinimui

ru-

Ypatinga Paroda Chicagoje
Kadangi aš ką tik grįžau iš Lietuvos—esu parsivežęs 

įvairiausių Lietuvos rankų išdirbinių ir kito ypatingo Lietu
vos turto, ko dar nei vienas tokios žingeidžios kolekcijos nė
ra sudaręs.

Šita paroda tęsis tiktai vieną savaitę, pertat kviečiu vi
sus Chicagos ir apielinkių lietuvius pas mane atsilankyti. Ma
no įstaigoje, parodos vietoj paregėsite būtent šiuos dalykus 
iš Lietuvos: kirvių, klumpių, pančiakų, autų, naginių, kaili
nių, skrandžių, vyžų, kaukių, taipgi ir kitokių Lietuvos įvai
renybių, kaip tai: lietuvišką rupužę ir pašėlusią gyvate.

Todelgi, mieli broliai ir seserės lietuviai tautiečiai, ne
praleiskite šitos ypatingos mano parodos. Paroda prasideda 
šiandien ir tęsis iki sekamos subatos—mano grosernės biznyj. 
įžanga visiems dykai. Laukiu Jūsų

Su pagarba
PARODOS VEDĖJAS

Jonas Legeika
3340 S. Halsted St.

Chieago, III.

KNYGOS
Tūkstančiai gerų knygų yra sukrauta 

“Naujienų” knygyne dėl jūsų ant 
pareikalavimo
Knygų Mėgėjai

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

Beletristika
APYSAKOS, ROMANAI LENGVI 

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

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

No. 26. Pagal Įstatymus. Įstatymai yra geras dalykas. Įstatymai 
yra reikalingi palaikymui tvarkos ir apsaugojimui piliečių tei
sių, bet nelaimingai Onai Blokoriutei, namų tarnaitei, Įstaty
mai buvo visų vargų priežastimi! Ji žuvo prislėgta bejauslių 
įstatymų našta, rankose netinkamų įstatymams vykinti žmo
nių. Tai yra labai puiki ir užimanti apysaka iš gyvenimo tik 
ką praėjusių dienų. 158 pusi., kaina ...  75

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

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

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

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

vakarėltuose, piknikuose ir išvažiavi- 
reikalinga papuošimui, paįvairinimui 

ir suraminimui verkiančios sielos. Že- 
kaip tik ir susideda iš tokių eilių, ku-

Poezija-Eiles
Eilių skaitymas priduoda žmogui daug smagumo, nereikalauja 

daug laiko ir tinka visada ir visur. Eiles gali skaityti sau vienas, 
kada siela ieško ramybės; gali skaityti ar iš atminties padeklamuoti 
svečiuose ar šiaip žaidimų 
muose—žodžiu eilės-poezija 
kasdieninio musų gyvenimo 
miau telpančios eilių knygos
rios turi savyje “gyvybę” ir kurių skaitymas ar deklamavimas vi
suomet bus malonus, suraminantis, žingeidus, viliojantis ir brangus 
taip, kaip mylima ypata yra Visuomet laukiamas svečias.

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

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

N. 69. Eilėmis ir Proza. V. K. Račkausko eilių ir poezijos daly
kėlių prozoje. Čia apart kitų eilių telpa garsioji Edjarar Poe 
poema “Varnas”, kuri niekuomet nejkirės skaitytojui, kad ir 

tūkstantį kartų skaitytų. 83 pusi. Kaina............................35
No. 70. Gludi-Liudi. Rinkinys Lyrikos eilių, vertimų ir prozos ro- 

šinėlių. šių eilių turinys yra taip įvairus, kaip patsai musų 
gyvenimas, kaip gyvenimas visų žmonių į daiktą paėmus ir 
jų kalba taip graži, kaip paukščių čiulbėjimas ir girios šlamė
jimas. Tai eilės talento, koks retai įsikūnija ir vėl pranyksta.
105 pusi. Kaina ............................................................................50

No. 71. Gyvybe, čia telpa keletas trumpų ir ilgų eilių žmogaus 
geidžiančio pasiekti erdves. 41 pusi. Kaina .................... 20

No. 73. Keplos Kančios. Satyros eilės, kaipo protestas prieš baugi
nimą žmonių pragarų. 28 pust. Kaina ............................... 20

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

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

CHICAGO, ILLINOIS
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Užgyrė išlaidas 

$6,000,000
Taryba Chicagai gerinti (The 

Board of Local Improvemtnts) 
užgyrė taisymų gatvių ir srutų 
sistemos 43 vietose, šiam tai
symui bus išleista apie $6,000,- 
000.

$5,000 grabas geng 
steriui

John Scalisi, vienas trijų 
nušautų šiomis dienomis geng- 
sterių, paliko turtą $250,000 
bankuose. Taip sako užmuš
tojo teta, Antonia Manga lordo. 
Paliktieji pinigai, manoma, bu
sią atiduoti užmuštojo tėvui ir 
seserai. Manoma, kad Scalisi. 
kūnas bus pasiųstas j Italiją. 
Karstas, kuriame Scalisi pašar
votas yra, kaštuojąs $5,000.

• 
Norvegai apvaikščios 

nepriklausomybės 
dieną ,r

(iegužės 17 d. Chicagos nor
vegai apvaikščios Norvegų val
stybės nepriklausomybę nuo 
Švedijos, kurią gavo 1314 me
tais. f

138,000,000 pasažieriy 
kas metai

Traukiniais Į Chicagą atvyk
sta ir iš Chicagos išvažiuoja pa*- 
staraisiais metais po 138,000,000 
ypatų kas metai.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per

Naujienas
Pinigus gavo: 

21836 Onai Barsketikei 
24827—Jurgiui Veseliui
24832 Kazimierui Kuraičiui
24833 Povilui Dančiunui 
24844 - Antanui Vaitkevičiui 
24815—Ignacui Vaškiui 
56549 Povilui Gabriui 
24852—Petrui žemaičiunui 
24857 Osvaldui Martinoniui 
24861—Petrui Klemkui 
24872—Sever. Skaburskienei 
24876—Marijonai Urpšienei 
24879—Uršulei Sovienei 
24881 Kastantui Balniui
24883 Aleks. Sabastijonui 

---- Antanui Survilai

21892 Emilijai Tamolionienei 
24894—Justinui Vaičiūnui 
56552 Simonui Čiurui 
56556 Marijonai Jokubaitienei 
56557—Teodorui Januliauskui 
56558 Alenai Jokubaitienei 
56561—Veronikai Petrauskaitei 
15219—Stanislavai Zvirždienei 
15234—Domicėlei šaukštienei 
25083—Onai žemaitaitei 
15222 Jokūbui Petrai 
15215 Juozapui Bielskiui 
15297—Johanai Valskaitei 
15301 Kotrinai Rimkevičienei 
15315—Agnieškai Gedgaudaitei 
21902 Kostui Kiestui 
21917 Brigitai Medzienei *

/ “—■ .................... .

Pilna Fizine 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO* ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pajrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atjaukite savo svei
katų. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIME

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

i Suite 1615
Phoue Harrison 0150

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

24921—Pranui Bardauskui 
124922—Apolinarui Saldys 
25106—Juozui Zrekui 
15300Mortai Šimkienei
22750—Antanui Ramanauskui 
15327—Aleksandrui Eisinui 
25113—Andriui Kazakevičiui 
15336 Emilijai Torazaitei 
15330 -Antanui Venckui 
23597—Barb. Kražauskienei 
25108 Edwardui Knaitui 
25109—Jonui Tamošiūnui 
24849—Pranciškui Mažeikiai 
15348 -Jurgiui Venslovui

_______ Graboriai________
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Musų patarnavimai 
laidotuvėse Ir kokia** 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne* 
brangus todėl, kad ne- 
turime išlaidą užlal* 
tymui skyrių.

3307 Aubiun Avė.
CHICAGO. ILL. ——o-- — ■

J. Lulevich 
Lietuvis sraborius 

ir balsamuotojas 
Automobilių patarna
vimas teikiami vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
SIU S. Halsted SL. 

Chicago, III.
Tai. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Graborius Ir 

Balsamuotojas
>314 W. 23rd PI. 

Ckicago, Dl.
Patarnauja laidotu
vėse . kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 251S-2S16

Simpatiškas ■— 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 

' Patarnavimas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenus 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct.» Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Anburn Avė. Tel. Blvd. 3201

lloosevelt 7532

8. M. SKUDAS
GRABORIUS

Patarnavimas 
geras ir 

nebrangus.
Didelė 

Koplyčia 
veltui.

718 West 18th Street

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-KAUSHI^LAS 
A K U d E R K A 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
maaaage, eleetrie - 
treatment ir mag- 
netic blanketa ir 
tt Moterim ir 
merginom patari-i 
mai dovanai.

15360—August. Krikščiūnienei
15394 Broniui Tulauskui 
24805—Juozui Gabrilaičiui
5654 5—Onai Petk i enei
24831—Domicėlei Gimtutienei
24849—Jonui Kalinauskui
24851 Stan. Kazanauskui
24800 Jonui Sutkui,

ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 c.
Z?——T— s
Universal Restaurant

Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS. •**
750 West
31st St.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegyste ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Speciale atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedčlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, 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 Kenwoo<R1752

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dcl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tylimo okių ir pritaikymo 
akiniu

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

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

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
UltraviolstiąS šviesa ir diathermia j

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

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

Lietuviai Gydytojai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso ir Rez, Tel. Boulevard 5918

DR. A. J; BERTASH
3464 Soeth Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street 
------- O-------

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Com. Leavitt St) e

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Daktarė Constance 
O’Britis

perkėlė savo ofisų tam pačiam name i
2408 W. 63 St.,
kampas Western Avė.

Tel. Hemlock 5524
-------- O--------

Rca. tol. Van puren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206 1579 Mihvuiikeo Avė.
Tol. Brun8wlok 0624

Valandos: panodčlials, Horedomis ir potny- 
čiomis 2—9 vak. Nedčlioj pagal sutarimą.

Auburn Purk lIoHpital, 451 W. 78th PI.
Tel. Rndoliffe 1000

Utarninkuls, ke t vergai a Ir subatomla 
11 v. ryto iki 9 v. vak. 

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

Rez. G600 South Artesian Avenue 
Phono Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

'. 1821 So. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 W. 63rd St., Suite 3.
1 Prošįeėt 1028

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 
Ofisu valandoj 2 iki 4, 7 iki 9

Nedčlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekei 

CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkftuskaa, M. D.
4442 South Western Avenne

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: (t

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

8. -.......................................... I.......................................................   — IĮ I---------

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. 
Negilioj nuo 1O i U i 12 A. M.

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukce Avė. 

kambarys 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimų

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albany Avenue 

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

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 2f 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1125 W. 18th SU netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6860

Telephone Yards 0994

DR. MAUR1CE KAIIN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3201

Įvairus Gydytojai

GYDO
J •

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrą ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal
*

Dr. J. W. Beaudette
V IRIU J ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSi

Nuo 2 iki 4:31 ir nuo 7 iki 10 
rfedelioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Valkų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6852

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTI!
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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111

Telefonas Central 4411 (
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pieta 

Gyvenimo vieta 
88231 South Halsted Street

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8, vai. kiekvienų 

vakarų, išskyrus kentvergų 
Nedčliomie r.uo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 '

Tel. Franklin 41.77 
Nuo 8 iki 9 vakaro 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and .Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Bordcn) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117

• Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9

Telephone Roosevelt 9090
Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Ęoom 780 
Tel. Central 6390. Vai. 9-4.

Kezidencija 6158 S. Talinan Av 
Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Pilone Boulevartl 3697
8315 So. Halsted Street

PRANEŠIMAS 
Mano Ligoniams

Kad būti/ Tamstoms parankiau — 
galėtumėt ir prieš pietus ir po pie
tų ateiti, ir kad nereikėtų beveik 
sykiu visiems atėjus laukti — per
mainiau ir pailginau priėmimo va
landas. Dabar ofiso valandos bus: 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir nuo 
6 iki 8 vakare, o sekmadieniais, nuo 
10 iki 12.

Su gilia pagarba,
DR. MARGERIS.

3421 So. Halsted St.
(netoli 35-tos gatvės, ant viršaus 

naujos Budrlko krautuvės)

Mokyklos 
Educational

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.

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

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslų i devynis mėne
sius; aukštesni mokslų i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių igijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime jsigyti abelnų moks
lų. 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^Pataniavimas__

•įlos. Phone Midway 2216 
.Office Normai 4400

/

VLADISLOVAS 
WAITIEKUS

6959 So. Halsted St.
Malevojimas, Dekoravimas, 

Popieravimas
Visokios rūšies medžio 

baigimas

KARPENTERIS.—Generalinis kon- 
traktorius, cementuotojas, plasteriuo- 
lojas, naujas darbas ar taisymas.

Drexel 2696.
—----O-------

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisorn 

senus namus. 
Padirbam pienus pagal tamsių 

norą. 
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius i
2433 West 69 St.

Tol. Ucmloclc 5967

CEMENTINIAI PAMATAI, ce- 
mentiniu bloksą, ar plytų busemen- 
tai už žemiausias kainas visame 
mieste. Atsikreipkite dėl nemokamo 
apskaitliavimo. Visas kitas kon
strukcijos darbas už tiek pat žemas 
kainas.

REX CONSTRUCTIŲN CO. 
1G08 W. 35th St., Lafayette 7150

*W.* |».O|W0! II ......

GENERALINIS
K014TRAKT0RIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitų vietų ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 274U

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

“ŲUALITY” pliimhingo ir apšil
dymo rei kmenys, su užčėdijiinu — 
pilnos maudynės Įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui. i

ABBOt •’ PLŲMBING AND 
HEATIN’G SUPPLY CO. 

5201 \V. Grand Avė. Berkshire 1321

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

6551-53 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 3939
Melrose Park 3458

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA 
SKALBYKLA C11ICAGOJ.

Mes atliekame visokius .skalbimo 
darbus gerai ir greitai. Mus reik 
tik pašaukti. Kurie savo skalbi-

I niers patys atneša ir atbiima, tiems 
darbais atliekamas 20% pigiaus.

ĮCLASSIFIED
Business Service

Biznio Pat arna v iro a w________

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER
Painters & Dccorators

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

Tel. Victory 7261
--------O--------

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

KAM LAUKTI?
Budavokite dabar

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

3645 Monlrose Avenue 
Keystone 1633 --------o---- ■—

A Bare Bargain
Tamsta nepraleisk šitos progos. 

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

5 akerai žemes, 10 ruimų stuba, 
yra naujas gas station ir refresh- 
ment vieta. Panašiai kaip ant 67th 
ir VVestern 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.

Šiciu k
State 5048 arba 7275

Klausk
STANKUS

MODERN CONSTRUCTION 
COMPANY

Generališki kontraktoriai .ir 
budavotojai. Pertaisom visokios 
rūšies namus; pakeliame funda
mentus, šalygatvius, padlagas, 
muro darbas visokios rūšies, 2 
karų mūrinis garažas už $595 
pilnai užbaigtas.

