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100 žmonių žuvo 
ugny Vilnijoje

Vievio miestelis, Vilniaus krašte, beveik 
visai ugnies sunaikintas-250 namų su 
degė-500 šeimų liko be pastogės

LONDONAS, geg. 17. —Ityt per trisdešimt varstų. 
Exchange Telegraph prane- Vyriausybė įtaria, kad 
Šimas iš Varšuvos sako, kad gaisras kilo dėl padegimo 
Vievy, Vilniaus krašte, nak-Į 4,000 žmonių be namų 
tį siautė baisus gaisras, ku-! TTAT^v.TTTrA 
riame žuvo šimtas žmonių.; . ’ geg,\r.1 .*

TT . v, _ Baisus gaisras Vilniaus
gms nūs aye a namų krašte sunaikino beveik visą 

ir penki šimtai šeimų liko Vieviui miestą. Daugiau kaip
be pastogės. 4,000 žmonių liko be pasto-

Gaisro liepsnos buvę ma- ges.

Chicago, III., šeštadienis, Gegužės-May 18 d., 1929

“Žemaičio” administra-'

•y

Lietuvos Naujienos
torius ištremtas 

iš Telšių

Nuodijosi gimnazistė 
dėl nesisek i mo 

moksle
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(AltanlU* arui Pn<*iric Photo]

Colebrook, N. H. Potvynio vaizdas. Nuo te potvynio nukentėjo kelios Naujosios Anglijos 
valstijos

Anglą konservato- Al"" y
riai naudoja vaistu 
tarnautojus politikai -
Rinkimų kampanijai ima 

pinigus, nors įstatymu 
tatai yra užgynę

LONDONAS, < 
lybės tarnautojų 
vadinamos Givil Service Cleii-j 
cal Association, sekretorius pa-1 
darė rimtų priekaištų konserva
torių partijai. Savo pranešime 
jis sako, kad konservatoriai pa
vartoja valdžios aparatą t savo 
tikslams,* ir verčia valstybės 
tarnautojus duoti pinigų poli
tinei konservatorių kampanijai, i

■

Šis kaltinimas taip stipriai i 
užgavo konservatorių lyderius, 
kad jie oficialiai kreipėsi i val
džios biurus, klausdami, ar kal
tinimas yra pamatuotas, ar ne.

Ligšiol dar jokio atsakymo Į 
paklausimą negania. į

Kaip žinoma, 
įstatymas, vadinamas “Tradę i 
Union Act,” kuriuo valstybės 
tarnautojams užginama daly
vauti politinėse kampanijose. 
I'as Įstatymas buvo konserva
torių valdžios priimtas, ir jo aš
mens yra. atkreipti prieš darbo 

Darbo partiją, 
įstatymui prr- 
kad valstybės 
būt a t palaido’, i 
Dabar gi pasi-

TELŠIAI. — Vietos laikra
ščio “Žemaičio” administrato
rius ir “Perkūno” spaustuvės 
vedėjas p. P. Kežinaitis, vos ga
vęs vietą ir tris dienas vedęs 
reikalus, karo komendanto iš-

1 J] siųstas iš Telšių į savo tėviškę 
Vilkaviškio apskrilin.

Suomių studentai žada 
atvažiuot Lietuvon

KAUNAS. — Gegužes 19 21 
d. Lietuvon atvyksta keliolika 
Suomijos studentų ir profeso
rių miškininkų susipažinti su 
Lietuvos miškais, miškininkys
te, eksploatacija.

“Cudaunas” kunigas

ŠIAULIAI. Šiauliuose ac
tu norėjo nusinuodyti viena 
Šiaulių Mergaičių gimnazijos 
VII klases mokinė, tačiau ac
tas buvęs praskiesths, lodei nu
sinuodyti nepasisekė. Nuodiji- 
mos priežastis nesisekimas 
moksle.

Vyriausybė paskyrė 
stipendijas moks- 

leiviams

Alma Rubens, žinoma kru- 
tamųjų paveikslų aktorė, tapo' 

; t išgabenta į pamišėlių namus, 
is jų Rattone, Pietų Kalifornijoj. Ji ' 
PnlySjbuvo morfiniste. Vakar ji ban

dė nudurti savo slaugę ir pati 
galą pasidaryti. Kai policija ai-. 

A vyko ją paimti, pamišėlė per ; 
organizacijos, i įrjs valandas gynėsi dideliu 

skerdžiamu peiliu, bet galų ga
le buvo suimta.

8 milicijos kompani- 
jos prieš tekstilės 

streikininkus

ŽUVO 
aeroplano nelaimėj

LONDONAS, gc_
i i
į toli nuo Weybr.idge, jų aeropla- 
inui nukritus žemėn, užsimušė 
pilotas Eric IScholfield ir

(>-

“Graf Zeppelin” diri
žablis priverstas nu- i' 11 II

sileist Franci jo j
|X____  _________ jo ' —

Ašarinės” bombos ir durtuvai 1 mechanilkas. Nukritęs aeropla- Grįždamas atgal . 
vartojami pikietuoto- nas užsidegė ir lakūnų kūnai
jus; 5 streikininkai sužaloti apdegė-taip, kąd pažint negali-!

‘ skaudžiai nu
kentėjo nuo smarkių audrų ir
nehepajėge pasiekti namų

KAUNAS. — Ministerių ka
binetas paskirt (Lietuvos specia- 
linėms mokykloms stipendijas 
moksleiviams. Stipendijų teko: 
Kauno muzikos mokyklai — 15, 
Kauno meno mokyklai -- 15, 
Mariampolės, Panevėžio, Šiau
lių, Telšių ir Tauragės mokyto
jų seminarijoms — kiekvienai 
po 10, aukštesniajai technikas 
mokyklai — viso 60 (statybos 
skyiru.i 24, o elektrotechni
kos ir mechanikos skvriams— 
kiekvienam po 18), Belvederio 

_ pienininkystės mokyklai 24, 
Gruzdžių gyvulinkystės mokyk
lai — 18, Fredos sodininkystės

unijas ir prieš 
Konservatoriai, 
vesti, tvirtino, 
tarnautojai turį 
nuo politikos,
rodo, kad tie patys konservato
riai ima savo kampanijai pini
gus iš valstybės tarnautojų 
verčia pastaruosius dirbti 
politikos darbą.

ir
jiems

Illinois legislatura 
priėmė valstijos 

policijos bilių
SPRINGFIELD, III., geg. 

Illinois legislaturos atstovų 
tas 97 balsais prieš

bii-

ELIZA BETHTON, Tenn., geg. 
17. Vietos tekstilės įmonėms 
sergėti nuo streikininkų, streik
laužiams ginti ir iš viso tvar
kai streilko zonoje išlaikyti ta-

i ma.

Lokautas 150,000 
britų verpėjų

GUERS, Francija, geg. 17.
I Milžiniškas vokiečių dirižablis 
“Graf Zeppelin,” kuris dėl mo
torų sugedimo buvo priverstas 
paliauti savo kelionę per Atlan-

PANEMUNĖLIS, Rokiškio ap.
— Parapijos davatkos ir kiti 

linini žmonės skelbė, kad 
klebonas esąs “cudaunas,”

nes maldomis išgydąs beproty
bę. Vienai moteriai, sergančiai
proto liga, klebonas paskaitė
egzortus ir dabar ji jau “svei-

__ ” Joneliškių kaime irgi yra
viena beprotė moteris, bet jos 1 <
niekaip neįveikia pas kleboną j *r daržininkystės mokyklai
nutempti. 12, Alytaus miškų mokyklai —-

121 ir Kėdainių kulturlechnikos 
mokyklai — 10.

Prohibicija “žydi”
* ■ 1J į 7 |

po atsiųstos dar keturios mili- Manchestero medvilnės vernyk-! l(> v«ddenynų ir nuo Ispanijos; 7
• • 1 1  < • ! . « 1 1 t ' I • 1 ' i! 1 • O T  . Iicin.inkų kompanijos, taip kad 

'dabar Elizabelbtone yra jau 
astuonios milicijos kompanijos.

Prieš streikininkų pikietinin- 
kus milicininkai vartoja “aša-Į 
rines” bombas, ir durtuvus.

Vakar, kai streikininkų

Skurdo pasakospolicininkai, teisėjas, prchi- 
bicijos agentas inkriminuoti 
kaip būt Jėgeriai

hi savininkai nutarė uždaryti18ri*ti atgal, šiandie 8:35 ryto! 
nusileido čionai.

Su pagalba didelio būrio kar 
reivių dirižablis pavyko laimin
gai patalpinti Guers hangarc.

Kelionėje atgal, kadangi trys ; 
motorai buvo sugedę ir jis

savo įimnes

MANGH'ESTER, Anglija, geg.
. Dauguma Manchestero 

medvilnės verpyklų savininkų 
bu-i nutarė rytoj [šiandie] uždary-

17 priėmė rys Landė pastoti kelią gabena-1 Ii savo įmones .ir tuo budu iš- 
atstevo >McCarthy valstijos po- miems

(licijos bilių. Einant 
naujoji valstijos policija 
dės '.iš 300 “kazokų“ ir 
pilną policininkų galią.

Vyriausias “kazokų” 
vinys bus daboti kelius ir 
luoti nusikaltusius 
listus.

Senatas jau anksčiau yra pa 
našų bilių priėmęs.

streiklaužiams, motori- mesti iš darbo 150 tuksiančių 
bilium, nis vežimas su streiklaužiais

susi- užlėkė tiesiai ant streikininkų,
turės penkis j

I  n, r

uždą 
arei 

a u tom o I/.

Studentai sumušė 
tris komunistus

Suėmė jaunuolius dalijant mo
kiniams komunistinę litera
tūrą

VVaukegano aukštesnės mokyk- 
SUpm*- ios studentai, R. O. T. C- |-Re- 

tyta žemės drebėjimų serve Officers* Training Corps] 
—--------- ; nariai, sumušė tris vaikinus,

VIFNA, Austrija, geg. 17. — kuriuos jie sugavo dalijant Jau- 
Praeitą naktį vakarinė Cecho- ; nų komunistų lygos išleistus la- 
slovakija buvo kelis kartus su- pelius, pavardytus: “Sovietų 
purtyta žemės drebėjimų. Eger ■ Rusija yra visų kraštų darbi- 
ir Ase.h miestų gyventojai be-įninku viltis.’’ 
veik visą naktį praleido gatvė- Į Sumušti buvo: Philip 
se. bijodami būti viduj. ,20; liūgo Kronholms 18, 

i .---- . ■ ■ ■- ward Dombnnvski, 19
-------  ■■ ■*---------- • amžiaus.

.Jauni komunistai sakos, kad 
R. O. T. C. studentai suėmę 

i ir alsi vedę pas armijos in
struktorių, s e r ž a n tą John 
Holly. Serž. Holly, išklausinė
jęs, pasalkęs jiems: “įBėgkit!” 
o paskui užsiundęs studentus, 
kurie, pasiviję, ėmę juos mušti 
ir grūmoję dar smala apipilti ir 
plunksnose išvolioti.

Serž. Holly nesigina, kad taip 
nebuvę.

Čechoslovakija

Boyer,

metų

ORRS" ±L
Chicagai ir apielinkei‘federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs debesįuotumas; gali
ma laukti lietaus, vėsiau po 
pietų; stiproki žiemių vakarų 
vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 12° ir 67° F.

šiandie saulė teka 5:27, lei
džiasi 8:05. Mėnuo leidžiasi 3:23 
ryto. •

ROMA, geg. 17. — Karalius 
Viktoras Emanuelis su žmona 
ir dukterim išvyko jachta pa
sivažinėti po Tarpžemio jurą.

PITTSBl’RGJI, Pa., geg. 17- 
— Federalinė grand jury, tar
džiusi pro-hibicijos įstatymo lau
žymus MsKeesporto mieste, in
kriminavo 33 asmenis, jų tarpe

jų skaudžiai sužaloda
mas. Mergina Evelyn Heaton 
buvo ypačiai sužalota. Bijo
dami streikininkų keršto, veži
mo šoferį, Joe Calhouną, mili
cininkai išlydėjo i kitą miestą, 
i Jcnesboro.

Vietos unijos vadai gavo pra
nešimą iš Williamo Greėno, 
Amerikos Darbo Federacijos 
pirmininko Washingtone, kad 
federacija stengsis visais gali
mais budais padėti United Tex- 
tile Workers unijai jos kovoje 
su samdytojais.

Streikininke arešta 
' vo generolą

Milicijos vadas kaltinamas dėl 
padėjimo streiklaužiams gal- 
važudybės darbe

g-en. Boyd, tekstilės įmones ser
ginčių milicijos jėgų vadas, kal
tinamas dėl “padėjimo bandy
me papildyti žmogžudybę.”

J.į apskundė streikininke Eve- 
lyn Heaton, kuri buvo vakar 
skaudžiai sužalota automobilio, 
gabenusio streiklaužius ir įlė
kusio tiesiai į streikininkų ei
les.

Adj. gen. Boyd tapo paleistas 
po $1,000 kaucijos.

Davisui siūloma Filipi
nų valdytojo vieta

WASHINiGTONAS, geg. 16.
Filipinų salų generalguberna

toriaus vietą prezidentas Hoo- 
vėr pasiūlė Dtwight F. Davisui, 
buvusiam karo sekretoriui pre
zidento Coolidge’o kabinete.

dirižablis skaudžiai 1 
nuo smarkių vėjo audrų, prieš 
•kurias jis tik su dideliu vargu 

pyktų savininkai, nė neprane-i galėjo atsilaikyti. Buvo pavo- 
šę darbininlkų atstovybei, nu-Į jaus, kad “Graf Zeppelin” no- 
karpė algas. Karšluvių skyrių I begalės pasiekti namų, Fried- 
(lai-’bin.inkai dėl to sustreikavo, rlchshafeno, ir dėl to dirižablio 

įmonių savininkai vadas, Dr. Eekener, bevieliu 
! prašė Franci jos vyriausybę pa- 
j galbos ir leidimo nusileisti ar
timiausioj pakeliui dirižablių 
' stoty. Frakcijos vyriausybė 
mielai leidimą ir reikiamą pa
galbą suteikė.

“Graf Zeppelin” buvo išlė
kęs iš Friedrichshafeno kelio
nėn j Jungtines Valstybes ank
sti iketvirtadienio rytą. Jis tu
rėjo 18 pasažierių ir 40 įgulos 
žmonių. Motorams ėmus gesti, 
dirižablis buvo priverstas nuo 
Ispanijos grįžti atgal. Viso ke
lionėj jis išbuvo 38 valandas, 
kūnų paskutines devynias jam 
teko sunkiausiai kovoti.

darbininkų.
Kivirčai kilo dėl to, kad ver-

Keršydami, 
nutarė padaryti lokautą.

Nori visur turkus 
“sueuropinti”

Turkijos galva prašo svetur 
venanČius turkus priimti 
tinų alfabetą

gy-
lo-

SOFIJA, Bulgarija, geg. 17. 
— iMustafa Kernai, Turkijos pre
zidentas, “europindamas” savo 
krašto žmones ir kultūrą, nori, 
kad ir kaimynų valstybėse gy
venantieji musulmonai priimtų 
vakarų kultūrą.

Bendrai apie 15 milionų mu
sulmonų gyvena Bulgarijoj, 
Graikijoj, Jugoslavijoj, Albani
joj ir Rumanijoj.

Turkų ministeris Sofijoj krei
pėsi į Bulgarijos vyriausybę, 
prašydamas, kad ji įsakytų Bul
garijoj gyvenantiems turkams 
mesti savo fezus [turkiškas ke
pures], žydrus ir priimtų loti- 
niš'ką alfabetą. Bulgarijos vy
riausybė betgi atsisakė.

General Motors perima 
Fokkero aeroplanų 

koncerną
NEW YORKAIS, geg. 17. —- 

General Motors korporacija pa
ima į savo rankas Fokker Air- 
eraft korporaciją, nupirkus jos 
100 tūkstančių “serų,” kurie su
daro 40 nuošimčių viso Fokke
ro aeroplanų korporacijos kapi
talo.

r}]aįa t Jį’1 ho’pjo JėgŲ paskristi, rj |>opcinjnkus, vieną prohibici- 
*.---------- .— „„—i nukentėjo jos agen(ą jr vieną taikos teisė-

sanitarinį patikrinimą 
; konstanluota, kad Vilniaus pra
džios mokyklose 1232 vaikai 
nešvarus, 1359 turi gyvio, 23 
niežų, 41 serga džiova ir 15 
trachoma. “Vilniaus Rytojus” 
pastebi, kad vis tai skurdo pa
sėkos.

Visi policininlkai suspenduoti 
iš tarnybos.

VO KRAUTUVININKĄ

KLAIPĖDOS mokytojų semi
narijoj, kaip teko sužinot^ po 

|šių mokslo metų nebus dėsto
ma lietuviškai istorija, gimnas- 

GOVĖDA FLORIDOJE LINCIA- tika, pirmoj klasėj ir istorija, 
geografija ir gimnastika antroj 
ir trečioj klasėj. Praėjusiais

LAKE CITY, Fla., geg. 17.— melais lietuviškai buvo dėsto- 
Govėda, įsilaužius čia į policį- ma istorija, geografija ir paišy- 
jos kalėjimą, suėmė, krauluvi- ha lik vienoj trečioj klasėj, 
ninką N. Romey, išsigabeno j -----------------
laukus ir sušaudė.

Romey vakar vakarą susiki
virčijo su policijos viršininku 
ir vienas antrą šovė. Polici- naktį. Varėnos valsčiaus, Puo- 
jos viršininkas buvo pašautas, džių kaime sudegė V. Peleckio 
o Romey žmona mirtinai suža- tvartas ir gyvenamas namas, 
lota. Romey buvo suimtas ir Nuostolių 3610 litų. Nebuvo ap- 
uždarytas kalėjime.

GAISRAS

Balandžio 16

Meksikos maištinin 
kai puolė miestą

Puolikai nukovė kelis federali- 
nius kareivius, o 60 kitų pa
ėmė į nelaisvę

AGUA PRIETA, Meksika, 
geg. 17. —- Praeitą naktį iš čia 
skubotai pasiųsta 200 federali- 
nių kareivių į kasyklų miestą 
EI Tigre, Souoros valstijoj, iš 
kurio buvo gauta žinia, kad at
lėkus iš kalnų maištininkų ban
da puolė tą miestą. Keletas fe- 
deralinių įgulos (kareivių buvo 
susikirtime užmušti, o šešiasde
šimt kitų paimti į nelaisvę.

EI Tigre miestas yra apie 
penkiasdešimt penkias mylias 
į pietus nuo Agua Prieta.

drausti.



B. Samsonovas

Etika gyvulių
tarpe

(Moksliškas tyrinėjimas)
Visi žmonės taip užsiėmę sa

vosios etikos vystymu, jog visai 
neturi laiko pasiįdomauti, kaip 
šita gyvenimui būtina problema 
pastatyta pas gyvulius. O vis 
dėlto, nežiūrint, kad gyvuliai ne
suspėjo civilizacijos pasivyti iri 
yra primityvus, negalima paša-i 
kyti, jog jų etika nėra pamo-' 
kanti, juoba dažnai išaiškina' 
mums to ar kito galvijo būdą ir | 
sąlygas, kuriose jis minta. Pri
silaikydami visokiariopo taupu
mo tiktai ant žodžių, mes iš kar
to, be nereikalingų žodžių, pra
dėsime atskirų gyvulių etikos 
aprašymą.

Pradėsime kad ir nuo kiaulių.
Kiaulės, turėdamos ant snu-| 

kio pastovią ir nepakeičiamą va-i 
liūtą, penkličio didumo, jaučiasi) 
visam gyvenimui aprūpintos, to-Į 
dėl jei ką ir padaro, tai tik iš 
kiauliškumo.

Jų darbai pasireiškia labiau
siai draugus ir prietelius klam
pinant, o taip pat kiauliškai 

. viršininkijai pageidaujamą. pur-| 
va gaminant, kuriame visi ap

šeštadienis, geg. 18 d., 1929NAUJIENOS, Chicago, III.

i

Rakandų, Radios, Pianų, Kaurų, Pečių ir lt.

laižo ją metus ir antrus,

$98.50

žmogų. Kaina tik

„J;;Jį

išmokėjimai 
be carrying charge.

Lengvi
Be palukų irei jos su dailiausiais išpiaustytais romais; setai, kurie pilnai užganė- 

dija aristokratiško skonio

Pilnas naujausios mados Atwater 
Kent radio įrengimas, puikiausiame 
kabinete, $170 vertės, dabar kaipo 
atidarymo musų naujos krautuvės 
išpardavimo specialus. Viskas kaip 
įrengta tik už

s savininkas neteko iš fa-

DIDŽIAUSIA RADIO VERTYBĖ
CHICAGOJE

Seklyčioms Setai
PEOPLES FURNITURE KOMPANIJOS seklyčioms setų įvairinusias pasirinkimas 
užžingeidauja kiekvieną. Turėdami nuosavą dirbtuvę, užlaikydami geriausius rakan
dų dirbėjus, turime progą savo pirkėjams teikti tvirtai padarytus, dailiausios ir pui
kiausios mados setus už daug žemesnes kainas negu kiti. Nepirkite seto niekur ki
tur, pakol nepamatysite ir nepalyginsite kiek daug galite sutaupyti pirkdami pas 
mus.

Naujas R.C.A. No. 100B Kąlbėtu- 
vas ......................................... $22.00
Pamatykite ir išgirskite musų krau
tuvėse nauja KIMBALL Radio. Nau
ja ZENITH Radio. Naują ATWA- 
TER KENT Radio, FADA ir kitus. 
Del pilno saugumo pirkite juos iš 
pilnai atsakančiu krautuvių THE 
PEOPLES FURNITURE CO.

Štai Keletas Pavyzdžių:
2- jų šmotų setai, apdengti su augštos rųšies Jacuuard, pasirinkimas CCJjį flfi
skirtingų spalvų ir piešimų, po ................. ...........................................
3- jų šmotų Setai, apdengti su vėliausios mados ir spalvos labai aug- i 4 O ftA
štos rųšies Mocquette. Visas y\ebbed konstrukcijos. Kaina tik ......... M* ■ ■ W«vv
Dailiausiai apdengti su šilko Mocųuette, Mohair arba Frieze. Puikiausios konstruk-

5 $148.00

NAUJA R.C.A. RADIOLA NO. 33 
tik-ką pasirodė ant marketo. Tai yra 
puikiausias setas už žemą kainą,

$77.50 
Less tubes

Musų naujoji krautuvė Marųuette 
Parko kolonijoje tapo atidaryta dėl 
pirkiybos praeitų subatų, gegužio 
11-tų dieną. Kurie dar neturėjote 
progos aplankyti šią krautuve, mel
džiame apsilankyti dabar, nes čia 
laukia tamstų puiki ir naudinga do

vana. Reikalaukite jos.

Ar Jau Aplankėt People’s Naują Krautuvę?

Dabar Tęsiasi Didžiausias Išpardavimas

Naujos Krautuvės, Naujos Prekės, Nauji Budai ir Naujos 
Daug žemesnės Kainos Negu kad yra siūloma 
kitose krautuvėse Ateikite ir Persitikrinkite!

[Pacific and Atlantic Photo]

Francuzų aktorė Lili Damita, 
kuri dabar randasi Hollyvvood, 

linkui esantieji ne tik susipur- jį a susjžiedavusi su bu
vusio kaizerio anuku, princu 
Louis Ferdinand.

vina, bet dažniausiai ir skęsta, j
Asilai visuomet tylus ir susi

kaupę, akimis stengiasi parody
ti atydumą, klusnumą Įstaty
mams ir lipšnumą kokiam nors; sitaikęs prie laižomos plokštu- 
svarbiam asilui, kuris užima mos, 
bandoje bet kurią rimtą vietą, nepastebėdamas, kad tos plokš- 
Asilus visuomet galima pastebė- tumo 
ti viešose asilų sueigose. Jie pa- i sado pusės jokio veido ir laukia 
sižymi rimtais snukiais ir mo-1 nemalonaus momento, kada kaž 
ka labai atsidėję išklausyti kiek- kieno kalėno smugiu nulėks šė- 
vieną nuobodžiausią pliauškalą

Avinai laikosi bandomis iri 
reiškia saldų patriotizmą ir nuo
širdų džiūgavimą, 
subliovimas, turis 
kritikos, juos erzina ir dingsta' Kita šunų ypatybė yra loti 
visos bandos bliovime. Pamatę.) ant viso ko, kas tik šeimininkui 
piemenį prašyte prašos, kad nepatinka, 
kirptų vilnas. Tai bendrai r 
gudrus gyvulys — 
vilko avies kailyje.

Ožkos, ypač jaunos ožkutės 
turi nesuvaldomą patraukimą 
prie ožių, labai dažnai prie se
nų, žinoma, jei juos Įleido į ge
rą daržą. Besimeilindamos aku
tėmis vartalioja, uodegutėmis 
viksi.

Lapės labai gudrios ir suktos, 
todėl savo veikimui pasirenka 
aukštas mokslo ir meno sritis. 
Kaipo pavyzdį lapiško mandagu
mo galime atsiminti kilusį dėl 
sūrio incidentą fš visiems žino- brolius Lietuvoj. Jeigu kas taip 
mos sakmės apie lapę ir varną, mano, tai labai klysta, 
kuri buvo užėmusi medyje gan 
aukštą vietą. Tokių aukštai pa
statytų varnų, apie kurias su
kasi lapės, yra nemaža, todėl 
lapės gali jaustis aprūpintos 
suriu visa šimtą nuošimčių.

Zuikiai labai bailus ir jei ką 
daro, tai iš prievartos, pavyz
džiui, kada tarp jų paskelbiama 
rinkliava pirkti dovaną kokie 
nors vilko varduvėms, jie pasi- 
vaipo, pasivaipo ir randa, kad 
vis dėlto negalima nepirkti, o dos, išėjo gerai. Bet, nežiūrint 
vilkas priėmęs zuikių pyragą 
nekantriai laukia sekančio ir 
gąsdina mėgstąs zuikieną.

Arkliai tcdel ir arkliai, 
nuolaidus ir ligi krintant 
klusnus. Juo daugiau tą gyvulį 
muši, tuoxlabiau jisai stengiasi. 
Jei net akį jam iškirstum, jis 
ir kreivas išveža.

žiurkės parodo savo uolumą 
popierius gadinti, todėl ir vadi
namės kanceliariškomis. Žiur
kės labai mėgsta savo žiurkiš- 
kai viršininkijai pataikauti ir 
atiduoti geriausius savo grobio 
kąsnius. Kilus kivirčiui be vir- 
šininkijos negali apsieiti, ir re
zultate — silpnesnieji išeina su 
perkąstomis gerklėmis.

Šunys, turėdami ilgą liežuvį, 
specializuojasi laižyti tam tikrą, 
gan plačią gamtiškąją dalį šie 
pasaulio galingųjų, šita sistema 
visiems prieinama, nereikalau
ja daug galvojimo ir garantuo
ja pasisekimą. Tik deja, labai 
lengva apsirikti. Dalykas tas, 
kad laižymui skirtoji organizmo 
dalis gali būti ir priešingoji fa
sado pusėj. Kai kuris šuo, pri-

ką piauti. Tokios nemalonios 
klaidos, daug darbo ir laiko gai
šinančios, atsitinka gan dažnai, 

Kiekvienas ypatingai kambariniams šuniu- 
bent šešėli kams.

Apie kitus gyvulius, taip pat 
neatskiria ir apie kirmėles, mes neturim 

I čia galimybės smulkiau papasa
koti. Tik nurodysim tai, kad vi
si gyvuliai ir kirmėlės, ant kiek 
mato jų akys didelio tobulumo 
pavyzdi — žmogų, elgiasi gan 
padoriai. [“S-va”].

“Draugo” “Veto”

Kai kurie piliečiai mano, kad 
jie turi, taip sakant, pilietišką 
teisę šelpti savo badaujančius

Bet n-2 
tik klysta, o kartu ir griešija 
—tai yra nusižengia bažnyčios 
ir Dievo prisakymams. Taip 
skelbia marijonų “Draugas”, 
kalbėdamas apie nesenai susi
tvėrusi Centro komitetą.

