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Lenkai pyksta dėl Lietuvos 
skundo Tautų Sąjungai

Lenkų kareivių kruvinas užpuolimas lie
tuvių kaimiečių buvęs tik “menkas in
cidentas,” iš kurio Lietuva norinti 
padaryti svarbų tarptautinį įvykį, sako 
lenkai

Lenkams labai nepatinka Lie
tuvos įteiktas Tautų Sąjungai 
skundas dėl jų papildyto kru
vino akto prieš lietuvius oku
puoto) Lietuvoj.

PAT — lenkų telegrafo agen
tūra — sako, kad tai esąs ci
nizmas Uetuvos vyriausybės, 
kuri “menką incidentą’’ Dimi- 
traukoj stengiantis pristatyti 
kaip tarptautinės svarbos įvy
kį.

Pasak PAT*o, įvykis Dimi- 
traukoj buvęs toks, kad ketu
ri lenkų kareiviai išvaikę apie 
30 lietuvių kaimiečių. kurie lenkų

Lietuvos vyriausybė susitarė su Vokietija 
dėl Klaipėdos krašto valdininkų

KAUNAS, geg. 20. — (Elta). 
— Lietuvos užsienių reikalų mi- 
riisteris Dr. P. Zaunius ir Vo
kietijos atstovas Lietuvai p. 
Moraht šių metų gegužės 17 d. 
pasikeitė notomis buvusių Vo
kietijos valdininkų' Klaipėdos 
krašte juridinės padėties reika
lu.

Klausimas taip išspręstas, 
kad į Lietuvos valstybės ar 
Klaipėdos krašto tarnybą per

J. V. spauda daugu
moj yra priešinga 

tarifui
NEW YORKAS, birž. 2. — 

žurnalas North American Le
vi e w paskelbė jo padarytos ta
rifo klausimu ankietos rezul
tatus. Atklaušimo lakštai bu
vo išsiuntinėti visiems krašto 
dienraščiams ir iš gautų 345 
dienraščių atsakymų pasirodo, 
kad 75% jų yra priešingi Haw- 
Jey-Smooto tarifo biliųi.

Korėjiečiai sudegino 
Japonų konsulatus

TOKIO, Japonija, birž. 2.— 
Praneša, kat| korėjiečių komu
nistų būriai puolė Japonų kon
sulatus Jenki, Lung Čungtzu- 
me ir kituose Kirino provinci
jos, Mjandžurijoj, miestuose, 
bombardavo juos ir sudegino. 
Sudegintos buvo taipjau kai 
kurios mokyklos.

Stiprus žemės drebėjimas bu
vo jausliais Tokio, Japonijos so
stinėj, ir apielinkėj.

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Iš viso gražu; nedidele tem
peratūros atmaina; vidutiniai 
pietų va'karų vėjai.

Vakar temperatūros viduti- 
tarp 60° ir 86° F.

šiandie saulė teka 5:16, lei
džiasi 8:19. Mėnuo leidžiasi 
1:27 ry to.

bandę juos nuginkluoti, ir vie
nas sugautų puolikų [lietuvių] 
buvęs kareivio durtuvu sužalo
tas. Na, o Lietuvos vyriausybė, 
girdi, be to siunčianti Tautų 
Sąjungai “šmeižiamus ir begė
diškus” skundus prieš Lenki
ją. Tuo pačiu kartu Lietuvoj 
įvykę, girdi, “valdžios inspiruo
tų provokacijos prieš Lenkiją 
veiksmų, kurie privedę, girdi, 
prie pogromo lenkų draugijos 
Pochodnia, lenkų knygyno, 
lenkų “Dzien Kowienski” re
dakcijos ir administracijos ir 

kavinės.

ėję ir tuo iš Vokietijos tarny
bos išėję valdininkai gaus, Lie
tuvos vyriausybei sutikus, at
lyginimo skirtumui išlyginti iš 
Vokiečių valstybės vienkartinę 
kompensaciją.

KAUNAS, geg. 5. (Elta).— 
Klaipėdos savivaldybių rinki
muose balsavo 15,431 rinkikų, 
arba 74,5% turinčių teisę bal
suoti. Vadinasi, vienam atsto
vui išrinkti 380—385 balsų.

Statybos darbininkų u- 
nija įsteigė 5 dienų 

darbo savaitę
SACRAMENTO, Cal., birž. 

2. — Vietos statybos profesijų 
darbininkai šiandie pradėjo 
(penkių darbo ((ienų savaitę. 
Esamų algų norma pasilieka ne
liesta. Sutrumpintu darbu nau
dasis arti 3,000 darbininkų.

Papa priėmė Amerikos 
lietuvių grupę

VATIKANO MIESTAS, birž.
2. — Papa Pijus XI šiandie 
priėmė Amerikos lietuvių mal
dininkų būrelį.

28 asmenys sužeisti Ii* 
goninės gaisre

CENTRAL ISLIP, L. I., birž. 
2. — Kilusiame čia valstijos 
proto ligomis sergančių ligoni
nėj gaisre apdegė ir šiaip bu
vo sužaloti dvidešimt aštuoni 
hsmenys, jų tarpe bent trys 
pavojingai. iMa'terijaliniai ug
nies padaryti nuostoliai siekia 
arti 100,000 dolerių.

Naujas Lietuvos Uni
versiteto statutas

KAUNAS.— Pranešama, kad 
Min. kab. yra priėmęs naują 
Universiteto statutą, pagal ku
rį autonomija neliečiama. Rek
torius busiąs renkamas tre
jiems metams; kai kurios ka
tedros panaikinamos.

HANFORiD, Cal., birž. 2.— 
Del to, kiad jo žmona įnešė 
teisman bylą dėl išsiskyrimo, 
J ase p h Corrall nušovė ją, pas
kui pats nusižudė. 3 metų duk
tė liko našlaitė.

15 jurininkų žuvo 
laivams susidūrus
NE\V 1IAVEN, Anglija, birž. 

2. — Per tirštą miglą Anglų 
kanale, netoli nuo Beachy, su
sidūrė švedų garlaivis Inger su 
italų motoriniu laivu Literno. 
Garlaivis Inger, smarkiai suža
lotas, tuojau paskendo. Aštuo
niolikos jo įgidos žmonių tik 
trys buvo išgelbėti, visi kiti 
penkiolika turbut žuvo. Kolkas 
tik vieno jų kūnas buvo su
rastas.

•Garlaivis Inger plauke iš IAtlantic and Pacific Pi.otoJ

Arabiškas alfabetas 
Turkijoj panaikintas

’-------
1STANBULAS, Turkija, birž. 

2. Nuo vakar dienos ara
biškas šriftas Turkijoje tapo 
galutinai panaikintas ir jo var
toj i n s užgintas. Arabiško šrif
to vietoj Turkijoj lapo įves
tas lotin iškas.

Arabiško šrifto pakeitimas 
lotiniškuoju Turkijoj prasidėjo 
prieš dvejus melus ir, einant 
įstatymu, šių metų birželio 1 
dieną latinizavimas turėjo būt 
galutinai baigtas.

Svvansea į Švediją su anglies 
kroviniu.

Italų laivas taipjau buvo su
žalotas, bet dar savomis jėgo
mis sugebėjo j>asiekti Doverą.

Buto komisija pradės 
komunistų darbuotės 

tyrinėjimų
WASJHNarONAS, birž. 2. 

— Atstovų buto tyrinėjimo ko
misijos pirmininkas Fish pra
nešė, kad komisija pradės ko
munistų darbuotės Jungtinėse 
Valstybėse tyrinėjimą pirmą ar 
antrą birželio menesio savaitę. 
Pirmi liudininkai bus augšti 
Valstybės, Teisingumo ir Dar
bo departamentų valdininkai.

Austrų fašistų su socia
listais muštynės; daug 

sužeistų
DUNKELŠTEINAS, Austrija, 

birž. 2. — Vakar čia įvyko 
aštrių susikirtimų tarp austrų 
fašistų kareiviškos “heim- 
wehro” organizacijos narių ir 
socialistų. Buvo šaudymų. Daug 
asmenų abiejose šalyse buvo su
žeisti.

Deficitas fašistų Itali
jos biudžete

ROMA, Italija, birž. 2.- Fi- 
n ausų ministeris Mosconi pra
nešė, kad einamais metais Ita
lijos biudžete deficitas siekia 
$12,220,000.

Lietuviai, kurie len
kams tarnauja

VILNIUS, IV, 23 (Elta). 
“Vilniaus žodis” savo paskuti
niame numery skelbia visą eilę 
pavardžių lietuvių, tarnaujan
čių lenkams. Tam sąraše yra 
šios pavardės: Dauksza, Ja- 
mont, Gineyko, Waluk (visi ta
pytojai). Kiejstut, Jurgiele- 
wicz (architektas Paryžiuj), 
Bajorūnas (literatūros kriti
kas), Joteyko (rimtų pedagogi
nių raštų autorė), Kodis (filo
sofijos žurnalo redaktorius), 
Ejsmond (žymus poetas), Illa- 
kowicz (žymi poetė), Swejkow- 
ski (žymus lakūnas), Radziuki- 
nas (arklių lenktynių laimėto
jas), Staniškis (žymus endekų 
seimo narys, prieškarinės* Ma
rijampolės gimnazijos mokyto
jo stmus).

Chicago. — Manuel C. Tellez, Meksikos pasiuntinys Amerikai, 
kuris šiomis dienomis aplankė Chicagą '

Dvi merginos žuvo 
gazolino ugny

COLUiMBUS, N. J., birž. 2.
Vakar vakarą automobilis, 

Franko Palotlos vairuojamas, 
įlėkė į gazolino stoties, netoli 
nuo- Grovcs-villės, stiklinį gazo
lino tanką. Pasiliejęs iš sudau
žyto tanko gazolinas užsidegė 

I ir automobilis, kuriame sėdėjo 
dvi merginos, atsidūrė baisiose 
liepsnose. Išgelbėti merginų ne
buvo galima ir jos žuvo ugny 
kartu su automobiliu.

Vairuotojas Palotta, kuris su- 
sitrenkimo buvo išmestas lau
kan iš automobilio, maža te- 
nukentėjo. Jis tapo areštuo
tas.

Liepsnose žuvusios merginos 
buvo Louise iPerlingino, 16, ir 
Lena Sabatino, 22 metų am
žiaus, abidvi iš Trentono.

Suomių laivynas įsitai
sė pirmų submariną

HELSINKIS, Suomija, birž. 
2. — Vakar su didelėmis cere
monijomis buvo į vandenį nu
leistas pirmas Suomių laivyno 
submarinas “Vetehinen,” 450' 
tonų. Iškilmėse dalyvavo pats 
respublikos prezidentas Relan- 
(|eris ir vyriausybės nariai. Ki
ti du submarinai dar statomi.

SANTO DOMINGO, birž. 1. 
— Praneša, kad San Jose Ma- 
toj tapo nužudytas Virgilio Be
na, buvęs Domingo prezidento 
Vasųuezo sekretorius.

DETBOIT, Mieli., birž. 2.— 
Butlegerių tarpusavio kovose 
čia per pastaras dvi -dienas bu
vo nušauti penki asmenys, jų 
tarpe du policininkai.

DETBOIT, Mich., birž. 2.— 
Ford Motor kompanija atpigi
no Fordo automobilius nuo $5 
iki $25.

LAKEHURST, N. J., birž. 2. 
— Vokiečių dirižablis “G ra f 
Zeppelin” prisirengęs kaip šį 
vakarą išskristi per Atlantą at
gal į Vokietiją.

SCOTTS' BLUFF, Neb., birž. 
2. — Jų aeroplanui nukritus, 
užsimušė čia lakūnai Libby ir 
Lyman.

Motina ir penki vai
kai žuvo namų

- J

WAlSIHNGTONAS, birž. 2.
Mrs. William Moxlcy, 40 

metų amžiaus, ir jos penki vai
kai žuvo gaisre, kuris praeitą 
naktį sunaikino jų namus Glen 
Echo, netoli nuo Wasbingtono.

Vanagas vijosi karvelį 
560 mylių per jurą

NEW YORKAS, birž. 2. — 
Vandenyne ant Cunardo lini
jos garlaivio Caronia, denio nu
krito visai išvargęs karvėlis- 
liakunas, kurį vijosi vanagas 
560 mylių per jurą. Po kelių 
sekundų ir vanagas, apskrie
jęs ratą, nusileido šalę savo 
vejamos aukos. Bet karvelis 
buvo išgelbėtas.

Vis dėlto plėšrusis paukštis 
nenorėjo pasiduoti ir, kai ju
rininkai pribėgo paimti karve
lį, Įnirtęs vanagas šoko ant jų 
ir kai kuriems apdraskė ran
kas.

Didelė franeuzų trauki
nio nelaimė

MONTEREAU, Francija, birž. 
2. — Apie 15 mylias nuo Pa
ryžių us\ šiandie susikūlė grei
tasis Paris-Marseiiles traukinys. 
Kiek žinoma, 8 asmenys buvo 
užmušti, daug kitų sužaloti.

Tornadas, siautęs New Mexico, 
iš dalies sunaikino Wagon- 
mound miestelį. Vienas asmuo 
buvo užmuštas, o keturiolika 
kitų sužaloti.

HABTLEY, Io\va, birž. 2.— 
Jų valtelei apvirtus, vakar Čia 
prigėrė du meškeriotojai, lyrų 
Hartley, 38, ir Carl Letts, 40 
metų amžiaus.

Kubos saloj siautė smarki au
dra, kur, ypačiai Havanos pro
vincijoj, padarė dideles žalos. 
Du asmenys buvo užmušti.

* i

ŠANCHAJUS, Kinai, birž. 2. 
— Tautinė Kinų vyriausybė 
oficialiai nugina pranešimus, 
busią prezidentas gen. Čiang 
Kaišek buvęs mūšy su šiaurie
čiais sužalotas.

Trimete lokomotyvų 
mašinistų konvencija
CLEVEUAND, Obio, birž. 2. 

— šiandie čia prasidėjo šešto
ji trimetė Brotherbood of Lo- 
comotive Enginecrs konvenci
ja, kuri tęsis tris ar keturias 
sakaites. Tarp svarbiausių kon
vencijos darbų bus peržiūrėji
mas organizacijos konstitucijos 
ir nustatymas darbo prograino 
ateinantiems trejiems metams.