( Kedzie 8908'
Tarpe 7 iš ryto ir 6'vai. vak.

PAŽINK IT
W. BENECKĄ

Popieruoju, nialevoju ir darbą ga
rantuoju. Šaukite dėl sempelių 

knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.

PORČIAI — GARAŽAI
Remodcliavimas namų. Pirkite da

bar ir sutaupykite. 18x18 2 karų 
garažas $217, su cemento grindi
mis $298. ' - i

Tel. Berkshire 1321
MR. ZELEZNIK

5201 W. Grand Avė.

Financial /
________ Fi nan sai - l^RkoloH________  

Morglčiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 21 

valandas
Musų išlygos bus juma naudingos 

Kreipkitės pss t
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St

PINIGAI PASKOLOMS
už Žmonės gero budo gali pa- 

siskolinti nuo $50 ir augš. 
ant savaitinių ar mėnesinių 

' išmokėjimų tik už 7% palū
kanų. Reikalingi du pasirašytojai. 
Greitas veikimas, nėra “red tapė”.

ČOMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST S1DE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 6030

Paskolos suteikiama 
j vienj-i dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai \
Mes perkame real estate 

kontraktus

8NTERNATOONAL
INVESTMENT 
CORPORATI1ON

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

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

1618 West 18th Street 
I. t*'. Daukow.'ki, prez. 
C. T. Dankowski. ižd.
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Financial
Finansai* Paskolom

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Exchange—Mainai

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

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

VYRAI su trokais ar trokai ir 
traileriais, [rengti tolimam krovi
nių vežimui.

Kreipkitės i
AMERICAN MOTORIZED 

TRANSPORT,
East End of Austin Avė.

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

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

PARDAVIMUI kriaučių šapa va
lymo ir taisymo. Daug naujo dar
bo. Geriausia vieta Town ' of Lake. 
Pigiai. 1803 W. 46th St.

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Naudingi Patarimai

Exchangc—Mainai
MAINAU 2 lotus/ i bučerne ar 

groserne. Pusė bloko nuo gatveka- 
rio. Atsišaukite vakarais. 5936 So. 
Tripp Avė. Hemlock 9311.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street
——o-----

REIKALINGAS darbininkas dirb
ti vaisiu farmoj. Rašykite Naujie
nos, 1739 So. Halsted St. Box 1087.

REIKALAUJU penterių su paty
rimu. 5800 S. Troy St. Grovehill 
0328.

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
Mes skolinam pinigus ant 1-mo,|
2-ro ir
perkam

CHRYSLER vėliausio modelio 4 
I durų sedanas. Kaip naujas, 
i parduoti tuojaus, nes man 
nigii. Turi gerus balloon 
daug extras. Vartojau tjk 
sius. Priimsiu tik $325. 

hnan $1,250. Galima matyti 
nų nedėlioj. Privatiškas savininkas.

3615 W. Po Ik St.,

Turiu 
reikia pi- 
tairus ir 
7 mėne- 
Kainavo 

visų die-

3-čio morgičiu. Taipgi;
ir parduodam morgi-, 

čius Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

Archer Avenue4034
Phone Lafayette 6719

RUKALINGOS dvi moterys. Turi 
būti gerai susipažinusios su lietu- 

i viais. Algos $20 į savaitę. 139 N.
('.Imk St., Room 1007.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKIA šeimynų dirbti cukrinių 
I buroku laukuose Wisconsine. Gera

ir 6% nuošimčiai alga mokama, dykai renda ir trans- 
ant lmų morgičiu paskolos.;
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
ihęrgičių paskolos. Mes sko 
linam privačiai pinigus 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

30 
25
12 
2 K 
12

MUMS REIKALINGA
MOTERŲ

M anglo mergaičių 
l’rosytojų 
Sortuotojų 
Pfchh operatore 
Shakcrs

LALNDRY SERVICE EMPLOYMENT 
AGENCY

Room 701—109 N. Dearborn Stroot

4

R 
r*

TUOJAUS
VYRŲ 

Drnivcrių 
VVanhmon 
AVring men 
PnlleiR 
Sortuotojų

HELBERG BROS.
Room 607 Furnished Kooms

192 N. Clark St PASIRENDŲOJA kambarys dėl 
■ vaikino ar merginos, prie mažos šei- 
I mynos. Telefonas ir visi paranka
mai. 6750 So. Campbell Avė., 2-ros

| lubos. Hemlock 8924.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
Už 2(4 nuoėimčio ir lengvais iėmo- 
kėjimais. Paskolas suteikiam i 2-1 
valandai. Be jokio komišo.

S. OSGOOD,

j PASIRENDŲOJA kambarys su 
valgiu arba be valgio. Taipgi ran- 

i dasi ir garažas. Ruimas moderniš
kas. telefonas, apšildomas ir kiti 
patogumai. 822 W. 55 Street.

2231 West Division St. “upatairs” 35
Tel. Armitage 1199

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

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

2 šmotu seklyčios setai 
$59.00

Padalyti musų dirbtuvėj sulig jū
sų paeiti nurodymais ir reikalavi
mais. Apsilankykit musų naujame' 
šioruimy 1437 S. Kedzie Avė.

Iš dirbtuvės tiesiai jums.

Tel. Rockvvell 7057

TURIU pardouti savo $900 gro- 
jiklj piana su stikliniu kabinetu ro
lėms, 
cash, 
tykit

suoleliu ir 100 rolių, už $115 
ar $125 išmokėjimais.

G .SUP1NSKT, 
6136 S. Halsted St.

Automobiles

Pama-

REIKALINGAS bile kokis biznis; 
5 kambarių naujas mūrinis bunga- 
)ow, randasi prie pat parko, ant 
64th St. Savininkas mainys ant bi
le kokio biznio. Priims lotus už pir
mą {mokėjimą.

C. P. SUROMSKIS
3352 S. Halsted St. Tel. Yards 6751

2031 W. 35th St.
Lafayette 0909

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MAINYSIU 5 kambarių namą 
su 3 lotais j štoriuką arba auto
mobilių. J. Janulavge, 3227 Auburn 
avė.

’28 
-27 
•2fl 
’2O

•27 
'29 
'25 
•28

Hudsoa Brouifham—custom Doilt
Chandler coacb-----------------------
latH Hudson conch ..... ....... ......
Stenrnu-Knight—Broughaąi, nau

ji tairai ............... i................

$79B 
$896 
$295

„ ...... . .................................. . $.'H)5
Hudson Broughatn. geram stovy $495 
Essex ...................................    $550

$175 
$450

Dodge Sodan ___ ___ _________ .
Pontiac Coupe ---------------------------
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 Se. Halsted St.. Trianrle 9380

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja 
vertybėje.
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette'2082

pasaulyje automobilių 
Mes teikiame visiems

PARDAVIMUI automobilius arba 
mainysiu ant bizniavo loto. Stude- 
baker I pasažierių coupe, 1927.

Tel. PuIIman 10098

BUICK vėliausio modelio Mastei’ 
Six sedanas. Priverstas paaukoti, 
nes man reikia pinigų. Vartojau tik 
9 mėnesius ir yra absoliučiai kaip 
naujas. Turi 1 ratų brėkius. Origi
naliai balionu tairai. Aš vartojau 
karų tik nedėldieniais ir yra kaip 
diena išėjęs iš dirbtuvės. Aš paau
kosiu jį tik už $350. Kainavo man 
$1900 tik trumpų laikų atgal. Namie 
visų dienų nedėlioj,

2538 North California Avė.
Apt. 1

PARDAVIMUI gasolino stotis prie 
35th St. ir Ix)we Avė. Galima pa
daryti gerus pinigus, nes 4 centai 
ant galiono gasolino yra gryno už
darbio. M r. Burke. Republic 7339.

GROSERNĖ ir delikatesen biznis 
per ilgus laikus išdirbtas. Parduo
si iš priežasties išvažiavimo i Lie
tuva. 3855 Wentworth Avė.

DUON KEPYKLA (bekernė) par
davimui, prie gatvekarių linijos. Pa
aukosiu greitam pardavimui. Ap
leidžiu miestą, 1855 W. 59th St.

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černė pigiai — važiuoju Į Lietuvą. 
5752 S. Racine Avė.

PARSIDUODA bučerne ir groser
nė, su namu ar be namo.1 Biznis iš
dirbtas per ilgų laikų, ant didelės 

i biznio gatvės. Parduodu iš priežas- 
1 ties ligos. Apielinkė maišytų tautų, 
' cash biznis.
' 6717 S. Western Avė.

GERIAUSIAS BARMENAS
Del nesusitaikymo šeimynoj mai

nysiu bučernę ir grosernę ant ma- V • . _ __ _1 į ♦ . _  A  .
čius. šaukite suimtoj visą dieną, o 
nedėlioj nuo 8 vai. iki 1 vai. po 
pietų.

šinos arba priimsiu antrus morgi-
X • ■ > v 111/ k 4-n utim ziiArtn

Hemlock 7181

KAMPINIS Storas cigarų, kendžių, 
ice creamo, geras biznis; parduosiu 
pigiai. 1846 Canalport Avė.

PARDAVIMUI molto ir apynių 
sankrova, daranti gerą biznį. Senai 
įsteigta įstaiga. 6652 S. Halsted St.

PARDUOSIU žymiai nužeminta 
kaina modernišką 6 ruimų mūrinį 
bungalovv, arba mainysiu ant ma
žesnio priemiestyj. Kreipkitės pas 
savininką: 5634 S. Francisco Avė.

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

ANT pardavimo ar mainymo la- 
baį graži farma, 18 mylių nuo Chi- 

akeriai ant Archer kelio, 
4 karvės, 3 arkliai, 5 kiaulės, daug 
vištų, ančių, žąsų ir gražus namai. 
Kaina $15,009. Mainysiu ant 2 flatų 
namo. 3212 \V. 65th PI., 2nd fl. Tel. 
Canal 4847.

Aš esu priverstas paaukoti savo 
vėliausio modelio Studebaker seda
nų, kurį vartojau visai mažai. Mo
toras, tairai ir užbaigimas absoliu
čiai kaip nauji. Karas kainavo man 
$1,600 tik trumpą laiką atgal. Man 
reikia pinigu ir paaukosiu jį tik už 
$175.

Namie nedėlioj.
2231 North Kedzie Avė.

Apt. 1.

PARDAVIMUI Road Hous-e 
ir gasolino stotis; parduosiu 
ba

ar-

RENDON kambarys, frontinis, 
moderniškame name, prie mažos 
šeimynos, gera transportaciia. 5610 
So. Sasvyer Avė. Republic 3610.

PASIRENDAVO.IA ruimas dėl vai
kinų, merginų arba vedusios poros. 
Ruimas apšildomas. 2-ros lubos. 
5925 So. Throop St.

RENDON kambarys prie mažos 
šeimynos. Matykit po 6 vakare ar
ba nedėlioj. 7037 S. Artesian Avė.

RENDON kambarys dėl dviejų 
vaikinu, merginų arba ženotiems. 
3327 So. Wallace St., Blvd. 4813.

RENDON kambarys vaikinams ar
ba merginoms, prie našlės moteries. 
3447 Su. Emerald Avė., 1-mas fl.

For KentKETURIŲ kambarių rakandai, 
taip kaip nauji. Parduosiu pigiai 
iš priežasties išvažiavimo iš miesto. __ ____________ ____  ______
Kreipkitės kasdie ir vakarais. 1949 20 kambarių ir didelis Storas’ pasi- 
W. 19th St., basementas, iš priekio, renduoja štoras atskirai arba sykiu

IšSlRENDUOJA biznio namas,

Personai
Almenu Iešk*>

su kambariais, elektra ir garu ap
šildomas, 1464 Indiana Avė.

------------------------------------------ — RENDON 2 kambariu flatas, pa-
IŠMOKINSIU groti tenor gitarą togiai įtaisytas, tinka mažai šeimy- 

ir banjo jūsų namuose, $1.50 už % 
valandos. Pagelbėsiu įsigyti instru
mentą. L. E. Beiner, Buckingham 
3897.

ilai arba pavieniams.
2832 So. Lowe Avenue

Radios
Help Wanted--Male

Darbininkų Reikia
LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ 
Išdirba aukščiausios rūšies radios.

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš-
Susilauk pasisekimo su; B^Cko je

Chevrolet ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J.
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 

Energiški ir sumanus vyrai gali ra- Avė., Chicago, III. Hemlock 9140.
8ti progą padidinimui uždarbio Ir pa
žengiau! pirmvn, pardavinėjant ne

jus 6 cilinderių Chev- KAM TROTYTI PINIGAIpaprastus naujus 6 cilinderių Chev- vrolet, kurie buvo rodomi Pure Oi) , ^us. ^aht permainyt sa o 
battery setą ant moderniško elek-trobėsy, prie Wacker Dnve ir Wa-1 r™)™ Rnv

. VO. IIUO ĮįUUUUU JL Ilki V VI. ..

reikalinga vyrų teritorijose E,1 T®!
- ' it, taipjau tarp Stock Tuba,s'

Avė. Turi kai- ,

Kuodtlo 1 IH S d. I ?a<lio. CrofenShOWABc » . .. i niin<>| jrengto $95.00 su A. Cbash Avė. nuo 
Ypaė rei kalini 
Worth, Stickne; 
Yards ir Mich:_ 
Mti lietuviSkai, lenkiškai, čechiikai 
ir angliškai.

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

$2.00 j savaitę $2,00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURIU PARDUOTI' tuojaus 
'savo grojiklį pianą. Priimsiu 
I $75 cash. Didelis bargenas. 
sišaukite šiandie, ar rytoj, 
dėlioj iki 5 vai. po piet.

At- 
ne-

SCIIROEDER’S EXPRESS CO.
REIKALINBAS darbininkas prie 

ūkės darbo turi būt patyręs ūkės 
darbe. Jacob Pavlauski, 3211 So. 
Lime St.

16 N. Western Avė.
arti Madison St.

mainysiu ant namo.
K. K. Borowskis, 
Downers Grove ir

Ogden Avė.

PARDAVIMUI grosernė, su na
mu ar be namo, fiš svarbios prie
žasties. Atsišaukite

2900 W. 40th Street

CADILLAC Touring, Modelis V-63, 
5 geri tairai, gerame bėgimo stovy
je. Turiu parduoti iš priežasties iš
važiavimo iš miesto. Parduosiu už 
$325. Atsišaukite nedėlioj po 

vakare.
3124 W. Monroe Street 
2 augštas, iš užpakalio.

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
katessen, ant greitoi pardavimo. Že
ma kaina. 1859 VVabansia Avė.

ar
piet,

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

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

AUTOMOBILISTAMS PROGA 
4'tairiai, high presure, su tūbais 

31x4(4, visai mažai vartoti. Mokė
ta už vieną po $30. Parduosiu už 
$30 visus keturius. 