. Aną nedėldieni kai kurie 
Bridgeporto ir iš'kitur poliečiai, 
susirinkę į šv. Jurgio parapijos 
salę, nutarė sutverti komitetą 
šelpti šiaurės Lietuvos žmones. 
Nutarė ir padare. Viskas, ro-

pa-

į tai, kad tame susirinkime bu
vo gan mokytų vyrų, jie nei 
tiek nežinojo, kad tveriant ko
kį nors komitetą reikia gauti 
leidimą iš- “Draugo” broliukų. 
O jie sutvėrė komitetą be lei
dimo. Aišku, sulig “Draugo”, 
kad tas komitetas yra priešin
gas ir neištikimas šventai kata
likų bažnyčiai. Bet čia vėl at
sitiko, koks tai neapsižiūrėji
mas ar ignorantiškumas iš bro
liukų puses. Jie, matyt, dar 
nežino, kad to komiteto pirmi
ninkas yra pats pralotas Kru
šas.

Kuo tas visa užsibaigs, sunku 
pasakyti. Abi pusės yra gana 
stiprios. Bet vienas dalykas 
yra aiškus, būtent, kad tverda
mi komitetus ar aukaudami, tu
rite gauti leidimą iš broliukų. 
Kitaip jūsų visi darbai bus ne 
“košei”. Padauža.

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

t m

3jų šmotų miegamo kambario setas, 
labai augštos rųšies

šio seto mados dailumas, piešimas ir nubaigimas liudija 
rinimą dėl aprūpinimo puikiausių namų, dėl žmonių kurie 
liausiu rakandų. Kiekvienas pamatęs tuojau pastebės, kad šis setas 
yra parduodamas labai pigiai. 3 šmotai, kaip parodyta: lova, šefo- 
rettas, kamoda arba vanity, tik per ši $97.50
išpardavimą

BE KIMBALL GROJI KLIU 
PIANO NAMAI NĖRA 

PILNAI PARĖDYTI
Peoples Furniture Kompanija yra 
pilnai autorizuota pardavinėti 

tą pačią 
išdirbėjai 

labai’ pla- 
pianų pa- 

neglrdėtai žemas

autorizuota
KIMBALL pianus už 
kainą, kaip ir patys 
parduoda. Mes turime 
tų KIMBALL grojiklių 
sirinkimą už 
kainas, po

$395.00, $450.00,
$595.00, $695.00 

iki $850.00
lengvi išmokėjimai yra 

teikiami visiems.

Augštos rųšies valgomo kambario setai 
atidarymo išpardavime yra 

apkainuoti žemai
Šis stambaus subudavojimo setas, kaip parodytas paveiksle, yra pui
kiai padarytas iŠ riešuto kombinacijos medžio ir puikiai nubaigtas. 
7 šmotai: 48x62 padidinamas stalas su dubeltavu viršum, 5 kėdės ir 
1 kėdė su parankomis, sėdynes apdengtos su puikiu CfiQ HA 
Jacquard. Atidarymo išpardavime x/-.\ nužeminta kaina.

Musų su-

pilnų užtik- 
goidžia dai-

CEDAR MEDŽIO DEŽE tsilcazar

iš-

$14.95

rome-

mc-
Kai-

MELDŽIAME ATMINTI MUSŲ KRAUTUVIŲ NAUJUS ANTRAŠUS, IDANT 
NEDARYTUM ĖT KLAIDOS.

Del apsaugojimo vilnonių dra
bužių nuo kandžių. Riešuto 
medžio baigimo, kaip parody
ta. Specialč kaina šiame 
pardavime

2536-40 W. 63'd ST. & MAPLEWOOD AVĖ
BRIGHTON PARK KOLONIJOJE

4177-83 Archer Avenue
Telephone Lafayette 3171 

M. KEŽAS, Vedėjas 
DIREKTOR1AJ-SAVININKAI

M. KEŽAS’, J. A. KRUKAS. S. KR ŪKAS. A. LAPENAS, J. NAKROŠLS, 
MAKAVETSKAS, D. SEMA1TIS.

TĖMYKIT IR PASINAUDOK IT 
Del geresnio paminėjimo PEO
PLES FURNITURE CO. atida
rymo naujos krautuvės yra pa
skirta $2,000.00 vertės dovanų, 
padaliniu i 40 praizų nuo $10.00 
iki $300.00. Kiekvienas dalyvau
jantis šiame atidarymo išparda
vime turės progą laimėti vieną 
minėtu dovanu. Kartais su $1.00 
pirkimu galite laimeli $300.00 
dovanų. Kodėl nepamėginti? Su 
kiekvienu pirkimu reikalaukite 
kupono, kuris gali jums suteik

ti viena iš minėtu dovanų.

KŪDIKIAMS VEŽIMĖLIAI 
Motinos, ieškančios dailiau
sių vežimėlių už prieina
miausias kainas, ras juos 
musų krautuvėse per šį ati
darymo išpardavimą. įvai
rus pasirinkimas iš pasižy
mėjusių išdirbysčių, įvairių 
madų ir spalvų. Dailiausi 
vežimėliai, su mediniais ra-

... $16.50

Labai parankus kaurų šlavikas, 
vertas $4.00; dabar, atidarymo 
specialė kaina tik

$1.95 KOMBINACIJOS
GESINIAI PEČIAI

Pilnai porccluoti EAGLE 
arba ALCAZAR kombi
nacijos pečiai (bungalow 
mados)

$64.75

METALINIS RADIO SUOLELIS 
Su velvetu apmušta sėdyne.

$1.77

S SOUTH I ARGESTSI25Ęį^^====:^

3-jų durų ledaunė. Gibson iš- 
dirbystės, šeimyniškos mieros, 
kaina

$17.65
2-įii durti 'ledaunė, ąžuolo 
džio, gerai šaltį laikanti, 
na tiktai

$9.80

Del parankumo musų 
jams, krautuvės yra atviros 
vakarais iki 9 valandai. Tik 
Pirmadienio ir Trečiadienio 
vakarais uždarome ant 6-šių. 
Išmokėjimo budai yra pritai
kinami visiems pagal išgalę. 
Prekės yra pristatomos vel
tui ir saugiai per patyrusius 
darbininkus, kurie visuomet 
neriai ir dėkingai tamstoms 
patarnaus.

5=^—T1 BETTER
tęverytHING For I ne HOMES

4177-83 ARCHER AVĖ. cor. RICHMOND ST.
MARQUETTE PARK KOLONIJOJE

2536-40 West 63rd Street
Tcl. llcmlock 8400 

J. NAKROŠLS, Vedėjas
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KORESPONDENCIJOS
Toronto, Kanada

ponai

issi

Kodėl M. Kiras

M. J. Kiras
Phone Yards 6894

TUBBY

OH,GEE! ' 
H'S AlOTMlA)' 
8UTAW OLE

34th PI. tarpe Morgan ir Halsted Street 
3418, 3419 So. Auburn Avenue
3410, 3412, 3411, 3413 So. Wallace Stireet
3415, 3417, 3421, 3414, 3416 Mosprat St.

MOLTO SYRUPAS 
SU APYNIAIS

Orderiuokite per telefoną 
galite gauti lą pačią dieną.

John Madeksho

rWHAT IF BEES STING AJE 
WMEN I CRAVJLED THE 

CHIMMEV 10 OUG Oie CABIMTO 3EE

T M AT FUNNV*CLICK-CLICK'NOISE 
VUE HEARD AtfTHEV D O A) T H AVĖ EYES 
AS 8IG AS BALIS OF PIRE UKETHAT 
THIMG DlD i SAVO THE OTHER AHGHT i

I BET A MILLYUN DOUARSTHERE'S/ 
iSOHEKlMD OF A SPDOK IM THE RE 4-

Roosevelt 5346
Užraše Mažeikių apskrityje

—Klumpe Galvočius.
HM? . “Vėpla”.

COMEOM, SPIbER NE'll 8UILD 
A pire ia) the CHiMMey 

AlC' SMOKE THAT OLE 
k SPOOK OUTTA THEUE .

Gal tiesa, gal ne. Bet paša 
kėlė jau baigta.

Taip Greit Parduoda 
Savo Naujus Namus 

Bridgeporte

• pigus Įstojimas Į darbi- 
organizaciją, tad po pra- 
nepamirškite pasinaudoti 

Klausimas paliko klau-

40 pėdu Ištiesiamos Ko
pėčios, tiktai ....... $12.98

Dabar kai atėjo pavasaris, 
niekas seklų jau jam nebesko- 
lino ir bendrai jis pats nežinia 
kur dingo. Sako, matę jį Bra-

St. Louis “Dutch Boy” 
VVhite Lead, 100 sv. 11.50

Pure boiled Linseed Oil, 
Galionas ................... 98c

Tegul šimtas! Jei mylėtų, ne 
butų savo dukterį man užkąru

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

arba pasaka su galu
Nukentėjtįsiems nuo neder

liaus rajone dabar anksčiau 
kaip pereitais metais policija iš 
ieško mokesčius už 1928 m., ap
rašė piliečių turtą priska.ityda- 
ma už aprašymą po 4—6 litus 
priedo. Jeigu musų žemės ūkis 
nesulauks skolas tvarkančių re
formų, tai ūkio kultūra niekuo
met nepakils.

Lygiai panašus pasikalbėji
mas vyksta su antruoju ir tre
čiuoju. Pagaliau policininkas pa
siekia ketvirtąjį.

- Gali Tamsta prisiekti, kad 
kortomis nelošei?

Ketvirtas žydelis buvo “cha- 
sidas” ir, norėdamas išvengti 
melo, pasakė:
—Jei tie trys vyrai prisiekė, kad 

kortomis nelošė, tai kuo gi aš 
galėjau lošti?

ūkininkas. Turėjo šeimyną, bet 
neturėjo jau arklio ir karvutes, 
žmogus buvo darbštus, šiaip 
taip maitinosi. Tik vieną rude
nį jam už paskolintas sėklas ap- 
raštavojo javus. O kai atėjo 
pavasaris ir reikėjo žemės mo
kesčius už pereitus metus mo
kėti, tai ir triobas aprašė. Pava
sarį jam paskolino sėklų, o ru
denį už sėklas išreikalavo ir vėl 
ūkininkui nieko neliko.

Tėmykite
1) A PD RAUDA (Insurance i Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per dideliai ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA 
Naujienos

1730 So. Halsted SI 
Tel. Rooeevelt 8500

TODĖL, kad žmonės kurie yra matę 
daug- įvairių namų, įsitikino, kad tokių 
namų, kaip M. J. KIRO, už tokią pigią 
kainą ir tokiomis geromis sąlygomis 
niekur kitur Chicagoj negali gauti.
Daug tų puikių namų jau yra parduota. 
Norėdamas sau išsirinkti vieną iš dau
gelio, patogų ir modernišką namą, ne
lauk nieko, pamatyk kuogreičiausiai, 
nes tokios puikios progos gal daugiau 
nebesulauksi. Pirk tuojau!

z\merican-Arco
Boileriai ir Radiacija 

už bargeno kainas
Sistemos garantuotos ir 

įvedamos
A pskai tlia vimas pa t lekiamas

South-West Heating
Company

3816 S. Kedzie Avė.

SPECIALIAI
DEL

iki 8 kambarių Namo

— Klausyk, sako, tavo uošvė 
tave labai mylinti.

SU KUO JIS LOše?
Vagone sėdėjo keturi žydeliai 

ir lošė kortomis. Konduktorius 
jiems pareiškė, kad negalima, o 
tiems nepaklausius pranešė po
licininkui. žydeliai tuoj kortas 
paslėpė ir sėdi sau kaip nieka- 
dėjai. Įeina policininkas ir klau
sia pirmojo.

—Tamsta lošei kortomis?
—Aš? Kodėl aš turėjau lošti 

kortomis?
Gali, tamsta, prisiekti, kad 

nelošei ?
—Kodėl aš negalėsiu prisiek-

Toronto komunistai gavimui 
“misijų” jau antrą “misijonie- 
rių” buvo parsikvietę. Nelabai 
senai buvo atvykęs Mizara, bet 
pilnai komunistams išrišimo ne
suteikė;; tad bijodami, kad 

.nuodėmingi gali numirti, ant 
greitųjų tapo parkvięstas “gar
sesnis misionierius” Bimba. Pa
starasis pasakė komunistams 
tinkamą pamokslą ir pilnai pri
ruošė tolimesniam žmonių mul
kinimui.

Kai kurie buvo manę išgirsti 
“garsų” kalbėtoją, bet tikre
nybėj atrodė atbulai; o gal jis 
kalbėdamas jautėsi esąs tarp 
laukinių, kurie jokio supratimo 
neturi apie prakalbų tvarką.

Prakalbai tema buvo apie AL 
DLD. ir jos reikšmę, ir apie Lie
tuvos badajančius. Kalbėdamas 
apie minimą, draugiją, susiries
damas gyrė jos nuopelnus ir 
tarp kitko pareiškė: “Tas yra 
pilnai apsišvietęs ir kultūringas, 
kuris priklauso prie ALDLD. 
Nepriklausantieji yra tamsus 
gaivalai”. Tai protavimas!

Gyveno šiaurės Lietuvoje 
ūkininkas. Turėjo šeimyną, 
arkliuką ir karvutę, žmogus bu
vo darbštus, šiaip taip maitino
si. Tik štai vieną vasarą, smar
kiai lijo. Lijo dieną, lijo nak
tį, savaitę, visą vasarą ir dar 
daugiau. Ūkininko karvutė nu
skendo. Taip labai paprastai. 
Išėjo į pievą pasiganyti ir nu
skendo.

Arklys plentu bevažiuodamas 
įklimpo. Na įklimpo ir baigta. 
Manė ūkininkas, ištrauks. Bet 
kol sukvietė apylinkės žmones 
talkon, arklio ir neberado.

Taip per liūtis netekęs gyvu
lių, greit ir nieko neteko. Javai 
laukuose ištirpo, o namie liku
sios vištos tai matydamos pa-

Gyveno šiaurės Letuvoje ūki
ninkas. Turėjo žmoną, bet 
neturėjo nei arkliuko, nei kar
vutės, nei triobų. žmogus buvo 
darbštus, šiaip taip maitinosi. 
Tik vieną rudenį už paskolintas 
sėklas jam apraštavo javus, o 
pavasarį už nesumokėtus žemės 
mokesčius laukus.Ir sulaukė žinoma. Šiaip taip 

javus su žirklėmis nukarpė jo 
gaspadinė. O karpė su žirklė
mis todėl, kad prie žirklių dau
giau už ūkininką pratusi buvo. 
Be to ūkininkas dalgio neturė
jo. Apraštavotas buvo.

Nusikirpo— džiaugiasi. Bet 
kulti neteko. Atėjo talkininkai 
ir iškūlė. O iškūlę maišus į 
vežimą ir išvežė. Sako, už sėk
lą. Taip ir vėl ūkininkas be 
duonos liko.

Gyveno šiaurės Lietuvoje

žolei pjaunama mašina 
trim peiliais 14 colių. 
Plaunant valandas. Tik 
už ............................ 5.98

TAI IŠGELBĖJO
♦

Petras ištraukė vieną žmogų 
iš vandens. Tas žmogus skan
dinosi. 'Bet Petras šoko į van
denį, kovojo su vandens srove, 
išgelbėjo gyvybę.

—Taip,—pasakojo Petras, — 
kada aš ištraukiau jį iš van
dens į krantą, jis pasikorė me
džio šakoje.

—Kodėl gi tu jo nenukabinai ?
—Aš maniau, jis nori 

džiovinti, -atsakė Petras.

& co.
KALBAME LIETUVIŠKAI.

Musu skyrius randasi prie kertes 93rd ir Commercial Avė 
Telefonas: Sajjinaw 4847.

< COME. OA>, 
LET'Š SEAT > 
OOT OF HER.E.
IH AT THIMG'S MAKIM* 
k THAT FVAN^ NOKĖ
< AG/ma) ’ y

Laike pertraukos ragino užsi
rašyti komunistų “apšvietos” 
laikraštį “Vilnį”, nes matyt jau 
“Laisvė” išeina iš mados.

Antroje'kalboje, palietęs Lie
tuvos baduolius ir jų šelpimą, 
stvėrėsi šmeižti Lietuvos soc. 

xdem. Taip šmeiždamas perbėgo 
per visas valstybes ir visą tul
žį išliejo ant Vokietijos social
demokratų, buk tai jie rtukdo 
mums gyvuoti. Klausimas, apie 
kurį turėjo kalbėt, liko negvil
dentas.

Po prakalbų buvo duodama 
klausimai, į kuriuos kalbėtojas 
visai negudriai atsakinėjo. Pas
tačius vieną rimtą klausimą, 
kalbėtojas susikompromitavo, ir 
vietoj atsakyt, sušuko: Aš jau 
minėjau, draugai, kad dabar.1 
nupiginta kaina laikraščio “Vil
nis” i 
ninku 
kalbų 
proga 
simu.

Vienas iš rimtesnių komunis
tu užklausė: “Del ko komunistai u 
nesutinka su socialistais, nors 
jie yra tie patys darbininkai ir 
veną internacionalą gieda”. At- 
sakymą gavo toki: “Kad jie, t. 
y. soc. demokratai mus šaudo”. 
Trumpas ir lengvas atsakymas. 
Pasakei, kad mus šaudo—ir at
liktas kriukis. O klausėjas pats 
turi dasiprotėt ką tas “šaudo” 
reiškia.

Vienu žodžiu, šios prakalbos 
buvo betikslės, ir jeigu kalbėto
jas visur taip pasirodo, tai mu
sų komunistai negali pasigirti 
savo “didvyriais”.

Po šių taip svarbių misijų 
musų komunistai liko pripusti 
kokios tai dvasios ir gal pradės 
kalbėti visokiomis kalbomis, 
kaip anuomet dėjosi su Kristaus 
apaštalais.—Socialistas.

Taipgi ant visko nuže- - 
mintos kainas.

PRISTATOM VISUR.

JOHN DERINGIS
4414 SO. ROCKWELL STREET

Chicago, III.
Telefonas I^afayette 4689

Necypkit_ nepadvės! čios iš nusiminimo nusiskandi
no.

Ir gyvena ūkininkas vienas su 
šeimyna. Maitinosi vandeniu ir 
pavasariui artinantis vis 
laukė sušelpiant.

Laukė žmogelis. Mato 
su vežimais atvažiuoja, 
džiaugė. Mano sėklą atvežė. O 
tie išlipę dairosi, ūkio padargus 
aprašinėja. Sako už pereitų me
tų nesumokėtus mokesčius. Taip 
ir apraše viską.

Na, žinoma, jau visai vėlų 
pavasarį sėklų visgi gavo. Šiaip 
taip šuns padėdamas laukus ap
arė. Mat, žemė, visus metus 
mirkusi, minkšta buvo, tai ir su 
tokiu gyvuliu apsidirbo. Apsė
jo laukelį, rudens laukia.

Rūpinkitės dabar apšildymu namų žiemai. Sutaupysit 
nuo 25 iki 30%; išvengsite klapato vėliau

f
 Ar jau ką darėte dėl įvedimo šilumos i savo namą sekamai žiemai? 

Jei ne, tai pradėkit rūpintis dabar. Tai bus jūsų pačių naudai, nes 
galėsit sutaupinti tarp 25 ir 
30% nuo dabar iki dviejų mė- 
nėšių vėliau. Ir ne tik pinigų: 1 | |

mes padėsim jum išvengti I 1 j * | | i jJfl ' j y

daug rupesnio, kai dar musų '. ; į M 10 ■ H | h4n41| •!

boilerių ir radiatorių stakas yjIii ’ |,Į Į J j į į • L 
pilnas ir musų stymfiteriai 
ne labai užimti dabar. u ~ kF ' U * *

Šaukit mus telefonu ar atlankykit musų ofisą; mes parodysim, 
kad galim sutaupinti jum pluoštą pinigų veikiant greitai.

'■’l • ■' •’ ■ /

Jei norite apšildymą patys įsitaisyti, tai musų inžinieriai padarys 
jums reguliarj planą, jie ateis pažiūrėti, kaip jums sekasi darbas 
ir kad jis butų kaip reikia. Mes paskolinsim jum veltui visus įran
kius, kurie bus reikalingi šiam darbui.

Jum nereikia visų pinigų cash materiolui užmokėti. Mes duosim 
jum galimybės mokėti kas mėnesį net iki dvejų metų.M./Levy & Co. yra labai sukalbama kompanija bizniui daryti. Jei kurios jūsų mokestys ten

ka mokėti, o pinigų neturite, tai mes sutiksim pratęsti jas. Mes nedarysim jums jokių ne- 
smagumu—taigi nelaukit ilgiau, jei ma
note įtaisyti šilumos sistemą savo name. 
Mes taipgi laikom pilną eilę reikmenių 
plumbingui labai prieinamomis kainomis 
su penkių metų garantija. Jei kurios šil
dymui arba plumbingui reikmenės pasiro
dys negeros, tai mes arba apmainysime, 
arba sugrąžinsim jūsų pinigus.
Šitokio metodo laikydamies, mes išaugom 
iš mažo štoro į vieną didžiausių phimbin- 
go ir apšildymo kompanijų Chicagoje.
Pirm negu pirksit kitur, užeikit pas mus 
ir pabandykit, o įsitikinsit, kad yra teisy
bė visa tai, ką mes sakom laikraščiuose. Bukit tikri, kad, nutarę pamatyti mus, ateitu 
mėt musų vieton. Musų vieta yra viso bloko ilgio naujame geltoname muro name su mu 
sų iškaba ant trobesio.

M. LEVY
State St. arti 22nd St.

Telefonai: Calumet 0642—0643—0644—0645.
Atdara vakarais iki 8 vai. Sekmadieniais iki 1 vai.

:V.

■ lt Bir' 11RUįj
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Apžvalga
NESIJUOKITE!

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadieenius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 S. Halsted St, Chi
cago, Iii. Telefonas Roosevelt 8500.

Marijonų organas rašo:
“Bažnyčia niekur į valsty

bės vijudinius reikalus nesi
kiša.”
Pavyzdžiui: Lietuvoje, kur 

vyskupai ir kunigai imą algas 
iš valstybės, tvarko gimimo 
metrikus, organizuoja katalikiš
kas politines partijas ir t. t.

“VIENYBIEČIAI” SKALDĄ 
SANDARIEČIUS
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Trims mėnesiams _________  2.50
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BAŽNYČIOS ĮR MOKYKLOS
■■J'H*...■■'■I ........ ...

Amerikoje bažnyčia yra atskirta nuo valstybės, bet 
mokyklų atskyrimas nuo bažnyčios dar toli-gražu nėra 
pabaigtas.

Į pradines mokyklas, tiesa, bažnyčios neturi teisės 
kišti savo nosį. Bet bažnyčioms leidžiama steigti greta 
viešųjų parapijines mokyklas, ir šitose mokyklose, žino
ma, šeimininkauja kunigai ir minyškos.

Su aukštesniuoju mokslu yra dar blogiau. Bažnyti
nės organizacijos steigia vidurines mokyklas (High 
schools) ir taip pat jos valdo daugelį kolegijų ir univer
sitetų. Tik nedidelį skaičių universitetų yra įsteigę štei- 
tai, o visos kitos aukštosios mokyklos yra privatinės. Ir 
iš tų privatinių aukštųjų mokyklų didelė dauguma yra 
bažnytininkų rankose.

Jungtinių Valstijų federalė valdžia į švietimo rei
kalus, galima sakyt, nesikiša. Prezidento kabinete yra 
prekybos sekretorius (ministeris), žemės ūkio ir kitokį 
sekretoriai, bet švietimo sekretoriaus nėra. Todėl bažny
tinės organizacijos ir turi progos paimti aukštojo moks
lo įstaigas į savo kontrolę.

Žinoma, ne visos bažnyčios yra vienodos. Kai ku
rios protestonų sektos Amerikoje yra gana liberališkos. 
Bet už tai kitos yra labai fanatiškos, ir kur joms pasi
seka uždėti savo leteną ant mokyklos, tenai visokia min
ties laisvė yra pasmaugiama. Taip, sakysime, padarė 
baptistų Biblijos Sąjunga su Dės Moines (Iowos valsti
joje) universitetu, kuomet jisai pateko į jos rankas. Šio
mis dienomis tarp tos biblininkų organizacijos viršinin
kų ir universiteto profesorių bei studentų iškilo skan
dalingas susirėmimas, nes pastarieji nebegalėjo ilgiau 
pakęsti dvasinę vergiją, kurioje juos nori laikyti fana
tiški baptistų kunigai.

Del mokyklų paliuosavimo nuo bažnytininkų globos 
Amerikos žmonės dar turės kovoti.

KLERIKALŲ INTRYGOS VILNIUJE

Amerikiečiai jau žino, kaip klerikalai suardė lietu
vių “bendrą frontą” Vilniaus krašte, išėsdami iš Laiki
nojo Komiteto pažangiuosius veikėjus ir priversdami 
juos susiorganizuot skyrium (“Kultūros” švietimo drau
gijoje). Po šitos “pergalės” vilniškiai krikdemai nenu
rimo, bet ėmė dar smarkiau vesti atakas prieš pažan
giąją visuomenės dalį.

Šio “Naujienų” numerio apžvalgoje nupasakota, 
kaip kun. Kraujalio armija bandė pasigrobti į savo ran
kas vilniečių Mokslo Draugiją, prirašant tuo tikslu prie 
draugijos visą pulką savo žmonių. Iš vilniečių spaudos, 
be to, patiriame apie jų pastangas pasikišti po savo 
skvernu ir neseniai įsikūrusį Vilniuje lietuvių Koope
racijos banką. “Vilniaus Šviesoje” apie tai skaitome:

“Vilniaus Apygardos Teismas jau (yra) patvir
tinęs to banko įstatus. Prieš du mėnesiu buvo to 
banko steigiamasis susirinkimas ir banko tarybos 
rinkimai. Į tarybą buvo išrinkti: d-ras D. Alseika, 
P. Karazija, A. Krutulys, V. Narbutas, St. Špokas 
ir K. Veleckas. J tarybą pateko daugumoj vadina
mieji kairieji (kur nedalyvauja zitietės, dešinieji 
negali rinkimų lamėti), nors jokios iš jų pusės agi
tacijos nebuvo. Įvyko taip dėl to, kad kairiųjų tarpe 
daugiau yra nusimanančių pasaulinių inteligentų. 
Dešinieji tačiau tokiais rinkimų rezultatais buvo 
labai nepatenkinti, darė įvairių kliūčių, reikalavo 
naujų rinkimų, nepasitenkino net ir tuomi, kad 
trečiuoju banko direktoriumi (pirmieji du pp. Ka
razija ir Narbutas) taryba išrinko jų žmogų, p. K. 
Stasį, kuris labai maža balsų tebuvo gavęs renkant 
tarybą; jie siekė turėti supremaciją taryboj. Po il
gų derybų su direktoriais galop jiems tai pavyko 
pasiekti. Įvyko naujų tarybos narių pririnkimas, į 
tarybą pateko ‘nepartyvinis’ musų krikščionių de
mokratų lyderis kun. K. Čibiras ir jų žmogus p. 
Matulionis. D-ras D. Alseika dėl dešiniųjų partiš
kumo ir toje grynai ekonominėje srity, iš tarybos 
išėjo.”
Vadinasi, vėl “pergalėjo”! Bet šitokios klerikalų 

“pergalės” veda prie to, kad Vilniaus lietuviai tarpe sa
vęs ima kovoti kone smarkiau, kaip su lenkiškais oku
pantais.

Vienas “Sandaros” skaityto
jas, J. Krukonis, rašo, kaip 
Brooklyno fašistinės “Vienybės” 
žmonės važinėja po kolionijas 
Naujojoj Anglijoj ir žvejoja 
tarp sandariečių. Girdi:

^Kadangi vienybiečiai ne
turi savo veikėjų, tad ir at
vykę su “misijomis* pirmoj 
eilėj grūdasi prie sandariečių 
veiklesniųjų narių. Pirmoj ei
lėj jie pasistengia tą žmogų 
įkinkyti į savo vežimėlį, pa
daryti ji ‘Vienybės’ skaityto
ju, agentu, prenumeratų rin
kėju. Toliau jie dėsto savo 
‘filosofiją’, kad perversmas 
Lietuvoje buvęs reikalingas 
(čia panaudoja net tokių žmo
nių autoritetą, kaip Jono Vi
leišio, kuris buk tai sakęs, 
kad perversmas buvęs reika
lingas), kad Lietuvoje dabar 
viskas gerai einą, kad reika
linga Amerikos lietuviams 
vienybė, kad su ‘Sandara’ ves
ta derybos (“S.” redakcija sa
kosi nieko apie tai negirdėju
si. “N.” Red.), ir kad ji su 
vienybiečių planais sutinkan
ti, kad ‘Sandara’ jau dabar 
sušvelnėjusi ir prisitaikiusi 
jų tonui, t. y. ‘Vienybei’.

“Tokiomis . lementacijomis 
jiems pasiseka daugumą (! 
“N.” Red.) sandariečių pa
traukti prie savęs ir toliau..., 
tose kolonijose, kur jie netu
rėjo nei vieno žmogaus, da
bar ruošia mitingus, piknikus 
ir t. t.