Švedų konservatorių 
kabinetas griuvo

STOKHOLMAS, Švedija, birž. 
2. — Kadangi abudu rigsdago 
(parlamento) 'butai praeitą šeš
tadienį atmetė vyriausybės pro 
jokią padidinti muitą impor
tuojamiems kviečiams, švedų 
konservatorių kabinetas su 
premjeru Arvidįu Lindmanu 
šųindie atsistatydino.

1,800 neteko darbo Lon
dono laikraščiams 

susijungus
LONDONAS, birž. 2. — Du 

didžiuliai 'Londono liberalų 
djenraščiai, Daily Ne\vs ir Daily 
Chronicle, susijungė daiktan ir 
dabar išeis kaip vienas laik
raštis bendru “Daily News- 
Chronicle” vardu.

Del tųdviejų dienraščių susi
liejimo arti 1,800 darbininkų 
neteko darbo.

8 moterys įstojo britų 
žvalgybos tarnybon

LONDONAS, birž. 2. — Pir
mą kartą Anglijos istorijoje į 
Scotland Yard’o — britų slap
tosios policijos — tarnybą ta
po priimtos astuonios moterys.

Kanada įsileis 3,000 Ru
sijos menonitų

BEGINA, Saskatchewan, Ka- 
mada, birž. 2^ — Kanados pre
rijų provincijos pagaliau keti
na įsileisti 3,00(1 pabėgusių iš 
sovietų Rusijos menonitų.

150 asmenų sužeisti ne
ramumuose Indijoje
ROMBEJUSį Indija, birž. 2.

- Vakar apie 15 tūkstančių 
indų’ nacionalistų voluntierių ir 
šiaip žmonių vėl bandė pulti 
valdžios druskos sandėlius Va
irioj, bet buvo policijos ir ka
reivių atmušti. Neramumuose 
buvo sužeista apie 150 asmenų.

---------------

Lietuvon
galima pasiųsti pinigus greit, saugiai ir 
patogiai. Siunčiant telegrama tik 50 centų 
daugiau.

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ry
to iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto 
iki 1 vai. po piet.
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Kanada uždaro gėri
mų eksportą į Jung

tines Valstybes
OTTAiWA, Kanada, birž. 2. 

— Kanatlos vyriausybė prane
šė visoms savo muitinėms, kad 
parlamento priimtas įstatymas 
sustabdyti svaigiųjų gėrimų 
eksportą į Jungtines Valstybes 
įėjo galinu birželio 1 dieną. 
Muitinėms įsakoma nuo tos die
nos nebeleisti svaigiųjų gėrimų 
gabenti iš Kanados j Jungti
nes Valstybes.

Sovietai pasmerkė 4 
sušaudyti

STALINAS, Sovietų Rusija, 
birž. 2. — šiandie čia buvo 
pasmerkti sušaudyt keturi vie
tos kooperatyvo tarnautojai, 
kaltinami <lel trukdymo maisto 
tiekimo darbininkams.

Keli kiti asmenys, kaltinami 
dėl panašių nusikaltimų, nutei
sti kalėjimui.

Sovietai keičia Frano 
Juozapo Žemes vardų
MASKVA, birž. 2. — Rusų 

Mokslo Akademija nutarė Fra
no Juozapo Žemės salas per
krikštyti Fridtjofo Nanseno Že
mės vardu. Tos salos yra Ark
liškame Vandenyne, į žiemius 
nuo No vaja Zemlia.

Jura išnešė krantan la
kūno kūnų

LONG BEACH, N. Y., birž. 
2. Netoli nuo čia rado Vil
nių išneštą krantan lakūno K. 
G. Stollwercko kūną. Stoll- 
werck, buvęs vokiečių karo 
laviatorius, žuvo praeito šešta
dienio naktį, jo aeroplanui nu
kritus į vandenyną ties Lieto 
Beach.

Jaunas lakūnas žuvo 
aeroplanui nukritus
WINiDS0R, Ont., birž. 2. —. 

Jo aeroplanui nukritus iš 2,000 
pėdų augštumos, netoli nuo čia 
užsimušė jaunas lakūnas N. 
Shafer, 19, iš Detroito.

I -----------—■■■■■■■—-

WASHINGTONAS, birž. 2. 
— Senatas šiandie 61 balsu 
prieš 18 užbalsavo prezidento 
Hooverio veto biliui, kuriuo pa
didinama pensijos ispanų karo 
veteranams. Turės dar Išalsuoti 
atstovų butas.
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Jokūbas Dagys

Vis negerai
Kada sukūrė dievas žemę,— 

Jam pasirodė negerai;
Jis leido žvėris, pagaliau ir žmogų 
Ir vėl atrodė negerai.
Galų gale ir moterį padarė, 
Manydamas, kad bus gerai.

Pamatęs savo klaidas 
Iš rojaus juos išvarė. 
Bet buvo negerai, 
Ką ir dabar padarė,— 
Vis žemėje kankinosi laisva dvasia, 
Vis kažin ką kurėjęs pamatyti troško, 
Kas džiugintų jinai.

Taip amžiai slenka,—žmonės vargsta, 
Tikėdami, kad bus geriau, 
Nors nusivilti jie nenori ir neaimanuoja. 
Bet turi rūpintis daugiau, 
Nes vargai irgi progresuoja.

Jie išverčia miškus, išaria laukus, 

Pastato miestus ir sugriauna juos, 
Jie revoliucijas iššaukia, 
Valdovus nutrenkia nuo sostų, 
Tikėdami, kad bus geriau, 
Bet randasi visad varguos. 
Laisvoji jų dvasia neranda poilsio, 
Jie jaučia kažį-ką geresnio 
Ir pasitenkinti negali esama dalim.

Nenusiminkite,— sakau visiems,
Nei juoko nei raudų pasaulyje negali būti,
Kasdieną ateitis naujas gyvybes nešasi, 
Kurioms nebus gerai, ką jų tėvai palieka',—
Išpeiks jie senąją gadynę 
Ir susikurs naujus laikus, 
Norš ne gerus.
Bet geresnius.

Jokūbas Dagys
Daina apie bedievi sūnų į

Mane tėtušis pavadino žmogum nedoru,— 
Bedieviu.
Teisybė, dievo aš nepažinau, 
Bet kad esu nedoras—niekada nepamaniau.

- _ H —--------

Užgautas žodžių jo i žmones ieškoti teisybė išėjau:
Apkeliavau daug miestų, daug mačiau
Ir klausinėjasi visų,
Ką mąsto jie, kaip elgesi, gyvena.
Visi jie buvo ma»> geri
Ir nieko blogo nepadarė,
Bet dievo garbinti nemėgo... . ,

Prisiminiau. - ir aš taip pat
Turiu bediev:" vardą.

\ Bet laikomas blogu žmogumi.
Ramino jie mane, sakydami,

Kad žemėj daug dievų sukurti galima,
Bet vienatinio dievo nėra,
Kuris globotų žmones.

Iš knygų man parodė, 
Kad žmonės sugalvoti moka t
Ne vieną pragarą ir dangų.

Ten pamačiau indusų ramiąją nirvaną, 
Kur po mirties jie pasilsėti žada.
Braminų gerbiamus dievaičius
Ir pranašų aukštuosius sostus.
Arabų kalnuose karingą. Machonredą 
Su žirgu rankoje ir basliu, 
Keliaujantį pasaulius nugalėti 
Ir dievo vardą prievarta uždėti...

Toliau beeidamas radau
Dar daug žmonių, kurie visaip galvojo, 
Bet dievo to, kaip tėviške mana 
Jie visiškai nepažinojo,
Tačiau blogais jų pavadint aš negalėjau.

Tada grįžau vėl pas kūrėją žmogų 
Teisybės pasiklausti,—
Jis man atsake,—grįžki į namus savuosius 
Ir buk ramus,
Nes pasakos, kurias žmonėse randi, 
Ne žmogui dievo duotos, 
Tiktai žmogaus išdykusios vaizduotės...

Kada grįžau į savo vietą
Nuvargintas gyvenimo tiesos beieškant
Ir laiko daug sugaišęs,—
Mane tėtušis priėmė kaip dorą žmogų,
Nes be sunaus ir jam gyventi buvo nepatogu, 
Todėl nebesišiaušdavo jo piktasai akuotas 
Nors aš buvau bedievis diplotuotas.

Ilgstu tavęs, mylimoji
Ilgstu tavęs, mylimoji.
Ilgstu siela ir širdim.
Kiaurą naktį vien svajoju— 
Kuo toliau, man vis sunkyn.
Širdis virpa ir krūtinė,
Dega siela sukury.
Niekas jau nebužgesina
Sielos skausmo,,,Viltimi.
Viltimi tiktai gyvensiu,
Ir svajosiu... O. ateik!
Ar pakelsiu, nugalėsiu,
Ar pražūt skausmuose reik?
Kol krūtinė dar kilnojas.
Ar sugrįš ramybė sielai, 
Ar sudegsiu aš liepsnoje? 

>Kuk to# jėgos, kol nevėlu,
f I ,• * »*

Venantas Morkūnas. 1926 m. vasario 15 d.

Jokūbas Dagys

Žiemos kerštas bedarbiui
(Plakatiška apysaka)

1 ' 
Nemiela, šalta ir nuobodu,

Iš žiemių vejas draiko sniegą, 
Takus užnešdamas pramintus, 
žmogaus skubėjančio prie darbo, 
Ar grįžtančio nuo jo pas savo šeimą 
Jiems pernešant malonius žodžius, 
Ar širdį širdžiai pavaišinti, 
Nes jis, kaip upės vandenėlis, 
Kada pakyla ir krantus užlieja,— 
Skubėja, neša ką tiktai atraUda, 
Arba užėjus vasarai,— išdžiūna 
Ir visiškai bejėgis būna...

II
Bedarbis stovi, kaip ąbestas, 

Nuraukęs antakius juodus,. 
Į gatvę žvalgosi,—praeivius seka, 
O mintimis kaž-ką dūmoja 
Nejausdamas, kaip vejas tampo 
Skvernus už lopinių užlindęs. 
Pabalusias akis tik varto,’ ... 
Sekioja puolantį ant žemės sniegą 
Ir vis tartum kažką skaitliuoja, 
Pabaigia, rodosi, ir vėl iš naujo pradeda...

—Ei. ko žiopsai be darbo!
Paimki lopetą ir šluotą 
Ir nuo šalygatvių nušluoki sniegą, 
Takus atmeski palei namą, 
Išeinančias vietas sutvarkyki 
Ir tvartus aptaisyki žiemai,— 
Prabilo namo savininkas.

—O valgyti už tai ar duosi? — 
Ne kiek nepralinksmėjęs pratarė bedarbis.

—Ką? Valgyti?—ar užmiršai, 
Kad gyveni troboje mano;
Nuomos nemokėjai jau už mėnesį, 
Nesumokėsi gal ir vėl užėjus žiemai, 
O valgyti, dar. kiaulė, prašo...

(Bus daugiau)

General Motors 
Radios

Agentūra

REX RADIO
SHOP

SKIN ITCHING EROS
when soothing Žento f s usedl

Right from the first touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of mosąuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douso it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 

’Any druggist. 35c, GOc, $1.00.

ANT BRIDGEPORTO

3343 So. Halsted St.
Milžiniška General Motor Kor

poracija širdingai kviečia pa
matyti naujas Radios ir Radios 
Kombinacijas.

Jos. F. Budrik,
Savininkas

III— II II ' « ~ ■!■■■■ - Tl—■■■■ ! I ■ I I—J

Night and Moming to kecp 
thetn Clean, Clear and Hcalthy 

Writc for Free “Eye Care” 
or “Eye Bqauty” Book

Muriue Co., Dept. D. 1,9 Ji. OhioSl-.CIiicafio

DEL ĮS1PIOVIMU IR 
ŽAIZDŲ 

Neprileiskite užsikrttimo! 
Gydykit kiekvieną jsipio- 
mą, žaizdą ar jsibrežimą 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku Zonite tik
rai Užmuša perus. Taipgi 
pagelbsti užgyti.

Kas metas “Naujienų” piknikuose dalyvauja nuo 6,000 iki 8,000 lietuviš
kos publikos. “Naujienų” piknikas, tarsi savos rųšies tautiniai istorinė 
šventė, Į kurios apvaikščiojimą suplaukia tūkstantinės minios vienos 
tautos žmonių. Taip, “Naujienų” piknikas, tai yra milžiniška sueiga vienų 
su kitais, kad galėjus bendrai pasilinksminti, maloniai laiką praleisti, 
draugiškai pasišnekučiuoti ir apie praeities ir dabarties laikus - mintimis 
pasidalinti.

J

Čia auksinė proga jaunimui pasišokti, pasilinksminti, čia puiki proga 
senymui suėjus pafilozofuoti.

Chicagos Lietuvių Šurum-Burm arti -

ČIA BUS RISTYNĖS, KUMŠTYNĖS, ŽAISMĖS, 
JUOKAI, MUZIKA, ŠOKIAI ir UŽKANDŽIAI.

Viskas tas bus

“NAUJIENŲ” PIKNIKE, BIRŽELIO-JUNE 8, 1930 
Chernausko Darže.

Lauksime Jusu
KOMITETAS.

r

S



Antradienis, birž. 3, 1930

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Naujienų kontestan* 
tų ir darbininkų 

vakarėlis
šeštadienj, gegužės 31 die

nų, Meldažio svetainėje buvo 
surengtas valka rėlis, kuriame 
šauniai pasilinksmino “Naujie
ną” šeimyna: “Naujieną” drau
gai, dalyvavusieji kon teste, 
“Naujieną” darbininkai ir re
dakcijos bendradarbiai, dalyva
vo taipjau apstus būrys “Nau
jieną” rėmėją.