)
7400 Stevvart Avė. 
Klauskit Janitorių

Pristatom, GOVALIŠ—Canal

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA restaurantas iš 
priežasties mirties, labai gera vie
ta, tarpe lietuvių, airišių ir vokie
čių apgyventa. Parduosiu visą ar
ba puse, pigiai. 734 W. 35th St.

PARSIDUODA bučerne ir gro
sernė dėl svarbios priežasties už 
cash nebrangiai, 3001 S. Union Avė.

PARSIDUODA kriaučių šapa ir 
tuščias lotas; šapa yra naujų dary
mas, valymo ir taisymo.

4250 W. 63rd Street

BUČERIAI, nepraleiskit progos 
ar į partnerius arba parduosiu 
sa, nes vienam yra persunku. At- 
sišaukit po antrašu

5129 W. 31st St., Cicero.

vi-

PARSIDUODA groseris. Biznis 
išdirbtas per 6 metus, 5 kambariai 
dėl pagyvenimo, 2 blokus apielin- 
kej nėra krautuves. Galima pirkti 
su namu. 8436 Gilbert Ct. (prie 
Union Avė.). Tel. Vincennes 2418.

PARSIDUODA labai pigiai kend
žių štorukas. Priežastis—einu į ki
tą bizn{. 2118 W. 23rd St.

GROSERNĖ ir bučerne. Priežas
tis pardavimo—turiu eiti iš biznio. 
4 kambariai dėl pagyvenimo.

3407 Wallace Street

PARDAVIMUI groserne, gera vie
ta ir biznis nebrangiai. Priežastį 
patirsit ant vietos.

4429 So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI pigiai ice creami- 
nė, ir lengvu užkandžių valgvkla 
ant bizniavos gatvės, arti bažny
čių ir svetainių, renda pigi. Prie
žastį patirsite ant vietos.

10744 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI grosernė, taipgi 
kendžių, ice creamo, tabako ir kitų 
smulkių daiktų krautuvė. Parduosiu 
pigiai, nes vienai sunku apsidirbti. 
Taipgi randasi 3 ruimai gyvenimui. 
Vieta arti mokyklos.

3537 So. Wallace Street 
Tel. Boulevard 5267

PARSIDUODA bučerne ir groser
nė, labai gera vieta, biznis cash; 
listas 3 metams, pigi renda.

7351 So. Washtenaw Avė.

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

1,000 vištukių dykai 
ar veislinių kralikų

GOELZ ARLINGTON HEIGHTS 
VIŠTŲ IR KRALIKŲ FARMA 

PILNAI SU MIESTO 
PATOGUMAIS

Moderniškas namas, su vandeniu, 
elektra, modernišku plumbingu, įbu- 
davota prosiniino lenta, skrynais ir 
užlaidomis ir garažiu, vištininku ir 
palapinėms kralikams. Dirbkite 
prie savo dabartinio darbo, o liuos- 
laikio darbas užmokės jums už jū
sų namą. $1,000 vištukų dykai, 
veisliniai kralikai dykai; bus suteik
tas kooperavimas 
ir kralikų. 
ir lengvas išmokėjimas, 
vestmentas yra absoliučiai 
gotas.

C. A. GOELZ & CO.
• 7549 N. Western Avė

Sheldrake 7805

pardavime vištų 
Tik mažas {mokėjimas 

Jūsų in- 
apsau-

PUIKIAUSIA farma ant upės 
kranto, cementinis, didelis kelias ei
na per farmą, 73 akeriai žemės, gra
žus namai ir kitokį visi įtaisymai 
Perkant greitai reikia įmokėti tik
tai $1,000. Savininkas mainys ant 
namo arba ant loto. C. P. SUROM- 
SKIS, 3352 So. Halsted St. Tel. 
Yards 6751.

EXTRA Ūkės—Farmos. Kurie no
rite pirkt ukes ar mainyti, maty
kite mane 10-11-12 Gegužės. Atve
žiau 50 tikru bargenų, tik pasinraa- 
tykit su manim, ir gausi ta ka rei
kalauji ir busi užganėdintas. P. D. 
ANDREKUS, 3052 W. 54th St., Chi- 
cago. 2-ros lubos.

Exchange—-dainai
MAINYSIU 4 pagyvenimų medi

nį namų ant muro fundamento, ant 
biznio ar farmos. Labai geras bar- 
genas. Randasi 4605 So. Marshfield 
Avė. Budinkas yra kaip naujas. Sa
vininkas

3730 So. Paulina Street 
Phone Lafayette 7193

IŠSIMAINO 2 po 5 kamb. muro 
namas. Mainysiu j bučerne ar bun- 
galow. Savininkas Joe Leleika, 3818 
So. Sacramento Avė.

DOWNERS GROVE BARGENAS
1 akras žemės, 3 kambarių nau

jas medinis namelis. Elektra, gasas. 
Aukšta vieta. Morgičiu $1,000; par
duosiu tik už $2,300.

601/^ pėdų kampinis lotas, blokas 
nuo Archer avė., ant Merrimac avė. 
Vanduo ir gasas; pigiai — tik 
$1250.

Ant S. Morgan St., prie 19th St. 
1-mas II. muro, 2 po 3 kamb., 2-ras 
floras medinis, 5 kamb., medinis 
garažas ir daržinė; rendų $48 į mė
nesį. Lotas vertas $2000. 1-mas inor- 
glčius $2000. Labai pigiai — tik 
$2,700.

BARGENAS ant Halsted St. tarp 
32nd ir 33rd St. Nesenas, tvirtas 
muro namas, moderniškas, karštu 
vandeniu apšildomas, 2 aukštų. Apa
čioj didelis štoras ir 2 kambariai, 
viršuje 7 kamb. flatas. Rendų $200 
į mėnesį. Prekė tik $18000.

BARGENAS. 5 kamb. muro mo
derniškas 2 metų senaS bungalovv, 
aržuolo užbaigimai, šalygatviai ir 
gatvė ištaisyti ir apmokėti, 1-mų 
morgičiu $4500. Labai pigiai — tik 
$6700.

Prie Marąuette Parko 2 flatų po 
5 kamb. niuro namas, šiltu vandeniu 
apšildomas, 2 metų senumo, 1-mi 
morgičiai $8000, 2-ri $2800; prekė 
tik $12,300.

Į vakarus nuo Western avė. ant 
46th PI., dviejų flatų po 4 kamb. 
Bcismente 2 kambariai, pastogėj 2 
kamb., 2 karų medinis garažas; ren
dų $75. Pečiais šildomas. Prekė 
$9,500.

Daug kitokių bargenų.

V. MISZEIKA
1739 S. Halsted St.

Tel. Roosevelt 8500

7 KAMBARIŲ mūrinė bungalow, 
viršutiniai ruimai išrenchioti už $40, 
2 karų garažas, elč ištaisyta ir iš
mokėta. Stikliniai ir sietelių porčiai, 
šėpos knygoms ir ugniavietė. $3,500 
cash ar ihažiau.

6132 S. Rockwell St.
------- O-------

SAVININKAS parduoda 2 fla
tų murini namų, 5 ir 6 kamba
rių, 4 kambarių flatas basemen- 
te, 2 karų garažas, uždaryti 
porčiai, moderniška garo šiluma 
$16,000. $175 mėnesinių įplau
kų. Cash $3,000 ar mažiau.

6142 4Š. Artesian Avė.
Tel. Republic 7083

PARDAVIMUI 7 kambarių 
medinė rezidencija, 37 ĮZ* pėdų 
lotas, 2 karų garažas, puikiau
siame stovyje. Arti bažnyčių, 
mokyklų, geros transportacijos. 
Puiki vieta dėl vaikų. Kaina 
$8,750.

3613 W. 64th Place 
Tel. Prospect 9664

PARDAVIMUI bizniavus 
ant 71st St., netoli Western 
išsimaino ant bungalow, lotų 
cottage. \

namas 
arba 
arba

2 poMŪRINIS 2 flatų namas, 
5 kambarius, karštu vandeniu ap
šildomas, 2 karų mūrinis garadžius. 
Parsiduoda arba išsimaino ant cot
tage, lotų arba bučernės.

Kam toki namai reikalingi 
kitės pas

J. G. MEŽLAIŠKIS 
2458 W. 71st Street 

Republic 4537

kreip-

GREITAM pardavimui 10 flatu. 
kampinis muro namas, visi flatai 
po 4 kambarius, garu apšildomi. Lo
tas 60x125. šią savaite tik $40,000, 
cash reikia $10,000. Marąuette Ma- 
nor, blokas iki 63rd St.

2 FLATŲ po 6 kambarius, muro 
namas, garu šildomas, lotas 30x125, 
gatvės ir elės išmokėtos. Marąuette 
Manor. Labai pigiai už cash; įmo
kėk pagal susitarimo.

S. PASZKEWICZ 
6345 So. California Avė.

Hemlock 4555

PARDUOSIU 2 namu, vienas biz
niavus, labai pigiai, su mažu {mo
kėjimu arba priimsiu morgičiu ar 
mainysiu ant farmos ar ant bile 
ko. Rendos neša viršaus šimto do
lerių. Šitie namai randasi ant 33rd 
St. prie lietuviškos bažnyčios. F. K., 
3416 Union Avė. Boulevard 1765.

PARDAVIMUI modemiškas 2 fla- 
tų mūrinis, 5-5 dideli kambariai, 
stikliniai miegamieji porčiai, garu 
šildomas, metaliniai “vveather styip- 
ping”, termostatas, 2 karų garažas. 
Patogiai prie lietuvių bažnyčios, mo
kyklų. ligoninės. Nauja subdivizija. 
$16,500, cash $3,800. 7318 S. Maple- 
wood Avė. Tel. Republic 0267.

8 FLATŲ naujas moderniškas na
mas, elektriko šaldytuvai “ice 
boxes”, tailo sienos maudynėse ir 
kiti vėliausios mados įrengimai. 
Randasi arti Marąuette Park. Kon- 
traktorius priverstas pigiai parduoti 
arba mainys į išmokėtą namų arba 
lotus.

6 KAMBARIŲ muro “bungalow”, 
karštu vandeniu apšildoma, garažas 
ir kiti moderniški įrengimai. Randa
si Marąuette Manor apiclinkėj. Mai
nysime į mažiuką namų arba lotus.

BIZNIAVAS namas, didelis Sto
ras ir 5 kamb. užpakalyje. Gera vie
ta dėl įvairaus biznio. Mainysime j 
2 flatų namų.

KAMPINIS naujas biznio namas, 
didelis Storas, 3xflatai ir 2 karų mu
ro garažas^ Vieta tinkanti dėl ap-1 ........ . .
tiekos, “hardvvare store”, bučernės JI’ k'tl VISI įrengimai
ir t. t. Randasi^ arti Marųuctte Jtoad*. 50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge

roms sąlygoms. Rašykite arba 
telefonuokite. Rašykite dėl mu-

Kaina tik $31,500. Taipgi priimsime 
į mainus mažą namą arba lotus.

2 L'LATŲ muro namas, aržuolo

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame 
GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausių progą Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra,

1 1 HILU 1/ C* I v

trimas, ledaunės ir kiti moderniški SU sąraso larmų. 
įrengimai. Randasi prie vienuolyno.
Kaina tik $10,800; {mokėt $3000.

2 FLATŲ naujas muro namas, 5 
ir 5 kamb., atskirai apšildomas, viš- 
kos, apdirbti porčiai ir kiti paran- 
kumai. Randasi Brighton Park apic
linkėj. Mainysiu į mažą namuką ar-' 
^a- i i i . i 4-4 FLATŲ medinis, akmens pa-

a KAMB. muro bungaloy, randasi l matas> pa8irenduos už $80 į mė-
• a^- i^a,.^a neRi- Pečiais apšildomi. Prie 50th

tik $7000; jmoket $7a0. Naudokitės gtM arĮj Halsted. Savininkas krau- 
pr2gAawniMic • 14 TR/ stosi i pietus.- Labai lengvios są-KAMiPINIS bizmavas lotas 72 x lygo«

’j. W. HOUGH & SONS 
4213 So. Halsted St.

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

J. H. SCHAEFER & Co 
803 Ridge Avė. 
Wilmette, III. 
Telephone 364

110. Randasi ant Archer Avė. Vieta 
tinkanti dėl garažo arba “gas sta- 
tion”. Greitam pardavimui kaina 
tik $10,500. Taipgi mainysime į na
mą arba privatinį lotą. Progą spe
kuliantui.

KAMPINIS lotas 40x150. Randa
si Beverly llills apiclinkėj. Kaina 
tik $2200. Vertas nakties laike 
$4000. Pirmas apžiūrėjęs laimės.

Apart viršpj suminėtų bargenų, 
turime kelis gerus pirkimus, namus 
ir lotus įvairiose vietose. Platesnes Newcastie 3136. 
žinias suteiksime ofise kasdien ar 
ba nedėliomis.

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

K. J. Macke & Co.
(Mačiukas)

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

Tel. Prospect 3140

PENKIŲ kambarių medinė bun- 
galow, furnaso šiluma, moderninis 
plumbingas, apiclinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 30x125. Ma
žas {mokėjimas su mažais mėnesiniais 
išmokėjimais likusiai sumai nupirks 
šj narna. Kaina $5,000. M. B.

(Caldvvell, 5117 Mihvaukee avė.

PROGA TIKTAI $350 imokėt, likusius po 
$50.00 i mėnesi su nuošimčiais, kai- 

Įsigyti puikų 6 kambarių naują na $6,450, medinis bungalow vėliau- 
kampinj muro buriKalow, su 2jų ka- sios mados {rengimai, arti 71mos ir 
rų garažu. Mainysiu ant Cottages, Seely, arba mes galim jums pasta- 
lotų, restauranto, bučernės, automo- tyti ant jusu loto.
bilio,. arba kas ką turit, bungalov 

i turi būti išmainytas šią savaitę. JOSEPH JOUKEMA, 
Stewart 6255

IŠSIMAINO bizniavai? namas, su ( 
4 flatais, namo kaina $10,500, mai
nysiu ant nedidelio privatiško namo mūrinis; 6-6, garu šildomas, užda-

GRAŽUS NAUJAS 2 FLATU

arba farmos, nepaisant valstijos.
Kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

ryti stikliniai porčiai, oktagono 
i frontas, platus lotaš, arti 64 ir

Kolin gt. Veikite greitai. $13,500.
7238 So. Halsted St., 

Stewart 1771-4005

PARDAVIMUI 5 kamb. modemi
nis medinas namas, ant cementinio 
pamato, 3 metų senumo, 2 karų muTIKRI BARGENAI SU A* garažas, vištininkas, ant 1 akro
žemės. Randasi pietvakarinėj miesto 
daly, arti transportacijas. Kaina 
$12,000. Ryan, 9447 S. Ashland Avė.