“Kad ‘Sandara’ ‘sušvelnėjo’ 
tonu — aš tą matau ir mane 
liūdnumas ima. Ar ji vedė ko
kias derybas su ‘Vienybe’ — 
aš to nežinau. Faktas, kad 
Sandaros Centras tyli ir jo
kio žygio tuo reikalu nedaro...

“Vienybiečių pasėta jęgų 
skaldymo sėkla jau veikia- 
Štai Sandariečių 2-ro Apskri
čio suvažiavime š. m. balan
džio 21 dieną, Bridg'e porte, 
Conn., jau pasireiškė dvi sro
vės: viena griežtai stovi už 
Sandaros senąją liniją, kita 
vienybiečių apmulkinta, stovi 
už prisitaikymą ‘Vienybei’.

“Centras tuo tarpu tyli ir 
jei taip toliau tylės, jie liks 
piemenys be kaiminės arba 
vadai be kariuomenės.”

Fašistiškas grąžtas veikia, be
je, ir kitose vietose. Pavyzdžiui, 
Philadelphijoje sandarietis Jo
nas Grinius (buv. Lietuvos pre
zidento Dr. Kazio Griniaus bro
lis) rengia iškilmingą priėmimą 
Voldemaro pasiuntiniui p. Ba
lučiui. Chicagoje fašistai (pade
dami komunistų) deda pastan
gas supiudyti sandariečius su 
“naujieniečiais”. Ir taip toliau. 

Bus įdomu pažiūrėti, kas galų 
gale iš to viso išeis.

KLERIKALAI BANDĖ PAIMT 
L. MOKSLO DRAUGIJĄ 

VILNIUJE

“Vilniaus šviesa” pasakoja, 
kaip klerikalai bandė “užka
riaut” visuotiną Lietuvių Moks
lo Draugijos susirinkimą, prira
šydami prie los draugijos 50 
savo žmonių. Bet susirinkime 
pažangieji vistiek turėjo daugu
mą ir išrinko į draugijos valdy
bą visus pažangiuosius arba 
bent pusiau-pažangiuosius, o 
krikdemai negavo nė vienos vie
tos.

L. M. Dr-jos susirinkimas, 
kur įvyko tasai “mušis” tarpe 
klerikalų ir pažangiųjų (bal. 
mėn. 7 d.), aprašomas taip:

[Pacifio and Atlantic Photo]

Gen. Francisco R. Manzo, 
Meksikos sukilėlių vadas, kuris 
pabėgo į Ameriką.

“Susirinkimas buvo labai 
skaitlingas, draugijon įsirašė 
ąpie 80 naujų narių. Ne visi 
naujieji nariai stojo draugi
jon mokslo sumetimais: apie 
50 žmonių buvo musų deši
niųjų politikų sukurstyti sto
ti draugijon vien tik tam, kad 
nebeišrinktų i valdybą pažan
giųjų veikėjų, ypač gi d-ro 
Alseikos. Kad tokie buvo jų 
norai, paaiškėjo tuojau po su
sirinkimo atidarymo. Vienas 
dešiniųjų buvo pasiūlęs pa
keisti dienotvarkę taip, kad 
tuojau butų daromi valdybos 
rinkimai, nes daugelis įstoju
sių narių esą liaudies moky
tojai, jie negalėsią ilgai būti 
susirinkime, ypač gi pasilikti 
ctar ir ryt dienai, jei dieno
tvarke nčbutų baigta. Toks 
pasiūlymas susirinkimą nu
stebino. Kaip tai: naujieji na
riai įstojo tik tam, kad pa
duotų balsą ir tuojau išva
žiuotų, q .referatai, kuriuos 
skaitys Kauno Universiteto 
profesoriai M. ir V. Biržiškos 
ir musų menininkas V. Kai- 
rukštis, naujiesiems nariams 
visai nerupi! Tas pasiūlymas 
dėl pašalinių veiksnių (? 
“N.” Red.) įsikišimo atpuolė, 
bet jis nebūtų buvęs priim
tas ir balsavimu.”
Tą pačią dieną, po referatų 

išklausymo, valdybos ir revizi
jos komisijos raportų ir disku
sijų, įvyko rinkimai. Apie juos 
“V š.” rašo:

“Balsavo 106 draugijos na
riai. Slaptu balsavimu išrink
ti buvo daugumoj tie patys 
valdybos nariai (šikšnys, Un
tulis, Karazija, Alseika, šla
pelis, visi' gavę absoliutę 
balsų daugumą. Vieton neiš
rinkto kun. P. Kraujalio, iš
rinktas kun. d-ras A. Viskan-v 
tas; vieton gi p. R, Mackevi
čiaus, išrinktas mokyt. St. 
Matjošaitis (Esmaitis). Val
dančioji grupė (krik. dem. 
“N.” Red-), kuri, nekreipda
ma dėmesio į Mokslo Drau- •( *■
gijos pobūdį, ’ darė visas pa
stangas, kad pravestų į val
dybą savo žmones, ir prirašė 
j draugiją labai, daug tokių 
žmonių, kuriais jie pilnai pa
sitikėjo, gavo didelį moralj 
smūgį; iš tikrųjų jų žmonių 
nepateko į valdybą nė vienas. 
Susirinkimo absoliutę daugu
mą sudarė musų krašto inte
ligentija ir savo žodį tarė. 
Valdybon pateko tiktai tokie 
inteligentai, kurie yra pasižy
mėję mokslo, literatūros ir 
publicistikos srity.”
Naujoji M. D-jos valdybh pa

sidalino pareigoms taip: pirmi
ninku — gimnazijos direktorius 
M. .šikšnys, vice-pirmininkais 
mokyt. B. Untulis ir d-ras Jur
gis šlapelis, iždininku D-ras D. 
Alseika, knygininku mokyt. 
P. Karazija, sekretorium — mo
kyt. St. Matjošaitis, be ypatin
gų pareigų — kun. d-ras A. Vis
kantas.

Taigi klerikalų ataka tapo at
mušta.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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Žmonių ir gyvulių 
smagenys

Smagenų didumas. — Smage
nys ir psichiniai gabumai.— 
Santykinis smagenų svoris.— 
Smagenų konservavimas. — 
Kaukuolės landa. — Banginio 
ir dramblio smagenų svoris. 
—žmogaus smagenys ir jų 
savybės.

Viename laikraštyje tilpo 
prof. W. Weygandto labai įdo
mus straipsnis apie žmonių ir 
gyvulių smagenis. Jis skamba 
maždaug taip:

Daugelis yra tos nuomonės, 
kad smagenys yra tuo didesni, 
juo aukštesne žmogaus ar gy
vulio sielos organizacija. Ta
čiau tai yra tokia taisyklė, kuri 
turi daug išimčių. Be abejo, 
žmogaus smagenų svoris yra di
desnis nei daugelio žinduolių- 
gyvulių, net, pavyzdžiui, tokių 
dižiulių, kaip hipopotamo, rhi- 
noceros ir kitų. Bet vis dėlto 
gerai žinoma, kad kai kurios 
gyvulių veislės savo absoliuti
niu (visuotinu) smagenų svorių 
viršija žmogaus smagenų sVorj, 
pav., kad ir dramblių ar bangi
nių. Tačiau reikia atsiminti, 
kad/ne visi smagenys tarnauja 
psichiniams (dvasiniams) gabu
mams, bet tik pilkoji smagenų 
pluta—jų paviršius, o tuo tarpu 
kitos likusios jų dalys turi kitą 
reikšmę, ypač kaipo judėjimo į- 
taisas. Paties smagenų pavir
šiaus aiškiai parodoma, kad au
kštesnės rųšies veiksniai daugu
moj priklauso nuo priešakinių 
smagenų paviršiaus.

Šalia visuotino smagenų svo
rio dar dažnai susiduriama 
su menamuoju arba santykiniu 
smagenų svoriu, t. y. tuo svorio 
santykiu, kurį sudaro viso 
žmogaus kūno ir paskui smage
nų svoris. Pas žmogų tas san
tykinis smagenų svoris yra 1:35, 
kartais net iki 1:42. Bet ir 
tuo atžvilgiu žmogus stovi ne 
pirmutinis: kartais pasitaiko
tokių mažų beždžionių ir nami
nių pelių, pas kurias tas santy
kinis smagenų svoris nemažes
nis nei žmogaus, o tuo tarpu 
pas dramblius tas svoris gana 
mažas, pav., 1:560, kartais net 
1:3015.

Dažniausiai šis smagenų svo
rio absoliutinio didumo klausi
mas dar ne visai pakankamai 
išaiškintas ir dėl to. čia daroma 
labai dažnai klaidų. Reikia at
siminti, kad čia turi įtakos gy
vulio ar žmogaus amžius: jau
nų žmonių menamąsis bei san
tykinis smagenų svoris dides
nis, o senatvėje jis mažėja. To
liau gana svarbu konservavi
mas, nes tyrinėjimui “viežia” 
medžiaga labai retai tetenka 
vartoti. Formaline laikomi sma
genys padidėja-išsipučia, o spi
rite sumažėja net iki 50%, ir 
dėl to gana svarbią rolę vai
dina tas laiko tarpas, kuris su
sidaro nuo smagenų konservavi
mo pradžios iki tyrimo. Be 
to, dar prisideda kraujo indų 
forma ir dėl to nors ir susidaro 
skirtumas tarp smagenų dydžio 
ir svorio, bet jis nereikšmingas 
ir tas lyginamasis smagenų 
svoris pas žmogų lygus beveik 
vandens svoriui, anot Balko, jis 
lygus nuo 1.026 iki 1,039, jei 
vandens svorj imsime 1,000.

Dar sunkesnis yra smagenų 
išmatavimas, ir jis retai tepa
siseka, ypač dėl to, kad dalis 
smagenų apmiršta ir per tai su
mažėja. Dažniausiai smagenų 
didumas surandama išmatavus 
kaukuolės landą. Panašumas 
tarp smagenų didumo ir kau
kuolės landos yra gana įvairus 
pas vienus gyvulius, o pas ki
tus, ypač mažuosius, tas skir
tumas tuo atžvilgiu yra gana 
mažas.

Didžiausius smagenis, be abe
jo, turi banginis. Weber ir Tur- 
nar aprašo milžiniško banginio 
(Balaenoptera Sibbaldi) smage-

nis, kurie siekia 7 kilogramų, o 
tuo tarpu visas kūnas sveria 
74,000 kilogramų. Palyginama
jame anatominiame smagenų 
rinkinyje Hamburg-Friedrich- 
berge randasi Grenlandijos ban
ginio (Balaena mysticetus) sma
genys, kurie formaline sveria 
5090 gramų.

tik savo jšštobulėjimu, puikiu 
savo išsivystymu ir per tai žmo
gus pasidarė tobuliausias su
tvėrimas. Niekas neginčija ir 
negali ginčyti, kad žmogaus 
smagenys butų priėję savo to
bulumo ribą—ne, laikui bėgant 
žmogaus smagenys dėka evo
liucijos dar tobulės ir nežinia, 
ar tą tobulumo ribą kada pa
sieks,

[sidėmėtina, kad toks didelis 
smagenų svoris tokiems didžiu
liams gyvuliams, kaip milžinui 
banginiui, kurie turi apie 31-34 
metrų ilgio, palyginamai atrodo 
labai mažas ir toks banginių 
medžiotojas-žmogus apdovano
tas gamtos palyginamai dides
nėmis smagenimis.

Toliau seka drambliai. Crip’as 
aprašo Indijos dramblį, kurio ką 
tik išimti iš kaukuolės smage
nys sveria 5,480 gramų; kitų 
Indijos dramblių smagenys sve
ria apie 5 kilogramus, o. Afri
kos dramblio tesveria tik 4,370 
gramų.

Trečioj eilėj- stovi žmogus. 
Vidutiniškai europiečių smage
nys sveria pas vyrus 1,343 gra
mus pas moteris 1,256 gr. (mąt, 
kaipo, švelnesnio ir smulkesnio 
sutvėrimo). Bet pasitaiko as
menų, kurių smagenys daug 
suneksni, pav., Birsmarcko sma
genys svėrė 1,807 gramų, Tur
genevo 2,012 gr. žmonių sma
genų didumas iš vienos pusės 
gal būt rodo žmogaus gabu
mus, bet iš antros pusės žmo
nių su nesveikais, nenormališ- 
kais smagenimis. Pavyzdžiui, 
Dr. Walsem aprašo vieno epi- 
leptiško idioto smagenis, kurie 
svėrė 2,850 gramų.

čia dar kyla klausimas, ar 
žmogaus smagenų svoris ne per
viršys išmirusių gyvulių, kaip 
hydromalis arba hrytina stelleri. 
Tie žoldedžiai buvo atrasti 1741 
m. Beringo juroj ir jau 1768 
m. buvo išnaikinti? Didžiausias 
tų gyvulių pavyzdys turėjo 10 
metrų ilgio.

Daugelyj muziejų dar randasi 
tų gyvulių kaukuolių ir net iš
tisų skeletų, bet iš jų nebeuž- 
silikęs ilgesnis, kaip 7 metrų. 
Prof. W. Weyganetto matavi
mais jų smagenų kaukuolės 
landos turis trims ekzemplio- 
riams siekė 2,240 kubinių centi
metrų, 2160 kub. cm. ir 1,845 
kub. cm.

Gana sunku sulyginti sma
genų didumas ir kaukuolės lan
dos didumas: smagenų turis 
turi būti visada mažesnis. 
Reicherdt’as pas žmogų tų tū
rių santykį surado, kuris pasi
rodo yra 9,:10; pas jurų arklį 
tik 83:100. Jei pas rhytiną stel
leri tas santykis butų apie 8:10, 
tai *jos smagenų svoris teturėtų 
1,400 gramų, vadinas, butų sun
kesni nei žmogaus.

Po žmogaus, smagenų didu
mo atžvilgiu, seka visa eilė ju
ros gyvulių, pav. juros arkliai, 
odabenus rosmarus ir kt., ku
rių kaiikuolės landos turis tu
ri 1,260 kubiškų centimetrų, o 
smageniį svoris apie 1,043 gr.

Ypač pažymėtina dar beždžio
nė—didysis tinginys (magethe- 
rium), kuris dar Kolumbo lai
kais Patagonijoj gyveno (dabar 
išnykęs gyvulys), ir kurio kau- 
koulės landos dydis turi 1,200 
kub. cm., kas rodo, kad jo sma
genys palyginamai ne visai 
lengvi buvo.

Smagenys jauno juros dramb
lio sveria 767 gramus, žirafo 
680 gr., arklio tiek pat, Nilo 
arklio 582 gr. ir t.t.

Kaip tyrinėjimai rodo, mato
me, kad žmogus savo smage
nimis neišskirtas nuo gyvulių 
nei bendro svorio atžvilgiu, nei 
santykiavimo, nes yra tokių
mažų žinduolių gyvuliukų, kaip 
naminės pelės, kurių santyki
nis smagenų svoris nemažesnis 
už žmogaus- - tai viena, o antra' 

yra gyvulių, kurių bendrai 
smagenų svoris daug didesnis 
už žmogaus smagenų svorį, pav., 
dramblių, banginių ir daugelio 
išmirusių gyvulių. žmogaus 
smagenys skiriasi nuo gyvulių1

ATĖJO “Kultūros” No, 4. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45 c.

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.
Marąuette Park 

Rako optieka 
2346 W. 69 St.
Roselande

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

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

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8^X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c 

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra. 

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St

P h o n e V i r g i n i a 20 5 4

JOSEPtI VILIMAS
Namu Statymo

V KONTKAKTORIUS ~

JOJE SMILGIS

Pirmos Pirmos k lesus Duco Malevo- 
jimus. Geriausias automobiliu taisy
mas. Musu pataisytas jūsų automo
bilius išrodys kaip naujas.

4642 So. Westem Are. 
Tel. Lafayette 4501

DiddiH ReikalavimaH Operatorių 
Užsidirbklt Keru 
algą. Lengvas 
darbas. Mes pri
rengsime vielai į 
trumpą laiką. 
Praktiškos pa
mokos duodamos 
ant visokių ma
šinų.
Masler S'ewing Oprrating School
JOS. F. KASNICKA, mokytojas

190 N. St^tt St., 10 ^ugštau 
kampas Luke St.
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Tarp Ohicagos 
Lietuvių

kare į Dearborn stotį susirinks 
slkaitiiiiigi 'burtai ekskursantų 
giminių ir draugų juos palydėti 
ir dar sykį palinkėti jiems lai
mingos kelionės ir smagiausio 
pasi viešėjimo Lietuvoj.

Rytoj “Naujienų” 
ekskursija apleidžia 

Chicagą

Išvažiavo Lietuvon

Szymaczk raštinę, 437 kamba
ry paiveto name (County Buildr 
ing), kerte Washington ir Clark 
gatvių, iš išsiimti savo pirmas 
popieras arba gauti visas rei
kiamas žnias apie jų antras po
pieras.

Šiomis dienomis per “Nauji© 
nų” patarnavimu išvažiavo Lie
tuvon:

Trečiadieny išplauks iš New 
Yorko į Bremeną, o iš ten 
išvyks tiesiai j Kauną.

Byloj, sekmadieny, gegužės 
19 <!., 11 vai. vakare, gana 
skaitlinga “Naujienų” ekskur
sija apleidžia Chicago ir išva
žiuoja į Lietuvą.

Ekskursija išvažiuoja iš Dea- 
born stoties, prie Polk ir Dea- 
born gatvių, Erie geležinkeliu, 
kaip 10:30 vai. centraliniu lai
ku. Ji vyksta tiesiai į New Yor- 
ką, iš kur dideliu United States 
Lines laivu “George VVashing- 
ton” išplauks tiesiai į Bremeną, 
Vokietijoj. Ten “Naujienų” 
ekskursija pasitiks generalinis 
United States Lines atstovas 
Kaune, K. Liūtas ir tada visa 
ekskursija specialiu traukiniu, 
be jokių persėdimų, ar sustoji
mų, vyks į Lietuvos sostinę 
Kauną.

ISu “Naujienų” ekskursija iš
važiuoja :

Frank Kuchinskas, 
jo žmona Agnės, 
jų duktė Francus.

Jonas Gudaitis, 
Jonas Uss, 
Pranas Savarauskas, 

jo žmona Monika,
F. Kozy, 

jo žmona Antanina, 
j u dukrelė,

Stanley Norvisb, 
jo žmona Anele, 
Maggie Mahikaitis,

Auna Lozinska, 
(Ilga Skulman, 

jos duktė Florenee,
Joseph Petrowski, 
John Landanski, 
Jonas 1 laukas, 
Simonas Salimas, i 
Anton Wasilo\vski, 
.John Yurevicia, 

jo žmona Emilija, 
Frank Miltinas, 
Juozas Sakalauskas, 
John Hurban, 
Michalina Kiaunienė, 
Antanas Inčiura 

ir jo žmona, 
Joseph Warzgela, 
Joseph Kranickis. 
Ekskursantai važiuodami lo

kiu dideliu buriu tikisi turėti 
spiagią kelionę. Ant laivo jiems 
patarnaus ir jų palydovu bus 
F. K ožy ir nuolx>dauti jiems 
neteks, nes čia bus visokiausių 
žaismių, koncertų, vaidinimų 
ir kitokių pasismaginimų. Jie 
Čia taipjau susitiks ir su kitų 
Amerikos miestų lietuviais. Iš 
Bremeno irgi kelionė į Lietuvą 
specialiu traukiniu bus greita 
ir smagi, 'iręs ir čia bus vieni 
lietuviai, l ik Kaune ekskursan
tai išsisklaidys ir išsiskirstys 
IK) savo gimtuosius kaimus.

Ekskursija pasieks Lietuvą | 
gražiausiu laiku — pabaigoj ge
gužės mėn. ir galės praleisti 
Lietuvoj visą gražųjį pavasario 
ir vasaros laiką iki vėlyvo ru
dens. Vieni gryš atgal į Chi
eago rudeny, o kili gal dar il
giau pasiliks viešėti savo gim
tojoj šaly.

Nėra abejonės, kad rytoj va-

Ilelen Kaziunas iš Berwyn,
F. Green ir jo žmona, iš Rock- 

ford, 111.
Ona Baskis,
B. Grabauskas.
Visi jie šiandien išplaukia iš 

N'evv Yorko Baltic American 
Linijos laivu “Lituania” tiesiai 
į Klaipėdą.

Išvažiavęs su šia ekskursija 
B. Grabauskas yra pasižymė
jęs senukas. Jis savo jaunys
tėj buvo uolus knygnešys, pa
skleidęs nemažai knygų Lietu
voje spaudos draudimo laikais. 
Delei to buvo caro valdžios 
nuolatos persekiojamas. Nebe- 
liakęsdamas perselkiojimų jis 
išvyko Amerikon. Bet ir Ame

rikoje būdamas jis nenutraukė 
savo pradėtojo darbo — kny
gų platinimo. Ir į čia atvažia
vęs jis stvėrėsi skleisti knygas 
ir nors jam teko dirbti pačiu 
sunkiausiu laiku, kada žmonės 
dar nenorėjo imti knygas į sa
vo rankas, tečiaus jis dirbo su 
didžiausiu atsidavimu tą sun
kų darbą, važinėjosi po visas 
lietuvių kolonijas ir visur sklei
dė knygas. Taip jis dirbo iki 
pat senatvės, kol jo pajėgos 
tiesėjo ir kol neatsirado jį pa
vaduoti jaunesni knygų platin
tojai veik visose didesnėse lie
tuvių kolonijose, abar jis iš
važiavo į Lietuvą paviešėti, bet 
jei ras galimybės, tai veikiau
sia visai apsigyvens Lietuvoj ir 
gražiosios Lietuvos gamtos 
prieglobsty ramiai sau leis se
natvės dienas.

Visiem ne piliečiam
Turbut visi dienraščio skai

tytojai žino, kad liepos 1 d. įeis 
galion nauji natūralizacijos į- 
statymai, kurie reikalauja dau
giau formalumų ir pabrangina 
pilietinių popierų išsiėmimą.

Kad pagelbėjus tiems, kurie 
dar nėra išsiėmę savo pirmų ar 
antrų pilietybės popierų ir kad 
davus jiems progos pasinaudoti 
dabartiniais įstatymais, Supe- 
rior Court klerkas M. S. Szy- 
maczak prašo paskelbti, kad at
einantį šeštadienį, gegužės 18 
d., natūralizacijos departamen
tas jo raštinėje bus tidarytas iki 
3 vai. po piet.

Tai bus puiki proga tiems, 
kurie negali išlikti iš darbo, at
eiti šį šeštadienį po piet į p.

Apie realestatininko 
F. Stasulio nusižu

dymą
Vakar buvo trumpai praneš

ta, kad nusižudė Brighton Park 
lietuvis realestatininkas Frank 
Stasulis, turėjęs ofisą prie 4405 
S. Fairfield Avė. Tą pačią dieną 
buvo ir koronerio tyrinėjimas p. 
p. Eudeikių laidotuvių įstaigoj, 
4605 S. Hermitag-e Avė. Tyri
nėjimus darė pats koroneris Dr. 
Bundesen.

Koronerio tyrinėjimuose pasi
rodė, kad niekas nematė ir ne
žino kada tikrai Stasulis nusi
žudė- Jį rado jau negyvą p. 
Juozas Vilimas, 4556 S. Rock- 
well St., kasierius Gedimino 
spulkos, kuri Stasiulio ofise tu- 
rėjo savo raštinę. Pieną prieš 
tai (trečiadieny) buvo savaitinis 
spulkos susirinkimas. Sumokėti 
pinigai liko palikti nakčiai spul
kos seife. Apie 8:15 vai. ket
virtadienio ryte atėjo, eidamas 
į darbą, spulkos kasierius J. Vi
limas pasiimti iš seifo spulkos 
pinigus, kad nunešti juos į ban
ką, ir rado Stasiulį gulintį lo
voj, miegamąjam kambary už
pakaly raštinės, jau negyvą. J. 
Vilimas savais raktais atrakino 
priekines ofiso duris. Radęs 
Stasiulio raktus irgi duryse, jis 
iš ofiso šūkterėjo Stasuliui, bet 
niekas neatsiliepė. Tada jis nu
ėjo į gyvenamuosius kambarius 
užpakaly ofiso ir užėjo į miega
mąjį kambarį. Lovoj, pilnai 
apsiklojęs, gulėjo Stasiulis. Vei
das buvo pamelinavęs ir lig ką 
nujausdamas p. Vilimas palietė 
Stasiulio ranką. Ranka buvo 
šalta. Nusigandęs ir susirūpi
nęs p. Vilimas nė nesidairęs iš
bėgo iš kambario ir nubėgo pas 
kaiminus, iš kur tuojaus pašau
kė policiją ir daktarą, taipjau 
pranešė apie Stasiulio mirtį ki
tiems artimesniems žmonėms. 
Kada jie sugryžo raštinėn, jau 
rado ten daktarą ir keletą žmo
nių, jų tarpe ir porą skolininkų, 
atėjusių prašyti Stasulį grąžin
ti skolą. Tik dabar p. Vilimas 
sužinojo, kad Stasulis yra nusi
šovęs.

Pasak daktaro ir kitų liudy
tojų, Stasulis gulėjo ant kai
riojo šono, dešino ranka prie 
krutinės. Nedidelis revolveris, 
su viena iššauta kulka, gulėjo 
ant žemes, prie lovęą. Iššautoji 
kulka pervėrė Stasiuliui širdį ir, 
pasak daktaro, mirtis buvo stal
gi. Kada j j rastą, Stasulis, 
daktaro iftiomone, buvo jau pus
antros ar dvi valandos kaip mi
ręs. Viena moteris, eidama pro 
Stasulio ofisą į darbą, girdėjusi 
vieną šūvį apie 6:30 vai. ryte. 
Gal tuo laiku Stasulis ir nusi
žudė.

Tardimuose buvo užsiminta, 
kad ir pirmiau Stasulis bandęs 
nusitroškinti gasu ir tik laiku 
pastebėta ir gasą užsukta. Bet 
aiškių tam įrodymų nebuvo.

Iš kitų žmonių teko sužinoti, 
kad velionis buvo gero, bet la
bai lengvaus budo žmogus. Jis 
mėgdavęs paūžti ir nepaisęs 
biznio. Darbe be to ilgoką laiką 
sunkiai sirgęs. Kad surasti lėšas 
plačiam gyvenimui, jis nuolatos 
skolindavosi iš žmonių pinigus.

Kadangi j.įt> turėjo gerą var
dą ir įtaką tarp Brighton Par
ko parapijonų, tai nesnuku bū
davo gauti paskolos. Net ir už 
ofisą, kaip liudijo koroneriui 
namo savininkas p. J. Baltikau- 
skas, 4456 S. Washtenaw Avė., 
renda buvo nemokėta už 10 mė
nesių, viso $400 (po $40 mėne
siui). Spėjama, kad tokiu bildu 
jis prasiskolinęs nemažą sumą 
pinigų. Dabar gi visi supuolę 
reikalauti paskolų grąžinimo ir 
esą kasdie ateidavę į ofisą po 
keletą žmonių su notomis reika
lauti pinigų. Kiti ir gana šiur
kščiai pradėję apie jį kalbėti, 
taip kad ir ofise vengdavęs ro
dytis. Todėl ir manoma, kad 
jis negalėdamas skolų išmokėti, 
nes jokio turto neturėjo, apart 
apdraudos, ir nusitarė ieškoti 
lengviausios išeities — nusižu
dyti.

Velionis buvo apie 18 m. am
žiaus, nevedęs ir jokių gimi
nių, kiek žinoma, ‘neturėjęs. Ki
lęs iš Tauragęs apskričio, 
Kėdainių parapijos. Jis buvo 
senas Brighton Park gyvento
jas, išgyvenęs čia ir artimose 
apielinkėsc apie 25 melus ir 
nuo labai daug melų. Priklau
sė prie apie 20 draugijų, dau
giausia bažnytinių. Dalyvavo 
ir politikoj ir vienu kartu kan
didatavo į aldernianus.

Laidotuves bus aintradieny,

Išleidom draugą

į Ųąžnyčią ir iv, Kazimiero ka
pines. Laidotuves aptarnaus 
p. p. Eudeikiai.

Kaip matote ant paveikslo, šis Philco radio yra 
7 tūbų, visas ejektrikinis, gražiame kabinete, su spe- 
cial speakeriu ir R. C. A. tūbomis už

General Eng. Radio Store
(Lietuvių Krautuvė) 

3856 Archer. Avenue 
Phone Lafayette 6195

$7450
įmokėti $5, o kitą dalį lengvais išmokėjimais. 