Iš kontestantu, kaip teko nu
girsti, dalyvavo šie Detroitie- 
ėiai — Povilaitis, Bukšnis, Am
brose, šaJtys. Bockl'ordietis — 
t’j.g. Petraitis. Waukeganietis 
— drg. Mitcholl. Iš Indiana 
I[ai4l>or buvo p-nia Valavičienė 
su sūnumi. Kenoshiečiai draii-

/ ■■ ■■ «

Vericose Gyslos 
Išgydomos

$25.00
Modeminis gydymas vericose 

gyslų pagelba {čirškimų, pasiekė 
dabartini savo tobulumo laipsni 
tik nuolatine praktika ir plačiu 
patyrimu.

Vienas rašytojas sako, kad {čir
škimas neturi būti bandomas tų 
gydytojų, kurie neturėjo tinkamo 
to metodo išsilavinimo.

Mano gi paties atsitikime, aš 
neturėjau kas mane išmokintų, 
kadangi aš suradau šj gydymo 
būda visai nepriklausomai ir tu
rėjau Rpts vienas ištobulinti ši 
gydyttf^ būda.

Tai zbuvo<? dvylika metų atgal 
ir nuo to laiko aš padariau dau
giau kaip 15,000 {čirškimų. šis 
patyrimas yra jūsų apsauga 
prieš kokia nors žala ir užtikrini
mas išgydymo pasiduodant gydy
mui mano rankose.

Nėra skausmo, nėra sugaišimo. 
šios negražios gyslos išnyksta, 
kad niekad daupri^tr nebegryšti.

Palieka kojas švarias ir švel
nias, kaip kūdikio.

SPECIALIAI ĮRENGIMAI DEL 
MOTERŲ

PASITARIMAI DYKAI.
RUPTURA IŠGYDOMA $35

Aš taipgi išgydau rupturą be 
peilio, skausmo, ar išlikimo iš 
darbo. šimtai lidijimų nuo išgy
dytų ir patenkintų pacientų ran
dasi mano rekorduose raštinėj.

Dr. E. N. FLINT
32 No. State St.

kambarys 1105 
CHICAGO, ILL.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:00 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge 

iki 8:00 vai. vak.
.........—- -Į ■ I /

Sr ....... ■ ---------------
įgai Martin. Jankauskas ir 
Džiaugys.

Gaila, kad ne visi kontes- 
t ntai galėjo atvykti. Mat. vie
niems neleido atvykti tolima 
kelionė, o kiliems įvairus kito
kie reikalai.

Itci.cl l»uvo ti<-
gni, Lunio nuolat, iš savaitės 

j savaitę, iš metu j metus gelb
sti “Naujieną” redakcijai. raš
tais, straipsniais, kurie yra ta
pę kaip ir “Naujieną” darbi
ninką dalis.

Viso susirinko apie šimtas 
svečią. Dauguma ją pažįstami 
vieni su kitais, susitinkantys 
dažnai, kartu veikiantys drau
gijose ar *kl i ubuose; kaitų su
sirinko ir pasilinksminti. Ir su
prantama, kad toks būrys ga
lėjo jaustis ir, tikiu, jautėsi 
smagiai.

Iš karto, .kiek teko patirti 
iš drg. Juliaus Mickevičiaus, 
buvo manyta apseiti be pro
gramų. Bet užkandus ir prašo
kus, duota sumanymas pakvie
sti kontestantus ir bendradar
bius pasakyti po keletą žod
žių.

Kalboj pažymėta, kad šie
met nedarbas žymiai apsunki
nęs konlestantą pastangas. Vie
nok jie dirbę ir dirbsią atei
tyje. Ypatingai smagus buvo 
pareiškimas vieno vaikučio —• 
jis bus energingas vyras, kada 
užaugs.

Bendradarbių kalbose išreik
šta minčių kode! jie dirba “Nau
jienoms”. O dirba jie, kaip vie
nas pareiškė, visu pirma todėl, 
kad “Naujienos” yra šiandie 
vienintelis visuomeninis lietu
vių dienraštis Amerikoje.

Esama — pasak kalbėjusio 
— ir daugiau lietuvišku dien
raščių Amerikoje. Bet jie ar 
tai Romai, ar Maskvai tarnauja. 
Yra laikraščių, bet ir jų dau

guma vedama siaura partine 
ar tikybine pakraipa. Jei at
siųsto rašto mintys nesutinka 
su tokią laikraščiu redakciją 
pakraipa, jei raštas netarnauj i 
tam “dievui”, kuriam laikraš
tis mano pats tarnaująs, t».vi 

r'ii.jlajs. veik iansia perteks 
į gurbą, užuot patekti j laik

raščio aiiba dienratšeio skiltis.
“'Naujienos“ gi duoda vietos 

visiems raštams, kuriuose tik 
yra pakankamai senso, kurie 
liečia išiek tiek/ Įdomesni ar 
svarbesnį įvyki 'lietuvių gyve
nimui Amerikoje.

P' sk ulinis kalbėjo “Naujie
ną” .redaktorius, drg. P. Giii- 
jailis. Jis padykavo kontestan- 
tams, redakcijos bendradar
biams, “Naujienų” rėmėjams 

ir draugams, Jis trumpais bruo- 
'/\:.is nušvietė “Naujieną” pa
kraipą. tiksliau pasakyti, ją po
ziciją Amerikos lietuviu gyve
nime.

Nežinau ar to vakarėlio ren
gėjui ir šio kontesto vedėjui, 
Juliui Mickevičiui, patiks ar ne, 
bet pasakysiu, kad drg. Grigai
tis jam komplimentu nesigai
lėjo: pasirodo, kad musu Ju
lius tapo tikru ekspertu, tikru 
žinovu kon tęs tams vesti. Jis, 
mat, turi ypatingo gabumo vis
ką perriiatyti, visus paraginti, 
visiems energijos “paskolinti”, 
visiems' tinkamą patarimų duo
ti.

Reikpa^pasakyti, kad “Nau
jienų” kontesto vedėjas yra 
pilnai užsitarnavęs pripažini
mo, ii- net su kaupu užsitar
navęs.

Dar pasilinksminę, pašokę, 
pasikalbėję, jau Vėlokai naktį 
išsiskirstėme. Tai buvo vienas 
smagiausių vakarėlių, kuriuo
se yra kuomet nors tekę būti.

“Naujienų” draugas.

NAUJIENOS, Chicago, III......... ..... .

Steponavičiaus mo* 
kinių koncertas 

•m*—

Kaip žinia, p. K. Stepona
vičius, “Birutės” vedėjas, ir jo 
smona A. Salaveičikiut&nStepo- 
i i;i v i <• i<‘i 1C1 'turi muzikos moky
klą. šiandien bus. progos išgir

sti tos mokyklos mokinių kon
certą. Koncerte dalyvaus la
biau prasilavinę mokiniai, kaip 
tai: Jakavičius, Stradomskaitė, 
Beik iu t ė, Sk e veriu te, Rumšus 
ir kiti. Koncertas žada būti la
bai įvairus, kadangi jis susi
dės iš dainą, smuikininkų, pia
nistą, elc.

Kaikurių dalyviu vardai cbi- 
cagiečiams yra gana gerai ži
nomi. Pavyzdžiui, imkime Ja* 
kavičią, S triadom skaitę, Skeve- 
riutę ir kitus. į ; "

Koncertas įvyks Gage Purk 
svetainėj (VVesteiTi ir 55th st.). 
Pradžia 8 vai. vakaro. Įžanga 
veltui. — N.

% •’ l

Menkėjanti sveikata ir 
netekimas spėkos

Kada netikslus gyvenimas, ar nenormalia 
įtempimas ir iAaikvojimaa gyvenimo jėgų 
susilpnina jūsų sveikatą ir spėkas ir gyve
nimus pasidaro nemalonus ir skurdus, paim
kit Nin/a-Tone tik per keltas dienas ir pa
stebėkite, kokis pastebėtinas seks pagerėji- 
mus. Šis puikiausias preparatas ifivalo kūną 
nuo susirinkusių nuodingų atmatų, ■nugali 
konstipaeiją, suderina ir sustiprinu organus 
ir greitai pagerina abe.hią sveikatą.

Nuga-Totie priduoda jums geresni apetitą, 
pagelbsti virškinimui. pagamina užtektinai 
raudono, sveikutis kraujo, upalnhgviną Kasus 
ir išpūtimą vidurių ar pilvo, inkstų ar pū
slės įdegimą ir panašias ligas. Jis taipjau su
teikia poilsingą, atgaivinantį miegą ir įde
da sveiką mėsą į sudžiuvusj kūną. Jus ga
lite gauti Nuga-Tono kur tik vaistai yra 
pardavinėjami. Jeigu jūsų pardavėjas netu
ri jų .stako, paprašykit jj užsakyti jų dėl 
jus iš savo džiaberio.

SIUSKIT FLK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

”6 prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

—    ■ > .....y

Kai Kūdikis Karš
čiuoja, Piktas, 

Pakrikęs
Diegliai, gasai, ru- 
g š t i m i dvokiąs 
kvapas, tankus vo- 
mimas pa/s kūdi
kius ir vaikus pa
prastai parodo, kad 
maistas rūgsta jų

mažyčiuose vidurėliuose.
Kai tie simptomai pasirodo, 

duokite kūdikiui šaukštelį Phi
lips Milk of Magnesia. Pridėki

te jį prie pirmos bonkutės mais
to rytmety. Senesniems vai
kams turi būti duodamas šaukš
tas Stikle vandens. Tai nura
mins kūdikį — padarys jo skil
vį ir vidurius lengvins. Už pen
kių minučių jis bus ramus ir 
linksmas. Jis pašalins iš vidu
rių visą surugusį, nesuvirškin
tą maistą. Jis atidarys vidurius 
esant konstipacijai, šalčiams, 
kūdikių ligoms. Vaikai mėgsta 
jį imti, kadangi jis malonus, 
skanus gerti.

Sužinokite plačius jo vartoji
mus dėl motinų ir kūdikių. Ra
šykite dėl žingeidžios knygeles 
“Usefiil Information’^ Adresuo
ki The Phillips Co.. 170 Varick 
Št., New York, N. Y. Ji bus pa
siųsta DYKAI.

Pirkdami; žiūrėkite, kad gau
tumėt tikrą Phillips Milk of 
Magnesia. Daktarai jį prirašinė
ja per virš 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas H. 
Phillips nuo 1875 m.

GARSINKITES NAUJIENOSE 
u <

PIRMAS KIRTIS BOLEl!
Kai išbandyt perdėjimus 

"Ju vietoj 
užsirūkykit Lucky!"

Būk blaivus—būk olaivus visiems dalykams, 
net ir rūkydamas. Venk tos ateities šmėklos,* 
išvengdamas perdėjimų, jei nori išlaikyti tų 
modernišką, visada jaunų figūrų. "Jų, vietoj 
— užsirūkyk Lucky".

ŠIE LIETUVIAI REALESTATININKAI 
PASIRENGĘ JUMS PATARNAUTI

4600 So. Wood St

Tel. Virginia 0117

B. V, Milaszewicz

Tel. Victory 4898

Tel, Republic 8899 Tel. Prospect 2102

B. R. Pietkiewicz 
& Company 

2608 W. 47th St.
Tel. Lafayette 1083

M. Rozenski & Co
6542 So. Western Avė.

A. Grigas & Co 
3114 So. Halsted St.

S. P. Kazwell & Co.
2839 W. 63rd St.

S. L. Fabian & Co
809 W. 35th St.
Tol. Boulcvard 0611

W. H. Kelps
2419 West 69th St.

Tel. Heinlock 8099

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

iPerkam, parduodam ir mainomi 
inamus, farmas ir lotus. Greitas iri 

teisingas patarnavimas pas

F. G. Lucas and Co.,
Tel. Lafayette 5107

J. Yushkewitz
2433 W. 69th St.
Tel. Prospect 3140

J. N. Zewert & Co.
5339 S. Central Avė.

S. E. Cor. Archer and Central 
Tel. Prospect 8759

J. J. Zolp
4559 So. Paulina St.

Tel. Yards 0145 D

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzle 8902

S614-16 Roooevelt EUL 
arti St. l.ouig Avė. 

CHICAGO. IDL.

BUDAVOJAME
Naujus namus, dirbame muro, 
cemento ir karpenterių darbus. 
Pakeliam senus namus, dedam 
fundamentus, apmurinam medi
nius po viena plyta, dedam said- 
vokus. Parduodam ir mainom 

namus.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Lafayette 7674Viii .m i į,/

Lucky Strike, puikiausi eiga** 
retai, kokius jus kada rukėt, 
pagaminti iš puikiausių ta
bakų — iš Smetonos viso ta
bakų Derliaus—“JIE SPRA
GINTI”. Lucky Strike turi 

, extra, slaptą šildimo procesą. 
Visi žino kad šiluma valo ir 
taip sako 20,679 daktarų kad 
Luckies mažiau erzina jūsų 
gerklę.

HEMORROIDAI IŠGYDOMI
BE PEILIO

Akli išsikišantys HEMORROIDAI, Fistula, Fissure ir visos Rektumo 
ligos išgydomos musų gydančiu švelniu metodu.

MUSU GARANTIJA— NEMOKĖK JEI NEIŠGYDISIME 
Nevartojama etheras, nėra pavojaus, nereikia ligoninės, ar gaišti darbo 
laikų. Atsišaukite ar šaykite šiandie. Jums tai užsimokės. šimtai 
atėjo, yra išgydyti ir yra dėkingi. Jus irgi busite jų tarpe, jei pavesite 
mums savo reikalą. Kainos žemos.

PASITARIMAI IR EGZAMINACIJA DYKAI
4Valandos: 10 v. r. iki 8 v. v. kasdie. Nedėliomis 10 v. r. iki 2 v. p. p. 

REKTUMO DEPARTAMENTAS

S-M-S HEALTH INSTITUTE
1869 North Damen Avenue, Chicago, III.

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

“Ateinanti įvykiai 
meta savo 

Šmėklas priiakin”

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir puslėg, užnuodijimą 
kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skaus
mus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. 
Jeigu kiti negalėto jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite, ką 
jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelj metų ir išgydė 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. vak. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St., kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5573

Ar jus manote remodeliuoti ar taisyti 
savo namą?

Mes galime parūpinti Sand Stone smilčių ir cementą dėl beismento 
ar šalygatvio, arba mes galime parūpinti plasterj ir kalkes dėl 

sienų. Mes taipgi aprokuojame visą darbą.
Kontraktoriai gali gauti viską jiems reikalingą. 