GREITAM pardavimui akeris
žemes su dideliu mišku, puiki vieta , . . ...sveikam gyvenimui ant aukšto kai- b kamb. bungalow ant automobilio 
no pc lapotais, pavėsingais me- i arba kito biznio. Graži vieta.. Atsi- 
džiais; gasas, elektra, 1 blokas nuo , saukite. Savininkas 3515 W. 59th P), 
gatvekarių linijos, pačiam vidur- I 
niiesty SPRING FOREST. Kaina • 
$1850.00, trečdalį įmokėti, 1 
per 5 metus mėnesiniais išmokėji
mais. Pamatykit greitai.

NAUJAS dvieju flatų muro na
mas, 5 ir 5 kambariai su dideliais 
miegojimui porčiais, 2 karų muro 
garažas, aštuon-kampis sun parlor, 
shovver baths, garu šildomas ir vi
si kiti nauji įtaisymai. Lotas 30X 
135, renda neša $160 į mėnesį; pre
kė $14,500 su ketvirta dali {mokėji
mu. Randasi Marąuette Manor, arti 
63-čios gatvės ir krautuvių.
ST) T7 A imTTTr T p nr\ 1 aakStai — gyvenama išvien. . P. KAZWELL & CO., ■ tinkami {rengimai: “Steam
S. P. KAZLAUSKAS, S. P. KazwelL Sa1n1.Paflor’^ užpakaliniai

OQOQ Č!4- stikliniai. Garažas dėl 2-jų mašinų.
VV. OorCl oL. Didelis lotas ant kurio stovi

nemokamas 
$15,500, na- 
St. Roseland

DIDELIU PELNU

PARDUOSIME arba mainysime

Kaina MODERNIŠKAS 2 flatu barge- 
nas 2 po 6 kambarius $13,500. Vie- 

"-1- nas blokas nuo Marąuette Parko.* 
Nėra mainų, šauk savininką Fair- 
fax 7449—Dearborn 6748.

PARDAVIMUI mūrinis namas 4 
pagyvenimų, 3 po 4, 1 5-kių. Par
duosiu už “cash”, dar galiu priim
ti { mainus nebrangu lotą.

8121 So. Union Avė.

PARDUODU savo namą-reziden- 
' cŲą 12kos ruimų — 6 žemai ir 6 
aukštai — gyvenama išvien. Visi 

Heat”. 
porčiai

Republic 8899
ANT pardavimo ar maino 2 pa

gyvenimų muro namas, po 6 kam
barius, labai gražioj vietoj, ant 65 
gt., netoli nuo Kedzie avė. Kaina 
$14,000. Mainysiu ant 6 pagyvenimų 
ar 10. Atsišaukite: 3212 W. 65th PI. 
Phone Hemlock 4335, 2nd fl. Agen
tai nereikalingi.

Didelis lotas ant kurio 
Mortgičius Imas $7000 
per 5kis metus. Kaina 
mas randasi 135 E. 110 
arti Michigan Avė.

namas,

TAIPGI parduodu 2 lotus prie 58 
I St. ir Harlem Avė. Gatvė pilnai iš- 
I taisyta, visi įrengimai. Kiti 2 lo
tai pardavimui prie Marąette Park, 
puse bloko nuo Central Park Avė. 
ir blokas ir puse nuo Crawford Avė. 
— randasi prie 69 PI. Parduosiu 

PARDAVIMUI 2 augštų medinis nebrangiai. Reikale pirkimo namo
■ — ■ ir arba Jotų kreipkitės pas savininka

Tel Šiuo adresu: Julius Mickevičius, 3210 
So. Halsted SL, Tel. Victory 1266.

namas $2,000, 4 flatų. Elektra ir 
toiletai. 375/ Pamell Avė.
Yards 1362.

O

TIKRAS PIRKIMAS

Kas nori 2 flatų mūrinį namą, 
geriausiame padėjime, 6—6 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas ir vi
si įrengimai naujos mados. Garažas 
dėl 2 karų.

3332 So. Union Avė.

PARDUODU 6 kambarių medinį 
namų ant eonerete pamato, fumasu 
apšildomas, 2 karų garažas, lotas . 
31X124. 4011 So. Campbell Avė.

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

3432 So. Morgan Street

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 5 
lotai, daug vaisinių medžių, gera 
transportacija. Tarpe Forest Pre- 

! serve ir miesto, 25 aviliai bičių, 
, vištų ir kvietkų, 1916 W. 88 St. Tel.
Beverly 8271.

DVEJŲ flatų medinis, 5 ir 6 kam
bariu, muro pamatas; elektra ir 
maudynes, puikiausiame stovyje, 
lengvios sąlygos. Patogus gatveka- 
riai, sankrovos, mokyklos, bažnyčios. 
6946 S. Laflin St. Republic 1580.

MAINYMUI ar pardavimui labai 
gražus bungalow, 6 kamb. kampinis, 
2 karų garažas, viskas moderniška; 
kaina $12,500. Mainysiu į biznį; 
geistina kad butų tinkamas dėl ga
solino stoties arba 2 flatų namo, o 
jeigu geroj vietoj, imčiau ir 6 flatų. 
Atsišauk it 736 \V. 18th St. Tel. 
Canal 4847.
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Ar gyvuliai turi protą?
Ar gyvuliai turi, protą? Pri

sižiūrėję gyvulių gyvenimą, ro
dosi, šio klausimo negalime ir 
kelti; juk kiekvieną dieną mato
me gyvuliuose protiškų reiški
nių. Musų naminiai gyvuliai 
supranta savo šeimininko bal
są, pažisla pati šeimininką, šuo 
medžiotojui padeda medžioti, 
šuo moka ganyti galvijų bandą. 
Paukščiai rudenį išlekia į šiltus 
kraštus, o pavasarį vėl sugrįž
ta. Daug galėtume pripasakoti 
visokių proto reiškinių iš gyvu
li jos gyvenimo. Tačiau dar pa
imkime keletą labai ryškių iš 
gyvulių gyvenimo atsitikimų, 
paimtų iš literatūros.

Du šunes buvo labai susidrau
gavę. Vienas iš jų buvo dide
lis, o kitas mažas. (Gal būt 
dėl to jie susidraugavo). Kartą 
šeimininkas važiavo į svečius už 
keleto kilometrų. Paskui šeimi
ninką nusekė ir mažasis šuniu

kas. Ten buvo šuo, kuris ne
lauktajam svečiui gerai išpurtė 
kailį, šuniukas parbėgo namo, 
atsivedė savo draugą ir abu api
plovė nevaišingąjį šunį.

Prieš keletą dešimčių metų, 
kartą ant vieno Berlyno tilto I 
atsirado nepaprastas elgeta; tai( 
buvo šuo.
gą skubiai nubėgdavo į 
parduotuvę, mesdamas 
ant stalo ir laukė iki 
krautuvninkas duonos, 
duonos išeidavo, 
daugiau duonos 
daugiau ir pinigų, 
gavęs vieną pinigą.
davo ir kreditan imti duonos, o 
suelgetavęs pinigą nunešdavo 
pas krautuvninką,

Gavęs metalinį pini- 
dnonos 
pinigą 

paduos

Kai 
gauti, 

nebėgdavo, 
Šis šuo ei-

norej o 
rinko

yra labai daug ir gyvuliuose ir 
Žmoguje.

Juk musų virškinimo organų 
veikimas yra refleksas: visas 
maisto virškinimo procesas eina 
be jokio musų rūpesčio. Paim
kime daugiau pavyzdžių. Jeigu 
mums kas nors įdurs į koją ar 
i ranką, nors mes ir nematysim, 
bet koją ar ranką staigiai ati- 
trauksim. Varlė kurį laiką gali j 
gyventi ir be galvos smagenų. 
Uždėjus tokiai varlei ant nuga
ros popierėlį, primirkytą drus
kos tirpinyje, varlė tuojau su
lenkia koją ir stengiasi popier
galį nuo nugaros pašalinti, ka
dangi druskos tirpinys jai er
zina oda. Tai vis refleksiniai 
veiksmai. Taip ir musų, pir
miau minėtoji, lydeka, nors ir 
be galvos smagenų, atlieka nau
dingą jai darbą visai nesąmo- 
moningai.

kščių šeimynas. Viena
perėdama surenka šiek tiek žo- ko “a 
lių, o kita—nieko nedaro. Lin
kimas gi persiduos abiejų šei- Jei mums kas nors pasakys 
mų vaikams: vienos rinkti žo- žodį '“Lietuvą”, tai mes gal pri- 
lių dr ko nors kita, kitos—ne.' siminsim Kauną, Klaipėdą ar 
Savaime aišku, kad pirmos šei-' ką nors kita. Taigi priminus ką 
mos paukščių ainiai prieis prie nors viena, prisimena ir kita, 
taisyklingo lizdo krovimo, o ki-Į Įvairus musų vaizdai, įvairus 

................ atsiminimai laikosi musų sąmo-; jokių judėjimų. Toliau liepia 
nėję tam tikroje tvarkoje, susi- jam įsivaizduoti, kad jo ranka lūs 
jungę vienas su kitu—asociaci-1 kyla aukštyn, bet jis neturi ty- 
ja. Pastaroji atminties savybė čiomis kelti, o tik apie tai gal- 
duoda galimybė.; mums daug kojvoti.
mechaniškai išmokti. Tas pat nematomą 
yra ir su gyvuliais. Jie gali da
ryti dalykus, kurie žaiiovus gal 
nustebins, bet atliks juos me- 
choniškai, nesąmoningai, sulig 
savo šeimininko nurodymu.

Dar vieną tariamą “proto'” 
apsireiškimą ..siaiškinome. Da
bar liko vėl aažiau vietos gy- mus atjaučia ne tiktai apara- 
vulių savarankiškam protui.^ tas, bet ir tyrėjas ranka.

stebuklų” jau 1 nieko stebuklinga, o 
Bet kaip1 paprasta, 

su tais arkliais ir šunimis, ku-į didesnio ar 
rie gali skaityti ir spręsti UŽ-į jautimo. .
davinius? Ten nėra i)ei reflek- timais galima jautrumų, išlavin-

priešj abėsėlė; jeigu kas dabar pasa
tai mums tuojau prisi

mena “b ’, “c” ir l.t. Ir toliau.

silavinęs.
Kad iš tikrųjų toki judėjimai 

yra, galima eksperimentiniais- 
tyrimais įrodyti, šiam reikalui 
yra labai jautrus aparatai, ku
rie parodo smulkiausius rankos 
judėjimus. Tiriamojo žmogaus 
ranką patalpina i tą aparatą ir 
liepia jam tąja ranka nedaryti

be, buvo ištirtas prof. Erismanoį Pabandysime šį klausimą pa- 
Bonos universitete. remti prof. Erismano bandy

mais.

tos be lizdų išnyks. Taigi lizdo 
krovimas nėra koks nors paukš- 

sugalvotas dalykas, o Įgy- 
ilgo paveldėjimo keliu ir ta-

čių
tas
pęs

i čiai krauna lizdus ne sąmonin
tąjį instinktingai, Tas pats 
ir su paukščių lėkimu į šil- 
kraštus. Daug galėtumo 

veiksmu <t 

)M ma-

yra
tus
suminėti instinktingų

i iš gyvulių gyvenimo,
nau, aišku paminėjus šiuos
tus.

Taigi gyvuliai dažnai instink
tu vadovaujasi, bet ar galime 
sakyti, kad tai proto reiškimą- ( Dauguma cirko 
sis? Ar vadinsime protingu darosi visai aiškus, 
paukštį, sukanti lizdą, ar rude-J

Paskiausiais laikais pasisekė 
karveliui ir net šuniui pašalinti 
didžiąsias smagenis, j 

j pailgąsias, 
gyvuliai be didžiųjų smagenų i kiniais, - tai refleksai ir instink-f Daug yra dalykų, kurie iš 
negali sąmoningai bei savaran-l tai. Jei “proto” sąvokos pagrin-Į karto pažiurėjus atrodo nesu- 
kiškai gyventi. Juos ir maitin- ■ dan imsime savarankiškumą, da-1 prantami, stebuklingi, bet pa
ti reikėjo priverstinai. Dyko supratimą, sugebėjimą I tyrinėjus, dažnai pasirodo kas

Susipažinome su dviem gyvu

Bonos universitete.
Pirmas prof. Erismano gau

tas nuo šuns įspūdis buvo di
delis: į klausimus 2x7, 2x3 ir 
t.t. šuo dažniausiai atsakydavo 
gerai.
džius ir sprendė sudėtinius už
davinius.
bes,

Jis skaitė raides, žo-

Tą šunį ir aplinky- 
kuriose šuo rodė “stebuk- 
ėmė tyrinėti prof. Erisma- 

lr viskas paaiškėjo. šuo 
koja mynė ženklus, ant po- 
rankos (šuns savininkės).

Kaip žmogus, taip ir gyvulys 
turi be galo daug atsiminimų, 
kurie užsilaikė jų galvoje. Rei
kia juos pastatyti į tokias ap
linkybes, kurios jiems naujos, 
nežinomos ir pažiūrėti, kaip jie 
elgsis, žmogus visaip gali kom
binuoti savo pažintis, bet ar ga
li tai padaryti gyvuliai. Ar 
jiems* suprantami tiktai faktai, 
ar jie gali savo protu apimti 
ir abstrakcijas? Gyvuliai turi 
atmintį, todėl galima juos išmo
kyti raides perskaityti, bet j- 
domu, ar jie gali jų reikšmę su
prasti ?

Prof. Erismartas šiam klausi
mui padarė daug tyrimų su gy
vuliais. čia kai kuriuos ir 
minėsim. Jeigu patalpinsim 
vulj ir narvelį, g už narvelio 
dė.sim maišią taip, kad jo 
galima butų

| maisto pririšim virvelę, kurios 
galas bus narvely, šitam atsiti
kime ir visų vadinamas gudriu, 
šuo negali suprasti virvutės 
reikšmės ir maistą prisitrauktų 

arkliu i Jei bent netyčia-
(Tąsa ant 2-ro -pusi.)

nas. 
saVo 

Jo ranka padarys akimi nios
judėjimą ir apa- Jeigu taip padaryti, kad šuo po- 

užrašys aukštyn ran- j nios veido nematytų, tai jis vis 
pakilimą Vadinasi, (Įeito j klausimus gerai atsako, 

i ranką nerąmoningai iš I bet užlėks tik pon^s ranką 
galvos smagenų persiduoda pa-'^vil^al an^ iniegalvio atremti, 

. tai nors šeimininkė atsakymus 
žinojo, šuo nieko negalėjo at
sakyti. Per šituos bandymus 
prof. Erismanui pasisekė įrody
ti, kad šuo gali išreikšti ponios 
mintis. Šitas atsitikimas nuro
do, kad be abejonės yra musų 
nematomi judėjimai, kuriuos 
šuo gali atjausi i.