Tolumas (distance) garantuotas. Įstatom ir patarnau- 
jam dykai. Kitokių modelių Philcos radios $157.00 ir 
$234.50. Už jūsų senus radios duodam į mainus nuo 
$10 iki $75. Pamatykit musų radios ir persitikrinkit.

Pereitą trečiadienį, gegužės 
15 d-, apie 10 vai. vakare, atpi
rkėjo trys mašinos pilnas Jo
niškiečių kliubo narių pas p.p. 
Laucius, 3317 S. Aulbrun Avė., 
kur jau radom ir daugiau jo
niškiečių, taip kad p.p. Laucių 
butas pilnas prisikišmo svečių.

P-ią Šalkauskienė, p-ios 1 Ju
cienės sesulė, nudėjo stalus ska
niais valgiais ir gėrimais ir vi
si susėdo vakarieniauti. Taip
jau duotas ir mažas muzilkalis 
programas: akompanuojant p- 
lei Poškai Id, p-lė Ančiutė ir p. 
Šiliukas gražiai padainavo imi 
keletą dainelių. Ypatingai gra
žiai dainavo p-lč Ančiutė. Jai 
dainuojant pirmas dvi liūdnas 
daineles taip užgavo klausyto
jų širdis, kad netik musų ke
liauninkas apsiverkė, bet ir vi
sus apėmė gilus Jiutlcsys. K. 
Kipšas ir J. Bubantis pasalk p po 
prakallbėlę su linkėjimais p. 
Lauciui nelik joniškiečius ir žar 
gariečius aplankyti, bet ir visą 
Lietuvą išvažinėti. Ant galo 
pats K. Laucius ačiuodarpas jo
niškiečiams už siurprizą, padė
kojo už suteiktas dovanas, me
no mylėtojams už palinksinimą 
ir pianistei už gražų paskambi- 
nimą ir visiems draugams ir 
draugėms už 'širdingus linkėji
mus ir pasisalkė, kad jau 25 
melai kaip apleidęs Lietuvą, bet 
dabar yra pasiryžęs savo kraš
tą aplankyti, išlankyti visus 
Lietuvos kampelius, patirti Lie
tuvos žmonių padėtį, kaip jie 
gyvena ir ką dūmoja, ištirti Jor 
aiškio senelių ir vaikučių prjer 
gląudą, kuriai Joniškiečių kliu- 
bas yra jau keletą kartų siunr 
tęs aukas ir paskui sugryžęs 
viską joniškiečiams papasako
ti. Pridūrė jis, kad kada jis į 
kariuomenę važiavo, lai nejau
tė tokio gailesčio, kaip dabar 
skirdamasis su savo draugais.

Po to tęsėsi žaidimai iki antr

tą palinkėję, p. Lauciui laimin
gos kelionės ir tiek pat laimin
gą! sugryšti, ir jdavę jam glė
bius parvežti labų dienų savo 
namiškiams, svečiai išsiskirstė.

Taip tai joniškiečiai išleidom 
savo draugą į Lietuvą.

—Joniškietis.

Didelis Išpardavimas 
PHILCO RADIO

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Trr1—'J,* ■.........  ""i.......................... .. , , .. Z

PLUMBINGO IR APŠILDYMO
REIKMENĖS

Tikromis Pinigų Sučėdymo Kainomis

BRONISLAVOS
P0ŠKA1TĖS 

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

BR0N1SLAVA 
POŠKAITĖ 

4262 Archer Avė.
Telefonas

Lafayette 4787

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3M0RGIČIAMS 
Eighteenth Borui & Mortgage Organization 

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

Rusiškos ir Turi 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL

Dabar Laikas Važiuoti
Kurie turite gimines Lietuvoje ir negalite jų ati
traukti greitai, tai važiuokit patys pasimatyti su 
senais pažystamais ir pasidžiaugti vietomis, kur jus 
augot. Kelionė dabar nebrangi ir geriausis laikas 
ant vandens.

Nepiliečiai Gali Sugryšti Liuosai
Mes išgauname leidimus sugryžimui i Ameriką be 
kliudimo Ellis Islande (kaslegarnėj). Reiškia, nau
dositės tomis tiesomis kaip ir piliečiai.

Atminkit Tiek,
kad mes sučėdysim jums apie $30.00 ir gausit atsa
kantį patarnavimą visuose jūsų reikaluose su gva- 
rantija. Esame autorizuoti ir bondsuoti atstovai 
visų didžiausių laivų kompanijų.

Kreipkitės Tuojau
ir persitikrinkit, o busite pilnai užganėdinti musų 
patarnavimu ir kelione. Del darbininkų parankumo 
BIURAS yra atdaras vakarais utarninke, ketverge 
ir subatoje iki 9 vai.

HAUSTCD AND 35’J STREET*

“The Cąrolyn Veninės Įtaisai
Vonia gali būti parūpinta 4, 4'-2 ir 5 pėdu ilgio, 26 ar <30 
coliu pločio viršuj. Lietos geležies porcelėnas enameliu ap
vilktas vjduj, malevotos iš ojo, įrengtos nikeliuotais prie
taisais vandeniui išleisti ir nubėgti. Klozeto kombinuotė 
veik negirdima greitu vąndenp bėgimui. Balta panaši stik
linei China tanką ir bliudas su beržo mahogany arba gel
tono ąžuolo sėdyne ir (lankčiu. 18x21 colių Lavatory pa
daryto iš porcelėnų enameliuotos lietos geležies, su giliu 
frontu. (penatas pilnai su China indekso kranais ir nike
liuotomis velkėmis prisukti prie si----- *“----
jrengįmąs pilnąi, kaip 
aprąšytąs ............................................
Vonia pilnai, kaip 
aprašyta ...............................................
Klozeto kombinuotė pilnai, 
kaip aprašytą ....................................
Lavatory pilnai, kaip 
aprašyta ..............................................

f I j ■ ■ ’ vI 1

$49.50 
$22.50
$15.00 
$12.00

Kombinuotė Krano 
Su Muilu Indams 
Nikeliuota, su china blių-| 
dėlių muilui

$4.05
Klozeto Sėdynės

Geltono ąžuolo arba beržo mahogany.
nikeliuotais zavieskąi«. 'liks visiems
klozetų C P
bliudams .... .....................
RALTA CELLVLOJDU ČA ffft
APVILKTA SĖDYNĖ ..... .

Mes laikom pilną staka Plumbingųi Fikčerių 
ir Reikmenių taipjau pigiomis kainomis.

Laisniuotus plumberiua duosim 
įtaisyti plumbingo įrengimus ir 
sistemas, pirktas iš musų. Visą 
materiolą ir darbą garanluojam. 
“Patenkinimas arba pinigai grąži
nami”.

Apšildymas
Kainos reikmenių namams apšildyti yra 
Žemiausios šiuo motu laiku. Sutaupinti 
galima nuo 10 iki 25% perkant įtaisus ga
ru apšildyti dabar. Greitas parupinimas 
ir geras įrengimas suteikia dar daugiau 
naudos. Dabar nereikės atidėlioti, o to ne
galima išvengti skubinimosj sezonu. Mes 
užlaikom pilnai įrengtą Inžinierių Depar
tamentą; to departajpento žmogus mielai 
atlankys jus, kad apsvarstyti jūsų namo 
apšildymo klausimus, kada jums paran
kiausia.

Orderiai Telelonu Išpildomi Greitai. ♦ S* . ' ' , ,

Sol Ellis Sons, inc.
DVI DIDELES KRAUTUVES 

2118'20’22 So. State Street 4606-08 W. 22nd Street
CHItAGO, ILL. CICEHO, ILL.

Telefonai: Victory 2454, 2455, 245G nedėliomis iki i valandos po piet.
Atdara vakarais iki 8 valandos, p nedaliomis iki 1 valandą no niet.

KRAUTUVIŲ FRONTAS ŽĄLIAI MALEVOTAS.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake
A. F. Czesna važiuoja paviešė

ti Lietuvon

Žinomas Town of Lake biz
nierius A. F. Czesna, t u rys gra
žią ir patogią pirtj adresu 1657 
W. 45th St., gegužės 23 <1. su 
savo žmona Agota ir dulkt ere 
l^okadija išvažiuoja trijų mė
nesių a ts t o togoms į Lietuvą. Per 
lą laiką biznį ves jų sūnūs Te
odoras. P-nas Czesna prašo, 
kad turintys su juo reikalų žmo
nės. atsikreiptų prie jo prieš 
gegužės 23 dieną, o paskiau su 
visais reikalais kreiptųsi prie 
sūnaus. P-as Czesna jaučiasi, 
kad per lieik ilgą laiką buvęs 
bizny ir sunkiai jame dirbęs, 
pilnai užsitarnauja ilgesnių ato
stogų ir joms pasirinko geriau
sią vietą — savo gimtąją šalį, 
o ir jauną jai Leokadijai bus 
malonu pamatyti savo tėvų že
mę. Laimingos jiems kelionės!

R.

Roseland
Golden Star Kliu'bas rytoj, 2 

vai. po piet, besbolą los Palmer 
Parke su IIege\vish Club jauk
tu. Abu jauktai yra geri ir 
rungtynės žada būti Įdomios. R.

statyti. Lankę tas mokyklas vai
kai bus perkelti Į kitas tose 
apielinkėse mokyklas. Moky
klos liko uždarytos po pasita
rimo su trimis inžinierių fir
momis^ kurias pripažino >tas 
mokyklas netinkamomis varto
ti.

Trisdešimt kitų mokyklų tos 
pačios rūšies jr pastatytos tuo 
pačiu laiku irgi griūna ir mo
kyklų taryba įsakė jas kasdien 
peržiūrinėti ir kuoskubiausia 
padaryti didelius pertaisymus, 
kad nors jas išgelbėti nuo su
griuvimo, nos ir jos irgi yra 
geroka apgriuvusios. Ypač y- 
rn apgriuvę 1 1 molkyklų, bet jei 
bus greitai pataisytos, galbūt 
ir pasiseks jas išgelbėti. Liku
sios 19 mokyklų neišrodo pa
vojingame stovyje, bet visgi 
kiekviename žingsnyje matytis 
prasta konstrukcija ir visos y- 
ra reikalingos didelio taisymo. 
Tyrinėjimai šių mokyklų tęsėsi 
jau nuo pereito rudens.

Mokyklų taryba atsikreipė 
prie valstijos prokuroro Swan- 
sono prašydama užvesti tyrinė
jimus, kad nustatyti kas yra 
kaltas už taip prsatą mokyklų 
pastatymą ir baltininkus ati
duoti teismui.

Sulig inžinierių, yra prastai 
padaryti pienai, bet dar pras
tesnis yra durims, prastos me
džiagos buvo vartojamos, taip
jau nesilaikyta pienų ir nuro
dymų. Aišku, kad prie šių mo
kyklų statymo ėjo didelis pasi
pinigavimas.

nino nagais bus galima ir ko
misarus pasotinti, ir raudoną
jį biznį iš amžino bankroto iš
gelbėti, ir aukų nebereikės kau
lyti, nes dabar patiems dau
giausia tenka padengti visokias 
skyles.

Lenino gi plaukus monopoli
zuosiąs pats kilbasninkas, nes 
jie jam esą labiausia reikalin
gi-

Dabar komunistai laiko labai 
daug susirinkimų beismentuose 
ir kiekvienas pasakojo ką ku
ris sapnavo, laukdamas kuriam 
jų Leninas pasakys, kuris iš jų 
turi būti vadas. Turbūt vėl 
liks kilbasninkas, nes jam pa
gelias Lenino plaukai- Bet vis
gi lauksim kas iš to išeis.

—Komisaras.

The English Column
h - --------------- • - •

Universals Chatter-
Box

at Gage Park. The game will 
start at 4:00. Come on girls, 
get out tbere and cheer for the 
Universals.

Roseland

Cicero
Komunistai su Lenino paveiks

lu kaip katė su pūsle

Lietuvių bylos 
teismuose

Sekmadieny, 1 vai. po piet, 
Liuosybės svet., bus Lietuvos 
Kareivių draugijos susirinki
mas. Visi nariai susirinkite, 
ypač tie, kurie esate padavę ap
likacijas įstojimui bukite visi.

—Raštininkas.

Rastas lietuvis 
negyvas ..

Mikolas Vaitkewicz gegužės 
17 d. mirė. Buvo 40 metų am
žiaus, nevedęs. Gyveno 4545 
So. Hermitage Avė. Penkta
dienio ryte rado jį negyvą. Po
licija atvežė į Eudeikio Įstaigą, 
4605 So. Hermitage Avė. šian
die ryte 10 valandą bus koro
nerio tyrinėjimas. Liadotuvės 
įvyks antradienį iš Eudeikio ko
plyčios į šv.. Kazimiero kapines.

Town of Lake
Susitvėrė nauja korporacija

Kad pagelbėjus namui savinin
kams, susiorganizavo nauja 
korporacija. Tos naujos kor
poracijos vardas yra: The City 
of Chicago Landlords Associa- 
tion, Ine., 4650-52 S. Ashland 
Avė. Tel. Boulevard 7878.

Namų savininkai gali prigu
lėti prie šios organizacijos. Pri
gulėjimas prie šios namų savi
ninkų korparicijos krainuoja tik 
$3 Į metus ir už tuos tris do
lerius ši organizacija teiks na
mų savininkams daug gerų ir 
naudingų patarnavimų, žvalgas.

Uždarė dvi mokyklas
Dvi 4 metų senumo mokyklos 

pripažintos pavojingomis ir 
liko uždarytos. 30 kitų mo
kyklų griuvimo stovyje

Dvi pradinės mokyklos, pa- 
budavotos keturi metai atgal, 
1925 m., laike Deverio admi
nistracijos, ir kurios piliečiams 
kainavo po pusę miliono dole
rių kiekviena, mokyklų tarybos 
prezidento VVallace Caldvvell 
įsakymu liko uždarytos, kaipo 
pavojingos vaikų ir mokytojų 
gyvasčiai, nes gali bule kada 
sugriūti. Uždarytosios mokyk-

Komunistai stačiai apsirgo 
nervų suįrimo liga. Mat kilbas- 
ninkas įsakė jiems: “Dominus 
Vobiscum.” Taip kalba jūsų 
viešpats. Draugai komunistai, 
turim tuojaus surasti vietą Le
nino paveikslui. Aušros knygy
ne laikyti Lenino paveikslą yra 
smertelnas griekas, didžiausias 
pažeminimas draugo Lenino, 
laikant jo paveikslą buržujų Įs
taigoj. Be to Aušros knygy
nas užsidaro, o tie buržujai pa
skui ims ir išmes tą šventąjį 
paveikslą kur į šiukšlyną.”

Tad dabar komunistai net 
suplukę bėgioja ir ieško vietos 
jų šventą jam, kur jie galėtų 
susirinkti ir ištisomis valando
mis galėtų žiūrėti į tą paveiks
lą.

Aušros knygynui jie paskelbė 
kryžiaus karą. Knygynas jiems 
pasidarė.baisus lodei, kad į ten 
iš Maskvos ateina “Izvestija,” 
pats glauniausias komunistų 
organas, kurio jie betgi skai
tyti nenori. Skaito jį daugiau
sia tas nelemtas senis Klimas, 
kuris komunistams yra kaip 
kaulas gerklėj. -Mat jis yra 
toks keistas žmogus, kad ką 
suranda Izvestijoj, tai nesibijo 
ir patiems komunistams pasa
kyti.

Bet kad dėka komunistų pa
stangoms Aušros knygynas už
sidaro, tai dabar ir patys komu
nistai nebesmagųs: kur jie dė
sis ir kur gaus nemokamą vie
tą savo skaitlingoms abėcėli
nėms išperoms susirinkimus lai
kyti? Be to ir nėr kur pasidė
ti su tuo Lenino paveikslu.

Jie dar raminasi dabar tik 
tuo, kad susilauksią dvi neper
galimas spėkas kariauti su bur
žujais: Lenino nagus ir plau
kus ir antrą — bimbuką. Pas
tarasis padarysiąs tokius ste
buklus, kokių pasaulis nematė. 
Jis, girdi, sudėsiąs langus ir du
ris komisarų gazetai, kad ne
reikėtų per užpakalines duris 
vaikščioti, kaip Į dabartinių 
laikų karčiamas. Bet kol tai 
padarys, tai gerokai patuštins 
t-avorsčiams kišenius. Be to nuo 
jo atvažiavimo pradėsiąs ir Le
nino paveikslas skaisčiai žibėti, 
jeigu neatsidurs šiukšlyne, ar 
kieno nors prirugusiame beis- 
mante. Sakoma, kad kai vienas 
komunistas ilgai žiūrėjęs į Le

Jack Pinas prieš Henry Wit- 
ty Candy Co., bylos No. 497631, 
Superior crt., bylai dėl $10,000.

Joseph Belski prieš Katherine 
Belski. Divorsas. Circuit crt. 
Bylos nr. B180789.

Eleonora Kulas prieš Walter 
J. Kulias. Divorsas. Superior 
crt. Bylos nr. 497799.

Katarzyna Mikais prieš John 
Mikolas. Divorsas. Circuit crt. 
Bylos nr. B180883.

Luverne Sungail prieš Harold 
J. Sungail. Divorsas. Circuit 
crt. Bylos nr. B180903.

Florence A. Kaminski prieš 
Stanley J. Kaminski, Carl Lar- 
son, State Bank of Chicago, tr. 
Byla dėl partn. Superior crt. 
Bylos nr. 497876.

Charles J. Bornejko prieš S-e- 
verhea Bornejko. Divorsas. Su
perior crt. Bylos nr. 497889.

Samuel Rosenthal prieš John 
Ripalis ir kitus. Byla uždaryti 
trust deed sumoj $600. Supe
rior crt. Bylos nr. 497893.

Heilo Everybody. /
Here’s some great news. At 

the lašt meeting of the Uni
versals Lodge SLA. No. 344, it 
was voted on and passed that 
we have column in the Lith- 
uanian Daily News once a week. 
A committee of f i ve were ap- 
pointed by ‘ our pre^ident to 
publish thiš column. Those ap- 
pointed were M. Maskoliūnas, 
M. Savage, A. Stankus, T. Bu- 
nis and J. Thomas. The object 
of this column is to put in prinl 
the doings of our club, the mem- 
bers, and anything concerning 
the lodge in any way. It is also 
the priviledge of the members 
to contirbute any joke, ditty, 
poem or anything they desire 
lo have published. Later the 
details of a contest in which the 
sumbitter of the best artiele 
will receive a prize, will be an- 
nounced. Any of you readers 
that are not members of this 
lodge and would liks to some- 
thing printed in this column, 
come to our meeting on the 
first Monday of next month at 
Gage Park, 55th & Western Av., 
and become a member. The com
mittee held a meeting and J. 
Thomas was eleeted Editor, T. 
Bunis Sport Editor, . and the 
others are to be associate Edit- 
ors, Members, don’t be afraid 
to send your thoughts in. No 
matter how short or long, 
send them to the Universal 
State Bank, c/o J. Thomas.

Listen, members, write some- 
thing even if it is only two 
words, and give it to one of the 
editors. It is not necessary to 
maiL your artiele in. Write a 
sentence a day so we can put 
this over the right way. Please 
do. Don’t delay, write to-day. 
A chance of a little time. Show 
us there are no cobvvebs in that 
neat one room apartment you 
carry around all day. See you 
next Saturday.

A u Revoir,
To you unheard of authors.

—J. Thomas,

Justice Purk, III. šis daržas y- 
ra it rojus, labai gražiai Įreng
tas išvažiavimams, o ir pati 
gamta prisidėjo prie pagražini
mo išvažiuojančių patogumui, 
čia gražus gojalis pasivaikščiot 
tarpe žaliuojančių medžių su 
kaimynais 'pasisvečiuoti, su se
nais pažįstamais pasimatyti. 
Čia įvyks golfo žaismes su pri
zų laimėsimais.

čia musų galijotai—ristikai 
parodys savo atletišką slieką, 
čia šoksime visi prie griausmin
gos muzikos. Tai jau ištikro 
užsimoka čia praleisti šis ne
deki ienis tarpe savųjų.

Kviečiame visus ir visas ir 
lauksime atvykstančių.

Golfininkai. Garsiukitės Naujienose

PRANEŠIMAI
SVARBUS PRANEŠIMAS.—Lie

tuvių Tautos Katalikų Bažnyčios pa- 
rapijonams ir pritarėjams.—Gegužio 
18 d., 8 vai. vakare, 1929 m. ivyks 
nepaprastas susirinkimas bažnyčios 
svetainėj, 3501 So. Union Avė., Chi
cago, III. Visų pareiga dalyvauti 
perorganizavimo reikaluose, katrie 
liečia visus lietuvius bažnyčios nu
sistatyme.

Kviečia Komitetas.

S. L. A. 6-to Apskričio kuopų at
stovu suvažiavi'mas ivyks ši sekma
dieni, gegužės 19 d., antrašu 4523 
So. Wood St. Pradžia 1 vai. po pie
tų. Gerb. delegatai-tės, malonėkite 
visi dalyvauti suvažiavime ir laiku 
būti.

K. J. Semaška, Apsk. Sek r.

Dr-tė šv. Jono Krikštytojo laikys 
susirinkimą nedėlioj, 19 gegužės, 2 
vai. po pietų, paprastoj svetainėj —• 
šv. Kryžiaus parapijos. Bus paskuti
nis susirnkimas prieš atostogas. 
Teiksitės susirinkti, nes turim dajuig 
svarbių reikalų dėl aptarimo.

S. Anuszauskas, rašt.

Kas nori teatrališkų knygų — sce
nos mylėtojai arba knygynai — aš 
paaukosiu. Daug teatrališkų knygų. 
Teiksitės atsišaukti pas mane po 6 
vai. vakaro, kožną dieną.

S. Anuszauskas, 
3633 W. 61 Place.

Leb. G. D., L. K. Vytauto Bridge- 
porte laikys susirinkimą gegužės 
19 d., 12 vai. dienos. Visi nariai 
teiksitės atsilankyti į laiką, nes 
randas daug svarbių reikalų aptar
ti. Susirinkimas ivyks Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj. —V. K., nut. rašt.

Liet. Teatr. Draugystė šv. Marty
no laikys mėnesinį siisirinkimą sek
madieni, gegužės 19 d., 1-mą vai. po 
pietų, šv. Jurgio parapijos svet., 32 
PI. ir Auburn Avė. Nariai būtinai 
malonėkit dalyvauti, nes yra naujų 
reikalų svarstyti. —P. K., nut, rašt.

Tautiškos Dr-tės Lietuvos Dukte
rų mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, gegužės 19, 1929, Mark 
White Sųuare svet., 1 vai. po pietų. 
Visos narės prašomos dalyvauti bū
tinai.

AMERIKOS PILIETIS
Klausimai ir atsakymai, ku

riuos turi žinoti kiekvienas no
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

SPORTAS

Golfininkų išvažiavimas.

NįedėldiėmuĮ atėju^, miesto 
gyventojams yra maloniu pa
mainyti lą dieną ant čielos sa
vaitės sunkaus darbo dulkėta
me mieste. Išvažiavus kur nors 
ant tyro oro, per valandėlę už
miršti miesto triukšmą ir dul
kes.

Bet kur važiuoti? — mes 
galvojame., štai kur: Justice 
Park Garden darže Įvyksta 
Pirmas Piknikas (Lietuvių Gol
fo Kliubo parengtas. Įvyksta 
rytoj, tai yra nedėlioj, gegužes 
19 dieną, šių metų. Daržas ran
dasi prie Archer ir Kean Avė.,

Pirmas Piknikas
Surengtas

Lietuvių Golfo Kliubo
įvyks

Nedėlioj, Gegužės 19 d., 1929
JUSTICE PARK GARDEN

Archer and Kean Avenue
čia pavasario atmosferai, tarpe žydančių medžių ir žalia žo- 
lia nuklotame gojaly, golfininkai žeis—linksminsis. Musų dru- 
tuoliai ristikai parodys savo atletiškus gabumus ristynėse. 
Griausmingai muzikai griežiant bus malonu šokti atvirame 
ore. Prizai bus duodami kožnam už pasižymėjimus.

Kviečiame ir lauksime atvykstančių
L. G. KOMITETAS.

los yra Hale prie 62nd ir Lin- 
der Avė. ir Peck mokykla, 3826 
W. 58th St. Abi jos pripažin
tos tiek apgriuvusios, kad jų 
nebegalima pataisyti ir veikiau- 
>sia prisieis jas nugriauti ir vie
ton jų visai naujas mokyklas

nino paveikslą, tai Lenino kai
rioji alkis sumirksėjusi.

Laukia tavorščiai ir Lenino 
nagų, nes irgi tikisi stebuklų 
susilaukti. Girdi, kad nors ir 
šukes pakrapštysi, tai tuoj tos 
šukės į dolerius pavirs. Su Le-

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi j 
Naujienose.

Well. It looks likę we are go- 
ing to have a baseball leam 
after all. At the lašt four or 
five practice nights about elevn 
fellows appeared that were 
eager to play. And by the way 
our first game is to be played 
Sunday, May 19, 1929, against 
the Marųuette Lodge No. 263

Įstokit Dabar 
{stokit Dabar

L Veltui legalia patarimas vi
suose reikaluose.

2. Veltui 5 dienų perspėjimai 
rendauninlkams.

3. Veltui 30 dienų perspėjimai 
rendaun i nkams.

4. Veltui 60 dienų perspėjimai 
rendauninkams.

5. Veltui Notaras.
6. Gaukit sau paskolas piges

ne kaina.
7. Gaukit sau apdraudą piges

ne kaina.
8. Gaukit sau anglis pigesne 

kaina.
9. Grupė advdkatų visuomet 

patarnauja nuo 9 iki 9 va
landos patarti jums.

$3 METAMS $3 METAMS
City of Chicago 
Landlords Ass’n

4650-52 So. Ashland A v.
Vardas ..................
Adresas ........ \...................

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

Kas yra stebuklas? Kodėl se
novėje būdavo labai daug ste
buklų, o šiandie yra mažiau? 
Kaip įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vel
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ekzortomis tampa išvarytas? 
Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? Kodėl ugnys krinta iš 
dangaus? Kodėl kalnai dejuoja 
ir dreba? Kaip akli, raiši ir rau- 
poti tapo stebuklingai išgydyti, 
o kiti net iš numirusių prikelti? 
Į visus šiuos klausimus ir dar 
daugelį kitų šioje knygoje rasi 
sau atsakymą. Tai yra nepa
prastai. svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Reikalauja elektrifi
kuoti geležinkelius

Graboriai
Pitone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musą patarnavima* 
laidotuvėse Ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidą užlai
kymui skyrių.

Chicago Real Eslate Board 
atsikreipė prie miesto tarybos, 
reikalaudama, kad visi geležin
keliai Chieagoje butų elektri
fikuoti.

Reikalautojai nurodo, kad 
elektrifikacija duotų geresnį pa
tarnavimų ir leistų traukiniams 
greičiau ir tankiau vaikščioti, 
nebūtų tiek daug triukšmo, ne
kiltų durnų ir nedarytų tiek 
daug nuostolių kitoms nuosa
vybėms, kurie dabar pasidaro 
nuo geležinkelių durnų. Be to 
elektrifikacija leistų stalyti 
namus virš geležinkelių, taip 
kad butų sunaudota daug bran
gios žemės, kuri dabar stovi 
vien bėgiais nuklota. Tokios 
gi žemės esu tūkstančiai akrų.

Einant tuo sumanymu, visi 
traukiniai sustotų už miesto, 
nukabintų garvežius ir trauki
nius paimlų vežti elektrikiniai 
motorai.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. U i .

o

West Side

Turner Bros, sujungė savo dvi ‘ 
krautuves Į vienų ir dabar į 
išparduoda pervirši stako pi
giai

žinomi rūbų pardavinėtojai, 
VVest Sidėj, Turner Bros. 1202 
So. Halsted Si., kampas Roose
velt Road, dabar turi labai di
delį pasirinlkimų rūbų dėl vyrų 
ir vaikinų, Tas perviršis stako 
yra vertas <$‘75,(XX). šiandie 
prasideda didelis išpardavimas. 
Tiems, kuriems yra reikalinga 
nusipirkti siūlą, gali pasinaudo
ti šia proga ir nepaprasta pro
ga. Tokių progų relai tepasitai
ko. (.Jų didelis skelbimas telpa 
kiloję vietoje). —Žvalgas.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

’lo prašo Lietuvos žmonėstr 
taip pataria Lietuvos bank?