Greitas pristatymas.

ATLAS BUILDERS SUPPLY CO.
14th Street & Western Avė.

RAMOVA
THEATRE

SSth and Halsted Stneta

Šiandie
Graiug kalbantis paveikslas 

ant Magna-Screen

“Montana Moon”
dylyvaujant

JOAN CĘAWFORD
Taipgi

Vltaphone Vodevilio Aktai

UŽSUK-Lucky
Strike tokių Or-Z'
cheatrą kas ket- 4L 4L1 - (
virtadienj Ir 4eš- AIt s toasted

Jutu Gerkles Apsauga—Prieš knitėjimus—prieš kosulL
•Amerikos Life Insurance Sąjungos daktarų ir Statistikų Draugijos laikytas tirinėjimas iškėlė faktą jog žmogaus mirtingumas didėja 

veik 1% ant kiekvieno svaro svorio perviršio nešiojamo tarpe 40 ir 44 metų amžiaus žmonių. Kitaip sakant, to amžiaus žmogus 
sveriąs 40 svarų daugiau negu normaliai, tegali pasitikėti tik 60% normalio svorio žmogaus givenimo ilgio. Mes netvirtinam, 
Lucky Strike cigaretų rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, jog kai jau sau perdaug gerumų 
išbandė:, "jų vietoj—užsirūkykit Lucky”. Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svori ir, išvengdami perdėjimų, 
išsilaikysit modernišką, gražią figūrą.z 1930 The Ąmencan Tobacco Co., Mfrs.
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Buy gloves with what 
it savos

Nėra reikalo' mokėti 50c ar 
daugiau, kad gauti gerą dantų 
košelę. Listerine Tooth Pašte, 
didelis tūbas parsiduoda už 
25c. Ji valo ir apsaugo dan
tis. Be to galite sutaupinti 
$3, už kuriuos galite nusipirk
ti pirštinaites ar ką kitą. 
Lambert Pharmacal Co.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

HAS 
MADE GOOD with 

millions!

Šame Price for Over 
38 Years

K ounces for 25/ 
Pure—Economical 

EfHcient
MILLIONS OP POUNDS 

l,v<M K. COVEWNMENT
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ŠEŠIOLIKOS VALANDŲ SAVAITĖ

Pennsylvanijos Darbo Federacijos suvažiavime, Al- 
toona mieste, tapo iškeltas obalsis kovoti, kad pramo
nėje butų įvesta šešiolikos valandų darbo savaitė. Jį iš
kėlė James Maurer, buvęs per ilgus metus valstijos 
Darbo Federacijos prezidentas, o dabar miesto tarybos

; Apie įvairius Dalykus i
narys Readinge, kurį valdo socialistai.

Maureris kalbėjo po to, kai valstijos darbo sekre
torius Peter Glick konvencijoje pranešė, kad Pennsyl
vanijos valstijoje yra tarp 250,000 ir 300,000 bedarbių. 
Del šitokio didelio bedarbių skaičiaus darbininkai Penn
sylvanijos valstijoje kasdien pražudo $1,000,000 algo
mis. Valstijos darbo sekretorius pareiškė, kad atsako
mybė dėl nedarbo puola ant darbdavių, nuo kurių pri
klauso duoti žmogui dirbti, ar ne.

Remdamas savo 16 valandų darbo savaitės reikala
vimų, James Maurer nurodė, kad savo laiku, kai jisai 
buvo pirmų kartų išrinktas Pennsylvanijos Darbo Fe
deracijos prezidentu, jisai pranašavo, jogei turės ateiti 
5 dienų savaitė, nors daugelis manė, kad tai tik svajo
nė. Tečiaųs šiandie penkių darbo dienų savaitė jau virs
ta realybe. Dabar jau laikas reikalauti keturių valandų 
darbo per keturias dienas savaitėje. Bet senas Pennsyl
vanijos darbininkų vadas įspėjo suvažiavimų:

“Nelaukite, kad darbdaviai justi reikalais rū
pintųsi. Jeigu lauksite, tai jums teks laukti iki pa
saulio pabaigos. Jungkitės politikos dirvoje ir pa
rodykite savo galių. — Turėdami galių, jus pasiek
site visko.”

KLAIPĖDOJE RINKIMAI, O LIETUVOJE?..

“Elta” praneša:
“Klaipėdos savivaldybių rinkimuose balsavo 

15,431 rinkikų, arba 74.5% turinčių teisę balsuoti. 
Vadinasi, vienam atstovui išrinkti 380-385 balsų” 
Reikia prie to pridurti, kad tie rinkimai buvo atlik

ti visuotinu, lygiu, slaptu ir tiesioginiu balsavimu. To
kia tvarka Klaipėdos krašte yra renkamos ir savivaldy
bės ir Seimelis.

Tuo gi tarpu Didžiojoje Lietuvoje visuotinas balsa
vimas yra panaikintas. Renkant Lietuvos savivaldybes 
apie pabaigų pereitų metų, daugelis piliečių buvo visai 
išbraukti iš rinkikų sąrašų, o iš tų, kuriems palikta bal
savimo teisė, dalyvavo rinkimuose tik maža dalelė — 
gal būt tik apie 10 nuošimčių.

Gi Seimo Didžioji "Lietuva visai neturi.
Kodėl Klaipėdos krašto gyventojai turi daugiau 

teisių, negu Didžiosios Lietuvos? Argi klaipėdiečiai yra 
daugiau “subrendę”?

Ne. Klaipėdiečiai naudojasi piliečių teisėmis dėlto, 
kad tautininkai negalėjo jiems jas atimti. Klaipėdos 
krašto konstitucija, mat, yra įdėta į Klaipėdos konven
cijų (tarptautinę sutartį), . kurių pasirašė Lietuva su 
didžiomsioms valstybėms.

Susidaro keista padėtis. Lietuvos žmonės, kurie iš
kovojo savo kraštui nepriklausomybę, yra lyg koki ant
ros rųšies piliečiai, palyginant su Klaipėdos žmonėmis, 
kurių dauguma da ir šiandie balsuoja už vokiečius!

DŪMŲ BE UGNIES NEBŪNA 
9

Iš įvairių šaltinių eina žinios apie ūkininkų ir dar
bininkų sukilimus Sovietų Sąjungoje. Rusų socaldemo- 
kratų gauti iš Maskvos pranešimai sako, kad Gruzijo
je, nežiūrint visų raudonosios armijos ir čekos pastan
gų, dar nėra ^numalšintas valstiečių sukilimas. Kinų 
spauda Šanchajuje rašo, kad sovietų priešai Vladivos- 
toke paėmę didesnę pusę miesto, ūkininkų maištai Si
bire plečiųsi ir telegrafo bei telefono susisiekimas tarp 
Harbino ir Vladivostoko esąs nukirstas.

Chicagos “Tribūne” korespondentas Šanchajuje ga
vo laiškų iš Harbino, kuriame pasakojama apie sovietų 
raudonosios armijos susikirtimus su Sučano kasyklų 
darbininkais ir apielinkės ūkininkais ir apie apšaudymų 
traukinio ties Kiparisovu, ėjusio iš Vladivostoko į Bar
binu. Varšuvą pasiekė žinios apie badaujančių žmonių 
riaušes pietų Rusijos uoste Odesoj; Paryžiaus spauda 
rašo apie baudžiamos sovietų ekspedicijos siautimą Ru
sijos-Lenkijos pasienio kaimuose ir apie raudonarmie
čių bėgimą Lenkijon...

Senovės žmonės, gyvendami 
po atviru dangumi, visai buvo 
gamtos reiškinių pavergti. Jie 
nebuvo tokie protingi ir gabus, 
kaip šiandieniniai žmones. Jie 
į viską žiurėjo ne taip, kaip 
mes kad šiandien žiūrime ir sau 
aiškinamės. Iš visų gyvenančių 
ant žemės gyvūnų žmogus’ pir
mutinis pradėjo vaikščioti sta
čias. Pakeltos aukštyn jo akys 
visų pirmiausia’ pamatė saulę, 
menuli, žvaigždes ir žaibus, o 
ausys girdėjo žaibuojančią per
kūnija. Visi tie daiktai jam bu
vo nesuprantami ir baisus. Jis 
pradėjo jų bijoti ir melstis 
prieš dangaus kunus, kad jie 
nedarytų jam nieko blogo. Jis 
pradėjo nešti jiems net aukas. 
Taisyklingas saulės užtekėji
mas ir nusileidimas darydavo 
dienų ir tamsių naktį ir tuo 
žadindavo juose linksmybę ar
ba didelę baimę ir šiurpą. Ka
dangi saules šviesa neša’ gyvy
bę. tai laukiniai žmonės laikė 
tą judantį šviesos kamuolį 
esant “gerą”, o tamsią naktį 
“blogą”. Jie mane, kad ne tik 

-'gamta, būtybė ir visi daiktai 
yra valdomi paslaptingos dva
sios, bet ir patys daiktai yra 
dvasios’.

Jie pavadino saulę “blizgan
čiu“, kas sanskritų kalboje yra 
“deva“, o iš čia lotynų “deus“, 
lietuvių “dievas”. Beveik visos 
senovės tautos garbino saulę ir 
laike ją aukščiausia buity be. 
“Saulė”, — rašo Lukijonas, — 
yra bendras visiems žmonėms 
dievas”. Atsirado geri ir blogi 
dievai, palankus ir nepalankus 
žmogui. Ir tokiu budu iš bai
mės ar pagarbos senovės žmo
gus susitvėrė Dievą, žodžiu sa
kant, koks žmogus toks jo ir 
Dievas.

Garbindami saulę, o vėliau 
savo prabočius, senovės žmonės 
pradeda juos girti, pradėdami 
kalbėti, apie dievo privalumus. 
O apie tuos prįvalumus teko 
spręsti pagal savuosius. Ir iš
ėjo: žmogus žino, d dievas vis
ką žino. Žmogus geras, o die
vas visų geriausias. Dievas pa
sidarė ir viską žinąs, ir visa
galis ir amžinas, ir visur esąs'. 
Ir išėjo.pamažu, kad tikėjimas 
į saulės dievą virto tikėjimu į 
didį Dievą Jahvę, pasaulio įkū
rėją. Kadangi žmogus dievą j- 

’kurė pagal savo panašumą, tai

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

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

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija -----  8c
Savaitei ----- 18c
Mėnesiui--------------    75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams -----  $7.00
Pusei metu ----------------  8.50
Trims mėnesiams -............ ..... 1.75
Dviems mėnesiams ..................  1.25
Vienam mėnesiui .................. ..... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .... .......... —______ $8.00
Pusei metų ..................   4.0$
Trims mėnesiams ...... ,........... 2.50

- Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Visos šitos žinios eina iš nepalankių bolševikams 
šaltinių, todėl sunku pasakyti, ar jos tikrai yra beša
liškos. Bet, kaip sako, “dūmų be ugnies nebūna”. Var
giai galima manyti, kad tiek pranešimų iš įvairiausių 
vietų apie kruvinus susirėmimus tarp ginkluotų sovietų 
jėgų vienoje pusėje ir darbininkų bei valstiečių kitoje 
pusėje staigiai kilo be jokio pamato. Labai galimas yra 
daiktas, kad Rusijoje dedasi ir daug baisesnių dalykų, 
negu apie tai sako aukščiaus paminėtosios žinios.. Juk 
despotiška valdžia visuomet tufi pakankamai priemo
nių paslėpti daugumų nemalonių jai faktų nuo užsienių.

Rusijoje, matyt, šiandie dedasi panašus dalykai, 
kaip 1920 metų pabaigoje ir 1921 metų pradžioje, kuo
met po didelių riaušių kaimuose ir skaitlingų darbi
ninkų streikų Maskvoje ir Petrograde staigiai sukilo 
prieš sovietų valdžių Kronštadto jurininkai (bolševi
kai!). Tuos kruvinus įvykius buvo iššaukęs “karinis 
komunizmas”, kurį bolševikai vykino per trejetų metų, 
užtraukdami ant Rusijos žmonių baisų vargų ir badų. 
Kronštadto sukilimu nugųsdintas, Leninas buvo pri
verstas paskelbti “naujų ekonominę politikų” (Nep’ų).

Bet dabar Stalinas vėl vykina panašių į “karinį ko
munizmų” politikų, ir Rusijoje vėl — “pakvipo Kron- 
štadtu”!

Velykų avinėliai
Deva, deus, dievas. — Dievas 

Saulė. — Dievas Jahvė.
Įsik unijimas. — Egiptėnų O- 
ziris ir Tifonas. — Babilio- 
niečių Adonis, žydų Adonai, 
persų Mitra, graikų Bak
chas, meksikiečių Kvecalko- 
atlis. — Nukryžiavimas ir 
prisikėlimas senovės dievų.— 
Saulės prisikėlimo šventės.— 
Adonis, Agnis. — Dievų evo
liucija.

nebuvo lengvesnio budo pareik
šti žmonėms, kad Dievas Jah
vė įkūrė žmogų pagal savo pa
našumą ir išėjo Qui pro quo.

Senovės tautos pradėjo tikė
ti, kad geras dievas’, stebuklin
gu budu įsikūnijęs, pasidary
davo pasaulio išganytoju, auko
damas dėl jo savo gyvybę, bū
seną. Bet po to, kaip jį užmuš
davo negeri žmonės, kurių iš
ganyti jis atėjęs į pasaulį, die- 
_vas prisikeldavo, ir jo prisikė
limas visuomet s’upuldavo su 
pavasario dienos ir nakties ly
gumu.

Egipte pasaulio išganytoją 
“Ozirj” užmuša jo Priešas “Ti
fonas” — pikto genijus. Bet 
pavasarį jis prisikelia, kad nu
žudytų savo priešininką, ir ant 
pasaulio amžinai viešpątautų. 
Babiloniečių dievas Adonis (o 
žydų Adonai) buvo garbinamas, 
kaip pasaulio “išganytojas“. Jo 
mirtis kiekvienais metais pa
vasarį buvo žymima iškilmin
gais sveikinimais ir liūdnais 
himnais. Jis visuomet buvo 
vaizduojamas paguldytu ant 
gulto arba neštuvų. Tikintieji 
eidavo nekalto dievo pagerbti. 
Per tris dienas laikydavo jį nu
mirusiu, bet paskui ateidavo 
dievo iš numirusių prisikėlimas 
ir bendras džiaugsmo laikas.