Kas buvo stebuklinga, pasiro

dė visai paprasta: užtenka ran
ką padaryti nejudamą ir šuo I 

kurie sprendžia uždavinius. Vie-1 nustoja rodyti “stebuklus”, 
nas toks šuo, vardu “Max”, ku- j Panašiai išaiškinta ir : 
ris buvo vienos ponios nuosavy- “gudrybės”.

liepimas, tuojau sąmoningai 
stabdomas ir ranka, nors nežy-' 
rniai, khistelėja. Tuos judėji-

Taigi 
visa 

viskas priklauso nuo 
mažesnio tyrėjo 

Aišku, kad ilgais pra-

pa- 
gy- 
pa- 
ne- 

pasiekti ir prie

paliekanti iijos reiškiniais, kuriuos eslrn? si], nei instinktu, nei atminties ti 
Bet šie aukštesnieji Į pripratę laikyti jų proto reiš- asociacijos. Prieisim prie arklių ir šunų,

Be didžiųjų smagenų karvelis galvoti, tai pamatysime, kad to į kita, 
nieko nebijo; jis nieko nesu- šiuose reiškiniuose nėra, 
pranta. Kur nors nutūpęs jisjbudu musų l--------
pratupėtų kiaurą dieną, jei jo protingumo dalis atpuola; ir tai 
niekas nepajudintų. Tačiau jo'žymi dalis, 
vidaus funkcijos, kaip kvėpavi-' Nagrinėkime toliau musų už- 
mas, virškindamas vyksta nor-i sibrėžtąjį klausimą, 
maliai. Po šitų pavyzdžių r?i-. Susipažinsim su reiškiniu, 
kia pastebėti, kad ir refleksai' prof. Erismano vadinamu atmin- 

smagenų. timi (atminties asociacija). Ga1- 
Galvos smagenų paliepimais re- resniam atminties asociaci- 
fleksai gali būti didinami ar j jos supratimui grįžkim dar
mažinami. Ir juo aukštesnės Į prie refleksų. Susapžin-

i su sąlyginiais re- 
Paimkim pavyzdį.

pareina nuo galvos

šiais gyvuliais

IESS EX
ir su

Tuo i nėra ko kita? j 
tariamo gyvulių • Gal kam teko 

i dėti apie tokius 
kambaryje keletas žm.onių, iš jų 
vienam užriša akis, arba išveda' 
į kitą kambarį.. Tada paslepia 
kokį nors daiktą; kas nors iš 
esančių kambaryje ir žinančių 
kur daiktas paslėpta, paima 
ranką to, kuris ieško, ir, ne
spaudžiant, laiko už delno. Lai
kąs už rankos neturi jį nei daik
to linkmei stumti, nei jį sulaiky
ti, bet turi galvoti tik apie tai: 
“Kur yra paslėptas daiktas”? 
Ieškotojas paslėptą daiktą greit 
randa.

Dalykas išrodo šiek tiek keis- 
burtų nėra.

matyti ar gi iš
tyrimus : yra

numesdavo organįzacjjos gyvulys, juo dau- kčimu 
ant stalo ir nieko nelaukęs iš- gjau jo refleksai turi ryšio su fleksais.

' Maitinant Šunį jam šoną. 
Remdamiesi panašiais faktais,. Taip daro kiekvieną kartą ir vis 

Į jau nuo senai ir sako, kad visi! toje pačioje vietoje. Dabar šuns 
gyvulių veiksmai ' daugiau ar.l virškinimo aparatas veiks lygia- 
mažiau sudėtingi refleksai, kad grečiai su kasymo veiksmu. Ir tas, bei čia jokių 

reflek- i per ilgesnį laiką tarp virškini- Visa tai labai lengva išaiškinti.
; rno ir kasymo procesų susidarys 1 Jeigu tas, kuris už rankos laiko, 

labai rūpestingai apie paslėptą 
daiktą galvoja, tai jo ranka ne- j 

i sąmoningai, nematomai, bet at- 
i jaučiamai, padarys judėjimą pa- 
■ slėptojo daikto linkui. Ieškoto
jas tai pajutęs, eina ta linkme. 
Tie atjaučiamieji rankos judėji
mai prives prie daikto tuo grei
čiau, juo ieškotojas jautresnis,

bėgdavo; reiškia atidavė skolą. ^a]vos smagenimis.
Cirkuose galima matyti mc-1 - - -

kytų naminių ir laukinių gyvu
lių. Vokietijoj prieš Didįjį ka
rą didelį įspūdį padarė mokyti 
arkliai, šie arkliai skaitė ra 
dęs, parodžius laikrodį, atsaky
davo kelinta valandd. Galėja 
spręsti net surėtingus matema
tikos uždavinius. Atsakymus 
davė kanopos stuktelėjimu.

Daug galėtume pripasakoti 
visokių atsitikimų iš gyvulių 
bei paukščių gyvenimo, bet pa-į 
sitenkinkim šiais, kaipo labai Į 
ryškiais.

šiuos faktus perskaitęs, kiek
vienas sakys, kad gyvuliai turi 
protą, kad be proto toki dalykai ■ 
neįmanomi.

Bet žodį “protas” galima la
bai įvairiai suprasti. Jeigu' 
“proto” terminu suprasti visa, 
kas nuo smagenų 'pareina, tai, 
žinoma, nėra apie ką ir kalbėti,! 
tačiau jeigu “proto” terminu' 
suprasime siauresnius reiški-j 
nius, tiktai tuos reiškinius, ku-į 
riuose matytis savarankišku
mas, iniciatyva, dalykų bei reiš i 
kinių esmės supratimas, tai da-l 
lykas bus žymiai painesnis.

Čia gali būti ir kiti, ne nuo 
proto pareiną, reiškiniai, žino
me, kad lydeka minta kitomis 
žuvimis, ji gaudo kitas žuvis. | 
Atrodo, kad čia bus proto daly-j 
kas. Iš tikrųjų čia yra ka.aj 
kita; ir tuojau pamatysime.

Visi, tur būt žinome, kad pro
tas pareina nuo galvos smagenų 
centrų. Tačiau pašalinus lyde
kai galvos smagenis ir įleidus 
jtf į vandenį, ji taip pat gaudo 
mažesnes žuvis. Ar 
protingai tai daro? 
kad ne. Ji (lydeka) 
daro neprotingai, nes 
turi galvos smagenų, nuo kurių 
pareina protingi veiksmai. Kas 
per reiškiniai vyksta toje lyde
koje, kurie reguliuoja jos el
gesį?

Tai refleksai! Refleksas, — 
nesąmoningas, nuo gyvulio va
lios, noro nepereinąs veiksmas;i 
jų centrai yra negalvos smage-i 
nyse, bet nugaros. Refleksai 
veikia automatiškai, atsiradus 
bet kokiems paerzinimams. Jų ‘

galvojimo nėra, o yra i 
sai, atmintis ir instinktai.

Kas tai yra instinktas? Gana-i lyg ir ryšys, lyg 
toje eina didelė kova dėl būvio. 
Ne visi lygiai tą kovą laimi. Ją 
laimi tik geriau galį taikintis 
kintančioms gyvenimo sąly
goms organizmui. Tą prisitai- 
kinimą jie, paveldėjimo keliu 
per ištisus amžius, perduoda sa
vo ainiams. Imkime pavyzdį. 
Turime dvi tos pat veislės pan

ir takas ir 
pakasius šuniui šoną, toje pat 
vietoje kur ir pirmiau, o maisto 
nedavus, ims tekėti seilės. Šios 
rųšies refleksus vadina sąlygi
niais refleksais, kadangi jie at
siranda tam tikrose sąlygose ir 
sąlygoms pakitus vėl dingsta. 
Imkim daugiau pavyzdžių. Ilgai
mums teko sėdėti iki išmokom juo jis šiame dalyke daugiau IŠ

"Šiai .
kur yra cigaro tyrumas.
kurį aš mielai užtvirtinu!”

dabar ji 
žindma, 
visa tai 
ji nebe-

... ir čia taipgi yra 
puikiausia cigaro ko
kybė, kokia kada bu
vo įdėta į nikelį! 
Kombinacija, kuri lai
mi tūkstančius rūky
tojų kasdie!

sako
Alfred W. McCann

D. Liti., A.B., LL.D.
Garsus Tyro Maisto Ekspertas

f rėmo
'The certified cigar-^

Pasi kiaušy ki t 
son-Essex 
gers” radio 
mos kiekvieni) pėtny- 

čios vakari).

“Hud- 
Challan- 
pragra-

Duoda visus suos 
EXTRAS 

be jokią extra kaštų
is SPALVŲ yra taip Įvairus, kad veik kiekvie
nas gali pasirinkti visai skirtingą

BE JOKIŲ EXTRA KAŠTŲ 
—pasirinkimas spalvų kiekvie
nam modeliui yra taip platus, 
kad jus' galite pasirinkti veik 
visai nuo visų kitų skirtingą. 
BE JOKIŲ EKTRA KAŠTŲ 
—komfortas ir patarnavimas 
4 Hydralic Shock Absorbers. 
BE JOKIŲ EKTRA KAŠTŲ 
—visados tikras ir lygus vei
kimas naujos i rųšies dvigubo 
veikimo 4 ratų brėkių.
BE JOKIŲ EKTRA KAŠTŲ 
—gražus brangiųjų karų iš
vaizdos radiatoriaus uždary- 
tojai ir jų veikmingas kontro
liavimas motoro šilumos viso
kiame ore.
BE JOKIŲ EKTRA KAŠTŲ 
—oro valytojas, NESPINDU- 
LIUOJANTIS veidrodis, stik
lo valytojas, starteris ant dash 
lentos, elektrinis ^rodytojas ga- 
so ir aliejaus ant dash lentos, 
saugus užraktas ir visos bliz
gančios dalys chromium plei- 
tuotos dėl amžino naujumo ir 
gražumo.
Visos šios yra vertingos ypa
tybės—ypatybės, kurių jus no
rite. Jos yra būtinos pilnam,

puikiam, moderniškam karui. 
Sudekit tai jus patys ir jus 
pamatysite virš $100 vertes 
vien šių dalykų—be jokių ex- 
tra kaštų.
24r< Didesnė Jėga—prilygsta 
greitumu ir lipime į kainą ge
riausioms žinomiems automo- 
biiams.
Iššaukiantis greitume iki 70 
mylių į valandą — Patvarume 
po 60 m. j vai., valanda iš va
landos—Ekonomijoj su 18 iki 
20 mylių ant galiono ir dau
giau.

ve j 
LENGVA NUSIPIRKT—
PAVYZDŽIUI, šiame mieste 
jūsų pirmas (mokėjimas, jūsų 
dabartinį karą įskaitant, gali 
būti tik $268 ir jūsų mėnesi- - 
niais mokėjimais po $50.16. 
Jūsų dabartinis karas galbūt 
padengs visą pirmą įmokėji- 
mą. H. M. C. Pirkimo Planas 
pasiūlo lengviausias sąlygas 
išmokėjimui likusios sumos.

HUDS0N MOTOR COMPANY OF ILLINOIS
2220 S. Michigan Avė. Kreipkis j artimiausią pardavėją 

NORTH
Buikiniham Moton, Ine.

3948 N. Dumen Avė.
Lincoln Avė. at Irvine Park

Blvd., Bucklnirham 2310 
Hudion Motor Co. of Illinoli 

Evamton Braneh 
1820 Ridee Avė.

Sheldrake 2300 Unlvenlty 720 
Hudion Motor Co. of Illlnoli 

North Slde Braneh 
6259 Broadway 
Sheldiake 7210

Keyatone Motor Malei Corp. 
8143 W. Lawrence Avė. 

Keyitone 8400 
and 

4940 N. We«tern Avė. 
North-Weit Hudion Co. 

6715 Olmitead Avė. 
Edlion Park. III. 
Newcaitle 3150 
A. W. Person 

\ HJghland Park, Il|. 
Hlfhland Park 2492 

Plamoudou Motor Co. 
4824 Bherldau Boad 

Longbeach 1818 
Portale Park Hudion Co. 

4101 Mlltvaukee Avė. 
PalUiade 1800

VEST
Berwyn Hudion-Enex Co. 

3146 Oak Park Avė. 
Berwyn, III. 
Berwyn 361 

Crandall Motor Car Co. 
430 Mudlion St.

Oak Park. III. Euclld 6917 
Crandall Motor Car Co.

nf Maywood
61 Lake St. at Flrit Avė. 

Maywood. III. * Maywoo<l 360 
Hudion Motor Co. of Illinoii 

Logati Square Braneh 
2647 Mllwaukee Avė.

and
2401 Logan Blvd. 

Simulding 3000 
Hudion Motor Co. of llllnoli 

Parkway Brandi 
3308 W. North Ava.

Albany 4010
Hudion Motor Co. of Illinoli 

Weit Side Braneh 
3910 Ogdeu Avė. 

Lawnda!e 0911 
Lyom Motor Salei 
8027 Ogden Avė.

Lyoni 7121
Paragon Motor Car Co. 
5901 W. Diviilon St. 

Columbla 5670

Lyung, III.

MEST (Continiied)
S. A B. Motor Nules Corp. 
3854 W. Rooievelt Kosti 

Vau IViren 4010 
Jai. Hinger Motor Salei 

1428 Kooaevelt Road 
Monroe 0318 Haymarkct 0012 
Sulllvan-Morgan Motor Malei 

4701 Washlngton Blvrt. 
Maniflekl 2114 

and <1201 W. 22nd 8t. 
Berwyn 2171 

Scliellenberger Motor Malei 
3028 W. 22n<l St. Cicero 18M7

SOUTH
AJar Auto Company 

7800 Stony Iilami Avė. 
Nagi na w 1400 

SOUTH (Contiiitiedl 
tiurke Motor Salei 
3312 Archer Avė. 

Lafayette 6100 
Calumet Motor Co. 

10040 S. Mlchlgan Avė. 
1‘ullman 7300 

Halited Hudion-E»»ex Co. 
7023 Halited St. Trlangle 0841 

Herbert Motor Malei 
7420 Cottage Grove Avė. 

Vinceunee 6713

Phone Calumet 6900
SOUTH (Contlnued) 

Ilebcrt-Temple Motor Salei 
8018 Commercial Avė. 

Regent 4082 
Ilcndricki-Mitchell Motor Salei 

3200 Lake Park Avė. 
Falrfax 0823-6 

Heyne Motor Salei 
6104 S. Aihland Are.

Proipect 7916 
Hudion Motor Car Co., of 

lllinole 
Wentworth Avė. Braneh 
7141 Wentworth Avė.

Trlangle 6000 
Mldnay Corporation 

6044 CoUage Grove Avė. 
Pairtas 4810 

Jaek l’erlman Motor Salei 
6727 S. Veitern Avė.

Uetnloek 6637 
R. A K. Motor Salei 

8031 S. Halited St. 
Vincennei 6808 

Stratford Motor Salei 
708 W. 63rd Street 

Wentwortli 1014 
K. L. Shaver Co. 