IGNACAS PILEKIS
Mirė Gegužės 16, 1929 m., 

1 vai. po pietų, sulaukęs 45 
metų amžiaus. Kilo iš Kretin
gos apskr., Gintališkės parap., 
Šlamu kaimo. Amerikoje išgy
veno 19 metų. Paliko didelia
me nubudime moterį Moniką, 
3 sūnūs: Liudviką, Vladislo
vą ir Pranciškų, 5 dukteris: 
Moniką, Stanislavą, Aleksan
drą, Filomeną ir Terese, o Lie
tuvoj 3 seseris: Petronėlę, Fi
lomeną ir Magdaleną ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas randa
si 4446 So. Talman Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
gegužio 20 d., iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas i Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Švenčiausios 
bažnyčia, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į .šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Simai, Dukterys 
ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius I. J. Zoip. Telefonas 
Boulevard 5203.

J. Lulevich
Lietuvi* graborias 
ir baisa niuo to j a* 

Automobiliu patarna
vimas teikiama vi
sokiem! reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SL. 

Chicago, III.
Tai. Victory 1115

O

BUTKUS 
UNDEKTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACH AVICZ
Lietuvis Graboriai ir 

Balzamuotoj**
1314 W. 23rd PI. 

Ckicago, 111.
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevelt 2515-2516

A. PRABISH
Lietuvis Graborius

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pap-el- 
bininke.

2205 Lake St.
Tel. Melroso

Park 797

Simpatiškas *— 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 

’r Patarnavimas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayelte 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS
1201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

PRANCIŠKUS STASIULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužės 16 dieną, 6:00 valan
dą ryte< 1929 m., sulaukės 48 
metu amžiaus, gimęs Kauno 
rėd., Tauragės apskr., Kėdai
nių parapijoj. Amerikoj išgy
veno 25 metus. Paliko didelia
me nubudime draugą kunigą 
Joną Klimą ir kitus draugus. 
Laidotuvėms rūpinasi draugas 
Jeronimas Baltikauskas. Buvo 
narys daugelio draugijų. Kū
nas pašarvotas, randasi 4405 
So. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks Antradie
ny, gegužės 21 dieną, 8:00 va
landą ryte, iš namų i Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šven
čiausios parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi- 

• miero kapines.
Visi A. A. Pranciškaus Sta- 

siulio giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. Drau
gijų nariai yra kviečiami at
silankyti.

Nubudę liekame.
Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

_____________\\

/ ........  M

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 paįrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katą. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison D150

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

Universal Rcstaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros Ir kopūstai 
primena mamytėa 

valgiu*
A. A. NORKUS,

PRANEŠIMAS 
Mano Ligoniams

Kad butų 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 Budriko krautuvės)

Lietuvės Akušerės
Vidikas-Lulevičienč

3103 South Halsted Street
Telephone Victory 1115

CHICAGO, ILL-
Baigusi akušerijom 
kolegiją Pennsylva- 

, X nijoj.
Ja$ *16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimam 
moterims ir mergi
nom* visokiuose rei

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

O

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUSERKA 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

Patarnauju prif 
gimdymo, duodu 
tnassage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanket* h 
tt. Moterim b 
merginom patari 
mai dovanai.

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Akių Gydytojai
ŽMOGAUS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 ma
tų praktikos.

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

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

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

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 1401

DR. Y. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

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

Advokatai

ADVOKATAS
CIASSIFIED ADS.

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visotkių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
_________ CHICAGO, ILL._________

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

kambary* 206
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniai* pagal susitarimą

Nuo 9:80 iki 1 vai.
127 N. Dearborn St. 

Room 928 
Tel. Franklin 4177 

Nuo 8 iki 9 vakare
10756 So; Michigan Avė. 

Pullman 5950 
-------O-------

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 

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

CEMENTINIAI PAMATAI, ce
mentinių bloksų, ar plytų basemen- 
tai- už žemiausias kainas visame 
mieste. Atsikreipkite dėl nemokamo 
apskaitliavimo. Visas kitas kon
strukcijos darbas už tiek pat žemas 
ktiiiiHS

RĖX CONSTRUCTION CO. 
1608 W. 35th St., Lafayette 7150 

—O-------

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. 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. dienon ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare 

-------O——

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

Vai.: 1 iki 8 po pieta 6 iki 8 vak. 
Tel. Brunsvrick 4983

Namu telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė švięsa ir diathermia 

—10-------

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

Tel. KertVood 5107
VALANDOS: . h. >

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

apart Šventadienio Ir ketvirtadienio 
-------0-------

Phone Boulevard 8488DR. MARGERIS
Gydytojas it Chirurgas

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

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

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 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
' GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868
CHICAGO. ILL.

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

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL,

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

įvairus Gydytojai

DR. I1ERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviam* žinoma* per 28 
metu* kaipo patyrę* gydytoja*, chi 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau* 
sius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1125 W. 18tb StM netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Rez. Telephone Plnza S20*

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
\ j- • z

VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS: 

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

Telefonas Canal 0464

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS 
4729 South Ashland Avė., 2 labos 

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų 

Phone Midvay 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomia Street 
Kampai 18th SL

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

Residence Tel. Fairfar 6852

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Advokatai

A. A. SL AKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj*
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395 
- ----- o-------

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 W%st 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

10% Numušta visam 
darbui

Gegužės ir birželio mėnesiais 2 
flatai, bungalow, rezidencijos ir ga
ražai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia įmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. Mes 
atliekame visokį remodeliavimo darbą 
BLUE BELL CONSTRUCTION CO.

3645 Montrose Avenue 
Kevstone 1633

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Salk St. Room 780
Tel. Central 6390. Vai. 9—4, 

Rezidencija 6158 S. Talman A*
Tel. Prospect 8525.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
8147 So. Halsted St. 

Tel. Victory 7261

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS. , 
4809 West 63rd Street

Phone Republic 7869

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 3697
8315 So. Halsted Street

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS StOKU Darbas. Grei- 
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi 
darba mieste. Kedzie 6111.

PAŽINK ITW. BENECKĄ
Popieruoju, malevoju ir darbą ga
rantuoju. šaukite dėl sempelių

, knygos.
3542 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 7554.
CIASSIFIED ADS.
Vii imt--: i m——t-*"—*——*

Mokyklos
Educational

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Business Service 
_____ Biznio Patarnavima* 

Bes. Phone Midway 2216
Office Normai 4400

VLADISLOVAS
WAITIEKUS

6959 So. Halsted St.
Malėvoj imas, Dekoravimas, 

Popieravimas

Visokios rūšies medžio 
baigimas

Financial
Finansai-Paskolo*

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmonės gero budo gali pa- 

^skolinti nuo $50 ir augš. 
' # /C an* savaitinių ar mėnesinių 

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

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt JRd. Tel.RockweIl 6030

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

1618 West 18th Street
I. F. Dankow*ki, prez. 
C. T. Dankow*ld. iid.

---------o-------■—

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

HELBERG BROS* i
Room 607]

192 N. Clark St

Liudvikas Prancinkevičius

iš namų į

pines. , ’
Visi A. A. Liudviko tėvų giminės, draugai ir pažįstami esate 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavima ir atsisveikinimą. Nubudę liekame,

Tėvai ir Giminė*.

Persiskyrė su šiuo pasauliu gegužės 16 dieną, 9:30 valandą va
kare, 1929 m., sulaukęs 2-jų metų amžiaus, gimęs gegužės 23 d. 
1927 m. Pasimirė iš netikėtos priežasties apdeginto. Paliko dide
liame nubudime motiną Heleną, tėvą Liudviką l’rancinkevičių, krik
što tėvus: Vincentą Petrušiunienę ir Stanislovą Miniotą. Kūnas 
pašarvotas, randasi namuose 1545 So. \Vallace St.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, gegužės 20 dieną, 8:30 vai. ryta, 
Šv. Jurgio bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos panųil- 

už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas j šv. Kazimiero ka-

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

a

Valandos: nuo i iki 8 vakar* 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St. 
----- o —

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

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt SL. Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedėlioj pagal «utartį

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
• 8323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergs 
Nedėliomic -no 9 iki 12 ryto

“QUAL1TY” pluinblngo ir apšil
dymo reikmenys, su užčCdijiniu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip <$52.00 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valanda*
Musų išlygos bus jum* naudingos 

Kreipkitės nas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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, Ketverge 
ir Subatos vakarais.

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamsių 

norą.
Darom Pirmus ir Antru* 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažu mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

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

S. OSGOOD.
j 2231 West Divi&ion St., “upsLihs” 

Tel. Armitage 1199
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Radios Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

šeštadienis, geg. 18 d., 1929
*r 1 ~

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos; atsišaukit i Naujienas, Box 
1090.

REIKAIAUJU pointerių su paty
rimais.. 5800 S. Troy St., tel. Grove- 
hill 0328.

KAM TR0TYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti savo 

battery setą ant modemiško elek* 
trikinio Radio Crosiey Show Box 
pilnai {rengto $95.00 su A. C. 
Tūbais.

$2.00 { savaite $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0829

PARDUOSIU arba išmainysiu gro- 
sernę ir bučerne. Labai geroj vietoj, 
gerai išdirbtas biznis. Priežastis — 
turiu kitą biznį. Tel. Ijifayette 0591

PARDUOSIU žymiai nužeminta 
kaina modernišką 6 ruimų mūrinį 
bungalovv, arba mainysiu ant ma
žesnio peiemiestyj. Kreipkitės pas 
savininką: 5034 S. Francisco Avė.

Skolinam Jums Pinigus
REIKALINGAS barberis vakarais 

ir subatomis.
3531 So. Halsted St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė su namu arba be namo. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant pri- 
vatiško namo. 6001 So. Carpenter St.

Darbo Žmonių 
Bargenai

2 FLATŲ medinis namas, 4

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

$100 IKI $2,000
Jus atmokate mažomis mėnesinė

mis niokestimis.
Mes taipjau perkame morgičius 

Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

ir

ildarbio ir pa- 
mvn, pardavinėjant ne- 
tujuz 6 cHinderių Chev-

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

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

—— o——

PARDAVIMUI bučernė ir grosųr- 
nė su namu arba priimsiu mainais 
biznio lotus. 5840 S. Kedzie Avė.

. Ql.' .....

Paskolos suteikiama 
į vien? dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate

kontraktus

ONTERNATDONAL 
HNVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 67.38-6716

eti progą padidinimui u 
žengimui pirm; 
paprastus nai _ ___
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oi! 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodfio 1 Iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrą teritorijose 
Wcrth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiikai 
ir angliškai

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

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

Susivienijimas
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

PARDUODU labai pigiai Trible 
concertina. Matykite vakarais nuo 
6 valandos; nedėlioj visą dieną. J. 
Sleferidor, 3301 So. Wallacė St., 3rd 
floor, front. 

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

PARSIDUODA puikus ice cream 
parlor labai pigiai, arba priimsiu 
pusininkų. Vienai yra sunku apsi
dirbti. 10744 So. Michigan Avė.

to

Help VVanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

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

REIKALINGI keli vyrai ir 
rys. Geras darbas ir seras 
kėjimas; atsišaukite greitai, 
rimas nereikalingas.

Klauskit
STANKUS

N. La Šalie St. Room 
State 5048 arba 7275

mote- 
apmo- 
Paty-

134 610

3-čio morgičių. Taipgi 
ir parduodam morgi

čius

Sitdatioh VVahted
Darbo Ieško

Archer Avenue4034
Phone Lafayette 6719

IEŠKAU darbo prie valymo ir ap
žiūrėjimo namų. Mano vyras serga, 
priversta esu rūpintis šeimyna. Pa
remkite mane, kam tokia pagelba 
reikalinga, busiu dėkinga. 4021 
Brighton PI. Tol. Lafayette 8046.

Furniture & Fixturės
Rakandai-Įtaisai

For Rent

$310 Brunswick 3 adatų Victrola, 
pats sustoja, ir rekordą $40; 9x12 
mėlynas kauras $10; virtuvės setas 
4 kėdžių $10.

6134 So. Artesian Avė. 
Tel. Prospect 4339 

2-ras apt.

PARSIDUODA labai pigiai Sodą 
Fountain 12 pėdų ilgio, Wall cases, 
Show cases, 2 cash registeriai. Ga
lima pirkti po vieną ar visus sykiu. 
Esu priverstas parduoti i trumpą 
laikų. Norintys daugiau sužinoti, 
šaukite: 10753 Michigan ZAve. Tel. 
Commodore 0654.

Miscellaneous for Sale

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, 3 kamb. gyventi, rendos $15, 
lysas ant 5-kių metų/ Visos maši
nos padams siūti ir vinims kalti 
ir kitam darbui visada. Parduosiu 
už $500.00.

GARSUS PIETINES Illinojaus I p2/:? wįntworthSt Avt
Mine run $6.50 už toną, pristatom;! e wenvvorth Ave-
labai mažai dulkių—-lump egg, Nut 
$7.50. Pristatom, GOVALIS—Canal 
2311.

2 FLATŲ medinis namas, 4 ir 4 
kamb., viškos ir kiti patogumai. Ran
dasi Brighton Parke geroj vietoj. 
Kaina tik $4,500; įmokėt $1,000.

5 KAMBARIŲ nauji muro “Bun
galovv”, karštu vandeniu apšildoma 
ir kiti vėliausios mados įrengimai. 
Randasi prie pat Marųuette Parko. 
Kaina tiesiai iš kontraktoriaus tik 
$7,800; įmokėt $1,000.

2 FLATŲ naujas muro namas, 
5 ir 5 kamb., trys miegruimiai, kar
štu vandeniu atskirai apšildomas, 
viškos, apdirbti porčiai ir kiti mo
derniški įrengimai. Randasi arti vie
nuolyno ir Marųuette Parko. Pi
giai parduosime arba priimsime se
ną mažą namą kaipo dalį įmokėįi- 
mo.

4 FLATAI po 5 kambarius ir 4 
karų garažas baigiamas budavoti ar
ti Marųuette Parko, vėliausios ma
dos namas su elektrikos ledaunėmis 
ir tailo sienomis maudynėse. Par
duosime už teisingą pasiulijimą ar
ba priimsime jušų seną namą kaipo 
dalį įmokėjimo.

2 FLATŲ muro namas 6 ir 6 kam
barių, viškos, garažas, beismentas, 
platus lotas ir kiti patogumai. Ran
dasi 
rių.
ti

DOWNERS GROVE 
BARGENAI

akras žemės, 3 kambarių nau- 
medinis namelis. Elektra, gasas. 

Aukšta vieta. Morgičių $1,000; par
duosiu tik už $2,300:

60*4 pėdų kampinis lotas, blokas 
nuo Archer avė., ant Merrimac avė. 
Vanduo ir gasas; pigiai — tik 
$1250.

Ant __ f - •
1-mas fl. muro, 2 po 3 kamb., 2-ras 
floras medinis, 5 kamb, 
garažas ir daržinė; rendų $48 į mė
nesį. Lotas vertas $2000. 1-mas mor
gičius $2000. 
$2,700.

BARGENAS 
32nd ir 33rd 
muro namas, 
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, 
gatvė ištaisyti ir apmokėti, 
morgičių $4500. Labai pigiai — 
$6700.

Daug kitokių bargenų.
V. MISZEIKA 

1739 S. Halsted St
Tel. Roosevelt 8500

Jas

S. Morgan St., prie 19th St.

Labai pigiai

medinis

tik

ant Halsted St. tarp 
St. Nesenas, tvirtas 
moderniškas, karštu

šalygatviai ir
1-mų 

tik

PARDAVIMUI bučemės ice box, 
visai naujas, už puse kainos. 4434 
S. Fairfield avė.

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

2900 W. 40th Street

*28
•2^

•27
’2»
'25
•28

Automobiles
Hu«l«on Broncham—cnstom ouilt 
Chandler coacb 
late Hudson eofich ________ ____ _
Stoarna-Knight—Brougham, nau

ji tairai .............................  I
Hudson Broujrham, <eram otovy 
Ea8ex __________________________  :
Dodge Sedan : 

Pontlac Coupe_________________ 1
McDERMOTT MOTO H SALES CO.

„ 7136 S». Halsted St.. 0>lanrle 0330

AUKSINĖ proga. Parsiduoda la
bai pigiai bučernė ir grosernė ar
ba mainysiu į mažą namą. 828 W. 
31 St.

Brighton Parke arti Ratveka- 
Svarbi priežastis verčia atiduo

ti k UŽ $12,300.
Kreipkitės pas
K. J. Macke & Co.

(MAČIUKAS)
2436 W. 59th Street

Tel. Prospect 3140

$2,000 ŽEMIAU KAINOS
2—<> kambarių murai, 3 karam 

muro garažas; 1 aukštas karštu van
denių šildomas. Matykit sekmadie
ni, tarp 1 ir 5 vai. po pietų; klaus
kit atstovo.

4153 So. Rockvvell St.

PARDAVIMUI saldainių ir deli- 
$205 katesen krautuvė; pigiai, geras biz- 
#395|nis. 3759 S. Ldjwo Avė.
$495
$550
$175
$450 KAMPINIS storas cigarų, keądžių, 

ice creamo, geras biznis; parduosiu 
pigiai. 1846 Canalport Avė.,, »

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

porčiai 
2-jų mašinų, 
stovi namas, 

nemokamas 
$15,500, na- 
St. Roseland

6 KAMBARIŲ mūrinis, karštu 
vandeniu apšildomas, 2 karų gara
žas, ąžuolo trimingai, per savinin
kų $7,750, arba mainysiu ant loto. 
3958 W. 60th St. Tel. Hemlock 0291.

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

------------- PARDAVIMUI grosernė arba mai-
PARDAVIMUI keli geri For- P.ysK Loto. ai: Pa‘, . .' . . . , . š»na ir iceboxis ir visi kitv jtaisy-do trokai, geriausiam stovy, vi-1 mai. 5630 S. Kedzie Avė.

sai pigiai; Frank Breska, Ine.—
autorizuoti “fordų” pardavėjai, 
2501 So. Kedzie avė.

PARDAVIMUI 3 aukštu mūras, 
6 flatai, 2 garažai. Rengias į senų 
tėvyne* reikia parduoti i savaite, 
kad suspėti ant laivo. 1635 S. Jef- 
ferson St., 2nd rear.

-—O------

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

FLATAS rendai puikiame apart- 
mentiniam trobesy. Dykai elektri- 
kinis šaldytuvas. Gera vieta dentis- 
to ofisui. Dvi krautuvės kampiniam 
trobesy. Gera vieta naujoj apielin- 
kėj. Tinka bile kuriam bizniui; 
2434 No. Laramie Avė.

PARDAVIMUI trijų kambarių be
veik nauji rakandai. Kainavo $445; 
paaukausiu už $200. 6917 S. Maple- 
wood avė.

FLATAS 6 kambarių rendai, 2 
floras, c‘47 So. Colin Avė., Archer 
Heights kolonijoj; lietuviams paren- 
duosim labai pigiai; kambariai švie
sus, apšildymas pečiumi. Tel. Vir- 
ginia 1278. Kreipkitės vakarais po 
5 vai. Visi nauji patogumai.

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

CIGARAI, saldainiai, ice cream, 
soda fountain, žurnalai, popieros, 
ete. Gaiviausias biznis bloke, arti 
parko, žaismėms sodnų ir mokyk
lų, šiaurvakarių pusė, nėra konku
rencijos, pigi renąa, gyvenimui kam
barys." Reikia parduoti tuojau tlel 

Turime garbės pranešti lietuviams, | akcidento — $1,800 nupirks, nors 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

PRANEŠIMAS

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

58 
iš- 
lo- PARDAVIMUI 6 kambarių mo

demiškas mūrinis bungalow, karštu 
vandeniu apšildomas, garadžius. Par
duosiu pigiai. 5648 S. Ručine Avė.

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

verta daugiau —ne dvigubai, 5302 
Irving Park Boulevard, tuoj prie 
kampo Lockvvooą. ,

MŪRINIS bungalovv, 6 kambariai, 
karštu vandeniu šildomas, 1 pietų 
senas, ąžuolo trimingai. mainysiu 
ant didesnio- trobesio, 6818 South 
Ashland avė., tel. Prospect 1239.

3144 W. Pershing Rd. — Naujas 
dviflatis, 5-5 kamb., karštu vande
niu Šildomas; aukštas beismentas; 
padės pirkėjui pinigais kiek reikia.

Tel. Calumet 1082.

PARDAVIMUI namų forničiai-ra- 
kandai; fornyčiai gerame stovyje ir 
parduosime pigiai. Antanas Parkus, 
3122 S. Union avė. Ist front.

RENDAI didelis storas, gera vie
ta dėl aptiekos arba bile kokio kito 
biznio. 2659 W.’ 43rd St. Lafayette 
5541).

naujų ir 
Parlorių setai— 

miegruimių setai 
valgomojo kamba- 
karpetai, Singerio

PASIRENDUOJA bungalovas. nau
jas, 6 kambarių, kampinis, 124011 So. 
Racine gatvė; graži vieta, pigi ren
čia. Atsiliepkite į M. Kasparaičio 
bučerne, 2100 W. 23 gat. Tel. Canal 
5065. Kas nori, gali pigiai pirkti.

PARDAVIMUI 5 pasažierių Nash 
1926 Sedan, atrodo kaip naujas, ar
ba mainysiu ant loto ar mažos au- 
ziukės. Atsišaukit 3231 So. Union 
Avė., barbernėn.'

hARDAVIMUl’ Cadillac automobi
lis; parduodu visai pigiai — už 
$400. Joseph Zelvis, 3211 S. Auburn 
Avė. a j*

NAMAS VERČIAMAS!
PARDAVIMUI $50,000 

naudotų rakandų. 
$10 ir aukščiau; 
$29 ir aukščiau; 
rio setai $15-up;
siuvamos mašinos; gaso rangės, ice 
boksiai, grindžiu liampos. Viskas 
reikia parduoti tuojau. Atdara va
karais, sekmadieniais iki- 2 valandos 
po piet. DOUGLAS STORAGE, 
4043-45 Roosevelt Rd.

Fumished Rooms
2 ŠVIESUS kambariai rendai, vy

rams ar merginoms, su valgiu ar be 
valgio, 3053 \V. 39th PI., 1 blokas 
nuo Kedzie gatvekario.

Personai
Asmenų Ieško

IŠMOKINSIU groti tenor gitara 
ir banjo jūsų namuose, $1.50 už % 
valančios. Pagelbėsiu įsigyti instru
mentų. L. E. Beiner, Buckingham 
3897.

KAMBARYS rendai, modemiškas, 
su valgiu ar be valgio, prie bulva
ro ir gatvekarių linijos.

6747 So. Artesian Avė.

STUDEBAKER — pasklausio mo
delio “Commander” Sedan, paaukau
siu, ba reikia cash. Karas puikiau
siam stovy ir vėliausio modelio. 
Naudojau jį tik aštuonis mėnesius ir 
negalima atskirti nuo naujo. Gra
žiai baigtas, 5 nauji balloon tairai. 
Paaukausiu tik už $375.

Kreipkitės nedėlioj.
2231 North Kedzie avė. 

Ist apartment

ANTANAS RRUSHKIS; atsiliepk, 
ar kas žinote, malonėkite pranešti. 
Apie 10 metų atgal gyveno ant 115 
St., Roseland, III.* netoli nuo Michi
gan avė. M. A. Shakus, General Dc-

RENDAI ruimas prie mažos šei
mynos, 2-ros lubos, užpakalis, 3122 
S. VVallace St.

VAIKINAS paieško kambario Jack- 
son Park apiclinkėj. Kas turit, at- 
siŠaukit laišku, pažymekit kas ir 
kaip. 3303 iŠ. Halsted St. J. N.

PAIEŠKAU Onos Dobenės, Juozo 
Rastis, Mortos Juškaitės; atsišaukit 
tuojau. A Burke, P. O. Box 494,

RENDAI fornišiuoti kambariai dėl 
vaikinų; galima vartoti virtuvę. Yra 
maudynė. 827 W. 34 PI., 1-mas už
pakalis.

PARDUOSIU arba mainysiu ga- 
solino stotį ant privatiškos praper- 
tės; gera vieta, Archer ir Avers 
avė.; priežastis pątirsit ant vietos.

4864 Aręher Avė.

TURIU parduoti 2 augštų mūrinį 
namą, 6 ir 7 kambariai, garu šildo
mą, 37 pėdų lotas, 2 karų garažas; 
įplaukų $150 mėnesiui, arti parko ir 
bulvaro. 5432 S. May St.

SAVININKAS priverstas paaukau
ti 5 kamb. mūrinį bungalow; dviem 
karam garažų; 1 blokas nuo MiL 
waukee avė., grįsta gatvė, kaina 
$7,400. Klauskite: 5681 Milwaukee 
Avė.’ Tel. Avenue 6243.

PARDAVIMUI grosernė, bučernė, 
delikatesen ir ice creaminė prie di
delio kelio. Priežastis pardavimo 
patirsit ant vietos. 2647 Chicago Rd. 
So. Chicago Heights.

PARDUODA savininkas, 6122 S. 
Bishop st., dviflatį mūrą, 5 ir 6 
kambarių, furnace šildomas, 2 ka
rų garažas, gatvės ir alėjos išgrįs
tos, kaina $12,000; klauskit Mrs. 
Otto, Ist flat.

PARDUODA budavotojas naują 
muro dviflatį, karštu vandeniu šil
domą, ąžuolo trimingai, arti moky
klų ir bažnyčių; turi parduoti grei
tai, $12,950, arba pastatys ant jusu 
loto. Lengvos sąlygos.

Tel. Pensacola 8501.

arms For Sale
Ūkiai Pardavimui

ŪKĖS TAI ŪKĖS. Busiu Chica- 
goj 17, 18, 19 gegužės ir atvešiu 
keletą gerų bargenų, kokių dar ne
buvo girdėti, ir galėsit važiuoti sy
kiu numatyti. Gegužės 19, po pietų 
pamatysi tas ukes—tikrai pirksi 
vienų. P. D. ANDREKUS, 3052 W. 
54th St., 2-ros lubos.

ŪKIS Wisconsine, ant upės kranto, 
156 akrai, gera žemė, visi įrankiai. 
Parduosiu arba mainysiu į bile ką. 
K. Kupris, 4311 Archer Avė. Tel. 
Lafayette 2077,

BARGENAS; 2 flatų mūras, 5 ir 5 
kambariai, aA II ^geras, platina 39 
gatvę, kas padidins vertę šios sa
vasties; pasiteiraukit paaukavimo 
priežasties. 2853 W. 39 St.

Kaina $3,500

DIDELIS bargenas Brighton 
Parke. 2 aukštų 4 ir4 kamba
riai; visi pagerinimai; kaina 
$5,000; įmokėti $500; likusius 
kaip rendą; dėl platesnii/ infor
macijų klauskit: J. N. Zewert 
Co., 4377 Archer Avė., tel. La
fayette 5313 arba 9244.

2 fla- 
ren-

Medinis namas, Storas ir 
tai, vana, elektra, beismentas, 
da $50.00 į mėnesi. 1-mas morgičius 
$2,000.00 ant 3-jų metų. Randasi 
Bridgeporte. Pamatyk tuojau! Labai 
geras pirkimas.

PA1EŠKAU apsivedimui vaikiną 
nuo 40 m. ligi 45 arba našlį ar gyv- 
na.šlį nedarau skirtumo, tik be vai
kų: su vaikais neatsišaukit. Aš esu 
našlė 43 m. Katrie manot apsivesti, 
nepraleiskit šitos progos. Rašykit 
laišką: F. I^pinskas, 814 S. Spring- 
field Avė., Chicago,III.

-—........ .....—
PASIRENDUOJA šviesus ruimas 

prie mažos šeimynos — vaikinui 
arba merginai. John Šimaitis, 4014 
Brighton Place.

ESU priverstas paaukauti savo 
BUICK’Ą vėliausio modelio “Mas
tei- Six” sedaną, kurį naludojau tik 
sekmadieniais ir šventadieniais ir 
visiškai kaip naują. Originaliai ge
ri balloon tairai; keturių ratų stab
džiai (brakes). Karas geras visais 
žvilgsniais; paaukausiu jį už $350; 
karas kaštavo man $1,900 trumpas 
laikas atgal. Namie visą dieną sek
madienį.

3349 W. DIvision St.
Arti Homan Avė.

3nd . Hat.

Exchange—Mainai
MAINAI

REIKALINGA 6 kambarių bunga- 
low mainyti ant 2 flatų 
barius, geroj vietoj.

REIKALINGA 2 flatų 
6 kambarius mainyti 
Bridgeporto kolonijoj.

KAMPINĮ bizniavą lotą 
’ - r“,r-Taipgi turime daug kitokių mai 
nų. Kreipkitės pas:

STANKO & CO. 
5076 Archer Avė. 