Persų) išganytojas dievas Mi
tra buvo numiręs tik dėl to, 
kad pasaulį išganytų. Ant jo 
kapų ateidavo ištikimi jo mo
kytiniai melstis ir ašaras lieti, 
bet po trijų dienų jie sugrįž
davo ir apreikšdavo žmonėms 
apie dievo prisikėlimą in pasau
lio šiganymą.

Graikuose Urano ir (įėjo s’u- 
nųs, milžinai užmušdavo dieną 
Bakchą ir suplėšydavo Jį į ga
balėlius. Bet, po trijų dienų jo 
miego Aide, karalius, žmonių 
ir dievų tėvas Yupiterls pri
keldavo jo kūną, o deivė Palada 
grąžindavo jam širdį. Jo prisi
kėlimas buvo sveikinamas su 
didžiausiomis iškilmėmis kovo 
mėn. 25 d.

Meksikiečių dievas Kveealko- 
atlis buvo nukryžiavotas ant 
medinio kryžiaus nedėkingų 
žmonių, kuriuos jis buvo at
ėjęs išganyti. Kingsboro kny
goje “Meksikiečių senovės“ yra 
papasakota, kad senovės Yuka- 
tano gyventojai garbino pasau
lio išganytoji). dievų “Bakab”. 
Jis buvęs nekaltos ir nesutep
tos mergelės-vardu “Čirubirias” 
Pagimdytas ir buvęs antras as
muo dieviškos trejybės. Tų pa
saulio išganytoją visuomet vai
zduodavo nuplaktą rykštėmis ir 
subadytą .erškėčiais. ‘ Pagaliau 
jis tokitio pavidalu būdavo ant 
medinio kryžiaus nukryžiavo
tas. Dievas ant kryžiaus kabė
davo 3 dienas’, bet paskui ste
buklingu budu prisikeldavo ir 
įžengdavo i dangų.

Kiniečių šv. knygoje “L. 1. 
King“ yra pasakyta: “šventas 

Tijen sujungsiąs savy visas že
mes ir dangaus dorybes“. Pa
saulis jo bus tik išganytas. Jam 
teks daug- iškentėti, bet tų ken
tėjimų srovė užtiesianti jo sie
lą ir jis mokėsiąs pasiūlyti 
viešpačiui auką, jo vertą.

Pas senovės tautas saulės 
dievo švente tęsėsi visą savai
tę. Šiandien ir krikščionių 
“šventa savaitė“ nustatoma as
tronominiu keliu, surišta su 
mėnulio pasisukimu. Pas fini
kiečius viena šventos savaitės 
diena buvo pašvęsta' liūdesiui 
dėl dievo Adonio (saulės die
vas) mirties. “Tenebrae“ did
žiosios savaitės ketvirtadienis 
taip pat buvo pašvęstas saulės 
dievo mirčiai.

Antrą dieną, kuri buvo pa
švęsta Veneros liūdesiui, ant al
toriaus nebuvo’mė vienos aukos 
atnašautos, o tikintieji ateida
vo į Bažnyčią pagerbti numiru
sį dievų Adonį, gulintį savo pa
tale.

Kristaus mirtis taip pat pa
skirta didžiame penktadienį 
(dies Veneris), ir tą dieną per 
mišias šv. dovanos neabhašau- 
jamos.

Pagonys švęsdavo fizinės sau
lės prisikėlimą su didžiausio
mis iškilmėmis. Pirmiausia at
vaizduodavo simbolinę saulės 
mirtį, po kurios ateidavo ben
dras tikinčių džiaugsmas dėl 
jos, sugrįžimo. Džiaugsmo klyk
smas visuomet buvo “Alliluja“, 
kas reiškė: aukštas ir blizgan
tis. šventė sutapdavo, ateinant 
koviniam mėnuliui, kada saule 
įžengdavo į1 zodijakalinę “Avino 
orbitą“.

Ta senovės pagonių šventė 
buvo pažymima saulės pergale 
žiemos.

Senovės indai turėjo ugnies 
dievą vardu “Agnį”, išreikštą 
nekaltu avinėliu. Paprotis var
toti avinėlį yra paimtas tik iš 
pagonių papročio. Krikščioniš
koje simbolikoje ugnis (Agni) 
apsireiškė mistinio avinėlio at
vaizdu. Vedu tikėjime Agnis 
(ugnis) buvo laikoma Dangaus 
Tėvo pasiuntiniu. Ugnis’ nužen
gusi iš dangaus ant žemės. Ug
nis buvo Saules siela’ ir sūnūs. 
Posakis? “Dievo avinėlis“, tai 
reiškia “Dievo ugnis“. Jėzus 
yra pakeitęs ugnį ir avinėlį. 
Avinėlis neša ant galvos’ kry
žių ir saulės skrietę. Tokio pa
vidalo avinėlį mes randame *ant 
vieno pirmųjų krikščionybės 
amžių sarkofago, laikomo Va
tikane. Jau IV ir V amž. pas 
krikščionis pasirodo avinėlis 
(ugnis) vienas ant kryžiaus, 
apsuptas šaulės tėvo skriste. 
Tokį jo atvaizdavimą mes ran
dame V amž. Šv. Morkaus baž
nyčioje, Venecijoje ir ant V 
am. Felikso mozaikos šv. Kuz
mos ir Domijono bažnyčioje, 
bet ir tą krikščionys nukopi
javo nuo pagonių „kryželio at
vaizdo. Senovės kartogoniečiai 
dar VIII amž. prieš Kristų jau 
vartojo kryželį su avinėliu ir 
balandžiu ant kryžiaus. ■

Balandis reiškiąs dvasios sim
bolį, o sankryžioje avinėlis — 
ugnies simbolį. Ir ant XII amž. 
(Maž. Azijos) pinigo ant kry
žiaus padėta avinėlio galva su 
parašu “is—xc“ — Jėzus Kris
tus.

Juo budu, pagonių simboli
niai ženklai: balandis ir avinė
lis buvo krikščionių tikybon į- 
traukti ir vartojami. Ant krikš
čioniško Luko Bearniečio sar
kofago, kur yra atvaizduotas 
Kristaus į grabą paguldymas 
yra ne Kristus, bet avinėlis. 
Paskui per avino stuobo buvo 
pristatytas žmogaus galvakru- 
tis. Toji įdomi kombinacijos 
simboliška užtinkama daugybė
je krikščioniškų žibių.

Aišku, kad simbolinis Agnio 
(ugnies) atvaizdavimas avino 
pavidalu buvo paprasčiausia žo
džių žaidimo išdava. Agnis, — 
įsikūnijęs saulės sūnūs.

Vėliau avinas visai dingo ir 
jo vietą užėmė žmogaus galva 
Su simboliniu kryžiumi. Viršu
je taip pat, kaip kitados avino 
galva, buvo papuošta ir apvai
nikuota. Toks atvaizdas randa
mas ant vieno krikščioniško

IV-jo amž. sarkofago Arle.
Tokis padaras nebuvo naujas 

dalykas. Tai buvo tik atgaivin
tas pagonių paprotys, kuriuo 
pagonių kunigai ir dievai vi
suomet buvo vaizduojami su 
mistiniu ženklu — kryžiumi ant 
galvos.

Vėliau pasiryžo Kristaus’ gal
vą dėti ant sankryžio, t. y. kaip 
tik toje pačioje vietoje, kur 
pirmiau buvo vaizduojamas avi
nėlis.

Kada jau tikintieji buvo pa
ruošti prie naujos simbolizaci- 
jos, tai Konstantinopolio susi
rinkimas 692 m. vargais nega
lais išleido dekretą, kuriuo bu
vo įsakoma vietoj avinėlio vaiz
duoti visas Kristaus — žmo
gaus kūnas.

Reikia pasakyti teisybę: vi
suose vyskupų suvažiavimuose 
Europoje, Azijoje ir Afrikoje, 
bažnyčios tėvai rovė vieni ki
tiems barzdas ir drąskč akis, 
kol nustatydavo naują neva 
dogmą.

Prancūzijoje avinėlio atvaiz
das buvo pašalintas nuo kry
žiaus kompromiso keliu, apie 
kurį liudija Gilijamo Diurano 
VIII-jo amž. laiškas MandoTvy- 
skupo. Tame laiške yra pasa
kyta:

“Kadangi dabar tamsybė jau 
išsisklaidė ir paaiškėjo, kad 
Kristus tikrai yra žmogus, tai 
popiežius Adrijonas I įsakė 
vaizduoti Ji žmogaus pavidalo. 
Ne Dievo avinėlis reikia pieš
ti ant kryžiaus, bet paskui, kai 
bus atvaizduotas žmogysta, ga
lima piešti avinėlis žemiau ko

Andrejs Upits

Vaivorykštės Tiltu
Iš latviško verte Emilą Skujenieks

(Tąsa)
Na, tai ko Tamsta čia jaudi

niesi? Prieš ką Tamsta protes
tuoji? Prieš suvereninės tau
tos valią! Bet tai juk bepro
tystė! Smulkutis lašelis — 
Tamsta nori sukilti prieš sro
vę, kuri Tamstą neša. Bet tai 
juk absurdas! Tamsta savo lai
ku esi buvęs blogu istorijos 
mokytoju, pone Nelke. Istoriš
kųjų faktų logika, matyt, Tam
stai visai svetima.

Istorija mokina, kad suvėrč- 
ninė tautos’ valia neklaidinga. 
Jef tauta yra mane panorėjusi 
šioje vietoje, jei ji, yra norėjų^ 
si, kad aš pasidaryčiau tuo,, 
kuo dabar esu, tai mums abiem 
lieka tik nulenkti galvas prieš 
ją. Tauta neklaidinga, pone Nel
ke! Tamstų ji yra atmetusi ir 
mane išrinkusi Tamstos vieton. 
Aš laikau savo švenčiausią pa
reigą atliktai tai, kas man iš 
viršaus pavesta. Aš pasisteng
siu būti vertas tos didelės už
duoties, kurią Tamsta jau ne
bepajėgtum atlikti. Tauta...“

Staiga pirmyn susikubrinęs. 
lyg jis negalėtų gerai nei ma
tyti, nei girdėti, Neikė sustau
gė:

“Tauta!.. Šibcriai!.. Speku
liantai!.. Tautos parazitai!..“

Ponas Tombergas’ aštriai su
šnypštė. Jo akys sužėrėjo. Bet 
Robertas pakėlė dešinę ranką 
tragingo didvyrio gestu.

“Ramiau, pone Tomberg! Ne
užsigauk. Juk Tamsta matai, 
kokioje tas ponas padėtyje. 
Leisk man. Aš pabandysiu jį 
įtikinti.

“Pone Nelke! Po-ne Ncl-ke!! 
Aš Tamstų įspėju. Nekompro- 
mituok tuos namus, kuriuose 
Tamsta savo laiku esi patyręs 
tiek vaišingumo. Nepatvirtink 
perdaug akiplėšiškai tą, ką aš 
Tamstai ką tik sakiau. Tamsta 
gyvenai dar toje gadynėje, ka
da tauta buvo dar nudriskusi 
minia demonstracijoje su rau
donomis vėliavomis gatvėje. Su 
sarmatiška griovimo neapykan
ta krutinėjo ir bjauriomis in
ternacionalinėmis dainomis ant 
lupų. Bet dabai4 jau latvių tau
ta yra pasidariusi vakareurope-

jų arba antroje kryžiaus pusė
je“.

Tik tuo budu galima buvo 
dėti ant kryžiaus visą žmogaus 
figūrą. Epitetas “Agniferus”; 
duotas Jono palyginimui reiškia 
“tas, kurs neša ugnį (Agnį) 
arba ugnianešys“ (Biurnufas).

Agnio ir avinėlio sumaišymas 
buvo toks visiškas, kad Vll-jo 
amž. pas Fortūnatą Puatjės 
vyskupą, mes randame tokį po
sakį: “Corporis agni margarita 
ingens“, kuris reiškia ne ką ki
tą, kaip tik sanskritų formu
lę: “Agni—Kaya—Maha—Rat
ilam” (didžiausio Agnio kūno 
brangenybė). Šitas simbolis ka
talikų bažnyčioje pagaliau ga
vo žodžių sutarimą Agnus ir 
Agni, panašiai kaip yra kaita
liojami žodžiai Pelnas ir uola. 
Atvaizdavimas nebuvo naujas, 
nes Jupiteris — Amonas buvo 
atvaizduojamas avinėlio pavida
lu ir vadinamas “Išganytoju“. 
Šventas himnas, kurs gieda
mas: “Per lignum crucis” (kry
žiaus medžiu) sudaro tik tik
rą nuotrupą vediškų himnų. Vi
sa eile bažnyčios pamaldų be
veik žodis’ į žodį supuola su 
vediškais himnais, kuriuose tik 
pavadinimai “Arya” ir “Dashu“ 
pakeisti “žydais“ ir “egiptie
čiais“. Taigi ir Agnio kultas 
pergyveno evoliuciją. O tas bu
vo mokslo vyrų iškelta’ aikš
tėn ir išaiškinta naujausiais lai
kais profesorių ir krikščiony
bės tyrinėtojų: Mortilije, Biur- 
nufo ir Gošaro. Tai jiems, tiems 
mokslo vyrams ir senovės ty
rinėtojams priklauso tikros kry
žiaus nustatymo nuopelnas.

[“Lž“j Jonas Ilgūnas.

jiška, pakilusi į tikrųjų kultū
ros tautų šeimą su visomis kul
tūros tautų ypatybėmis.

Tas ir yra tas, ko Tamsta 
negali suprasti. Ir užtat Tamsta 
jau nublokštas. Šiberiai, speku
liantai — Tamsta sau leidai iš
sitarti. Ne, pone Nelke! Tai yra 
padorus tautiečiai su iniciaty
va, kurie daugiausiai dirba Lat
vijos atstatymui, su kuriais aš 
turiu garbės dirbti petis į petį. 
Parazitai... Ne, gerbiamasis! 
Tai tautos geriausi dalis, jos 
žiedas ir pasigrožėjimas, prie 
kurio ir aš priklausau.