619 Hohtnan Avė.
Hammond 80 

Uammond, Ind.
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(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Šio šuns protas jau nepajėgia 

suprasti.
Beždžionės virvės reikšmę ge

rai suprato. Tiesa, ne iš karto 
virvės reikšmę suprato ir ne
vienodai greitai: vienos suprato 
greičiau, kitos netaip greit. Ta
čiau į virvutės reikšmės supra
timą reikia atkreipti dėmesį 
kadangi jis nurodo, kad bež
džionės gali savarankiai supras
ti ir iš to supratimo gali pa
daryti atatinkamų išvadų.

Dar paimkime pavyzdžių iš 
Erismano tyrimų. Dabar vietoj 
virvės buvo padėta lazda mais
tui prisitraukti. Ir pasirodė, 
kad dabar beždžiones elgėsi pa
našiai, kaip 2*/> metų vaikas. 
Pradžioje jos nekreipė dėmesio 
į lazdą, o stengiasi maistą pri
sitraukti savo galūnėmis. Ne
pasiekdamos galūnėmis griebia
si už lazos, bet greitai vėl me
ta. Kai kurios beždžionės taip 
nieko ir nepadaro, bet kitos, 
pasižiūrėję į maistą ir į lazdą 
lyg ką sugalvoja ir stengiasi 
lazda prisitraukti maistą. Va
dinasi, čia pasireiškia šiek tik 
ir galvojimo ir šiek tiek proto.
Tyrimams prof. Erismanas ėmė žvilgiu svarbus 
beždžionę dėl to, kad joje ge- mai). Iki to laiko jų nebuvo rožę, nuo kurios kiekvienas mei
liausiai, ryškiausiai matyti pro- galima artificiališkai gaminti, likautojas nuskina ] 
to. žinoma, nepalyginti

ninku, jis suėjo pažintin su Dr. 
Simon Flexner, kuris tada tik 
pervažiavo per Tokyo, važiuo
damas į Philippinų Salas laike 
Ispanijos-Amerikos karo. I

Ir ta pažintis paskatino b 
Noguchi atvykti Amerikon ir 
dirbti su Dr. Flexner Pennsyi- 
vanijos universitete, kur su Dr. 
S. Wier Mitchell pagelba ir fi
nansiška parama gyvačių nuodai 
buvo tyrinėjami. Pasekmės tų 
tyrinėjimų atkreipė dėmesį į 
Dr. Noguchi.

Dr. Noguchi 
sylvanijos universitete, kol Dr. 
Flexner pradėjo dirbti Rocke
feller Medikališko Tyrinėjimo 
Įstaigoje New Yorke, kur ir jis 
išvyko bendradarbiauti su Dr. 
Flexner. Tokiu budu jis buvo 
vienas iš štabo

-nuo 1914 m. iki pirmlaikinės 
mirties gegužės 21 d. 1928 m., 
Accra, aukso pakrančio koloni- apdovanotas visokioms garbėms, 
joj, Afrikoj. jis įštikro buvo musų laikų žy-

Budamas prie 
įstaigos, Noguchi 
originališkų tyrinėjimų. Jis bu
vo pirmas bakteriologas, kuris1 
gavo spirochaetae grynas kul- j 
turas (cultlres) (medikališku at- 

mikroorganiz-

r.

pasiliko Penn-

buvo narys Rockefeller Įstaigos 
Geltonojo Drugio Komisijos.

Kuomet Noguchi tyrinėjo gel
tonąjį drugį Afrikoj, pasirodė 
skirtumas tarpe Afrikos ir Įlie
tų Amerikos geltonojo drugio. 
Kad patikrinti tą faktą, Nogu
chi išvyko Afrikon, iš kur gy
vas nebegryžo.

Bet tyrinėdamas Pietų Ameri
kos ir Afrikos geltonąjį drugį 
Noguchi vedė dar kitų ligų la
bai svarbius tyrinėjimus. Jis 
prisidėjo prie Rockv Mountain 
šlakuoto karščio tyrinėjimų. Ta 
mirtinga liga užmušė daug žmo
nių.

Vienas svarbiųjų jo darbų bu
vo 1926 m., kuomet jis tracho
ma užkrėtė beždžiones, imdamas 
bakterijas iš sergančių tąja li-

pirmų žmonių g-a Amerikos indijonų.
Visas pasaulis pripažino Dr. 

Noguchi darbus ir visų jis buvo

Rockefeller miausias bakteriologos., 
vedė daug [FLIS)J

MOTERYS PAČIOS APIE 
SAVE

Moteries širdis yra panaši į

po lapelį, 
su Dr. Noguchi vartojo Dr. The- taip, kad vyrui lieka vien gry- 

žmogaus protu. Proto išsivysty-, obald Smith pradėtąjį būdą, bet nas stiebas.'
mas, tai visokių gyvybės reiški- žymiai jį pagerino. Noguchi Į 
nių vainikas. Jį aukščiausia, surado sifilio, puolančio karš- 
geriausia ištobulino a žmogus.. čio ir Afrikos karščio stimu- 
žmogaus protas, sulyginus su liaujančias medžiagas, 
beždžionės, stovi nepasiekiamoje 
aukštybėje.

Zofija Arnould.

Jeigu tarp vyrų garbė daro 
nesantaiką, tai moterims ji yra 
tikra kova. —Adelė Boury.

Moteries širdis, tai bedug
nė, kurios dugno niekas noma-

Daug. dėmesio kreipta i No- 
Jeigu žemesniųjų guchi geltonojo drugio tyrinėji- 

gyvulių tarpe galima rasti pro- ■ mus Pietų Amerikoje. Jis te- 
to gradacijų, nes vieno protas • nais vyko keturius kartus tar- tavo.—Ponia Riccoboni. 
nuo kito nedaug kuo skiriasi, pe 1918 ir 1924 m. vesti tyri-1 * * *
tai tarp žmogaus ir beždžionės nėjimus. Aplankė Ecuador, i Laukinių tautų moteris — gy- 
randaai labai didelis tarpas. Tik- Mexico, Peru ir Braziliją. Pir- vulys darbui, turke — praban- 

kspedicija 1918 m. buvo i gos objektas, europietė
reiškinius gyvu- Guayaųuil, Ecuador, tada jis ir tas kartu 
ir pats save, oi __________________________

analizuoti tesugeba '

tai žmogaus protas gali anali
zuoti visokius 
lių gyvenime 
pats save
tik vieno ir vienintelio žmogaus! 
protas.—Pingvinas.

m a -e tas
Carmen Silva.

Malevotojams ir Namų Savininkams
Geltonojo drugio 

aukos
Pereitais metais Amerika ne-i

Šitie visi 
geltonojo

moks- 
d rugio

W M A Jei jus norite pagražinti savo namą iš 
vidaus ir lauko, tik atsilankykit pas mus 
ir jus sutaupysit 25% ant kiekvieno do-

Wl‘j1 lerio. ,
■MF Duodam vieną buteli polish veltui prie 
Hr kiekvieno orderio už dolerį ar daugiau.

SAMUEL HELMAN PAINT STORE
1421 S. Halsted St., Tel. Canal 5063

Noguchi, 
Rockeffeler

bakte
Mediką

teko keliu pagarsėjusių moksli-1 
ninku, medicinos tyrinėtojų.

Vienas jų buvo Dr. Noguchi, 
japonietis-bakteriologos, pagar
sėjęs visame pasaulyje. Kitas 
buvo Dr. Joseph Goldberger, i 
imigrantas iš Australijos, sūnūs 
krautuvninko. Kiti du Ameri
kos mokslininkai, kurie neteko 
gyvasties, buvo Rockefeller Ko
misijos nariai, Dr. Young ir j 
Dr. VVakeman. Apie Dr. Young j 
mažai težinoma. Dr. Wakeman 
užbaigė Yale universiteto medi-- 
cinos mokykla ir ka tik sulaukė 
trisdešimt pirmų metų, kuomet 
buvo paskirtas prie ekspedici
jos, vykstančios Afrikon. Keti
no ji paskirti profesoriaus pa- 
gelbininku Yale universitete, 1 
kuomet mirė, 
liniukai buvo 
aukos.

Dr. Hideyo 
riologos.
liško Tyrinėjimo įstaiga suteikė 
sekančias informacijas apie Dr. ! 
Hideyo Noguchi.

Hideyo Noguchi gimė 1876 m. j 
netoli Inavvashiro ežero, šiauri
nės Japonijos kalnuose. Tėvai j 
buvo paprasti ir biedni japonie
čiai. IIide}io neturėjo progos 
mokintis, norą jis ir labai mėgo • 
mokslą. Galų' gale tik su pa- ( 
gelba mokytojaus, Sakai Koba- sj 
yashi, jaunasis Hideyo Įgijo net • 
augštesnį mokslą. Nuo pat kū
dikystės dienų Dr. Noguchi už
puolė nelaimė ir jis negalėjo 
valdyti kairiąją ranką, ir per 
visą mokslo laiką trukumas ne-!, 
buvo pataisytas. Bet jis pate-! 
ko i Dr. Kanae Watanabe namą, 
ieškodamas kokios nors pagelu 
Įjos ir lik tada jis pradėjo in-l. 
teresuotis medicina. Suprato ko
kios pagelbos geras gydytojas' 
gali teikti žmonėms.

Dr. Noguchi užbaigė Tokyo 
Medikališką Kolegiją 1897 m., ir 
vėliau dėste bakteriologiją To
kyo Dentisterijo.s Kolegijoj. 
1898 m. rudeni jis tapo asisten- , 
tu garsiam Dr. S. Kitasato, vai- ( 
džios užkrečiamų ligų įstaigoj. | 
Būdamas Dr. Kitasato pagalbi- L

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALUS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONICO

Rooo »oa <omvalisc«h» j 
V RtmtSHlNO J
■ OOOD »<X» TH« HOMB į
k 1*VTH > •« ••-1«AO1 «•• {

, ,ę

arba

Extra Pale Alaus
yra rekomen- 

PCI* '*

Dr.B.McNicholas
Prašykite savo groserninko arba aptickoriaus, jėųju jip negali 

suteikti, tuomet pašaukite

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

Jos. F. BudriK, i™.

Kainos
1929

MAJE5TIC Radio
uz

pirmiau buvo $167.50

Mes pirmutiniai reprezentuojame naujus 1929 
elektrinius radios, Budrikas ir vėl pirmutinis 
skelbia naujų kainų atpiginimą už šiuos ra
dios. Kairėj pusėj, yra populiaris Louis XVI 

■modelis, gražiame riešuto medžio keise. Tai 
yra puikus pirkinys net ir pirmutinėmis kai

nomis už $167.50 —

Šis Majestic modelis, dešinėj pusėj, negali 
būti prilygintas biie su kuo panašio
mis kainomis. Gražiai išrodo, didelis pasi
rinkimas, gražus balsas. Nupiginimas yra 
didesnis negu užmokėsite už tubus. Pirmiau 

jis buvo parduodamas po $137.50 — 

dabar

Jos.

be

dabar

$125
be tuby

10 5SSs52į*»“*-~ --j-.'.t'"

tūbų

pirmiau buvo $137.50

F. Budrik, i™.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 4705
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N a u jo j Gvinėjoj kurio vyriškumo pažyminys j-

kurios laikomos už civilizacijos 

ribų, ir aš, kaip “baltosios ra
sės” atstovas pirmas savo ko
jom išpėdavau. Naudos iš to, 
žinoma, didelės nėra nei man, 
nei kam kitam; skriaudos, taip 
jau. Ne čigonas, nes iš Zarąsų 
apskr. kilęs, bet apsigimęs kla
joklis — nerimstu ilgai vietoje. 
Nežinomos arba mažai žinomos 
pasaulio vietos, ypač išgarsėję 
baisumu, tarsi magnetas trau
kia, kol pritraukia; o paskiau 
vėl iš naujo.

Afrika pasidarė žinoma tiek, 
kiek gali žmogus žinoti pabuvęs 
įvairiose jos vietose, Australija 
nemasina, nes “baltieji” šeimi
ninkauja, Salamonų salose nėra 
prasmės ilgai lukuriauti, nes 
gamta į europietį tenai taip nai
kinančiai veikia, kaip šiltas oras 
į punantį sūrį.

Ilgai domino mane Naujoji 
Gvinėja, kaip mažai žinoma ša
lis, bet pasitaikė proga ir ten 
pasivaikščioti. Nieko sau šalelė. 
Prisiminus, šaltas prakaitas iš
muša ir žiuri į kampų, lyg lauk
damas didelės papurusios žmog
ėdros galvos. Fu, kad jų galas.

Naujoji Gvinėja didelis žemes

yra beveik pačiam pusiau j y. 
Vakarinę dalį valdo olandai, ry
tinę — anglai. Pastarojoj ir te
ko lankytis kaip ekspedicijos da
lyviui. Europiečių tenai labai 
maža ir tik pajūry, toliau nuo 
krašto ryški jų įtaka, kuri greit 
baigiasi. O toliau status kal
nai, neišbrendamos klampynes, 
pietų krašto vijokliais ir žole 
užaugę ir karingi gyventojai — 
papuasai. Ot kur patys lauki- 
niausi žmonės pasauly, kokie 
tik gali būti. Jokios civilizacijos 
nepaliesti, nuo pasaulio pradžios 
tebėra tokie, kokiais Aukščiau
sias paleido. Tiek prietaringi, 
kad sunku ir įsivaizduoti. Gy
vena lyg ir kaimais, turi savo 
vadą, kuris dažniausia būna bur
tininkas; jis yra įtakingiausias. 
Be burtininko patarimo papua- 
sas nieko nepradės, nei baigs, o 
už kiekviena patarimą reikia at
lyginti. Burtininkas vięų galin
giausias, jis gali gera ir bloga 
užtraukti, bei atitolinti. Pasa
kys, kad mirsi, papuasas tiki ir 
tai būtinai įvyksta. Kokiu budu 
— “puri puri” padaro. O “puri 
puri”, papuasui visa, kas nesu
prantama; jJhsisekimas bei ne
laimūs, vis kieno nors “puri 
puri” dalykai. Daug burtininkai 
žino “puri puri”, bet patys pri
pažįsta, kad jų puri prieš balto
jo žmogaus puri visai menkas. 
Pasitaikydavę seniau priešingai 
nusistačiusių burtininkų baltų
jų atžvilgiu. O burtininko pa
lenkimas savo pusėn reiškia ir 
žmonių palenkimą. Niekas šiuo 
atžvilgiu taip gerai neveikia, 
kaip “puri puri”. Vienas senas 
ir labai įtakingas burtininkas 
ilgai spyrėsi baltaodžiams ir tik 
anglų komisarui puri pagalba 
pavyko jį Įveikti. Baisiai Įdomus 
atsitikimas. Viena diena tasai 
komisaras sukvietė papuasUs ir 
užsispyrėlį burtininką i didelę

tisu ruoįįu apsuptas su žeme ly
giai įkaltų kuolelių ruožu, ku- vairiaspalvių plunksnų kepurė, 
rie užnuodyti ir paslėpti taip, 
kad jų nematyti. Nors ir labai 
kieta papuosa papadė, bet kuo
lelis vistiek persmeigs. Nuodai

Tolimiausia Suv. Vals
tijų mokykla GARSINKITE “NAUJIENOSE”Kraštas ne tik skurdus, bet 

baisiai nesveikas. Oras kibžda 
įvairiausiais vabzdžiais, kurie 
dažniausia sukelia užkrečiamas 

ligas. Ore debesys uodų, že
mėje nemažiau “bišų”, arba ma
žų vabalėlių, kurie prie odos pri
lipę pasineria po ja, kaip akmuo 
vandenin, ir ten pradeda veistis. 
Skausmas tada žmogų suspau
džia neapsakomas. Greitomis, 
geroj ligoninėj yra viltis gyvam 
išlikti, bet tokiose sąlygose pats 
sau pasakysi amžinų atilsį. 
Vabzdžių ėdamas kūnas pradeda 
gabalais kristi. Vanduo pilnas 
įvairiausių gyvių, gerti negali, 
nors ir tyras jis atrodo; pavar
gęs neprigulsi pievelėj pasilsėti, 
nes nesi tikras atsikelti.