Lafayette 6036

S. L. FABIAN & CO 
809 W. 35th Street 

Boulevard 0611—0744

DIDELIS BARGENAS
ŠTORAS ir 4 kambariai užpaka

ly; 6 kambariai antrame aukšte; 
steam heat, didelis beismentas, prie- 
šakis į Archer Avė., moderniška; 
perdėm muro trobėsis, 1 metų se- 

už 
in-

po 4 kam-

po 5 arba 
ant naino

KAMPINĮ bizniavą lotą Archer 
avė. mainom, ant namo bile kur.

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

numo. Parduosiu ar atiduosiu 
mažesnę properte. Del daugiau 
formacijų matykit

J. N. ZEWERT & CO.,
4377 Archer Avė..

Tel. Lafayette 5313 arba 9244

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

Kreipkitės į
AMERICAN MOTORIZED 

TRANSPORT.
East End of Austin Avė.

REIKALINGAS vyras darbui f rūk
tų farmoj, Michigane; darbas vi
siems metams; atsiklauskit “Nau
jienų”. Box 1089.

REIKALINGAS lietuvis mokinis 
aptiekoj, turįs dvejų ar trijų metų 
patyrimo; rekomendacijos reikalau
jama. John Malakauskas. 4847 W, 
14th Street;

2 FORNIŠIUOTI kambariai vai
kinams arba merginoms; vonia; ap
šildomas, 3256 So. Union avė.

IŠSIRENDUOJA kambarys dėl 
vieno arba dviejų ypatų, 1-mas fia
las. 4839 Nevada

KAMBARYS rendai vienam vaiki
nui, be valgio, 1-mas flatas. 3237 
Auburn Avė.

RENDAL kambarys vaikinui. 4157 
So. Albany Avė.-Lafayette 5456.

Radios
LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdirba aukščiausios rūšies radios. 

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

STUDEBAKER, naujausio mode
lio sedanas, visai kaip naujas, ma
no naudotas tik 7 mėnesiui, gerais 
balloon tairais. Pardavimo priežas
tis — reikia cash. Parduosiu tik už 
$450; nesenai man kaštavo $1,850. 
Galite matyt visą dieną nedėliok 
Privatis savininkas. 3645 W. PoIk 
St., Ist floor.

MAINYSIU savo kampinį lotų 
57x175 ant Archer Avė. į bunga- 
low, dviflatį arba automobilį. Tel. 
Lafayette 5313 arba Lafayette 9244.

BARGENAS .
Moderniškas 5 kambarių stucco 

bungalovas. Reikia parduoti tuojau; 
40 pėdu lotas; ąžuolo grindys, dai
lus sodnas; garažas; šonu kelias; 
miegoti gonkas; židinys, knygoms 
Šėpos; pamatykit tuojau. Už tokią 
kainą greitai išeis; 3221 W. 65 PI. 
Tel. Hemlock 6592; Englewood 4678.

IŠSIMAINO bizniavus namas, Sto
ras su 3 flatais, namo kaina $8,500. 
Mainysiu ant bučernės arba loto.

IŠSIMAINO 6 kambarių mūrinė 
bungalow. Mainysiu ant cottage.

Kas pirmas, tas laimės.
Pašaukit

Lafayette 5107.

PARDAVIMUI, 2056 ir 2058 W. 
22nd PI., kampas Hoyne Avė., dvie^ 
jų aukštų mūras, 2 krautuvės, 8 fla- 
tai\ dali priims mainais. Del pasi
matymo tel. Rogers Park 3048.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI biznio prapertė su 
namu, grosernė ir bučemė. Sena iš
dirbta vieta, maišyta apielinkė. Sa
vininkas turi kalbčti angliškai. Pa
stebėtina proga. Tel. Nevada 2050.

MAINYSIU savo biznį-cottage, 
dviflatį arba triflatį ant far- 
mos, tuščio loto, biznio ar kito
kios real estate savasties; 2031 
West 35th St. Lafayette 0909.

PARDUODU, 6 kambarių medinį 
namą ant konkreto pamato; furna- 
su apšildomą; 2 karų garažas; lotas 
31X124; 4011 So. Campbell Avė.

PARDAVIMUI tuščias kampas, 
50x^23, randas prie 108 ir Utica, 
kaina $650; išmokėjimas $700, tel. 
Yards 5810.

PARDAVIMUI kriaučių šapa; 
gera vieta dėl kimininio ir prosini- 
mo; biznis išdirbtas; 4 kambariai 
užpakaly su lova.
važiuoja į Europą, 619 W. 18th St,

Savininkas iš-

PARDAVIMUI restoranas, 4224 
So. Ashland avė., gera vieta; savi
ninkas Alois Kerpec parduoda biz
ni todėl, kad turi kitą; lysas geras 
4% metų; teh Yardg 5954*

MAINAMS
Chicagos farmeris nori far

mos. Turi pakankamai savas
ties namais arba cash, kad pa
dengus skirtumą. Farma turi 
būti ne maža. Vieta Wisconsine, 
Michigane, Indiana arba Illinois. 
Klauskit arba rašykit: Bruno, 
2031 W. 35th St., Chicago, tel. 
Lafayette 090£f?

PARDAVIMUI 5 kambarių rezi
dencija su 2 lotais. Dvigubas gara
žas, visi pagerinimai, taipjau viš
tos, vaisių medžiai, vynuogės, krū
mai, bijūnai, arti mokyklos ir baž
nyčios, gera transportacija, ’/a my
lios nuo zoologinio parko. Matykit 
savininką, 118 S. Prairie Avė., 
Brookfield, III., arti Ogden Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų muro na
mas, 2 karams garažas, 2217 West 
23rd St., kaina $5,900; pamatyk it 
savininką po 5 vai. po pietų; suba- 
toj nuo pietų, nedėlioj visą dieną.

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimu! pirk ant North 
Shore — gražiausiame 
GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausių progų Chi- 
cagoj. Tiesiog ant dviejų di
delių kelių ir bulvarų, elektra, 
gasas ir kiti visi įrengimai — 
50 pėdų lotai, tiktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Rašykite arba 
telefonuokite. Rašykite dėl mu
sų sąrašo farmų.
J. H. SCHAEFER & Co 

803' Ridge Avė. 
Wilmette, III. 
Telephone 364

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

——O------

PENKIŲ kambarių medinė bun- 
galow, furnaso šiluma, lųoderninis 
plumbingas, apiclinkėj, kur žemės 
vertė sparčiai kyla. Lotas 30x125. Ma
žas įmokėjimas su mažais mėnesiniais 
išmokėjimais likusiai sumai nupirks 
šį namą. Paims lotą kain mokesties 
dalį. Kaina $5,000, M. B. Caldwell, 
5117 Milwaukee avė.

■ ■ - O

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

JOSEPH JOUKEMA, 
Stevvart 6255

GRAŽUS NAUJAS 2 FLATŲ
mūrinis; 6-6, garu šildomas, užda
ryti stikliniai porčiai, oktagono 
frontas, platus lotas, arti 64 ir 
Kolin gt. Veikite greitai. $13,500.

7238 So. Halsted St., 
Stevvart 1771-4005

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

NEEIKVOKITE
Pinigai naujiems drabužiams, pra

mogoms nėra eikvojimas. Pinigai 
Į rendai yra eikvojami. Mes pali
kom 2 rezidencijas Blue Islande. 
Naujausios mados, karštu vandeniu 
apšildomi, tile voninė, shower, No. 
1 ąžulo grindys, poliruoti stiklai, 
platus lotas 50x208, visuomet sau
lėta vieta sodnui; kaina pigi — 

; $9,500 ir $10,750. Nuvežam dykai;
346-51 — 119-th Place;

849 Gregory.
šaukit B. M. EDWARDS, 

tel. Oakland 5664

' BARGENAS
Moderniškas 5 kambarių stucco 

bungalovąs. Reikia parduoti tuojau; 
40 pėdų lotas; garažas; šonu kelias; 
elektrinis šaldytuvas; 
kas; židinys, knygoms 
tykit tuojau. Už tokią 
išeis; 3221 W. 65 PI.; 
6592; Englewood 4678.

miegoti gon- 
šėpos; pama- 
kaina greitai 
tel. Hemlock

BUKIT PATYS TEISĖJAIS
Parduodu naują savo 5 kambarių 

bungalovą, 2248 West 72 St., pil
nai įrengtą naujoviniais patogu
mais. $750 įmokėti; $17.50 mokėti, 
savaitei kartu su nuošimčiais. Ar 
gausit ką geresnio? Kreipkitės:

T. M. RYAN,
105 N. Clark St., 
Tel. Central 2384

ĮSIVAIZDUOKIT — 6 kam. 
muro cottage; kaina tik $3,000; 
English besmentas ir viškos; 
rendos $576 metams; 45 St, ar
ti Wallace; reikia parduoti tuo
jau. Jos. W. Hough & Son, 4213 
So. Halsted.

PARDAVIMUI arba mainams 2 
i flatų muro trobėsis, 6 ir 6 kamba- 
I rių, karštu vandeniu šildomas, arti

PARDAVIMUI dviejų aukštų, 4 
flatų medinis namas, 1444—51 Ct., 
Cicero, III. Kampinis lotas tuščias; 
bargenas. Tel. Canal 0740 arba 
Roosevelt 2590.

PARDAVIMUI muro bungalovv, 
6 kambarių, karštu vandeniu apšil
domas. 6537 S. Artesian Avė.

PARSIDUODA rezidencijos lotas. 
Priimsiu automobili ar pianų i mai
nus. 3214 S. Union avė., 2nd fl.

. PARDUODU 2 lotu, labai pigiai

Marųuette parko.
LOTAS ant Western avė., prie 

Marųuette Road, mainams ant pa
gerintos savasties.

5 KAMBARIŲ muro bungalosv, 
furnace šiluma, arti Marųuette Boa<l 
& Western avė.; kaina $7,000; įmo- 
kėt $500.

75 PĖDOS 69 gatvėj prie Western 
avė.; mainysiu ant bungalow.

10 FLATŲ ir 3 krautuvės ant 
Westęrn avė., mainysiu ant gero tuš
čio loto.

A. N. MASIULIS, 
6641 So. Western Avė.

TIKRAS bargenas — $13,500. Ver- 
ta .patyrinėti. Moderniškas dviflatis 
6 & 6 kambarių, karštas vanduo, 
alėjos ir gatvės išgrįstos, 1 blokas 
nuo Marouėtte Parko, į pietus nuo 
bulvaro. Mainai nepriimami. Sau-

arba mainysiu i grosernės arba bu- k’* savininką: Dearborn 6718 arbaarba mainysiu į grosernės arbi 
černės biznį. 3001 S. Emerald ave. Fairfox 7449. Westem avė., 69th, 

taipgi transportacija busais.

PARSIDUODA bizniavas namas, 
730 West 18th St., štoras, 4 kam- 

2-ras flatas
EarXison ^a5yTpd, IIL kainą1 $2,500, ” o Tikusius ”ant Išmokėjimo. 

Savininkas
S. M. S.

718 West 18th Street

PARDAVIMUI 5 kambarių medl-
uis cottage, l urnace apšildymas, 40, bariai su maudynėmis. 2-ri 
pėdų lotas, 1130 So. 23rd Avė., neari 6 kambariai ir maudynės;

4 O 1* •• 1 <• M C ė «rwa TU I A. A A 1*1 • t *V

$4,500, mažas įmokėsimas. Pamaty-i 
kit nedėlioj nuo 2 iki 4 vai. po I 
pietą,
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Paslaptingas prof. Hen 
dersono dingimas

Daug kas dar atsimena gar-J slapi į, Ino labiau, kad su juo 
saus pasauly biologo l)r. Ilen-idar iš studentavimo laikų bu- 
dersono paslaptingą dingimą, vom draugai, ‘sutikau. 
Tur būt žinoma ir tai, kad kar-' Hendersono darbų tęsėju, 
tu su juo dingo dar devyni žmo
nės, iš kurių du jokio ryšio su 
universitetu neturėjo.

Kadangi gausus laikraščių 
pranešimai dc'l 
dažnai prieštarauja, matau rei-

"l'apus 
pir

mus mano darbas buvo hibora- 
I ori jos sutvarkymas, kurioje 

Itbkia netvarka buvo. Įrankiai, 
knygos, popieriai, aparatai, len- 

nuolykio1 teles ir chemiški reaktyvai bu
vo tokioj netvarkoj, kokioj pa-, 
liko juos Hendersonas paskuti-, 
nę savo darbo dienų. Pradėjęs 
valyti nuo nereikalingų daiktų į 
laboratori ją nustebau, kaip to- ; 
kiose sąlygose policija galėjo 
daryti apžiūrėjimą. I'ur būt | 
ji ir nežiūrėjo kas yra stalčiuo
se. Sandėly sumestų popierių 
ir senu žurnalu krūvoj aptikau 
tai, kas be galo mane nustebi
no — ištisą ryšulį suglamžytų, | 

astuoni dažnai susitikdavo prof. sutrintų ir be abejojimo dėvė- ! 
Ilendersono laboratorijoj, kur, . tų vaikiškų marškinėlių ir kilų 
malyf, kažin ką dirbo. Tai nie- skalbinėlių. žiurėjau į juos rau
ko nestebėtino, nes visi jie bu- sdamas ir stebėdamasis. Argi 
vo arba profesoriaus klausyto-1 mano senas mokyklos draugas 
jai, arba asistentai. Kiek nesu
prantamas jų tarpe buvo pirk
lio ir bankininko buvimas.

Pabrėžiu, kad aiškinimas pa
rodė, kad jokių priežasčių jiems 
pabėgti nebuvo. Nei vienas iš 
jų neturėjo nei skolų, nebuvo 
jokion skandalingon istorijon 
įveltas, net ir priešų i 
nuo kurių bul reikėję slėptis. 
Vargu ar galėjo jie kieno nors 
nusikalstamuoju dalyku būti. 
Visi jie, išskyrus bankininką 
ir pirklį, buvo neturtingi žmo
nės, o bankininkas su pirkliu 
niekad su savim stambių pini
gų neturėdavo; kada tekdavo 
stambesnes sumas mokėti, mo
kėdavo banko čekiais. Viena, 
kas tardymą vedusius labai 
klaidino, tai loji aplinkybė, kad 
dingusiųjų visi rūbai, kuriuos 
jie dėvėjo, rasta netvarkingai 
numesti.

I)r. Hendersonas buvo vien
gungis, be laboratorijos, niekur 
kitur nemėgo būti, o lal?orato- 
rijoj dažnai apsinakvodavo; ir 
tam tikslui net lovą buvo įsitai
sęs. l’niversiteto kurjeris po 
didelių pastangų sukelti savo 
vaizduotėje paskutiniu metu 
profesorių lankiusių žmonių vei
dus, pasakė, kad, kiek jis galįs 
atminti, prof. Hendersono la- 
boratorijon įėjęs ir išėjęs ixm- 
kiolikos metų vaikinas, kurio 
anksčiau nebuvo matęs. Ar 
kada nors tą jaunuolį kurjeris 
prieš tai buvo malęs kartu su 
prof. Hendersonu, taip ir nega
lėjo pasakyti.

Viešbučio tarnaitė, kur gydy
toja Elvira Flag gyveno, labai 
miglotai prisimenanti, buk jai 
pasitaikydavę koridory sutikti 
15 metu jaunuolį su lokio pat 
ainžiaus mergaite, kurie lanky
davęs! pas jų gyventoją.

Pagaliau bankininko ii“ pirk
lio tarnautojai taip jau prisimi
nė, kad ir pas jų šeimininkus 
kaž kokie jaunuoliai dažnai 
lankydavosi. Policija, gavusi 
paviršutinišką paslaptingų jau
nuolių išvaizdą, ėmėsi jų ieš
koti, bet nepavyko. Kai kas 
pasakė, buk prof. Hendersono 
laboratorijoj girdėję vaiko ver
ksmą, nors niekas nėra malęs, 
kad laborator.ijon būt kas nors 
vaikus įnešęs arba išnešęs.

Kaip kiekviena paslaptis ar
ba skandalas, taip ir 'šis nuo
tykis greit paseno ir po kėlė
jos mėn-esių visai buvo primir-

ton ją panaujinti.
Penki studentai, bankininkas, 

pirklys ir gydytoja, kartu su 
prof. Hendersonu dingo, nors 
tam priežasčių, rodos, jokių ne
buvo. iŠ tardymo aiškėja, kad 
visi tie devyni žmonės dar prieš 
prof. Ilendersono dingima lio
vėsi žmonėms rodytis. Paaiš
kėjo ir lai, kad iš dingusiųjų
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Montrozui pavyko iš QW iš- 
apie dvidešimt ligi šiol

Montrozas sudaro būdų musų tiniausius mano spėliojimus. Tai 
mėginimams tęsti. Jo dėdė, po- buvo jaudinanti apysaka, visiš- 
nas Redfildas, turtingas banki- kai negalima, bet neginčijamai 
ninkas, labai bijo senatvės, teisinga apysaka, už kurią įdo- 
Prieš keletą dienų jis Montrozo I mesnės niekad nieko nebuvo pa- 
akivaizdoje pasakė, kad nepa- rašyta, 
gailėtų miliono dolerių, jei tik 
galėtų tiek pinigų apsidrausti
ligi mirties nuo fizinio ir dva- skirti 
sinio jėgų susilpnėjimo. Mont-1 nežinomų sudėtinių daliu. Tarp 
rozui tatai buvo proga banki- jų yra ii- naujas elementas, kurį 
ninkui papasakoti apie musų jis Juveniumu pavadino, many- 
mėginimus turint vilties, kad jis damas, kad šis elementas ir bus 
jiems tęsti duos pinigų. Banki- musų tolimesniems mėginimams 
pinkas labai susidomėjo musų raktas, 
darbais ir pareiškė norą prisi
dėti. Aš su E. sutikom, 
draugas Burkas ir penki mano Montrozą. Burkas su Redfieldu 
studentai taip pat įtraukti į šių ■ visu uolumu pasišventė siekia- 
paslaptį. Nusprendėm, kol ne- mam tikslui. Pastarasis visų 
laimėsime arba nepralaimėsime: savo turtą pavedė musų nuožiu- 
jokiu budu pašaliečiams musų'rai. E. iš tikrųjų nepailstama.

Kaip tik darbą užbaigsim, pra-

Jei mes savo uždavi
nio ir neišispręstum, tai ir tai 

Jo'atradimas plačiai išgarsins

Gręat Neck, L. J. — Ilarry F. Sinclair’o rezidencija. Sinclair, kaip žinia, dabar sėdi kalėjime 
senato komisijos paniekinimą

u z
siekiamas tikslas pavyks, mums 
atsiskleis sunkiai įsivaizduoja
ma ateitis—begalybė nekitėjan- 
čios jaunystės metų. Mes ne- 
sensim, nenustosim veido ir kū
no gražumo, jokie nesmagumai

dažniausia—netisyklingo gyve- pastebėjo ypatingai įdomų reiš-, tuoj pasijutau sveikesnis ir lyg 
nimo, kartais ligos arba nelai 
mingo atsitikimo 
Biologišku atžvilgiu 
natvės; senatvė

kinį. Netrukus po šito įvykio, jaunesnis, ir E. pastebėjo. Mes 
išdavinys. kaimelio gyventojų sveikata žy-1 tapom energingesni,, pradėjom 

Seniai pradėjo į daug greičiau judėti ir geriau 
su- suvokti jau pirma, po trenks- 

i mingo sprogimo, akimirka.
nu- Montrozas įsitikinęs, kad kaip 
kad tik baigsim sprogdinimo me-

| paslapties neišduoti, vadinasi,
' susidarėm lyg ir slaptą moks- šysiu ja būti mano žmona. Jei 
[lišką organizaciją. Nenorim, kad 
apie musų tyrinėjimus prasidė
tų perankstyvos kalbos, tuo la
biau, kad jos patektų tuoj į 
laikraščius...

“Montrozas visiškai pasveiko.
Burkas, be kita ko, padarė i negalės musų dvasios jėgoms, 
mums be galo naudingą patar
navimų; jis pasistengė gauti nimus su žemesniais 
tikrą QW dujų formulę”. mais:
* Juo toliau skaičiaut, juo labiau I įsitikinom, kad kaip spėjo Monf- 

džiaugiausi radęs šį dingusio j rozas, .Juveniumas yra aktingas 
biologo dienoraštį. Jau ir dabar ' gyvybes pradas. Tačiau jo var- 
kai kas iš šito paslaptingo nuo- j toj imas sukėlė netikėtą mumy- 

; tlkio buvo paaiškėję.
Sprogimo suardytiems apa- aiški, seniau 

i ratams sutaisyti ir juos pada-lprof. Ilendersono 
ryti nebepavojingais reikalinga priežastis su turtingu pirkliu 
daug pinigų. Bijau, ar tik ne-j Burku, bankininku Redfildu, gy-i 
teks man liautis darius mėgini- : dytoja Elag, laborentu Montrozu ' 
mus. Graudu, bet musų darbų Į ir dar su penkiais studentais, j 
vaisius priklauso nuo to, ar mes į Taip jau paaiškėjo ir jų susirin-1 
gausime tolimesniems mėgini- kimų tikslas. Be abejonės, kad! 
mams pinigų. vėliau visi jie turėjo dingti dėl i

Vėl sekė praleidimas ir tik tos pačios priežasties. Vėl įsi- kurio įtalpą buvo veikiama Ju- 
liepos 5—10 d. buvo pažymėta, j gilinau į dienoraštį. Tai, ką ja- veniumo įtaka, 
kas seką. me radau, viršijo pačius abejo-

nėra se- 
išimtinai pa- 

talogiškas reiškinys. Biologas 
žino tik augimą, ląstelių skai
čiaus daugėjimą ir audinių ma
sę. Sveika ir normaiiška gy
vio ar augmens lėstelė vienoda, 
vistiek ar ji yra pražystaričio 
ar vystančio augmens, 
gimio arba senio. Nepabaigia
ma jaunystė arba ląstelių se
nėjimo sustabdymas, mokslo 
atžvilgiu 
lykas, 
kurie 
ir dėl 
dingu

Kiek žemiau sekė: “Savo 
paskaitose atsargiai pareiškiau 
mintį, kad galima perspėti or- 

alėjo bent paslapties rak- ganizmo senėjimą ir tuo budu 
padaryti amžinos jaunystės ga
limumą, 
amžino 
sektų surasti būdą visas orga
nizmo ląsteles išlaikyti sveikas, 
tai tuo pačiu budu ir mirties 
butų išvengta, žinoma, mir
tis gali pasitaikyti kaip kokio 
nors nelaimingo atsitikimo vai
sius: žmogus gali būti užmuš
tas, gali sudegti, bet juo.nor- 
mališkos mirties jis bus 
draustas.

but žudęs vaikus moksliškiems 
tyrinėjimams? Jei ne. tai iš! 
kur pas jį atsirado šita vaikiš- ■ 
kų rūbų krūva? Kur, pagaliau, 
yra vaikai? —Tur būt, —ma- i 
niau sau—turi kur nors būti ■ 
Ilendersono mėginimų su tais | 
vaikais užrašai. Ką jis ten su 

neturėjo,, Jais nedarė, jis tai dirbo moks-
to dėliai, bent nors taip many
damas, kad visa tai dirba mo- 

todel 
neuž-

ksliškais 
negalėjo 
rašinėti.

sumetimais ir 
savo mėginimų

pradėjau versti visas

'“Pradėjom nuoseklius mėgi- 
organiz- 

augmenimis ir gyviais.

m i a i'" pagerėjo.
geriau girdėti ir matyti, o 
nykę medžiai apsilapojo.

“Kartu su E. aplankiau
rodytą vietų ir įsitikinau,
tokie pakitėjimai iš tikrųjų yraidžiagos analizą, galėsim jas sin- 
įvykę. tezuoti mažiau pavojingesnių

Kaimelio augmenija pasirodė budu.
nors

apylinkėj, o iš pasikalbėjimų su' 
gyventojais paaiškėjo, kad jie' 
be abejonės pasijuto sveikesni

naii.ja- daug gražesnė, kaip kur

Taip daug maža buvo tas da
lykas, kuomet aš gavau uni
versiteto rektoriaus pasiūlymą 
užimti vakuojančių nuo prof. 
Hendersono dingimo biologijos 
katedrų. Pradžioje atsisakinė
jau, bijodamas, kad paskaitos 
atitrauks mane nuo moksliškų 
tyrinjėjimų, kuriems visų savo 
amžių esu skyręs. Tačiau at
siminęs pirmtakuno dingimo pa-

Greit 
laboratorijos užrašams knygas, 
žiūrinėdamas kiekvieną išra
šytų popieriaus gabalėlį, kuris 
tik ga 
tu būti.

Nelengvas buvo darbas su
vokti tai, ką paskubomis mano 
pirmtakunas labai neaiškia ra
šysena yra užrašęs. Vertė rei
kalas nepraleisti neatkreipus 
dėmesio nei vieną popieriaus ga
balėlį ir sklaidyti knygų ir 
brošiūrų lakštų po lakšto ieš
kant'tarp puslapių įdėtų užra
šų. Tuo metu, kai po nevai
singo darbo ruošiausi mesti 
ieškojimą, atidariau dar nedi
delį visų apdulkėjusį stalčiuką 
ir dar vienas, daug keistesnis 
radinys mane nustebino. Pilnas 
stalčius buvo tokių dalykų, ku
riems, rodosi, ne vieta moksli
ninko laboratorijoj. Buvo jame 
mažu 
du Irai, pienu 
kalai ir kiti dalykai, kurie tik 
visiškai mažiems vaikams rei
kalingi. Čia pat gulėjo storas, 
nedidelis sąsiuvinys, — kaip 
man pasirodė, pati svarbiausia 
radinio dalis. Buvo tai Hen- 
dersono dienoraštis. Šičia arba 
niekur kitur turi būti paslap
ties raktas!

Pirmas įrašas padarytas dar 
už trijų metų prieš dingstant 
profesoriui. Metęs greitų žvil
gsnį pastebėjau, kad dienoraš
tis rašytas nenuosekliai, su il
gais laiko praleidimais. Grei
čiausia tai ne dienoraštis buvo, 
bet eilė žymesnių pastabų. 
Sklaidydamas sąsiuvinio lakš
tus sekiau 
didžiausiam 
radau, kad 
pažymėtas 
sėjo 14 d.

prieš
Atsisėdęs patogiau ry- 
visa dienoraštį nuo pra
ilgi galo perskaityti.

pirmųjų eilučių nustebino 
mane tai, kad dingęs biologas, 
visą savo amžių pašventęs rim
tam mokslui, tikėjo tokiai ne
moksliškai idėjai, kaip amži
nos jaunystės galimumas.

“Nematau moksliško pagrin
do, kodėl laikui bėgant organiš
koji^ medžiaga turi irti. —rašė 
jis dienoraščio pradžioje.—“Se
natvė“—kas audinių keitimais 
yra įvairių priežasčių vaisius,

vaikų marškinėliai, žin- 
bon kūtės, bars

diena po dienos ir 
savo džiaugsmui 
paskutinis užrašas 

praeitų metų rug- 
Vadinasi, už keleto 
profesoriaus dingi-

mą.
žausi
džios

rodosi negalimas da- įr> galima sakyti, net ir jaunes- 
bet f
tą negalėjimą ]
to irgi galima tai neklai 
dėsniu laikyti.

žinome tiek faktų, 
paneigia šito reiškinio priežastis yra di- 

l‘ rižablio QW dujos.
Kadangi tokios šitų dujų j- 

takos negalima pastebėti tuose 
darbininkuose, kurie dujas ga
mina, tat lieka prileisti mintį, 
kad tos sudėtinės dujų dalys, 
kurios taip gaivinančiai gyvius 
ir augmenis veikia, atsirado du
jų 
ka 
dujų sudėtis yra fabrikus pa
slaptis ir mums tų dujų mėgi
nimams ir analizams nepavyko 
gauti. Nors kiek pasisektų ši
tų dujų gauti, ir, gal būt, mes 
galėtume padaryti stebuklin
giausių išradimą”.

“E. išsprendė vieną daugelio 
sunkenybių”, skaičiau toliau. 
“Jos pacientų skaičiuje yrą kaž
koks Burkas, turintgas pirklys, 
labai jai dėkingas. Ji jam sake, 
kad mums būtinai reikalinga 
nors nedaug gauti QW dujų. Jis 
per savo pažįstamus ir draugus 
fabrikos savininkus žadėjo 
rpums rūpimojo skystimo tyri
nėjimams gauti. Jei tai pavyks, 
pradėsiu nedideliais kiekiais du
jas sprogdinti ir stebėti kaip 
jos veikia augmenų ir gyvių or
ganizmų. Ar Tik nepavyks pa
daryti kokio nors panašumo ką 
pastebėjau Emersone? Tačiau 
nauja kliūtis atsiranda. Teore
tiškai QW duojos nesprogsta ir 
aš dabar sprendžiu, dėl kokios 
gi priežasties “Varpa” sprogo? 
šitam darbe daug padeda man 
asistentas Montrozas, puikiai 
žinąs chemijų.