Bankus ir akcines bendroves 
mes steigiame — tiesa. Tą mes 
darome. Ir aš — turiu tos gar
bės. Sakyk, pone Nelke, ar 
Tamsta įveiktum ką nors įs
teigti? Ar Tamsta supranti ką 
nors apie namų, fabrikų ir plyt- 
nyčių pirkimą ir pardavimą, 
kur vartosi milijonai?“

“Ne... Apie tai aš nieko ne
suprantu.“

Robertas triumfuojančiai nu
sišypsojo.

“Na, matai pats! Bet aš su
prantu, ir todėl aš čia esu. Ar 
Tamstaį ateitų j galvą, kad da
bartiniai latvių bizniai turi bū
ti visiškai tautiški, užtat kad 
dabartinis ekonominis ir kultū
rinis gyvenimas žengia po tau
tine vėliava? Ir kad tautiniam 
bizniui privalomi politiniai pa
grindai liaudyje ir savo idėji
niai rūmai? Ir kad dėlto būti
nai turėjo įsisteigti tautiniai- 
patriotinč partija ir “Tautos 
Širdies Balsas”? Ar Tamsta 
gali pilnumoje suprasti, kas tai 
iš tikrųjų yra — “Tautos šir
dies Balsas” Y Ar Tamsta suge
bėtum „privalomu budu sujung
ti malonumą su reikalingumu? 
Ar Tamsta pajėgtum Žalenie- 
kuose per vieną mėnesį pakelti 
tiražą nuo keturių dešimtų iki 
šimto dvidešimt egzempliorių ? 
Ar Tamsta bendrai galėtum bū
ti “Tautos Širdies Balso“ redak
torium ?

(Bus daugiau)

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

i.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dalyvaus “Naujie 
nu” piknike

Cicero
Padėka

kuo maitintis, nė lėšų gydytis. 
Bet širdingai dėkoju visiems 
geradėjams už jų mielaširdy- 
sfę, kad iMUiigailėjo manęs var
guolio ir dar gelbsti mane, šie 
geraširdžiai lietuviai aukavo 
man:

P-nas Jonas Adomaitis $1; 
p. Charles Kokanauskas — $1; 
iš Rockfordo, Ilk, gavau laiš
kelį p. Jono Balčuno su $1.

Daktaras J. Rimdzius, iš sa
vo mielaširdystės, aplankė ma
ne ir suteikė patarimų ^veika
lai atgauti. Bet neturtas tai

best teamš in the YMCA Junior 
League either by defeating 
them or holding them down by 
a tight score. The lašt game 
that was played was with one 
of the best tca’ms in the league 
and the boys kept them down 
0 to 0 for fourteen innings and 
finally we won by one, run. 
This was all done by the won- 
derful pitehing of Pete Plau- 
shines and the support of the 
eroti re team.

There vvill 
Powers Lake 
Dailės Ratelis
and our lodge 338 are going- to 
sponsor it. The Racine lodges 
of the SLA. and its boosters 
are expected to be there and 
as I have heard the visitors 
will bring their team along and 
try to win at least 
from our undefeated 
the benefit of those 
know, the Kenosha
vvon for five consecutive, years 
alid expected to win this game 
and those in the future. Don’t 
forget be at the pienie and have 
a good time.

The next meeting will be at 
the German-American Home at

7:30 and as usual on <the first 
Tuesday of the month.

Well, ha-cha cha everybody 
see you later. —Batdher.

Grabortai
BUTKUS 

LTndertaking Co. 
p. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai 
710 W. 18th Street 

Canal 3161

Akių Gydytojai A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukce Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Damen Avė.
Vai.: 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Bnmswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia
O—

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

ligas vyrų ir moterų

lis pas daktarus arba išvažiuo
ti i mineralinius vandenis pa- • •

Todėl atsišaukiu i mielašir- 
dingą lietuvių visuomenę pra
šydamas jus, brangus broliai 
lietuviai ir seserys, pasigailė
jimo ir pagelbos — aukos. Ti
kiuosi, kad savo organizacijų 
susirinkimuose, kad biznieriai, 
profesionalai ir kiti geros va
lios lietuviai nors mažą auke- 
le, kiek kurio malonė, suteiks. 
Per daugumą man pagelbėsite 
ir iš nelaimės išliuosuosite. Vi
siems geradėjams ir aukauto
jams tariu širdingai aviu.

Laukdamas lietuvių visuo
menės pagelbos ir užuojautos 
pasilieku Joseph Lapinskas,

'lai jaunasis Denis Bložis, 
kuris, kaip daugelis mano, su 
laiku užims Požėlos vietą. Nors 
jis dar tik tėra 19 melų am
žiaus, bet jau spėjo pasižymė
ti ristynių sporte. Būdamas mo
kykloj, jis laimėjo keletą čem
pionatų.

“Naujienų” piknike, birželio 
8 d., jis risis su “drapježnu 
dzuku” .L Baneevičium. O juk 
visi žino, kad Bancevičius yra 
vienas geriausių ir smarkiau
sių ristikų tarp lietuvių. Tad 
Bložio-Banoevičiiiaiiis ristynės bus 
tikrai įdomios. N

Apipiešė lietuvio
grosernę

augsią, 
šeimina
Ten ir-
daiklus.

Vskar ryte keturi ginkluoti 
plėšikai įėjo Į Jurgio Čižinau- 
.sko grosernę, 1458 W. 15th Si., 
o penkias plėšikas pasiliko au
tomobily. Plėšikai iškraustę re- 
gisterj įsigavo i antrą 
kur gyveno cižinausko 
ir du jo darbininkai, 
gi pasiėmė nickurius 
Paskui visus užrakinę
plėšikai pabėgo automobilių.

Plėšikai paėmė $235 pinigais, 
du šautuvus, du revolverius, 
vaiko laikrodėli ir k., viso pa- 

, A *
darydami žalos už $400. Taip
gi labai išgąsdino sergančią p-ią 
Čižinauskienę ir vaikus.

P-as Čižinauskas toje apie- 
liukėje gyvena jau apie 10 me
tų, bet lai buvo pirmas jam 
pasitaikęs plėšimas. Ir plėšikai 
buvo gerai prie to prisirengę 
— atėjo visu buriu ir ėmė šei
mininkauti kaip namie iškra- 
tydami visus pakrunpius ir 
grosernę ir gyvenamuosius 
kambarius.

į The English Coiumn;
RevivaI

say ?Heilo, what’s that you 
Your seeing things? No, that’s

PROBAK
DVIEJŲ AŠMENŲ 

BLEIDAI
Geriausi skustis, ko
kius turėjot — arba 

pinigai grąžinami.
Jeisru jūsų pardavikas ne
gali jus aprūpinti, rašykite 
tiesiai mums.
50c už 5 — $1 už 10 

Serupello bleidaa — 10c

PROBAK CORPORATION
414 FIIST AVINUI NIW Y O* K

Shampoo
l’ulieka iuslL plaukus 
blizgančius. Sveikus ir 
ne perdaug sausus. Pas 
J ūsų pardavėjų, arba 
prisiųskjtu 5o(; pilno 
didumo bonkų.—Pinoud, 
I>pt. M.. 220 E. 21 SI., 
Ncw Yoik. (Svmpeho 
boukulū dykai).

Pinaud’s

be a pienie at
June 8. The 

choir, SLA. 212

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laidotu
vėse visose mies
to ir miestelių da

lyse. Moderniška 
koplyčia veltui.

8103 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Tel. Victory 1115

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegyste ir toliregvste. 
Prirengia teisingai akinius. Visuose 
atsitikimuose egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas. Specialė atyda atkrei
piama i mokyklos vaikus.* Valandos 
nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589
-------0-------

one game 
team. For 
that don’t 
team has

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 

sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS"

1439 S. 49 Court, Cicero, I1L
Tel. Cicero 5927

joj? 
jos

only Kenosha vvaking up a 
little and Corning on this 
column for the next fouJ or 
five incheš’ down.

1 guess it is a surprise to 
many of the readers of the 
' English Column”, because this 
is the first time that that fair 
raine of Kenosha has been in 

j r i i 20this wonderful column.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti negalčjo jumis išgydyti, atsllan- 
kykit pas mane. Mano pilnas išogzaininavl- 
mae atidengs jūsų tikrų liga ir jei aš apsi- 
iinsiu jus gydyti, sveikata jums sugryi. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys 

galutino išegzaminavlmo—kas jums

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

Kambarys 101G 
Imkit elevatorių 

, CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1

Telefonas Yards 1188

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

ĮGN. J. ZOLP
. Pigiausias Lietuvis 

Graborius Chicagoj
i po yra

St.

VVell, happy days are here 
again for a certain little couple 
that I know and that’š none pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedė- 
others than Auna Bartkus and 
“Browny” Macnorius. The two 
little love birds got married,' 
būt what gets me is that ithey j 
didn’t even gi ve us the slight-1 
ėst hint when it was going to 
be pulled off. Well, anyway ii 
was VVednesday morning May 
28 ai St. Pcters Church. Good 
luck to both of you from the 
members and they also wišh 
you much happiness in the 
future. Hope she doid) keep 
avvay from meetings by mak- 
ing you wash dishes or serub 
the deck or ha Ve you’ made u p 
your mind that your going to 
be the proud head of the 
family????? (also a few more).

Novv, for the lodges business. 
The lact meeting new officers 
v/ere eleeted and the follovving 
were 
Pres. 
Pres.

lioj nuo 10 rvto iki 1 po pietų

lietuves akušeres

po

MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwife 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

eleeted: Frank Jakutis, 
Amelia Bagdonas, Vice 
Anna Bružas, Secretary, 
Levickas, Financial Sec

retary. and Charles Bružas was 
reelected .as treasurer. After 
the meeting refreshments were 
served and everybody enjoyed 
themselves' by wise-cracking 
and commenting on the elec- 
tion.

The Junior baseball team has 
beei progressing fairly well and 
have did much more than was 
expected of them. Our boys 
have organized only this year 
and are competing agaist teams 
that have been organized for 
at least two years or more, būt 
we have surprised many of the

Garsinkitės “N-nose”
- - pagarsėjęs visame pasaulyje

ŽMOGAUS 
AKIS 

yra taip dalikatnas sudėjimas,
maža dalis žmonių supranta api^ 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni su 
tais, kurie siūlo už dyka egzamina
vimą. puse kainos, arba pedlioriai 
siūlo akinius vaikščiodami iš namų i 
namus. Praktikuoju ant akiu, per
leidau daugiau 20 tūkstančių ypatų 
ir turiu 20 metų praktikos.

Jei

Dr.
abejoji apie savo akis, eik pas

A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47

Phone Kenwood 1752-----o-----
st.

DR. C. MICHEL
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Akių Specialistas 
Egzaminuoju Akis 
Pritaikau Akinius

4650 South Ashland Avenue 
Phone Boulevard 7878

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandos vakare

1646 W. 46th St.

1327 So. 49tb Ct.

Telefonai
Cicero 3724

Telefonas
Boulevard 5203

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phone
Hemlock 9252

ANTANAS Y AKAS
šiuo pasauliu
7:15 valandą

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

Persiskyrė su 
birželio l dieną, 
ryte, 1930 m., sulaukęs 42 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Kvėdarnos parap., l’ra- 
pimo kaime. Amerikoj išgyve
no 21 metus. Paliko didelia
me nuliudime tris brolius — 
Petrą, Kazimierą ir Dominin
ką ir gimines, o Lietuvoj mo
terį Emilija ir (lukteri, broli 
Juozapą ir tris seseris. Kūnas 
pašarvotas randasi 4605 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
birželio 4 dieną, 8 vai. ryte iš 
Eudeikio koplyčios i Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Antano Yakas 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Broliai ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tek'Yards 1741

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju periau^ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314
»■

Simpatiškas— 
Mandagus — 
Geresnis ir pi
gesnis už ki
tų patarnavi
mas.
J.F.Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas: 

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

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

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

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Akių gydytojai 
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 VVest 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9 

Res.: 2506 West 69th SI., 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare.

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

VALANDOS:
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antra ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 Westi Marųuette Rd. 
Valandos: riuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4G01 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. 2359 S. Leavitt SU Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4. 7 iki 9

Nedėlioj pagal autąrti

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 8 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago. III 
------ G-----

Oflao Telefonai Vlrglnla 003fl 
Bei. Te! Van Burei RKftH

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valančio! 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 ik! 8 vakaro. Nedėliotu nuo 10 Iki 12 die

tų. Namų ofiaaa North Sidi
3413 Franklin Blvd.

Valandoc 8:80 Iki 9:80 vakaro
---------O---------

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

-O------

Phone Canal 2118
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4193 Archer Avė.
Rezidencija: 

4193 Aruher Avė.
Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette 0098

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro.
Rezidence Phone Hemlock 7691

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 

30 East 111-th Street 
Phone Pullman 0856 

Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 

Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.
(
Dr. Samuel Kruchevsky persimainęs j

DR. S. KRUSE 
DENTISTAS

1313 S. Halsted St. 8 S. Michigan Avė.
Dienom ut„ ketv., sub. pan., ser., pėtn.

Aš praktikuoju per 27 metus ir pa
tenkinau daugeli pacientų. Atsilanky- 
kit i mano otisą dėl nemokamos egza- 
minacijos ir mandagaus patarnavimo.

Įvairus Gydytojai
TIK SUGRĮŽĘS IS EUROPOS 

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
Valandos: 12 ki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shoro 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenne 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12.
°Rez. Telephone Plaza 8202

Rezidencijos Tel. Midway 5512 
Ralph C. Cupler,M.D. 

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-6241 
Valandos: Panedeliais ir Ketvergah 

8 iki 8 vai. vak. Utarninkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viriuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS.
Nuo 2 iki 4;8t ir nuo 7 iki 10 

Medelio j nuo 2:30 iki 4:80 po pint

Telefonas Canal 0464

Ofiso Tel. Victory G893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišką, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos : 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną
............................   1 “i1 !L^J

Advokatai

K. GUG1S
ADVOKATAS 

MIESTO OFISAS 
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarų, išskyrus ketverge.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La Šalie Street

Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

A. A. OLIS
R. A. VASALLE 

(VASILIAUSKAS) 
ADVOKATAI

11 S. La Šalie Street,
Room 1701

Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vak.