Lietuva visais atžvilgiais 
brangus ir sveikas kraštas. Au
ksas tik tada brangus, kai jo 
neturi, o savo kraštų įvertini, 
kaip tikrų teisyybę Adomas Mic
kevičius pasakė, tik jo netekęs 
arba svetimoj būdamas.

—T. Kaladė*

Suv. Valstijų Apšvietos Biu- 
ras praneša, kad jau pradėta 
statyti tolimiausią, i šiaurius 

Suv. Valstijų mokyklą—Barrow, 
Alaskoj.

Mokyklos pastatymas kaštuos 
$16,000 ir ji statoma eskimosų 
vaikams. Visų reikalingų me
džiagų 
atvežė 
row.

n;j pasišaukti ii- k jį norįs nu
trenkti. Tai pasakęs pasiėmė 
šautuvą, kurio papuasai nuo | labai pavojingi; dažniausia var- 
lazdos negalėjo atskirti ir šovė
j medy tupintį paukštį, čiaubu-Iriuos susmagsčius kuolelius lai- 
viai akyliai visą veiksmą žiūrė- J koma po keletą dienų.
ję išgirdo trenksmą, pamate 
ugnį ir kaip negyvas paukštis 
nukrito. Baimės apimti dar to- Į dų žievių ir viniojama vijok- 
liau pasitraukė. Anglas pasi- liais. Apie langus jokio supra- 
kvietė arčiau, žadėdamas paro- timo neturima, durys savotiš- 
dyti, ką jis padarytų tam, ku- kos; palikta siaura skylė, pro 
ris blogai apie baltus žmones kurią ir landžiojafria. Oras luš- 
galvoja. Papuasai nors ir pri- no j pragariškas. Baldų jokių, 
siartino, bet buvę pasiruošę nuo viskas asloj; kartu šunys, kiau- 
kiekvieno įtartinesnio judesio lės, vaikai ir žmonės. Viduasly 
bėgti. Anglas išsižiojęs parode kūrenasi ugnis, kurioj manio- 
pilną burną dantų, po to prie kas kepamas arba spirginama 
burnos pridėjęs nosinę vėl pa- kokia nors mėsa.
rodė tuščią, be vieno danties Mažiausios priežasties užten- 
burną. Baimės ir nustebimo ap- ka karui. Karai baisiai žiau- 
imti papuasai pradėjo staugti —| rus, laimėjimus seka žmogūdriš- 
“Tobada, tobada! (Pone, pone).

—Na, o ką jūsų burtininkas 
gali parodyti? Kur jis? Bet jis 
jau senai buvo dingęs. Taip pa
daryti, kaip’baltasai žmogus ne
būtų sugebėjęs ir savo viengen
čių keršto vistiek nebūtų išven
gęs, dėl to jis ir nudumė į 
džiungles, kur nėra saviškių.

Baltojo žmogaus “puri puri” 
galybė plačiai po kraštą paskly
do. Atvirai jam priešintis nie
kas nedrįsta, bet visais budais 
jo draugystės vengiama ir ne
tiesioginiai kiek papuaso protas 
sugeba stengiamasi keršyti.

Daiktai pečiais nešami. Del 
to pakraščio gyventojai, pamatę 
laivą priplaukiant, kuriam laikui 
iš kaimo pasislepia arba privers
ti nešti. Neša kiekvienas tik po 
50 angliškų svarų sunkumą li
tai netoli gyvenamos vietos. Už 
atlyginimą pinigais, valgiu ir 
taboka. Nešėjus parūpina kon- 
stebeliai, arba policininkai, ku
riuos vietine valdžia paskiria. 
Konstebelium skiriamas gųd- i 
riausias kaimo vyras. Jo tarny
bine žymė—didelė ant retežiaus 
skardinė lenta. Jei ne retežius, 
neturėtų kur pasikabinti, nes vi- | 
sas papuaso rūbas susideda iš 
juostos. Dėka retežiui, kon- 
stebelis ženklą ant kaklo pasika
bina.

Naujoji Gvinėja žiaurus kraš
tas. Gyventojai visą savi/ gy
venimą be paliovos veda žutbu- 
tiną kovą. Gyvenimas labai 
vargingas^ neramus.

Kelių tokiam krašte jokių. Su
sisiekimas vandeniu, takais ir 
šuntakiais.
Čiabuviai gyvena 
pavojui laukdami, 
priešai užmušę 
jie badu mirs nuo nederliaus, 
neužderėjus maniokui (saldžio
sios bulvės) ir cukrinėm nen
drėm. Medžioklė menka, nes 
nėra kas medžioti: retai pasi
taiką paukščiai, mažyčiai žiur
kes didumo kengūra ir šernai. 
Gal ir dėl tos 
mėgsta užmuštų 
pasmaguriauti.

Moterų daug 
vyrų. Be to, žmogėdžiai daž
niausia ieško grobio vyrų tarpe. 
Kiekviena moteris turi teisę vy
rui pasisiūlyti per žmoną. Retai 
kada vyras atsisakai. Juo dau
giau vyras turi žmonų, juo ge
riau jo laukai 
tai kiekvienai 
turi po keletą 
šimt žmonų, 
lengvai Įgyjamas. Po daugelio 
mėginimų, kandidatas į vyrus 
turi nužudyti priešą. Priešų 
nestinga. Kaimyninio kaimo gy
ventojas jau ir priešas.

žmonos netekimas net ir nuo
stoliu nelaikomas. Kiaulė ten la
biau vertinama. Del to, kad 
reikia į džiungles (augmenim! 
susipynusi, sunkiai Įeinamu vie
ta) eiti, sugauti šerniuką, atsi
nešus auginti. Del kiaulės daž
nai kyla tarpusavio peštynes 
tarp giminių ir atskirų kaimų. 
Kariaujama tik dieną, nes tems
tant, papuasų/ manymu, dau
giausia atsiranda blogų dvasių, 
mūsiškai tarus, velnių, kurie 
abiem pusėm baisus. Kaimai 
fortifikuoti arba {stiprinti, įėji
mus saugo sargai. [stiprinimas

tojama punančius lavonus, į ku-

Lušnos labai biaurios ir ma
žos. Statomos iš bambuko laz- valdžios laivas “Boxer” 

iš Suv. Valstijų i Bar-

L’FLIS)]

DĖKINGAS PACIENTAS

—“Dėkoju jums, gydytojau, 
už duotus vaistus”.

Visi pilni baimės, 
nuolatiniam 

kad juos 
suvalgys arba

DA3EMENTA3
SVEIKATOS DEPARTAMENTAS

reikalauja, kad jūsų basementas nebūtų 
pavojus gyvaščiai ir sveikatai.
Jus galite turėti modernini cementuotą 
basementą ištaisytą už nepaprastai že
mą kainą ir

Be Įmokejimo arba
įmokėkite kiek mažiausia galite, o likusius išmokėsite JŪSŲ PA
ČIŲ SĄLYGOMIS, kurios ATITINKA JŪSŲ KIŠENIUI. 
Nevilkinkit nė vienos dienos!
jį patogesni ir padidinkit savo

Modernizuokit savo namą, padarykit 
smagumą.

kos puotos. Visa tai dedasi ži
noma tokiose vietose, kuriose 
valdžios įtakos nėra.

Ginklai labai paprasti; vily- 
čios, metamieji lankai ir ligi 
bambukiniai durklai smailiai 
užaštrintais galais. Ginklus ga
li turėti tik subrendęs vyras, nusipirk typewritetj

Jei nori išmokti 
gerai rašyti —

GERIAUSIOS RŪŠIES

Plumbingo ir Apšildymo
Reikmenys

už
Sensacingai Žemas Kainas

Galime pampinti plumberius su laisnįais įdėjimui plumbingo 
fikčerių ir plumbingo sistemų pirktų iš mus.

Visas niateriolas ir darbas yra užtikrinamas musų garanti
jos: “Patenkinimas, ar pinigai grąžinami”.

—Ar gerai jie “mačijo”?
—“Labai gerai”,!
—“Mano dėdė nuo vieno šau

kšto persikėlė į kitų pasaulį ir 
man visų savo turtų paliko”!

SERGANTYS
ŽMONES!

esate kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.
Jus
Dr.

Carolyn' maudyklos kamabno įrengimas
Maudykla gali būti parūpinta 4, ir 5 pėdų ilgio, 26 ar 30 

colių pločio per viršutinę briauną. Lietos geležies porcelianu 
xenanieliuota viduje, maliavota iš lauko, turi nikeliuota kombina
ciją kranų ir nuovadų. KLOSETO KOMBINACIJA veikia beveik 
be garso, greitai nuplauna. BALTO BLIZGANČIO PORCELIANO 
TANKAS IR PUODAS su beržo, mahogany ar golden ąžuolo sė
dyne ir dangčiu. 17x19 colių. PRAUSYKLA padaryta iš porcelianu 
cnameliuotos geležies ir plačia briauna 
prieky. įrengta pilnai su visomis nikeli- \ (■!
nčniis nuovadomis. “CAROLYN” MAU- t B
DYKLOS KAMBARIO PILNAS ĮRENGI- 
MAS, kaip aprašytas .....................

MAUDYNĖ PILNAI ĮRENGTA 
kaip aprašyta ...................

KLOSETO KOMBINACIJA PILNA 
kaip aprašyta ...............

25 METAI 
PAČIAME

Ofiso valandos: Kaselio 
liomis 10 iki 1 vai. _. ___
bais, Seredomis ir Subatoinis yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo. z,..-- į

nemokamą apskait-Nieko jums nekainuos gauti 
liavimą iš Šios didelės užtikimos kompanijos.

Atdara visą dieną subatoj ir nedėlioj.

NORTHERN ILLINOIS CONSTRUCTION CO.
1553 Madison Street > Monroe 0426

Pasiuskit kuponų šiandie
Tegul jūsų atstovas ateina
Vardas
Adresas

Vėliausi ir nėriausi 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartojami gydymo *" 
Skų, Nervų, 
jo, Odos, ____ ,,
Pūslės, Slapi mosi ir 
visų Privatinių Li
trų. Specialis gydy
mas dėl vyrų, ku
rie kenčia nuo lyti
nio silpnumo.
Dr. Ross 30 motų 
sėkminga prakti k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra 
užtikrinimas. kad „ ....pacientai bus gydo- a Specialistus 
mi veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi išmokėjimai. Iš prie
žasties jo imamos žemos mokesties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių iš jūsų pu
sės prievolių. Neatidėlioklt, bet atsi- 
kreipkit šiandie 'pasitarti apie sveikatų. 

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

kertėj Monroo St., Crilly Buijdlng-. Im
kit elevatorių iki penkto augšto, kam
barys 506 dėl vyrų, kambarys 508 dėl moterų.

----------- ŠIAME
NAME'
10 iki 5. Nedo
ro piet. Pancdč- 

valandos

Chroni-
Krau-į

Inkstų,

Apskaičiavimas Dykai

2 Metai Išmokėjimui

L LAZAR & BRO

Leiskit musų inžinieriui apsilankyti pas jus
Pašaukite Englewood 3179

Laikas
Tel.

KARŠTO VANDENIO - GARO ŠILUMA
Plumbingo ir Apšildymo 

Reikmenys

16 E. 63rd Street
Tarp State ir Wabash gat.

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą
Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite

EUDEIKĮ
Mes atsiekėm savo gerą reputaciją teikdami kostumeriams 

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

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime aiš
kiai pažymėję kainas ant visų musų grabų.

Nelaimės valandoje atsiranda šimtai visokių klausimų, mes 
esame patyrę tame dalyke ir galime suteikti patarimus viso
kiuose legališkuose dalykuose.

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

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

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

EUDEIKIS

kaip aprašyta

daugiau kaip

4605-07

idirbti- Papras- 
subrendęs vyras 
ir net keliasde- 
Vyriškumas ne-

žadėjo parodyti savo puri ir 
jei burtininko bus geresni puri, 
tai ir jis pripažins ji. Susirinko 
daugybe papuasų. Anglas paaiš
kino, kad jis gali žemę ir van-

priežasties jie 
priešų mūsa

alįs perku- savotiškas. Kaimas aplinkui iš-

$24.00 
$16.00 
$13.50

Klosetų Sėdynės
Golden ąžuolo ar beržo mahogany, su nikeliuo
tais zovieskais. Tinko visiems klosetų CO OC 
puodams ..................................................
BALTOS CELULOIDU BAIGTOS <4 Efl

SĖDYNĖS ......................................... 4M.UU

pagalbon. Matomoj vietoj pabė
rė parako krūvą, kurio papua
sai nežino ir nuo žemės negalė
jo atskirti, tarp pirštų paslėpęs 
gaubtą stiklą nutaikė saulės 
spindulius ant parako, kuris 
švystelėjo didele liepsna.

Įspūdis buvęs labai didelis. 
Negana to, jis pasakė galįs ir 
vandenį uždegti. Tam tyčia pa
siųstas europietis su moliniu 
indu atnešė iš upės vandenį, bot 
tikrumoje benziną, kurio papu
asai taip jau nėra matę. Supil
tas duobutėn benzinas vėl sau
lės pagalba buvo uždegtas, čia
buviai iš nustebimo suklykė ir 
bijodami, kad neužsidegtų, to
liau pasitraukė. Be to, dar pa
sakė anglas, kad jis g

KOMBINACIJOS MUILO 
PADĖLIO KRANAS 

Nikeliuotas su porceliano
S'ui..........$4.05

KOMBINACIJOS

BOILERIS IR
GASINIS VANDENS 

ŠILDYTOJA^S

Taipjau galima su
jungti su šildytoji! pe
čiui jo ar furnace. La
bai ekonomiškas kai 
dėl gaso suvartojimo. 
Pilnai su C-f 7 Efi 
pakojomis*? ■ ■

pasirinkimą plumbingo fikčerių ir reik-Mes užlaikome pilną 
menų už liek pat žemas kainas.