Iš visa ko matyti, kad prof. 
Hendersonas tiek labai buvo už
imtas pasistatyto - klausimo 
sprendimu, jog ir laiko neturėjo 
dienynų rašyti. Sekantis jame 
užrašas buvo pažymėtas dveje
tas savaičių datą vėliau.

Dabar nėra abejonių — rašė 
jis,—kad taip vadinamas žmo
gaus amžius gali būti keičiamas. 
Mano mėginimas 612a tatai į- 
rodė. Padarytas dujų sprogdi
nimas pasirodė gana pavojingas, 

jis skeveldromis sunkiai su
žeidė Montyosą. E. tvirtina, kad 
toks stebėtinai greitas jo žaiz
dų gyjimas bus nežinomų che
miškų junginių gaivinamas vei
ksnys, atsiradęs QW dujoms 
sprogus.

“Aišku ir tai, kad junginiai 
veikia staiga, nors ir buvau 
sprogimo sutrenktas, bet rodos, 
kad nesuspėjau išsigąsti, kaip

ni. Nusprendėm, kad tiesioginė

Buvo ! 8,9 abejojimą: ar galės organiz- 
neišaiškinama! rnas> kurio mes normališkų plė- 

susiartinimo; toj imąsi sulaikėm pakreipdami 
jaunatvėm, gyventi?

...Mėginimai sekasi. Atsitikti
nai mes ir šį klausimą išpren- 
dėm.

Burkas įtaisė laboratorijoj 
radio imtuvą. Vienas, sų ban
domais organizmais indas, į

sujungtas su 
(Tąsa ant 2-ro pusi)

Tai mus artina prie 
gyvenimo. Jei pasi-

ap-

Tikiu, kad tai galima bus 
siekti. E (supratau, kad

pa- y • šia 
raide profesorius žymi gydy
tojų Elvirą Flag) mano idėja 
labai susidomėjo. Jos medici
niškam darbe dažnai pasitaiko 
turėti reikalo su įvairiais se
natviško ląstelių pakitėjimo 
laipsniais ir matyti, kad kū
niškas ir dvasinis žmogaus as
menybės įrimas yra tiesioginis 
ląstelių senėjimo vaisius. Jos 
stebėjimai tiek vertingu buvo 
man, kaip mano biologiškų ty
rinėjimų vaisiai jai. Keletas 
mano klausytojų taip jau šituo 
klausimu susidomėjo ir mes da
bar renkamės ankštan ratelin ir 
svarstom mus jaudinančią te
mų.

Galimas daiktas, kad negreit 
ateis laikas, kada žmogus pa
gal norą galės savo amžių keis
ti arba pasilikti tokiam, kuris 
jo išmanymu pasirodys tinka
miausias. '1'ačiau tas laikas 
ateis ir tasai galimumas pasi
darys tiek paprastas ir kasdieni
nis reiškinys, kaip dabar mais
tingų medžiagų konservavimas.

Sekantieji keletas dienoraščių 
puslapių 'pradžioje neturėjo ry
šio su gvildenama tema ir bu
vau manęs, kad Ji nustojo pro
fesorių dominti, bet apsirikau. 
Toliau kaip tik ir sekė ji, kaip 
svarbiausia užrašų tema.

“Liūdnas atsitikimas davė 
mums mintį, kokia kryptimi tu
rime eiti spręsdami pasistatytą 
klausimų”,— rašė profesorius. 
“Prieš keletą savaičių milžiniš
kas dirižablis, vardu “Varpa”, 
lėkdamas sprogo viršuj Emerso- 
no. Vienas mano klausytojas, 
gyvenęs netoliese katastrofos,

sprogimo metu.
pasigailėti, kad QW Ships to Gulf by 1931

Illinois Tarpas pirmutinis
programoj
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Washington, T). C., geg. 9 d..—šiandien pa
aiškėjo, kad Prezidentas Iloover įsakė karo 
departamentui tuojans imtis darbo baigti van
dens kelią nuo Ežerų iki Meksikos Įlankos, 
kaipo pirmutinio žingsnio išvedžiojime vidže- 
mio didžiojo vandeninki kelių tinklo, kurį jis 
suprojektavo kaipo žymesnį savo administra
vimo tikslą. t

Prezidentas planuoja atidaryti kanalą nuo Chicągps iki New Or- 
leanso tiesioginei prekybai 1931 metais. Ohio upės kanalą užbaigus 
šiemet ir Illinojaus vandens kelią nuo dabar per dvejus melus, toliau 
prasidės gerinimas Missouri upės ir Missouri augštupio.

Kada šitas vandens kelias tarp Ežerų ir Meksikos įlankos bus už
baigtas, Chicago sutaps pasauliniu juros uostu, konkuruojančiu su ki
tais didžiaisiais pasaulio uostais, o Lockportas bus Chicagos transpor- 
taciios centras, šituo vandens keliu plaukios valtys, pigiai vežančios 
prekes iš Chicagos, ar tiksliau sakant, nuo Lockporto iki Ne\v Orleanso 
ir kitų vietų pakeliui. Iš pietų j Lockportą atplauks laivai su viduri
nių vakarų ūkių ir pramonės produktais ir gaminiais bei užsienių pre- 

iškraunami ir perkraunami j trokus, ar valtis pristatymui i Chicago, ar pa-

^STrial 0^

HOOVER ĮSAKO
Karo Departamentui paskubint projektą G6

kems. čia šitie, vežimai bus 
siuntimui toliau.

llganiui Chicagos miesto ribos taps nukeltos iki Lockporto ir Chicaga bus didžiausis pasaulinis 
uostas.

Dabar Lockportas yra lygiai tokioj padėty, kokioj neseniai buvo, pav., 63-čios ir Halsted gatvių 
apygarda, ar kita kuri auganti miesto dalis: pigi žemė ir visokie patogumai pramonei pritraukia prie 
savęs fabrikantus ir biznierius ir šitam judėjimui pasidarius, žemės verte sparčiai ir angštai iškila.

Ix>ckporte jau dabar jaučiama didelis ■ trukumas gyvenamų namų Lockporto ir Jolieto gyventojams, 
šitas trukumas greitai padidės, nes laukiama padidėjimo gyventojų skaičiaus: Texaco kompanija didi
na savo fabrikų ir laukiama naujų fabrikų į Lockportą atsikeliant.

Taigi dabar yra pati geroji proga pasidaryti gražaus pelno, įsigyjant gabalą žemės Lockporte.
Del platesnių informacijų kreipkitės į M. Kozenski & Co., 6542 S. Western Avė. Tel. Prospect 2102.



NAUJIENOS, CHcago, UI. šeštadienis, geg. 18, 1929
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

aparatu, šito indo organizmai 
gyveno ir plėtojosi, kai kituose 
induose, nesujungtuose su apa
ratu agm^nys po keletos dienų j 
žuvo. Tenka stebėtis, kad Bur
kas buvo pirmas šitą reiškinį 
pastebėjęs. Džonsonas/ (vienas 
iš studentų) gabus radio mėgė
jas, pareiškė, kad katodinių 
lempų spinduliuojamos elektro 
magnetinės bangos arba elekt
ronai galėjo turėti geros-įtakos 
Juveniumo veikimui. Padarėm ... 
ištisą mėginimų eilę, naudoda-l 1paja,un""m«, ir ,vl,s; .“^įdūrėm 

beviltingiausioj būklėj.
“Keletą dienų gyvulėliai buvo 

tokie jauni, kaip po veikimo į 
juos Juveniumo, bet dabar... ma
ne purto baimė ir šiurpas... Jų 
jaunėj imas eina toliau. Šuva 
kas kartas vis darosi mažesniu 
šunyčiu, o papūga jau virto pau
kštuku. Skubiai nuvykau Bur
ko ir Redfildo aplankyti. Vieną 

I ir kitą radau pavieniui užsida- 
j riusius. Burkas iš 60 metij se
nio virto 30 metų liesu vyru. 
Redfildo pajaunčjimas buvo dar 

! baisesnis. Iš žilagalvio banki
ninko jis jaunuoliu virto. Pa
žvelgęs į čia esantį viedrodį ir 
save pamačiau, mažiausia de
šimties metų jaunesniu.

“Nuskubėjau į E. Vietoj vidu
tiniško amžiaus moters, kokią

pat atrodo, šiandien ir Montro- 
zas pajauninimo metodą sau pa
naudojo, o E. nusprendę tai pa
daryti ryt. Tokiam atvejyj ir 

į aš esu verčiamas ilgiau neati- 
|dėlioti. Vis tik,aš lieku pir
mykštės nuomonės, kad mes ne- 
užtektinai su Juveniumo ypaty
bėm susipažinom ir per anksti 
buvo veikimo mėginimus ant 
savęs tirinėti.

“...Pasibaisėtinas dalykas!
*“S.

Blogiausi mano z spėjimai pasi- 
tviritno. Mes visi pavartojom

vesluvės su E. Nu- 
vestuvių neatidėlioti 
kad vėliau niekas 
neduos. Tačiau ne-

mi spinduliavimo ir Juveniumo 
įtaką organizmams. Džonsonas 
atspėjo. Augmenys ir gyviai, 
padėti arti radio imtuvo kato
dinių lempų, pajaunėja ir pui
kiai tarpo, o kiti, nuo spindu
liavimo apsaugoti, pajaunėję 
greit žūdavo. Ryšy su tuo kilo 
naujas klausimas: ar pajaunin
ti organizmai gali būti gyvi tik 
iki tol, kol į juos spinduliavi
mas veikia ar ir laikinas spin
duliavimo veikimo nutraukimas 
patikrina jiems tolimesnį gyve
nimą? Amžina jaunystė musų 
rankose! Organizmai, buvę 
Juveniumo ir katodinių lempų 
spinduliavimo įtakoj gali gyven
ti ir sustabdžius vieno ar kito 
įtakos veikimą.

“šiomis dienomis pradėsime tikėjaus pamatyti, mane pasiti- 
mėginimus su aukštesniais orga- k0 dešimties metų žavinga gra-

Po ryt tam tikslui įsi- žuolė. Ji nėkiek nepritaria ma- 
jurinių no baimei.. Atvirkščiai, labai

Montro- džiaugiasi, kad pajaunėjo ir 
zas turi seną, bedantį, apšutu- patenkinta, jog ir aš pasidariau 
siais šonais šunį, kurį jis labai tokis, kokį jį dabar mato, 
mėgsta. Jis nori musų pajauni- reiškiau jai laimės, kad mums 
nimo metodą pamėginti savo šu- gresia dar labiau pajaunėti. Bur
nini. Savo ruožtu E. pasiūlė kas ir Redfildas tiek jauni pa
tari pačiam tikslui papūgą, la- sirodė, kad net nedrįsta savo 
bai senai jų šeimynoje begyve- tarnautojams

kuri, rodosi visai pase- čiau E. įrodinėjo,

nizmais.
gysim keletą kralikų, 
kiaulyčių ir paukščių.

buvę

Pa-

nančia 
nusi. Juokaudamas Džonsonas 
klausia, ar nepavogti kur nors 
dar iš senumo stimpančią veži-

pasirodyti. Ta- 
kad turinti 

pagrindo. Mes kaip ir visada, 
kalbėjo ji,—naudojamės per 

visą gyvenimą įgytom žiniom ir 
Išskyrus fiziško pa- 

tokie
ko kumelę ir ar neatvilkti ją patyrimu.
laboratorijan, o Burkas siūlo pa- kitėjimo, mes pasilikom 
mėginti pajauninti kurį nors 80 pat normališki žmonės, kokiais 
metų senatorių”... buvom sulaukę

“Tiesiog savo akimis netikini! I brendimo.
Prieš tris dienas Montrozo šuva Montrozui ir kitiems 10—15 
buvo biaurus bedantis, pusiau metų pajaunėjusiems pareiš- 
aklas tvarinys, o šiandien jis kiau, kad reikia stengtis ieškoti 
linksmas ir smagus kaip ge- būdų Juveniumo įtakai į orga- 
riausiam savo jaunystės laiko- nizmą reguliuoti dar prieš tai, 
tarpy ir mato taip gerai, kaip kol jaunėj imas taip toli nespėjo 
seniau, ir dantys išaugo tokie nueiti.
tvirti, kaip buvo. E. pauga la-1 
bai didžiuojasi savo gražiom

pilno protinio

Keletą dienų mes nepastebė- 
plunksnom, be pertraukos plepa jom vieni kituose pakitėjimo, 
ir karstosi kaip geriausias ak- bet vėliau, tarsi sulig Komanda, 
robatas. Mėginimų vaisiai tiek jaunėj i mo procesas padare šuo-
stebuklinjvi, kad Burkas, Iled-
iildas, Džonsonas ir du studen- Į žymiai pajaunėjo. Džonsonas 
tai primygtinai reikalauja ir j dabar greičiau panėši į beriliu- 
juos pajauninti. Juoš atkalbinę- ką, kaip į jaunuolį. E. ir aš 
ju, prašau susilaikyti, bent kiek Į jaučiamės kaip 18 metų mer- 

pasireikšti; gaitė ir jaunuolis, ir iš išvaiz- 
Rodos, ne 

Burkas su 
turi labai 
Tolirrfesnis

ii- Burkas per dvi tris paras 
pajaunėjo. Džonsonas

palaukti, nes gali į 
kokie'nors nenumatyti pajauni-Idos tokiais atrodom, 
nimo išdaviniai”. vyresniais išrodo ir

Redfildu. Abu jie 
“Savo mėginimus pradėjau iš svarbius reikalus.

spėjimo sulaikyti senatvės ar-Į jų nesilankymas įstaigose gali 
tėjimą, o atradom į jaunatvę I labai nemaloniom pasėkom bai- 
grįžimo būdą. Tolimesni musų l gtis.
mėginimai turės išmokyti mus| “Įsitikinęs, kad niekas nepa

žįsta Burko ir Redfildo, patariau 
jos veikimą saikuoti, jos pagal- jiems nejučiomis įeiti į konto- 
ba pasiekti iš anksto numatytą pą, kuomet ten nebus tarnauto- 
jaunumą ir pasiekus sustoti, jų ir visus reikalus sutvarkyti 
'I uo tarpu dar mes nežinom, ko-1 raštu, o sutvarkius kuogreičiau- 
kią metų naštą žmogaus nuo į šia pasislėpti savo butuose 
savo pečių 
mėginimą ir iki kokio laipsnio 
jis atgaus savo jaunatvę. Aš 
rimtai įspėjau 
fildą, kad po 
gali pasidaryti 
liais, kuriuose 
tvirtų ir augaluotų 
bankininku.
barni. Jie nesibijo per daug jau
nais pasidaryti, atvirkščiai, juo 
busią jaunesni, tuo geriau.

pajauninančiai jėgai vadovauti,

ir 
numes pavartojus I būti, kol mes nesurasim orga

nizmui nuo Juveniumo veikimo 
išlavinti.

“...Mes žuvom! Niekaip nevy
ksta musų organizmų jaunėji- 
mas sustabdyti. E. ir aš tiek 
pasikeitėm, kad kai prieš trejetą 
dienų buvom nuėję į jos butą 
daiktų pasiimti, šeimininkė mu* 
sų nepažino. Bijau, greit rei
kės vaikiškus rubus vilkėti. Blo
giausia yra Burkui ir Redfildui. 

Džonsonas ir dar du studentai;Ar dėl to, kad jie ilgiau už ki- 
jų nusistatymą palaikė ir savo tus Juveniumu jauninosi, o gal 
reikalavimo kalbose net mane, ir dėl to, kad palengėle, man 
apkaltino, buk aš pirmas norįsnematant, pajauninimą. dar pa-| 
bendrą išradimą panaudoti sau.' tys sau pakartojo. Vakar skani- i 

kad jie tik binau jiems telefonu, bet neat- 
trumpai irisiliepe, o kuomet nuėjau, nu-

Burką ir Red- 
pajauninimo jie 
baisiais jaunuo- 
niekas nepažins 

pirklio su
Jie buvo neperkal-

“Aš reikalavau, 
sutiktų pasiduoti 
silpnai spinduliavimo įtakai. Su-|stebau manydamas, kad iš pro- 
tiko.
ir Redfildas atrodo kokios ke
turiasdešimties metų ir tikrina, 
kad jie geriau jaučiąsi, kaip 
jautėsi iš tikrųjų to amžiaus 
būdami. Džonsono veidas ir 
budrumas, kaip dvidešimties 
metų jaunuolio, jo bendrai taip

pročiai senių tebėra.
“Vienintelis skaistybės spin

dulys tokiose neramumo dieno
se—mano 
sprendėm 
bijodami, 
jungtuvių
daug buvo mušti laimingų die
nų. Mes dabar žinom kas mus 
laukia. Jokia žmogaus pagalba 
neišgelbės mus iš baisaus liki
mo. Mus laukia ilgas merdėji
mas ir visiškas išnykimas. Var
gšas Montrozo šuva, jau virto 
bedančiu aklu šunyčiu. Jei mes 
nenustosim proto aiškumo, tai 
suprasim, kaip ' musų kūnas 
brendimo kelią nuosekliai eina 
atvirkščia linkme. Per trumpą 
laiką,— kas žino, per kiek bū
tent dienų,—mes pavirsime be
jėgiais kūdikiais!

“Burkas ir Redfildas jau vai
kščioja ' taip, kaip vos pradeda 
vaikščioti vaikai ir kažką nesu
prantama švebždžioja. Mes juos 
apgyvendinom šičia, laboratori
joj, kad dar jie buvo aštuonerių 
metų berniukai”.

“Visus saviškius, kuriuos tik 
galėjau surasti įtikinau persi
kelti mano laboratorijom Mont- 
rozas, Džonsonas ir du studen
tai kaž kur dingo. Gal būt nusi
žudė, gal pabėgo, kur akys ve
da nevaisingai 
gresiančio jiems 
būti.

...Jaučiu — iš
Dabar žinau, kas su Montrozu 
ir kitais dingusiais įvyko. Ra
dau Montrozo raštelį, kuriame 
jis rašo, kad jis, Džonsonas ir 
du studentai nusprendė dar 
kartą pavartoti Juveniumo ir 
elektro magnetiškų bangų spin
duliavimą. Vargšai manė, kad 
paskutinis Juveniumo veikimas 
sunaikins pirmykštį. Kas su jais 
atsitiko, dabar aš gerai žinau. 
Dar prieš dvi dienas šuva buvo 
naujagimis aklas šunytis, šian
dien jo jau nėra. Vietoj pa
pūgos narvely kiaušinis atsira
do, o šiandien ir narvelis tuš
čias.

“Be abejonės, Montrozas ir 
kiti žuvo, pasiekę gemalo būk
lę. “Burkas ir Redfildas vi
siškai maži kūdikiai, pučia pūs
les, kažką burbuliuoja ir kaip 
visi maži vaikai, reikalingi nuo
latinio prižiūrėjimo. Mano šir
dis krauju pasriuvo pažvelgus į 
mylimą žmoną. Dabar ji lie
sutė, dvylikos metų mergaitė, 
bet gerai išlaikiusi visas savo 
mediciniškas žinias, mintis ir

norus, kokie buvo tą. dieną, kuo
met mes pirmą kartą amžinos 
jaunystes klausimą svarstom.

Nesiskųsdama ji neša savo 
kryželį. Negirdėjau iš jos nei 
vieno priekaišto, ji tiek kantri 
ir maloni, kaip ir visuomet, 
nors ji gerai žino, kad po ke
leto dienų jai teks bejėgiu kū
dikiu virsti.

Pats baisumas šitoj istorijoj 
yra tai, kad iki paskutines mi
nutes tenka būti sąmonėj. Bur
kas ir Bedfildas—rėksniai, bet 
jų protas tas pats, kaip ir prieš 
pajauninimą. Iš baimes drebu 
stebėdamas jų pergyvenamąjį 
merdėjimą, kuris tragingai at
spindi kūdikiškuose jų 
se.

...Dideliu sunkumu 
Burko, Redfildo ir kitų 
ra.

darosi vaikiška kiekviena se
kančia eilute. Ir nėra ko dau
giau rašyti. Aš geidžiau jau
nystes ir pasidariau ją. Bet 
kokią? Ultra jaunystę!...”

Dienoraštis baigėsi neišskaito
ma eilute.

veiduo-

mėgindami iš 
likimo išsigel-

proto išeisiu.

rašau, 
jau nė- 

Jie mirė, ne, jie dingo. Už
vakar dar jie čia buvo, silpni,
raudonodžiai, be plaukų kūdikė
liai o šiandien jokių jų pėdsa- 
kų neliko.

“Dabar Elvira šliaužia grin
dimis, o aš kankinuosi žiūrėda
mas į tokių musų mėginimų'iš
davinius. Ne būt su manim 
Elviros, kuria turiu rūpintis iki 
paskutinės akimirkos, pasekčiau 
Montrozo pavyzdį ir pakartoti
nu Juveniumo veikimu pagrei
tinčiau sau galą. Tąčiau vie
toj to, geriau sunaikinsiu visa, 
kuomi mes dirbom: visus musų 
padirbtus chemiškus junginius, 
formules, aparatus, žodžiu visa, 
kas galėtų duoti galimumo kam 
nors musų beprotišką darbą pa
kartoti. Kuomet Elvira nueis 
į tą nežinomybę, iš kurios gy
vybė kyla, aš pasiliksiu vienas 
akivaizdoje blogiausia likimo, 
daug blogesnio, kaip kuriam 
nors iš mūsiškių. Nebus kam 
manimi pasirūpinti, aš busiu 
bejėgis kūdikis ir turėsiu vie
nas pergyventi baisų merdėji
mą.

Tai jau bus paskutinis užra
šas. Mano mylimiausia žmona 
jau nebegyvena. Iki pat pasku
tinės valandėlės rodėsi ji laimin
ga. Jos vaikiškose akutėse, 
kuomet aš stengiausi negrakš
čiai maitinti, spindėjo pasiten
kinimas ir jos kūdikiškos lupu
tės šypsojosi. Šįryt ji dingo, 
mano akyse.

Šį dienoraštį noriu paslėpti 
kartu su vaikų rūbeliais ir daik
tais stalčiuje. Dienoraštis visa

i Daugiau rašyt negaliu! Sun
ku plunksną vedžioti. Rašysena

MES MOKAME CASH

S67.00
Už Lietuvos 5% Bonus

Money Orderiai į Lietuvą Per Radio Tiktai 25 centai 
Paskolos Teikiamos Ant Real Estate

KAUFiMAN STATE BANK
121 N. La Šalie St., Chicago, III.

MALT TON IC - EXTRA PALE 
SPECIAUS ALUS

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba

Extra Pale Alaus Lxtra^PaR
■ mVIAORATIHG
D.000 F0« CONVAtt*c*HT*
B M»WCSHlN& 
| GOOO FO« THl H0<^» 
K JOVTH • «*Vl>AO» «• ,

duojamas per I
Dr.B.McNicholas !

groseminko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali

Visi patenkinti. Burkas! to kraustausi, nes Burkas buvo . 
virtęs 12 metų berniuku, o Red
fildas 15. Abu dūksta iš pik- j 
tumo ir reikalauja parūpinti , 
jiems atatinkamus rubus. Gai-!1 
lėstis širdį spaudžia į juos žiū
rint, nes išviršiniai jie vaikais 
išrodo, o galvojimo būdas ir į- L

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite •

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

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

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbęr 1627

/ * * *
Akys aptemo baigus skaityti. 

Baisi mintis mano galvoj blik- 
terejo. Kaip aš galiu būti tik
ras, kad bent kiek šito prakeik
to elemento Juveniumo laborato
rijoj nėra likę? Kas gali lai
duoti, kad jo veikimo išvengiau? 
Kaip įsitikinti, kad pas mane 
neprasidės baisus atgal žengimo 
procesas, ir kad kasdien aš ne- 
jaunčsiu kol pagaliau neužge- 
siu, kaip sudegusi žvakė? *

Griežtai nusprendžiau niekad 
kojos neperkelti per prakeiktos 
bus-ines slenkstį.

Mano nusistatymui likimas 
pagelbėjo. Tą pačią naktį gais
ras sudegino visą laboratoriją ir 
kas joje buvo, sunaikindamas

visus prof. Hendersono ir jo 
devynių bandimų dingimo prie
žasties įrodymus.

Laimei, mano baimes, pasiro
dė be pagrindo: metams pra
slinkus žmona pastebėjo galvoj 
gniutulą žilų plaukų. Dabar ga
liu būti ramus, kad pavojaus 
pasidaryti ultra jaunam nuo 
manęs nuslinko. (“T-tas”).

IŠAIŠKINO

Alė skaito sentimentalinį ro
maną. Staiga ji pakelia gaivų ir 
kreipiasi į seserį: — Sakyk, 
Maryte, kas tai yra “platoniška 
meilė”.

—Suprantama, — kokia nors 
kiaulystė. Visi begėdžiai rašy
tojai dabar ir rašo apie tai.

Vienas Milionas Dolerių 
Paskolinimui ant Namų

SERGANTYS 
ŽMONES!

esate - kviečiamas pasitarti su 
Ross, dykai, dėl biie kurios 

ligos ar silpnumo.

Jei jus manote statyti arba pirkti sau namą ir 
jums reikia pinigų, atsilankyti į šį banką, kuris 
jau yra pagelbėjęs tūkstančiams žmonių dėl į- 
sigijimo namų ir pasikalbėkite su mumis. Mes 
gal būt galėsime ir jums pagelbėti.

Jųs 
Dr.

VSJlausI ir geriausi į* ■
Amerikos ir Europos f? 
metodai yra vartoja* g ml gydyme Chroni-s 
6kų, Nervų, Krau* Į 
jo, Odos, Inkstų, 
Pualče. Slapi mosi ir 
visų Privatinių Lt- y ‘
gų. Specialia gydy- V 
mus dėl vyrų, ku- V ' /.• :K
rio kenčia nuo lyti- Y A
nlo silpnumo. \į
Dr. Ross 30 metų
sėkminga prakti k a y'Ž’t 
ir tūkstančiai išgy- C/jfcA ./.'.z
dytų pacientų y r a f jKJkz
užtikrinimas, kad ■pacientai bus gydo- Specialistas 
mi. veiksmingai ir sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi ifimokčjimai. Ift 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. Neatidėllokit, bet atsi
kreipki! Šiandie pasitarti apie sveikatą. 

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

kertėj Monroe St., Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augSto, kam
barys 500 dėl vyrų, kambarys 608 dcl 
moterų.

25 METAI ŠIAME 
PAČIAME NAME

Ofiso valandos: Kasdio 10 iki 6, Ncdė- 
liomis 10 iki 1 vai. po piet, Pancdė- 
liais, Seredomis ir Subatoinis valandos 
yra prailgintos nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Ponai Sedemka, Jagminas, Rimkiewicz, Žabelio 
ir Mickiewicz, visi lietuviai, dirbantys musų 
Banke, yra pasirengę Tamstoms visuomet nuo
širdžiai patarnauti.

Peoples Pfįitional Pank 
and tyrust Company 

o f Chicago
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47th St. ir Ashland Avė.
Ja Gerai žinomas bankas tarpe lie- 

tuvių visoj Amerikoj savo stipru-
L mu ir geru patarnavimu.

Narys Federal Reserve System 
Reguliaria Narys Chięago Clearing House Assodation

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 Lodei 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 kostumeriiį 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
4605-07

DIDYSIS OFISAS:
South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS
4447 So. Fairfield 

Avenue
Lafayette 0727

SKYRIUS
3201 Auburn 

Avenue
Boulevard 3201

SKYRIUS 
1410 S. 49th Ct 

Cicero 
TeL Cicero 3794
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Toli nuo Chicagos
Rašo Margutis

Tūkstantis mailių moderniš
kam amžiuj, — tai tik nusi- 
spiaut, bet lietuviškoms akims

Daugiau nieko nereikia%
Na ir baigia savo gyvenimą 

musų lietuviai lietuviškai. Jie 
miršta su gražia fantazija, su 
gražiais jaunų dienų atsimini-

matuojant atiodo neįmano- ma|s -r lietuviais.
ma tolybė. Reikėtų bent dešimts — ....... - - -
kartų skersai ir išilgai išžings- tą"‘down-town” 
niuoti Lietuvą, dvidešimts P°-1 jokios naudos lietuvybei... 
rų batų nudilinti puspadiškai ir 
mažiausiai astuonias poras kel
nių nudėvėti, kol tūkstantį mai-| 
lių atmatuoti.