3241 S. Halsted Streel 
Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Olis —‘Utar., Ketv. ir Subatos vak 
Vasalle — Pan., Ser. ir Pėtnyčio, v

J. P. WAITCHUS
Lietuvis Advokatas
127 N. Dearborn St.

Room 928
Tel. Franklin 4177

Nuo 9 iki 1 — Išėmus Subata!

52 E. 107th St.
Kampas Michigan Avė 

Tcl. Pullman 5956
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomi*

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St. 
Arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir Potnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyjo 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BEDG. 

77 VVest VVashington Street 
Cor. Washington and Clark Sts. 

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tel. įlydė Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 V¥. Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-1

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central G390 Vai.
Rezidencija 6158 S. Talman Av

Tel. Prospect 3525

Tel. Randolph 5130-5131
PAUL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
721 First National Bank Building

38 S<>. Dearborn Street
Vai.: 10 rvto iki 4 po pietų

Vakarais: 2221 W. 22 Street
Vai.: 5 iki 8; scr, ir petn. 5 iki 6;
Subatoj 1 iki 6. Tel. Canal 2552

Tel. Cicerą 2962

DR. S. ASHER
Dentistas

4901 VVest 14 St., Cicero, III.

Valandos: 10-12 ryt., 1:30-5 ir 6-9 
vai. vak. Seredomis ir Ned. susitarus

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4G31 So. Ashland Avė. t
Tel. 2800

Kvs. 6515 So. Ko<.kwoll St.
Tel. Kepublic 9723
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ŽINIOS
bilyje negyvas

Vėl kautynės tarpe 
bravorininku

Praėjusios savaitės pabaigo
je nudėta penki, o kiti keturi 
asmenys sužeista alaus dirbė
jų vrl.a bravorininku kautumė
se.

Trys nušauta Fox Lake. Nu
šauti Michael Quirk, Sam Pel- 
lar ir Joc Betrtsche; sužeisti— 
George Dru.ggan ir* Mrs. Vi
riau Ponic McGinnis, aitvoka-

iiApdraudal
Ligoj ir su- 
sižeidime

Ligoj moka pašelpos j Į 
I savaitę nuo $15 iki $50. I 
I Jei ligonis turi būti pa-1 

I talpintas į ligonbutį, I 
I pašelpa yra padvigi^ Į 
I bintą į savaite už tą pa- I 

tį mokesnį.

Mažas mėnesinis 
mokestis

I ? II Apsidrausti gali vyrai I
I ir moterys. Į

Garantuota 
Kompanija

I Tai yra geriausia ap- Į 
I drauda ligoj ir susižei- I 

dime, kokią tik galima I
I gauti. Kreipkitės į I 

Naujienas arba šaukit
I Roosevelt 8500. Musų Į 

atstovas atsilankys ir I 

suteiks visas informa
cijas. I

Prigėrė du

Paskendo Elmcr Tholotovv- 
ski, 16 metų, gyv. 1305 So. 61 
avenue, Cicero. Jis ir du jo 
pusbroliai išvažiavo pasivažinė
ti Round I^ake. Laivelis apvir
to. Tholotowskio du draugai 
įsikibo į valtelę. O pats Tholo- 
towski, geras plaukėjas, pasi
leido plaukti į krantų. Mėšlun
gis sutraukė beplaukiant ir jis 
nusileido dugnan.

Paskendo p-nia Bronzc Ji ir 
Charles Connel (4518 Nortb 
Sacramento avė.) išvažiavo val
tele pasivažinėti. Valtelė apvir
to. Connel įsikabino į valte
lę. Bet moteris, griebėsi už 
Connelio ir skęsdama panėrė 
jį./ Vienok Conneliui pavyko 
pasiliuosuoti iš moteriškės glė
bio ir jis vėl iškilo viršun. At
vykusi pagelba išvežė į kran
tų Connelį ir karįu moteriškės 
lavoną..

Didžiulė plieno dirbtu
vė Chicagai

Paskelbtai planai uždėti di
džiulę plieno plentų Chicagos 
apielinkėje, veikiausia Dunų 
apskrity. Plentas pastatyti ir 
įrengti kaštuosiąs apie $50,- 
000,000.

to 'McGinnis. žmona.
Chicagoje sužeisti: Joseph 

Ferrari ir Tony Tornatotre, o 
nušoutl — Samuel Monistero 
ir nepažįstamas vyras.

Ferrari, 'Monistero ir Torna- 
tcre ėjo iš cigarų krautuvės 
adresu 857 Nori h Clark St. 
Kada jie prisiartino prie \Va- 
shington Sųuare, tuvi juos pa
sivijo automobilius. Sėdėjusieji
automobilyje keletas vyrų ėmė 
šaudyti.

Nepažintas vyras rasta prie 
Italian Trust and Savings Ban
ko, adresu 405 Milvvaukee avė.

P-nia McGinnis, Quirk, Pel- 
lar ir Druggan vakarieniavo 
Manning viešbuty. .Jie sėdėjo 
prie lango. Staiga pasirodė po
ra šautuvų ir kulkosvaidis, ir 
pasipylė kulkos. Pasėkoje Quirk, 
Pellar ir Joe Bertsche yra pas 
graborių, o ponia McGinnis ir 
Druiggan ligoninėj.

Kalbama, jog šaudymas Fox 
Lake įvykęs todėl, kad keletas 
užeigų permainiusios “bravori- 
ninkus”, kitaip sakant/ pradė
jusios imli alų iš kitų dirbėjų.

8 dienas išbuvo automo-

Aštuonias dienas išbuvo la
vonas Aiva Lynch aiutomobily- 
je prie šalygatvio visai arti na
mų, kuriuose jis gyveno (2701 
Mildred avė.).

Niekas nepaiso automobilio. 
Bet džianitorius, prižiūrįs ke
letą namų toje apielinkėje, pa
mąstė: ‘Ką čia taip ilgai yra 
laikoma tas automobilis?” Pri
ėjęs prie auto ir pažvelgęs vi
dun, jis pamatė negyvėlį. Ko
ronerio tyrinėjimas parodė, kad 
Lynch miręs širdies liga.

.20,000 atlankė akva
riumą

Atidarymo dieną naująjį ak
variumų atlankė 20,000 chica-

Prasidėjo gengsterių 
byla

Prasidėjo teismas Samuelio 
Gold, Normano' Reznick ir Sey- 
moro Pellar. Jie yra kaltina
mi tuo, kad pasigavę Theodorų 
Kopelmanų, turtingų biržos ver
telgų, nuvežę i Wisconsinų ir 
čia, kankindami, privertę jį su
mokėti jiems $25,000.

Septyni užmušti autų 
nelaimėse; daug su

žeistų

Septyni asmenys užmušti au
tų nelaimėse praėjusį sekma
dienį. Daugiau yra sužeistų. 
Praėjusį sekmadienį keliuose 
buvo didžiausias susigrūdimas 
šiemet, nei kurią kitą dienų.

Pirmas lokomotyvas 
Chicagos parodoj

Pasaulinei! Chicagos parodon 
1933 m. Anglija atsiųs pirmų 
garinį lokomotyvų, kad publi
ka pamatytų skirtumą tarp ano 
pirmo geležies “arklio7 ir šių 
dienų milžinų.

<1 -- -------------------------

Kalinys išradėjas

Jolieto kalinys, John King, 
jau išsėdėjęs Joliete 15 metų 
ir dar turįs sėdėti 12kų, pa
dirbo aeroplanui propelerį, ku
rio patentų nori nupirkti ir 
Henry Ford, ir Suvienytų Val
stijų laivynas ir Guggenheim 
Foundation. Dalykas toks, kad, 
sakoma, Kingo išradimas duo
dąs galimybės pasiekti kuro na
šumų iki 90 nuošimčių, kuomet 
iki šiam laikui tegalėta išnau
doti tik 40 nuošimčių.

King tečiaus neparduoda pa
tento, bet derasi kad jį palei
stų iš kalėjimo. Tuomet tik 
parduosiąs savo išradimą.

Susisiekimo įmonių 
klausimas Čhicagoj
Pastarosiomis dienomis mie- 

sto taryba — aldermanai—pri
ėmė sutartį, kuri liečia susisie
kimo įmones Chicagoje — gat- 
vekarių linijas, elevatorius ir 
busų linijas. O kadangi tų įmo
nių patarnavimu turi ir turės 
naudotis milžiniška dauguma 

chicagiečių, tai kailbama sutar
tis liečia viso miesto gyvento
jus. Ir ve, liepos 1 dienų, šių 
metų, piliečiai turės progos Re
ferendumo baisa v’ ai pareikšti 
ar jie užgiria padarytųjų su
tartį, \ar ne.

Kokia yra sutartis
Svarbesnieji šios sutarties 

dėsniai esmėje yra tokie:
1. —Ateityje gatvėkarių, ele

vatorių ir kai kurias busų lini
jas valdys ir operuos viena kom
panija larba korporacija. Tai 
bus konsoliduota kompanija, 
kadangi jon įeis operavusios iki 
šiol atskirai gatvėkarių ir ele
vatorių kompanijos.

2. —Miestas turės iškasti dti 
požeminius kelius (subvejus) 
per centrų. Žinomiai, miestas tu
rės padaryti tai savo lėšomis, 
o ne kompanijų. Miestui iška
simas subvėjų linijų kaštuo
siąs apie 11 milionų dolerių.

3. —Kompanijos turės įguldy
ti apie $200,000,000 dolerių, bė-

IŠMOKIT DEZAININIMĄ
Dezaininimas ir siuvimą? 
dresių moka didelę algą. 
Jus galite išmokti šio ge
rai apsimokančio užsiė
mimo i trumpa laika. Di- 
nlomos išduodamos. Ra

šykite dėl nemokamos 
knvgelės.

MASTER COLLEGE 
Jos. F. Kasnirka 

Principalas
190 N. State St.. k. Lake St. 10 fl. 
............. .................... ............ .. 

giu pirmųjų dešimties metų, su
sisiekimo linijoms taisyti ir pla
tinti jų tinklų.

4. —Busimos konsoliduotos 
(arba suvienytos) kompanijos 
turtas susidarys visų pirma iš 
daibairtinio jų turto. Taigi da- 
’artinis gativčlkarių kompanijų 
turtas bus priimtas naujon 
kompanijon kaip siekiąs $164,- 
742,063. O dabartinis elevato
rių kompanijos turtas bus pri
imtas konsoliduolon kompani- 
jon kaip siekiąs $95,500,000. 
Reiškia, visas suvienytų kom
panijų turtas skaitysis naujoj 
konsoliduotoj kompanijoj kaip 
siekiąs $260,000,000 su viršum.

5. —Komisija iš trijų asmenų 
bus skiriama nusakyti koks pel
nas konsoliduotai kompanijai 
turi būti skaitomas kaip par
kankamas (fair). Kitaip sa
kant, ta komisija iš trijų as
menų galės leisti kompanijoms 
pakelti forų kainą publikai už 
važiavimą gatvekariais arba ele
vatoriais, kad suteikus kompa
nijai pakankamą pelną. Be. to, 
komisija turės galios reguliuo
ti tarnybą publikai ir plačiau 
— pavyzdžiui, kiek karų ta ar 
kita gatve leisti, ir k t.

6. —(Pradžioje nauja konso
liduota kompanija ims po 7 
centus iš važiuojančių busais 
ir gaitvekariais ir po 10 centų 
iš važiuojančių elevatoriais. Jei
gu pasažierius norės persėsti iš 
gatvėkario arba buso į eleva
torių, tai jam. teks primokėti 
•diar 3 centai.

7. —Miestas paveda {globoti 
$60,000,000 iš susisiekimo fon
do 'bankui, kurį paskirs meras 
kaip trustisa. šis fondas tapo 
sukrautas iš pajamų, kurias 
miestas gaudavo kaip rendą iš 
gatvėkarių ir elevatorių kompa
nijų už naudojimąsi gatvėmis.

8. —Naujoji konsoliduotoji 
kompanija mokės pensijas dar
bininkams, ištarnavusiems tam 
tikrą, pažymėtą laiką.

9. —Naujoji konsoliduotoji 
kompanija paliuosuojama nuo 
mokėjimo miestui kas motai 
$500,000 už valymą tų gatvių 
dalių, kurias užima bėgiai. 
Mat, iki šiam laikui gatvėka
rių kompanijos mokėjo mies
tui tokių sumų kas metai už 
valymų, o ateityje nebemokės.

10. —N au j o j i konsoliduotoj i 
kompanija pa 1 mosuojamai nuo 
lėšų, surištų perkėlimu bėgių, 
kuomet būva platinamos gat
vės. Iki šiol, jei birdavo pla
tinama tokia gatvė, kurioje ra- 
<losi gatvėknriams palakus, iv 
jei reikėdavo patalas išimti ar

ba praplatinus gatvę jis per
kelti, tai kaštus su gatvėkarių 
bėgių ir patalo perkėlimu tu
rėdavo padengti kompanijos. 
Ateityje gi tuos kaštus turės 
padengti miestas.

11. —Naujoji konsoliduotoji 
kompanija mokės miestui ren- 
dos už naudojimų miesto gat
vių 3 nuošimčius vadinamų 
“gross” paijamų. Bet mokės mie
stui tuos 3 nuošimčius tiktai 
po to, kai bus padengtos kai 
kurios kitos kompanijos išlai
dos, pripažintos sutartimi kaip 
turinčios pirmenybę. O tokių 
turinčių pirmenybę išlaidų yra 
gan daug. Faktinai tik po to, 
tala bus atlyginta arba atiduo
ta pelnas ant 75 nuošimčių 
įguldyto kompanijos kapitalo 
(t. y. 260,000,000 dolerių), — 
tik po to jau miestas galės 
reikalauti savo dalies arba ren- 
dos iš kompanijos.

(Bus diaugiau) Chicagietis.