APŠIDYMAS
Kadangi kainos už apšildymo reikmenis dabar yra žemiausiai ga 
tiruos, negu kuriuoo nors kitu metų laiku, mes raginame jus 
pasinaudoti šiuo sutaupimu, kurį galima pelnyti perkant dabar 
karšto vandens ar garo šildytuvus, jūsų namui. Nuo 10 iki 25 
nuoš. galima dabar sutaupinti. Be lo jus turėsite parankumą 
greito pristatymo ir gero šilumos suvedimo,

Mes turime pilną inžinicrystčs departamentą ir mes mielai 
apsvarslpsime su jumis visus jūsų apšildymo klausimus patogiu 
jums laiku. Musų inžinieriai mielai atsilankys pas jus bile laiku, 
dieną ar vakare.

LENGVI IŠMOKĖJIMAI ant užsakymo virš $25. DYKAI PRI
STATOME bile vieton iki už 30 mylių nuo musų sankrovų.

Sol Eitis & Sons
INC.

DVI DIDELĖS SANKROVOS
2118-20-22 S. State St. 4606-08 W. 22nd St.
Chieago, III. Telefonai Cicero 111., Lawndale
Visiems dept. Victory 2451 2454 ar Cicero 130

Mes būname atdari kiekvieną vakarą iki 8 valandai 
ir ncdėlioiniH iki 1 vai. po piet 

SANKROVOS SU ŽALIAIS PRIEKIAIS

DIDYSIS OFISAS:
South Hermitage Avenue
Tel

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield 

Avenue 
Lafayette 0727

Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS 

3201 Auburn 
Avcnuc 

Boulevard 3201

SKYRIUS
1410 S. 49th Ct. '

Cicero
Tel. Cicero 3794



Gyvatės
CHICAGOS ROJAUS

—A. iš ii.

TIKRA PONIA

Nedėlioję,
Gegužio-May 12,1929

Ūkanotas vakaras.

Telefonas

(S. P. Kazlauskas ir Kazwell tai ta pati ypata)

CHICAGO, ILL

Išbandyk 
atiduodu

Mudu šią 
pinigą, o

Aš turiu užkasęs 
šimtus galionų 

beizmante. Sena, 
dabar žinai kiek

nakt dirb- 
dabar eik

Savininkas mažiausios ir 
Rojuje — Spring Forest, III. 
linkę j

net malonu 
Jonas dar geria, ir dar, 
Lemputė kai vilko akis,

tris centus ir 
eiti: čia nepa- 
jau temsta — 
šmotelį gaus.

S. P. KAZWELL-KAZLAUSKO ofisas gražiausioj Chicagos Rojaus 
subdivizijoj, prie Archer Avė. ir Spring St., Spring Forest, III. apie 

pusę mylios nuo Kean Avė.

—Jis suriko: “tu vienintelė”! 
ir puolė man 4 kojas.

Sutaupyk Mažiausiai 
Penkis Dolerius

Apsaugok regėjimą, pri
žiūrėk gerai akis, o ne
reikės niekuomet gailė
tis. Mano šlifuoti Akiniai gražiais, 
Paauksuotais Zylo-Shell rėmais yra labai 
geras pirkinys už penkis dolerius.

Jie apsaugos jūsų akis, prašalins akių 
nuovargį ir galvos skaudėjimą.

mažas raides, siūti ir aiškiai arti matyti. 
Jei jums jie nepaliks, tuomet sugrąžinkit,

S. P. KAZWEI,L-KAZI,AUSKO main ofisas Chicagojc 
2839 W. 63rd St. t/

S. P. Kazwell-Kazlauskas
sparčiai augančios subdivizijos Chicagos 

gražiausioj vietoj visoj Chicagys apie- 
tarp miškų ir kalnų, p’ie geriausių kelių ir patogios 

transportacijos.

Puikus
Zylo-Shell 
rėmai pagra
žina veidą

Jus galėsite sju jais skaityti 
juos dešimti deinu. 

M ONE Y P. A CK GUARANTEE.

DR. G. SERNER
ofisas ir Akių dirbtuve n

SOUTH KALSTEI) STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Iškirpk šitą ir prisiųsk
S. P. KAZWELL & CO.
Gerbiamieji:—

Meldžiu be jokių kaštų ir atsakomybės iš mano pu
sės išpildyti sekančius pareikalavimus, žemiaus paženk
lintus kryžiuku [X] apie didelius lotus su medžiais 
Spring Forest, III.
[ ] Automobilių —*--------- :---------*------------------------

Dieną Valandą
[ ] Daugiau informacijų su pienu lotų “Chicagos 

Rojaus”.

Vardas, Pavardė
Antrašas

NĄU,TW9S, Chicago, III. šeštadienis geg. 11, 1929
■ >!*»■■> ! ■>    ■ «. ,   , -

—Paskutinį katą aš tau sakau, 
Jonai: daugįaus pusryčių nebe- 
virsiu. Už kambarį užmokėjai, 
tai gerai, dar iki antradienio 
gali pabūt, bet už valgi jau man 
penkiolika dolerių kaltas... Tai 
žodžiai gaspadinės, p. Norvai
šienės, pas kurią Jonas laikinai 
apsistojo. Darbo negauna, sa
kosi brolis atsiųs pinigų, bet nė 
laiško, nė pinigų negauna, o čia 
svetimi žmonės ir svetimas 
miestelis...

Vaikščioja Jonas gatvėmis ir 
nežino kas čia bus. Nesenai 
mirė jo Elzbieta su kitu vyru 
pabėgusi... Jam dar jinai vaiz
duojasi. Dar nesenai, vos as
tuoni mėnesiai, jisai su ja iš
bėgo ir pradėjo laimingą gyve
nimą... Paskui jisai jau ir dar

ną išgeria ir atsisėda, 
trupučiuką, pasilsėt.

Jonas žiuri i tuščia borfka ir 
nesupranta kame čia dalykas... 
Ak, tos gyvatės prakeiktos! 
štai viena bonkoje guli, kad ją 
perkūnas nutrenktų... Dreba 
Jonas, galva svaigsta, liežuvis 
pastyrąs kai pagalys, panagės 
mėlynos, bet bonkoje gyvatė

Aš einu, o tu lįsk į beizmantą 
ir duris uždaryk—kai aš atei
siu, tai tris kartus subarškin
siu, supranti? Bus pinigų, tik 
skubink, degtinė negiliai Įkas
ta. \

o Jonas įlindo 
ir leųipą pasista- 

Greitu lai- 
dėžių degti- 
0 čia darbas 
pasistiprinti,

Petras išėjo 
i beizmanta, 
tęs pradėjo kasti, 
ku išrito keliolika 
nes. Oras tvankus, 
nelengvas—reikėtų
taip sakant: Jonas atsikemša 
vieną bonką ir patraukia. Da
bar jau ir oras geresnis ir dar
bas lengvesnis dėžės tik lenda 
lauk iš po žemės 
žiūrėt, 
ir dar.
o čia ir prakaitas pila... Kas žin 
ar nėra gyvačių? Dar vieną bur-

1 teikia

apsigyveno, 
numirė... Jonas už 
vienas, kaip žemę 

bastosi, niekur jokios 
nerasdamas. Dabar 

be cento vaikštinėja 
miestely alkanas ir

juokiasi ir savo prakeiktą gylį 
judina... štai ir dauginus gy
vačių, kad jos surūgtų... Dide
lės .ir mažos, bet visos turi po 
ilgų gylį... Rodos viena gerklėj... 
Dreba Jonas, dreba .jo rankos 
ir kojos, bet gyvačių skaičius 
vis auga ir auga...

Suriko Jonas ne savo balsu: 
“Gelbėkit, gelbėkit, gyvatės ma
ne suės!” Daužo Jonas sienas ir 
degtinės bonkas ir vis šaukia 
“gyvatės, gyvatės!” Atbėga kai
mynas ir policistas... Jonas bė
gioja ir vis rėkia “gyvatės, gy
vatės!” Įeina dauginus polieis- 
tų. Jie veda Joną ir juokauja: 
“Perdaug nabagas prigėrė nami
nės, už tai dabar ir gyvates 
mato...”

Tarnaitė sako poniai: “Ačiū, 
poniutei, už viską; dabar aš jau 
pati noriu būti ponia”.

Ponia: “Kas tai, kas atsiti
ko?”

Tarnaitė: “Aš įsitikinau, kad 
aš galiu tik ponia būti, nes ne
moku nei valgyti virti, nei siū
ti, nei ruoštis, nei vaikų auklė
ti. žodžiu, nieko nemoku 
kaip ponia”.

PANELIŲ TARPE
žinai, Petras pasisakė my

lis mane!
—Na, ir ką gi tu į tai ?
—Pasakiau : “paieškok kvai

lesnės” !

PAVASARINIS ATIDARYMAS
Naujoj Lietuvių Kolionijoj 

SPRING FOREST 
(Pirmiaus vadintas Willow Spring)

žolynąi, medžiai ir kvietkai pradeda žaliuo
ti ir žydėti, pavasario paukšteliai visokiais bal
sais čiulbėdami širdį ramina kiekvieno čionais 
atsilankusio į šiuos GAMTIŠKUS KALIFOR
NIJOS KALNUS su dideliais pavėsingais med
žiais. Tyras ir sveikas oras ilgam gyvenimui. 
Iš trijų šalių apsupa dideliausi FOREST PRE
SERVE PARKAI. Tai yra tikras ROJUS.

l
A

bą buvo gavęs, bet pareina iš 
darbo ir žiuri: tuščias kamba
rys, Elzbietos nėra, išbėgusi ji
nai su kitu... O kaip čia senai 
jisai ją. paviliojo nuo Petro, ku
rio jam dabar gaila. Paskui ji
nai kaž kur toli 
apsirgo ir 
tai dabar 
pardavęs, 
ramybės 
štai jisai 
svetimam
nusimnęs...

Sustoja Jonas ties valgomų 
daiktų krautuvėle, iškraustė ki- 
šenius, suranda 

. rengiasi į vidų 
žįstama vieta ir 
gal nors duonos

Krautuvėlėj Jonas staiga iš
bąlą ir stovi be žado.

—Kas tave čia atnešė? 
klausia Petras.

Ar pyksti ant manęs, Pet
relį?... Elzbieta mane apleido ir 
mirė... dovanok. Petreli, jina.il 
tokia t)uvo, paliko tave, su ma
nim pabėgo, paliko mane ir su 
kitu pabėgo... Apsirgo vargšė 
ir mirė... Nepyk ant manęs, 
Petreli... Pasigriebė mano vi
sus pinigus... aš palikau be cen
to, brolis gelbėjo, paskui aš iš
važiavau ir dabar čia bastausi 
be vilties ir be cento...

Nesirūpink, Jonai, aš tai 
pagelbėsiu ir duosiu progos pi
nigų užsidirbt, tiktai buk vy
ras ir neplepėk.

Jonas pradeda atsipeikėt ii 
sako:

—Gaila man, labai gaila, kad 
aš tave, Petreli, įžeidžiau ir tik
rai užrustinau, tavo buvusią 
moterį Elzbietą iš tavo namų 
išvesdamas, bet, žinai, tarp mu
dviejų kalbant, visos moterys 
velnių priėdusios: tavoji kad ne 
su manim, tai su kitu butų vis- 
tiek išdumusi....

Petras, tarsi negirdėdamas, 
apie ką čia kalba eina, padavė 
Jonui dolerį ir patylomis išta
rė:—

—Šį vakar apie dvyliktą, pa- 
barškyk užpakalines duris... tik 
žiūrėk, kad niekas nepatėmytų, 
supranti ? 
siva, bus 
pavalgyt...

Sutemo.
Jonas pavalgė, pasėdėjo teatre 
ir eina gatve. Bala žino ko- 
d-el Petras toks draugiškas ir 
dar pakvietė pinigų užsidirbti... 
Gal atkeršys? Bet eina.

Pabarškino. Durys atsidarė 
Petras įsitrauki Joną į vidų ir 
sako:

—žinai ką? 
apie penkis 
degtinės savo 
prieškarinė, o 
verta. Šią naktį reikia išvež
ti. Tu, broli, dirbk: atkask vi
sas dėžes, o aš susieškosiu tro- 
ką ir mes degtinę šią nakt ant 
gerų dolerių išmainysim. štai 
lemputė, eik prie darbo. Beiz
mante kartais atsirasdavo gy
vačių, bet buk vyras, nebijok

Šlifuoti Akiniai
DYKAI Išbandymui

3265

ATMESK VISKĄ IR ATVAŽIUOK PA
MATYT, kaip smarkiai auga Spring Forest, o 
ten atrasi neapsakytą progą ir būdą lengviau
sia įsigyti dalį šio Rojaus*

BUS DIDELIAUSIAS NEPAPRASTAS 
IŠPARDAVIMAS, aukštos kliasos % ir ak
ro dydžio lotų už labai pigias kainas. Tiktai 
mažą dalį reikia Įmokėti, likusius lengvais iš
mokėjimais per 5 metus, o nepasijusi kaip kai
nos užaugs 10 kartų tiek ar daugiau, kol pa
baigsi mokėt už anuos. JAU DAUGIAU NIE
KADOS TAIP PIGIAI NEPIRKSI ŠIŲ AUK
ŠTOS KLESOS DIDELIŲ LOTŲ SU MIŠKAIS, 
KAIP DABAR. TĄD NEPRALEISKIT PRO
GOS PERSITIKRINIMUI.

Proga Atdara Visiems Nuo Bied 
niausio iki Turtingiausio

Darbininkams, biznieriams, profesionalams, 
daktarams, kunigams ir advokatams, kurių vi
sų netrukus reikės šitoj naujoj smarkiai augan
čioj kolionijoj.

Atvažiuok Nedėlioj, ar bile kurią dieną ant 
Archer Avė., apie ’/į mylios į vakarus nuo Kean 
Avė. Patėmyk “signs” musų subdivizijos ofiso 
ant Archer Avė. ir Spring Street, Spring For
est, III. Atdaras kasdieną ir Nedėliomis nuo 11 
vai. ryte iki 6 vai. vak. Tel. Willow Springs 61.

O jeigu Tamstai neparanku atvažiuoti šį 
nedėldienį, arba neturite savo automobiliaus, 
tai meldžiame iškirpti žemiaus telpantį kuponą, 
pasirašykit savo pavardę ir antrašą, paminėda
mas [X] kokią kitą dieną tikrai jums reiktų at
siųsti automobilių dėlei apžiūrėjimo, arba kad 
vien [X] suteikti daugiau informacijų su lotų 
planu.

S. P. KAZWELL & CO
2839 W. 63rd Street Republic 8899

jina.il