Tai ot ir atstumas šiuo 
Dzimdzių nuo Chicagos.

Kodėl taip toli?
Dalykas labai paprastas — 

toli ir gana. Amerika atsitūpus 
ant didelio ploto žemės. Kaip 
senovėj Lietuva užėmė žemes 
nuo Baltųjų iki Juodųjų jurų, 
taip dabar Amerika užima dar 
didesnį žemės gabalą nuo Atlan- 
tiko iki Pacifiko vandenyno.

Vadinasi, atstumus 500 metų 
atgal — Lietuva buvo didelė ir 
galinga valstybė, o dabar — 
Amerika.

- Reikėtų tik kiek rimčiau pa
judinti smagenokošiją ir turė
sime aiškų supratimą, delko 
tiek daug lietuvių gyvena Ame
rikoje.

Matote, lietuviai mėgsta kas 
didinga, tolinga, garbinga, mo
kslinga, aukštinga. Ypač Ame
rikos lietuviai. Bekeliaudamas 
sutinku žmonių, kurie keletą 
kartų važinėjo “į Pacifiką mau
dytis”. Man net pavydu darosi. 
Ir žinote ką? Jie važinėja dėl to, 
kad myli tolį. Mes rasime dau
giau žmonių pačioje Chicagoje 
ir jos priemiesčiuose, 
“down-town” 
bekalbėti apie 
jie “toli” ir 
ale nemėgsta

Kas gi iš tų, kurie kasdien po 
i” važinėja? Gi

laiku

Cha, cha, cha! — nusikvatos 
koks Pustapėdis, perskaitęs 
Margučio pliauškalogiją. Chi, 
chi, chi!.. w-— nusijuoks Padau
žos. Atsikrunkštęs nusispiaus 
Dr. Graičiunas... “Gal būt”... — 
išžemaičiuos Dr. Zimontas, “w- 
w-well” — pasakys Dr. Kara
lius, o Olis “cho-cho, cho!” — 
ant viso teatro nusikvatos.

Dr. Naikelis susirauks, pasa
kys “eh!” ir įlips į “karą”. Vie
nas tik Dr. Montvidas rimtai 
pakraipys daug protaujantį ma
kaulės smagenyną ir Margučiui 
pritars.

Kitaip ir būti negali. Lietu
viai, kurie nelanko “down-town” 
arba tikriau pasakius ameriko
niškos civilizacijos, daug ilgiau 
gyvena kaipo lietuviai. Jų ir 
vaikai lietuviškai kalba ir jie 
patys kalba, laikraščius skaito, 
dainas dainuoja, rekordų klau
sosi, tuo tarpu kaip tie “down- 
tovvniniai” jau tuos “nekultūrin
gus” papročius išgyvendina iš 
savo tarpo. Juk taip yra?

Skaitau anuo kart nusiskun
dimus “Birutės”, kad mažai 
publikos atsilankė į jos paren
gimą. Kodėl taip yra?

Labai paprastai. Pėkštėms 
eiti į “down-town” uždrausta... 
Nei beržų, nei pievų, nei rūtų, 
nei mergų — kaip gi eisi? O 
nuėjęs, neduok Dieve, paklys
tum — “goodbye!”

Todėl “Birutei” patartina da
ryti parengimus ten, kur “pėkš- 
ti” žmonės sueina. Jeigu ne vi
si “downtowniniai” ateis, tai 
visvien pėkščių bus pilna svetai- ’ 
nė. i

kurie 
nėra buvę, o ką 

Pacifiką! Reiškia, 
“netoli” gyvena, 

važiuoti. Jeigu 
eiti, tuomet visi

jau butų Chicagos vidurmiestį 
išlandžioję.

Kodėl taip yra?
Nu-gi todėl, kad bijo pėkstil 

eiti. Lietuvoje jie papratę per 
laukus, per pievas — takeliu, 
paupeliu, vieškeliu ir keleliu — 
tiesiai į bažnyčią. Oras tyras, 
gražus, takelis minkštas, kojos 
basos, batai per pečius persver
ti, ūsai supikiuoti, “kozirkas” 
žiba — “strainas” kaip gaidys, 
žiūrėk ir vejasi mergų pulką.

Ogi musų skaitveidės, melsva- 
akės, geltonkasės, su rūtelėms 
ant kaselių — grankščios, links-1 
mos, romantingos, poetingo®, o, 
meilingos — nors stverk ir my
luok, myluok, myluok...

Vejas bernas mergų pulką 
Ir svajoja: — pirksiąs bulką, 
Cukerkėlių, limonado, 
Ir plytukę čokolado...
Namo gryždams pavaišins 

mat... Su cukierkomis privilio
jęs gal ir buęki gaus “saldinį”... 
Skuba, eina, lenkia beržą, gluos
nį, lenkia žydinčias sodybas ir 
nejunta, kaip dešimts, ar dau
giau verstų jis atmatavo savo 
kojomis.

Amerikoje niekas pėkščias, o gojams apie gausingumą publi
kos. Mes, nors toli nuo Chica- 

kas suareštuotų tokį drąsuolį, gos, o' visur klausinėjasi; įdo- 
čia gali nuogas vaikščiot (ži- niaujasi apie jus. Ypač kada 
nonia, su figos lapu), bet turi Chicago išsigarsinus turinti 
būtinai apauti kojas. Tokia ma- 100,000 lietuvių, o po geriausių 
da. Žiūrėkite i musų moterėles: parengimų sušiskundžiama, kad 
kitos visai nuogoms blauzdoms publikos vos porą-trejetą šimtų 
ir t. t. vaikščioja gatvėmis, ves-1 buvo, 
damos 
nieko 
mėgintų basos 
ir su 
tuojau areštuotų...

Ot ir dabar bus aišku, delko 
dauguma musų brolių lietuviui“pėkštieji 
nėra matę “down-town”. Prisi- “down-town”, kada įe suorga- 
minę savo jaunas dienas, prisi-| nizuos savo pajėgas ir pradės 
minę tas pėkštutes”, jie negali lankyti teatrus, tada musų teat- 
sau įsivaizduoti kelionę “stryt- ras nespės vaidinti. Ir mes 
kariu” ar automobiliu. Su “vėl- kartu su amerikiečiais lenkty 
nio išradimais” nedraugaudami, niuosime.
jie ir mirs patriotais savo tau- Todėl visų teatro lankytojų 
tos papročių.. yra pareiga, nusivesti tuos nie-

Ir gerai daro, kad nelanko tą kur nebuvėlius į kokį norš tc- 
“down-town”. Bažnytėlė čia pat, atrą, ar -“niuvis” ir jiem pa- 
krautuvė irgi, lemonado yra, į aiškinti, kAd teatras neša mums 
cukierkų yra — ko-gi daugiau i kultūrą, be kurios mes, lietu

viai, negalime įeiti į žmonijos

Kas gi pagaliau?
Nu-gi tas: kodėl mes nesici- 

vilizuojame? Kodėl mes nelan
kome koncertus, vaidinimus? 
Gal dailės nesuprantame, gal 

I artistai nemoka veikalus pasta
tyti, gal pertankiai parengimų? 
Klausimų yra daug, bet ne klau
simuose atsakymas.

Chicagos lietuviai yra patrio- 
I tai. Visi ir visų parengimus lan- 
I ko. Kartais užeina toks ūpas, 
na ir neateina. Publika ir artis- 

I tai, lygiai žuvys ežere ir žuvi- 
| ninkas. Kas gudresnis — dau
giau pagauna, o kas žioplesnis
— mažiau. Išeikit kas nors su 
BabraVičium meškerioti į Wis- 
consino ežerus — vargu bau ku
ris iš jūsų daugiau žuvies pa
gaus, negu jis. Nei Dr. Biežis, 
nei Ad. Micevičia, nei Vizbaras
— niekas “nesubytys”...

Bet kuomet šalta, biaurus 
oras, tai nors pasinėręs susi- 
gauk žuvį ir įkišk jai slieką į 
nasrus—vistiek nepagausi.

Todėl nereikia garsinti ren-

civilizaciją. Lankymas teatro 
mus kulturina, o pats teatras 
mums skina kelią į paslaptingą- jie turi teatrą, panašų į 
jį meno žinyną. Nieko nėra 
meniškesnio, kaip teatras.

Nueikite jus rudenį į naująjį 
Civic Operos Rūmą, pamatykite 
ir išgirskite vaidinimą — jus 
tikrai pamanysite, kad tai yra 
sapnas. Ir tai nebus sapnas, 
bet pasakiškas stebuklas.

Tie, kurie nelanko teatrų, ne
turi teisės vadinti save kultū
ringais žmonėmis. Juk daug ma
loniau pasėdėti dvi ar tris va
landas teatre, negu prie kortų, 
ar munšainės.

Darbo žmogus, išridbęs sun
kiai visą dieną, kitas net ir prie 
bjauraus darbo, juk turi pilną 
teisę nueiti į teatrą nors vieną 
kartą savaitėj ir pasigrožėti jo 
menu. Bet nedaug atsiranda 
tokių žmonių.

Keista, kad tokiam mieste 
kaip Chicaga, kur tiek daug lie
tuvių, dąugiau negu Kaune, nė
ra teatro rūmų. Nėra gal būt 
dėl to, kad niekas tuomi nesi
rūpina. Tai yra nedovanotinas 
dalykas ir apsileidimas. Tiek 
tūkstančių publikos! Ką tai reiš
kia Kaunas! Chicagoje vieną 
veikalą galėtų vaidinti 100 kar
tų. Ir apsimokėtų. Bet kur 
vaidinti? Mokėti pinigus kita
taučiams už teatrus, tai yra 
“monkey bussines”. Gana tų 
kvailybių!

Kas-žin kad taip Lietuvių Au
ditorijoj revoliuciją sukelt sce
noje! Pakišt “bombą” ir iš- 
griaut “steičių” su nevykusia 
akustika. Sceną sutvarkyti 
taip, kad butų erdvesnė, įvest 
šviesas ir sutvarkius teatrališ
kai, butų galima manyti apie 
nuolatinį teatrą. Kainuotų ne
daug, o naudos—su kupetų. Per 
keletą metų išsimokėtų viskas 
ir tie pinigai liktų musų tarpe. 
Kas metai mes išmokame tūks
tančius dolerių svetimiems už 
tai, kad nuėję gauname tris va
landas pasėdėti. Ar ne kvaila?

Lietuvių Auditorijos Bendro
vė tuo reikalu turėtų pasitarti 
su teatralais, visuomenės veikė
jais ir imtis remonto. Yra ge
ra proga atitaisyti padarytą 
klaidą. Tegul 100 vietų susi-

mažins svetaine, bet 100 karti 
pagerės lietuvių vardas, kad i

kultūringų tautų teatrus.
Nors toli nuo Chicagos esu 

bet mintimi labai arti. Pasirodo 
kad pasaulis apgaulingas. Vie
na tik mintis yra teisinga. Nors 
akys mato toli, bet mintis čia 
pat atkelia esumą.

PRIEŠINGAI
—Aš pagaliau apsivedžiau, 

kad galėčiau ramiai ir tvarkin
gai gyventi.

—Keista, o aš lygiai dėl to 
pat persiskyriau.

Speeiallstaa gydyme chroniikų ir nauja Il
gų. Jei kiti negalėjo jumla išgydyti, atsnan- 
kykit pas mane. Mano pilnas ISegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aS apsi- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryl. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išogzaminavlmo—kas jums yra.

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

Kambary! 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 rrt? iki 1 po pietų.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ

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- netas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50a. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street

m CHICAGO, ILL. m
MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Malevotojams ir Namų Savininkams

neina. Policinin-

i “pagundas”, bet niekas 
nesako. Tegul lik jos pa

vaikščioti, nors 
ilgiausiomis “dresemis”—

Minėkite tūkstančius, nes ki
taip, tai Bostonas pradės “by- 
tyt”...

Nereikia aimanuoti nepasise
kimais. Ateis laikas, kad sve
tainės bus kimštinos. 

pradės
Kada

ikia?

PRADŽIA ŠIANDIE 8:30 VALANDA RYTE

—75,000— 
PERVIRŠIO STAKO

Išpardavimas
Iš musų Nesenai Uždarytos Madison St. Krautuvės

Jus Nusistebėsite 
Kainų Žemumu

štai pasirinkimas iš stako musų nesenai uždarytos Madison Street krautuvės milžinišku nu- 
piginimu. Jus lankėte išpardavimus pirmiau, bet niekada nematėte tokio, kuris siulijo pasauly 
garsius dirbinius taip stebėtinai pigiomis kainomis. Kiekvienas naujas audinis, kiekviena 
ja materija ir mada pasirinkti, šimtai modelių, šimtai progų suččdyti. Pamatykit šiandie! 
kinkit, kad mes rimtai siūlom.

Amerikos Puikiausių Siutų ir Ploščių 
Milžinišku Nupiginimu!2,000

KUPPENHEIMER, FASHION PARK, 
GOODMAN andSUSS
G. G. ir Kitų Garsių Išdirbyščių .G.

$35 iki $45 siutai
Kožnas siutas padarytas Turner 
Bros. Aukšta siuvimo ir koky
bės rųšis. Už $35 iki $45 jie 

.buvo gera verte, šia žema kaina 
radinys. Naujos mados, nau
jos materijos IT

.. JZI.it)
$47 iki $55 Siutai 

šimtai, siutų, daug Pasauly Gar
sių siuvimų, šia stebėtinai že
ma kaina. Šio sezono spalvos, 
materijos irmados vyrams ir 
vaikams. Visiems—storiems, že
miems, aukš- (|}n f) 7 r 
tiems ir viduti- X/H Į h 
niems ........... w

$57 iki $65 Siutai
Kuppenheimer, F ashion Park, 
Goodman-Suss, GGG ir kitų gar
sių siuvimų, seniau pardavinėtų 
iki $65 — puikiausi drabužiai, 
rankom siūti, parinktų vilnų, 
šaunių pavasario madų, visų 
mierų ir mode
lių vyrams ir 
vaikinams .....

s.. . ____ , ,■>

$38.75

nau-
Įsiti-

Jei jus norite pagražinti savo namą, iš 
vidaus ir lauko, tik atsilankykit pas mus 
ir jus sutaupysit 25% ant kiekvieno do
lerio.
Duodam vieną butelį polish veltui prie 
kiekvieno orderio už dolerį ar daugiau.

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

Šlifuoti Akiniai
DYKAI Išbandymui

Visas Antras Aukštas 
šiam Išpardavimui

. Tūkstančiai puikiausių drabužių, 
kokių tik esate matę, yra šiame 
pardavime. Visas musų krautu
vės antras aukštas pavestas iš
pardavimui. Būtinai ateikit šian
dien pamatyti tuos neregėtus bar- 
genus.

s—__________________________________>

Topkočiai

Pirkit šioVnis kone veltui kaino
mis. Puikus namuos verptų vil
nų topkočiai, vėliausio audimo ir 
spalvų dviejose grupėse.

Topkočiai pirmiau kainavo iki 
$35.50. Dabar jums $21.75
'Topkočiai seniau kainavo iki $45.

^'>ariums..... $29.75

Atdara nedėlioj iki 2 valandoš po pietų 
Subatoj iki 10 vai. vakaro

Ateikite kai paranku. Bet ateikite .

Sutaupyk Mažiausiai
Penkis Dolerius

Apsaugok regėjimą, pri
žiūrėk gerai akis, o ne
reikės niekuomet gailė-

Puikus
Zylo-ShelI 
rėmai 

žiną
Jus galėsite su jais 
Išbandyk 
atiduodu

pasra

skaityti

tis. Mano šlifuoti Akiniai su gražiais, 
Paauksuotais Zylo-ShelI 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 nepatiks, tuomet sugrąžinkit,

TURNER BROTHERS
“West Sidės Didžiausi Drabužių Pardavėjai” \ \

3265

juos dešimti 
MONEY BACK

DR. G. SERNER
OFISAS IR AKIŲ DIRBTUVĖ

SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Kertė Halsted prie Roosevelt Rd
■'■■J—L.' W
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erenada
Faktas labai originalus ir pa

mokinantis. Susipešė du žmonės 
ir silpnasis žmogus, tai yra vi
siškai nusilpęs, liguistas bern- 
palaikis prikūlė stipruoli.

Net tikėti nesinori. Kaip tai 
silpnas berniokas, draugužiai, 
gali sulaužyti visus pagrindi
nius fizikos ir chemijos dėsnius? 
Prigavo jis ar ką? Gudrumu nu
galėjo?

Ne. Labai paprastai, jo asme
nybė perviršijo. Arba aš taip pa
sakysiu: drąsa. Ir jis per tą pri
mušė savo priešą.

O susipešė aš sakau du žmo
nės. Naras, draugas Filipovas. 
Didelis toks vyras su Pilsudskio 
ūsais. Ir antras berniokas, aukš
tosios mokyklos lankytojas, stu
dentas. Toks gana apsišvietęs 
pusiau inteligentiškas studentė
lis. Tarp kitko, vienvardis musų 
žinomojo rašytojo romanisto 
Malaškino.

O naras Filiponas, aš sakau, 
buvo net labai stiprus tipas. 
Nardymo darbams silpnų, žino
ma, nepriima, bet tas buvo kaž 
koks baisiai stiprus šėtonas.

O studentas buvo, žinoma, 
menkas, nestiprus subjektas. Ir 
jis ypatinga išvaizda nepasižy
mėjo. Kaž kas tokio visuomet 
ant jo snukio buvo. O gal liga 
kokia. Nežinau.

Štai jie ir susipešė.
Vis dėlto reikia pasakyti, kad 

tarpe jų jokios klasių kovos ne
buvo. Jokio irgi ideologiško skir
tumo nesimatė. Abu jie buvo 
visiškai proletariškos kilmės. 
Bet, paprastai kalbant, jie tarp 
savęs boba nepasidalino. Dvy
liktais revoliucijos metais boba 
nepasidalino. Tai gi stačiai/anek
dotas.

Tokia buvo Suročka. Taip, 
nieko sau. Luputės, nosytė - 
visa tai yra. Bet ypatingo tokio 
viršgamtiško nieko joje nebuvo.

O naras, draugas Filipovas 
buvo į ją įsimylėjęs. Dvyliktais 
revoliucijos metais! Ji su juo 
trupučiuką pavaikščiojo ir per
simetė Į pusiau inteligentijos 
pusę. Ji ant Malaškino puolė. 
Gal jis jai kalbesnis pasirodė. 
Arba jo rankos buvo švaresnės. 
Aš nežinau. Tiktai ji, iš tikrųjų, 
jam atiteko.

Bet tas, žinote, ir pats savo 
laime nesidžiaugia. Todėl, mato, 
labai baisų turi priešą. Vis dėl
to išgąsčio nerodo. Vaikščioja 
nesislėpdamas ir savo ponią i 
įvairias vietas vedžioja.

O naras, žinoma, prie jo ka
binasi. Tiesiog kveptelti jam ne
duoda.

Vadina ji įvairiais chamiškais 
vardais. J krutinę stumdo. Stum
telės ir sako:

—Na, išeik ant serenados! 
Tuojau aš tau parazitui galvą 
nusuksiu.

Na, aiškus dalykas, studentas 
suislaiko. šalinasi.

Tik karta, stovi bernai namu 
kieme. Čia visa valdyba. Nariai. 
Kontrolės komisija. Naras irgi 
iš šalies stovi. Ir staiga eina 
pro šalį Kostas Malaškinas su 
savo Suročka. O naras tyčia gar
siai sako kontrolės komisijai:

—Ant snukio, sako, raupsai, 
o paneles, tarp kitko iki durų 
palydi.

Tada studentas palydi savo 
damą ir grįžta atgal.

Jis grįžta atgal, prisiartina 
prie kompanijos ir tiap draugą 
narą per snukį. Naras, žinoma, 
tokio' nachališkumo nustebintas 
ir tiap iš savo pusės studentui. 
Studentas šliop ant žemės. Na
ras prie jo pribėga ir tiap jam 
į pilvą ir į įvairias svarbias vie
tas.

čia, žinoma, kontrolės komisi
ja atitraukė narą nuo studento. 
Pastatė tą ant kojų. Patrynė 
sniegu jo silpną krutinę ir nu
vedė namo.

Tas nieko, atsigavo ir išėjo 
vakare pakvėpuoti gaivinančiu 
vėsumu. »

Jis išėjo pakvėpuoti vėsumu 
ir grįždamas sutinka narą. Ir 
tada jis vėl greit prisiartina 
prie naro ir atgal muša jį per 
snukį.

i —Tiktai šį kartą nebuvo kon
trolės komisijos ir naras, drau- 

■ gas Filipovas, musų studentą iš- 
Įprosavo gerokai. Taip kad jį 
, ant šinelkos teko namo nuvežti.

Vos praeina gal kokios pus
antros savaitės. Studentas visiš
kai sveiksta, atsistoja ant ko
jelių ir eina j susirinkimą.

Jis eina į susirinkimą ir ten 
atgal sutinka narą.

Naras nori'jo nematyti, bet 
tas prieina prie jo ir tiap atgal 
jam per snukį.

čia vėl prasideda biauri sce
na. Studentą mėto, varto ant 
grindų ir muša per įvairias vie- 

| tas. Ir vėl ištempia namo ant 
šinelkos.

Tik šį kartą reikalas pasirodė 
rimtesnis. Studentui pradėjo at
sikabinėti nuo kūno priešakinės 
ar užpakalinės kojos.

O reikalas buvo į pavasarį, 
čiulbėjo paukščiai. Ir musų ba
landėlis studentas po to mūšio 
kasdien sėdėjo prie atdaro lan
go — ilsėjosi. Ir naras visuo
met nusisukdavo į šalį ir praei
davo. O kada prie naro prieida- 

I vo koks žmogus, net kad ir iš 
kontrolės komisijos, jis baisiai 
nusigąsdavo ir makaulę atgal 
kreipdavo, lyg jį norėtų kas 
mušti.

Po savaičių dviejų studentas 
dar tris kartus mušė narą ir du 
kartu gavo grąžos, bet jau ne 
taip skausmingai.

O trečią ir paskutinį kartą 
naras grąžos nedavė. Jis tik pa- 
tryynė snukį ir sako:

—Aš, sako, prieš tamstą pasi
duodu. Aš, sako, per tamstą, 
drauge Kostai Malaškine, visai 
su vargau ir nebetrivoju.

čia jie pasigerėjo vienas ant
ru ir išsiskyrė.

Studentas su savo šuročka 
greit persiskyrė. O naras išvy
ko į Juodąsias jūres nardyti.

Čia reikalas ir pasibaigė.
Taip kad jėga pasilieka jėga, 

o prieš jėgą yra dar vienas 
reiškinys. —(M. Zoščenkos).

Toronto, Kanada
Kanados Lietuvių Jaunimo

Sąjunga

čionai gegužės 12 d. įvyko 
T. L. J. K-lės mėnesinis susi
rinkimas, kuriame tbrėjau gar
bės ir aš dalyvauti. Susirinki
mas buvo skaitlingas, iš ko ma
tyt, kad torontiečiai interesuo
jasi kultūrinių darbu. Susirinki
mą vesti buvo išrinktas prezi
diumas—pirmininku nepersenai 
atvykęs iš Lietuvos asmuo. Kaip 
pasigyrė pirmiaus, turėjęs ko
kią tai garbingą vietą Lietu
voj (ministerio pagelbininko ar 
kito). Susirinkimą atidarant 
buvo visiems geras ūpas. Buvo 
nutarta padaryti K-lės antspau
dą su pataisymu K-lės vardo, 
bet nekeičiant pačios prasmes, 
t. y. vietoj T. L. J. K-lės—da
bar vadinsis Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga, Toronto. Tai 
padaryta dėl to, kad galėtų ir 
kituose Kanados miestuose tver
tis panašios organizacijos ir 
jungtis į vieną Kanados jauni
mo Sąjungą. Tasai darbas bu
vo svarstomas labai ilgai dėl 
pirmininko nesugebėjimo vesti 
susirinkimą, nes tas pats klausi
mas buvo keletą sykių kartoja
mas. Klausimą išsprendus, su
sirinkimui reikalaujant, pirmi
ninko vietą užėmė C. L. J. S-gos 
pirmininkas. Tuomet susirinki
mas ėjo prie pabaigos, ir pabai- i 
gus kuopelės reikalus, susirin
kimas pradėjo skirstytis. Dar 
atsirado vienas, kuris turėjo 
pašalinį atsišaukimą. Atsišauki
mas buvo ryšy su suomių re- I 
daktorium, kuris dabar sėdi ka- I 
Įėjime už parašymą straipsnio. I 
Prašoma buvo parinkti aukų. I 
Štai tuoj aus finansų sekreto- I 
rius pašoko su pasiulymu paau- I 
koti iš kasos penkis dolerius. 
Nebūtų taip stebėtina, kad tai 
butų įnešęs toks asmuo, kuris 
nepažįsta Sąjungos įstatų. Del 
pirmininko neapsižiūrėjimo įne
šimas buvo leistas balsavimui,

nors jau daug narių buvo išsi
skirtą. Įnešimas kelių balsų 
dauguma buvo priimtas. Bet ki
ti nariai, pasiremdami Sąjungos 
įstatais, užprotestavo, po ko tas 
nuosprendis liko be pasekmių.

Susirinkimui užsidarius, tas 
pats finansų bolševikuojantis 
sekretorius, kuris kiekvieną, die
ną varto įstatus, dar vis rėkė, 
kad jo įnešimas’ buvo teisėtas. 
Patariame tavorščiui mažiau no
sį riesti augštyn, o daugiau rū
pintis organizacijos reikalais.

Draugai! Iki šiol musų dar
bas ėjo sėkmingai, taip jis turi 
eiti ir toliau. StengkimSs visi 
būti vienybėj ir atsižvelgti dau
giau į Sąjungos labą ir klestė
jimą ir siekti prie užsibrėžto 
tikslo, o ne kenkti ir ardyti jos 
vienybę, įmaišant į jos reikalus 
politiką. Tad visi į vienybę, o 
tada tik mes galėsime atsiekti 
savo tikslą. Lai gyvuoja Kana
dos Lietuvių Jaunimo Sąjunga.

—Sąjungos Narys.

SPECIALĖ

Ekskursija
LIETUVON

Išplaukia laivu

“George Washington”
(tiesiai i Bremen)

Išplaukia iš New Yorko gegužės 22 d.
Štai yra proga nuvykti i Lietuvą su speciale ekskursija b'nks- 

mio.i savo viengenčiu 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 pasžymėjęs šis vsame pasaulyje pagarsėjęs laivas.

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

PIRKITE ROUND TRIP TIKIETUS
' Del platesnių žinių, kainų ir t.t. rašykite

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

United’ States
45 Broadway, New York, N. Y. 110 S. Dearborn St.,

KARSTO VANDENIO - GARO ŠILUMA
Plumbingo ir Apšildymo

“ Reikmenys»•)
“• Apskaičiavimas Dykai

Leiskit musų inžinieriui apsilankyti pas jus 
Pašaukite Englewood 3179

2 Metai Išmokėjimui

I. LAZAR & BRO.
i

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

■' -■ ...... Į- , ,■; ■■ ---------- .4. J šeštadjenis, gęg, 18, 1929

BPM0D
I

Jos. F. Sudriko Krautuvėje
Prasidės Gegužio 17 ir te 

sis iki Gegužio 27, 1929
Tai bus didžiausi paroda ir išpardavimas naujausių radio. Kiekvienas atsi

lankęs į šią parodą gaus Radiolog arba Termometrą

DYKAI
Kiekvienam užinteresuotam radio, bus proga pamatyt visus modelius geriau
sių išdirbysčių: Atwater Kent, Spartan Majestic, Bosh, Philco, R. C. A. Ra
diolas, Brunswick, Colster, Colonial, Earl, Freshman, Steinite, Sonora, 

Zenith ir kitus.

ATWATĘRKENT
R. C. A. Radiola 33, su dynamic 
speakeriu ir gražus kabinetas, 
su tūbomis ... $159

Atwater Kent, dynamic spea- 
keris, su viskuo $135

R. C. A. Radiolas, 7 tūbų, C1 1 Q Bosh, su Kražių kabinę- C1 9^ 
su viskuo už............. /......tu, su viskuo, dynamic m*X«-**

Majestic, modelis 71, už.......
Philco, 7 tūbų, su viskuo už 
Fada, 7 tūbų, su viskuo už ....
Frashman, 7 tūbų už ...........

$110 
$74 
$69 
$59

Tik triškį įmokėti, kitus lengvais išmokėjimais

Jos. F. Budrik Ine.
3417-21 So. Halsted Street

Phone Boulevard 4705