S. L. A. 36-to Seimo

DELEGATAMS
PUIKI VALGYKLA

Mes gaminame gardžius lietuviš
kus valgius: barščius, kopūstus, 
virtienius, keptas žąsis, paršiu
kus, viščiukus. Visi valgiai švie
ži ir syeiki. Mandagus patar

navimas.

UNIVERSAL 
REŠTAURANT

A. A. NORKUS. Sav.

750 W. 31 St.
(Prie pat Halsted St.\

V—A... . . ..................... m Į ...J

Svečias Chicagoje
: _-------  —

“Tarptautinio Biblijos Tirinė- 
tojų Susivienijimo” atstovas J. 
R. Muzikantas Chicagos lietu
viams yra gerai pažįstamas ir 
daugelio žmonių mylimas, nes 
jis čia per daugelį metų yra 
skelbęs tas gerąsias žinias tar
pe lietuvių.

Jis dabar atvyko iš New 
Yorko ir yra prisirengęs’ pa
tarnauti Chicagos lietuviams 
per 5 dienas šioje savaitėje.

Programas
1) Trečiadieny, birželio 4 d., 

Lietuvių L. Svet., 49 Ct. ir 14 
St., Cicero. III., kalbės nuo 7:45 
vai. vakare.

2) Ketvirtadieny, birželio 5 
d., Mildos svet., 3142 S. Halsted 
St., kalbės nuo 7:45 vai. vakare.

3) Penktadieny, birželio 6 d., 
2458 W. 38 ir S. Campbell Avė., 
kalbės nuo 7:45 vai. vakare.

4) Sekmadieny, birželio 8 d., 
2458 W. 38 ir S. Campbell Avė., 
kalbės nuo 10 vai. y iš ryto ir 
7:30 vai. vakare.

5) .Sekmadieny, birželio 8 d., 
kalbės per radio iš stoties 
W0RD, 1480 kilocycles, mio 
1:30 vai. po pietų.

Visus kviečiame atsilankyti į 
paženklintas vietas. Įžanga vel
tui, nėra rinkliavos.

PRANEŠIMAI
Roseland. — L. S. M.z Ratelio su

sirinkimas jvyks utarninke, birželio 
3 d., 8 v. v., Strumilo svet. Visi 
nariai prašomi pribūti, nes yra svar
bių reikalų. — Valdyba.

Lietuvių Piliečių Brolybes Kliubo 
Amerikoj pusmetinis susirinkimas 
įvyks birželio 3 d., 8 vai. vak.. 
Mark White Sųuare Parko svetai
nėj ant 29tos ir S. Halsted St. Ma
lonėkite visi būti laiku ir kurie esa
te išpildę aplikacijas įstojimo per iš
važiavimą, atsilankykite.

A. Zalalagenas, prot. rašt.

Bridgeport Draugystės Saldžiau
sios širdies Viešpaties Jėzaus pus
metinis susirinkimas jvyks birželio 3 
d., 1930, 7:80 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Malonėkit visi nariai laiku su
sirinkti, yra svarbai reikalų aptari
mui. Vajdyba.

20 Wardo Lietuvių Politikos ir Pa
šelpos Kliubo pusmetinis susirinki
mas įvyks birželio 4 d., 8 vai. vak. 
A. Bagdono svetainėj, 1750 . S. Union 
Avė. Malonėkite visi atsilankyti ir 
naujų narių atsiveskite. Valdyba.

GERIAUSIAS VIDURIŲ 
TONIKAS

“Mihvaukee, Wis., May 5. Varto
jau Trinerio Kartu Vyną per 2 metu 
ir ra.cla.vi, kad geresnio -vidurių Lo- 
niko nėra.

Mrs. CIara Bublitz.” 
TRINERIO KARTŲ VYNĄ 
panašiai girią tūkstančiai buvusių 
vidurių kentėtojų. ' Jis išvalo vidu
rius, jaknas, pūslę, pilvą. Išvaro 
lauk visą brudų, kurs skaudina vi
durius. Visose aptiekose. Sempeliai 
dykai iš Jos Triner Co., 1833 South 
Ashland Avė., Chicago, III.

CLASSIFIEO ADS.
> - ------------------------------------ -

Baby Chicks
_____________ Vištukai______________

VIŠTUKAI
ŠIAURINIO ILLINOIS DI

DŽIAUSI VIŠTUKŲ TEKIN
TOJAI. Kasdien išperina 50,000 
vištukų. Kainos nuo $8 iki $12 
už šimtų. 25 svarai lesalo dy
kai su kiekvienu šimtu vištu
kų.

F0X RIVER
, HATCHERY

63 S. Grove Ave.„
ELGIN

Telefonai Elgin 1537-5140

Husinegb Servio 
Rienin

BRIDGEPORT
PAINTNG CO.

Malevojam. Popieruojam ir 
Dekoruojam

8147 S. Halsted St.
Victory 7261, Res. Hemlock 1292

Boulevard 6520 Res. Yards 4401
NORKUS & CO.

Perkraustom rakandus, pianus ir vi
sokius biznius, taipgi iš miesto i 
miestą. Teisingas patarnavimns

1706 W. 47th St.
CHICAGO

CLASSIFIED ADS.
..... ,.-L- .... . Į ---------------- UL

Business Service
Biznio Patarnavimas_____

MES pastatome garažius, porčius, 
remodeliuojame, suvedame plumbin- 
gą ir apšildymą. Jus nusistebėsite 
musų žemomis kainomis, kurias mes 
galime pasiūlyti. $5 jmokėti, 2 metai 
išsimokėti. Pašaukite mus pirmiausia 
M r. Bartunek, 5500 Norwood Park 
Avė. (N. W. Highway) Tel. Avenue 
8600. Atdara nuo 7 v. fyto iki 7 
vai. vak. -------0------

-------0-------

Namų Remodeliavimaa
Gražiai, porčiai, pamatai, sankrovų 

priežiai, kambariai bungalow viš- 
kose, stogų dengimas.

SUTAUPINKITE PINIGUS 
PAŠAUKDAMI MUS 

Garažai nuo $145. 
Uždaryti porčiai nuo $50.

Visą darbą galima padaryti su $5 
jmokėjimu. Likusius mažais mėne
siniais išmokėjimais. ■ 
Ateikite, rašykite ar telefonuoidte

Zeleznik Const. Co.
5201 W. Grand Avė. 
Tel. Berkshire 1321. 

Vakarais Capitol 4442. 
Atdara nuo 7 vai. ryto iki 7 v. vak.

---------0---------

Sveikatos komisionierius pataria 
užlaikyti kambarius švariai. Mes 
pasirengę pagražinti Jūsų kambarius 
10% PIGIAUS Už VISĄ DARBĄ. 
Popieruojame ir pentuojame pagal 
Jūsų noro, APSKAITLIAVIMAS 
DYKAI.

A. K. VALUKAS
3989 W. 65th PI. Tel. Republic 4139

WM BENECKAS
MALEVOJU IR 
POPIERUOJU

NAUJAUSIOS MADOS 
POPIERA

Pigiai. Greit.
Darbą garantuoju

Tel. I^afayette 7554

Financial 
Finansai-Paakoloa

Paskolos suteikiama i vieną dieną 
2-RI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai 
Mes perkame real estate 

kontraktus 
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayettė 6738-6716

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomii mSnesini- 
rnis mokestimi*.

Mes taipjau perkame morgičius b 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St

Arti Marshfield Ava.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2V& nuošimčio ir lenirvalH išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Di vision Street 

"Upstairs” 
Telephone Armitage 1199

PINIGAI
Mes skolinam nuo $50 iki $300 

Neimam komiso 
Nuošimtis mokamas ant neišmokėtos 

sumos
Finance Corporation 

of Illinois
Po valstijos priežiūra 

3804 S. Kedzie Avė.

SKOLINKIS IŠMINTINGAI
Paskolos ant automobilių bile su

moje; notos refinansuojamos; griež
tai privatiškai; nereikia indorsuoto- 
jų; žemiausios ratos; pribusime ant 
pašaukimo.

MAJESTIC INVESTMENT1 
CORPORATION

105 W. Monroe St., 
tel. Randolnh 4364

2139 S. Cicero Avė., 
tel. Rockwell 2000

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

RAKANDU BROKERIAI
Kiekvienai, ypačiai jaunos vedusios poros, 

eeate kviečiamos pasinaudoti musų pasiūly
mu. Mes nupirksime jums rakandus tiesiai 
iŠ dirbtuvės už autaupimą mažiausia 

50% cash pamatu
Jokls užsakymas nėra per mažas, ar per 

didelis — nuo mažo stalelio Iki visų 10 
kamb. apartmento rakandų. Saukite Šiandie, 
Mes nuvežime jus pas fabrikantus. Mes tu
rime ryžius su visomis geriausiomis kompa
nijomis Chicagoje. Šaukte Columbus 0467. 
MR. WELLS dėl platesnių žinių.

FRIZAY seklyčios setas, riešuto 
m. valgomojo kamb. setas, kaurai, 3 
lempos ir viskas kitas, turi būti 
parduoti prieš subatos vidurnaktį. 
Roberte, 3040 W. 62nd St.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia________

REIKIA PARTNERIO
Kotelio biznis nešantis suvirŠ 

$800 pelno į mėnesi, iš priežasties 
ligos priimsiu teisingą vyrą ar mo
terį už $3000. Kreipkitės ypatiškai 
nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po piet, 
arba rašykite lietuviškai pas

ANTON KRISIUNAS 
2318 Washington Blvd.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Keikia

REIKALINGA patyrusių moterų 
sortuoti skudurus. 2306 South 
La Šalie St.

REIKALINGA moterų sortuoti 
skudurus ir vilnonius skudurus. I. 
Buslik, 542 W. 13 St.

Automobiles
FORt)AI—DIDŽIAUSIOS CHL 

CAGOJ VERTĖS 
TEISINGAI GARSINAMOS 

$20 ĮMOKĖTI
1930 Roadster; vėliausia ........... $495
1930 Tudor; vėliausia ............... $560
1929 Sport Coupe; važiuota tik 

1,900 mylių ............  $350
1929 Town Sėd. Murray body, 

važiuot# tik 2,100 mylių .... $595
1929 Sedanai ir Coupes ........... $335
1929 Roadater, nulenkiamas sti

klas ..................... !................... $335
90 dienų naujo karo raštiška 

garantija
M. J. KELLY. 4445 W. Madison

—a. ,.n <1 .

GERI vartoti automobiliai 
nuo $75.00 ir augš. Mes gali
me parduoti jums karų be jo
kio įmokėjimo.

1633 Milwaukee Avė.

PRANEŠIMAS
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams
Pirm pirkimo naujo karo, širdin

gai prašau atsilankyti ir pamatyti 
naujus 1930 NASH automobilius su 
vėliausios mados automatiškais įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kainas.
BALZEKAS MOTOR SALES 

4030 Archer Avė.
Lafayette 2082

Furnished Rooms
RENDAI kambarys dėl vyrų, 

merginų, ar vedusios poros. 2-ras 
augštas. 3351 Union Avė.

Business. Chancea
Pardavimui Biiniai

PARDAVIMUI 35 kambarių hote- 
lis, restaurantas ir boarding house. 
1505 Lake St., Melrose Park, III.

Real Estate For Sale
Naraai-žemė Pardavimui

PARDUODU 25 hektarų ūki su 
triobpms JJtet-uvoje, Panevėžio apskr., 
Šeduvos valščiaus, 2 kilometrai nuo 
stoties Laba. Savininkas. 2224 W. 
24th St.

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, Jotus, farmas, biznius visokios 
rųŠies. Npra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei

singas ir greitas patarnavimai
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455
PASIUI.YięiT SAVO SĄLYGAS
5 kambarių Ispaniška bungalow, 

50 pėdų lotas, pagerinimai sudėti, 
išėmus gatvę. Turi būti parduota 
tuojaus. Savininkas turi keblumų. 
$7,500.

Medinis namas, lotas 81x125. 
$8,000.

5 kambarių bungalow, fumasu ap
šildoma, lotas 50x185. $8,250.

Visiškai nauja muriftė 6 kamba
rių bungalow, miegamieji porčiai, 
karštu vandeniu šildoma. 50 pėdų 
lotas. $9,500.

J. H. SCHAFFER
803 Ridge Avė., Willmette, III.

Tel. Willmette 364

PARDAVIMUI 7 kambarių 2 
augštų mūrinė rezidencija; 3 dideli 
miegamieji kambariai 2 augšte, 2 
maudynės; Vapor šiluma; 50 pėdų 
lotas; 2 karų medinis garažas; gat
vė ir elė ištaisytos; arti Marąuette 
parko, mokyklų ir transportacijos. 
$2,500 įmokėti.

3406 W. 66th Place

PARSIDUODA namas su biz
niu, Ice Cream Parlor, mūrinis na
mas, Storas, 2 kambariai dėl gyve
nimo ir 6 kambarių flatas, 2439 W. 
69th St

PARDAVIMUI 3 pagyvenimų me
dinis namas, cementinis pamatas, 
visai naujas. Greitam pardavimui, 
išvažiuoju Lietuvon.

1339 Šo. 49th Avė., Cicero, III.

BARGENAI
1) 4 kambariu gričiutė. Lotas 

30x125, suros ir vanduo įvesti, šali- 
takiai sudėti, gatvė ištaįsyta, kaina 
$2,500, įmokėti $500, kitus lengvais 
išmokėjimais, randasi apie 71 ir 
Albany.

2) Medinis namelis 2 fl. po 4 
kamb. ant postų, parsiduoda už 
$2,500, reikalinga pataisyti, randasi 
prie 47 ir Rockvvell.

3) 5 kambarių medinė cottage ir 
1 kamb. beismonte, konkrit pamatas, 
cementuotas beismontas, puikus stik
liniai porčiai, gražus kiemas, šviesus 
iš visų pusių. Senas, bet gerai už
laikytas ir atnaujintas. Kaina 
$4,500, gal kiek ir mažiau. Ran
dasi prie 67 ir Racine Avė.

4) Turiu keletą namų, rezidencijų 
distrikte, bet su bizniais ir viso
kių kitų.

V. MISZEIKA
1739 So. Halsted St.
TeL Roosevelt 8500

f


