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Teismas atėmė iš komu-
nisto pilietybės popierius
Naturalizuotas pilietis, vengras, dėl ko

munizmo bus deportuotas iš Jungtinių 
Valstybių. Į tai žiūrima kaip i prece-
dentą kitiems komunistams ateiviams
deportuoti

PITTSBURGH, Pa., kovo 26. 
— Federalinis distrikto teis
mas atėmė iš naturalizuoto pi
liečio, John’o Taipolczyani, jo 
pilietybės popierius, dėl to, kad 
Tapolczvani yra komunistas.

Be to, kad iš jo atimta pi
lietybė, Taipolczyani bus dar 
deportuotas iš Jungtinių Valsty
bių i ta kraštą iš kur jis yra 
atvykęs.

Tapolczvani yra vengras, 
amatu barberys. Gyveno Ilar- 
mony, Pa. Pilnus piliečio po
pierius jis gavo 1920 metais. 
Jau būdamas naturalizuotu pi-

Gazolino taksų įsta
tymas pasirašytas

Nuo rugpjūčio 1 dienos auto
mobilistai mokės 3 centus 
taksų gakmui

SPRINGFIELD, III., kovo 26.
Gubernatorius Emmerscn 

pasirašė legislaturos andai pri
imtą bilių, kuriuo gazolinas ap
dylamas mokesniu.

Įstatymas įeis galinu nuo at
einančio rugpjūčio mėnesio 1 
dienos. Nuo tos dienos visi 
gazolino vartotojai turės kiek
vienam perkamam galonui mo
kėti 3 centus taksų.

Šitais gazolino taksai valsti
jos iždan suplauks per metus 
tarp 9 ir 11 milionų dolerių. 
Jie pinigai eis valstijos vieške
liams steigti ii* gerinti.

Uždarinėjimas bažny
čių ir vienuolynu 

sovietijoj

RYGA, kovo 26. — Ryšy su 
besiartinančiomis Velykų šven
tėmis Maskvos spauda praneša, 
kad per praeitus motus sovietų 
valdžia uždarė 354 stačiatikių 
bažnyčias, 38 vienuolynus, 59 
sinagogas, 38 mahometonų me
četes ir 43 įvairių protestonų 
sektų bažnyčias.

Per šiuos metus, pasak Kras- 
naja Gazieta, sovietų valdžia 
mananti uždaryti dar 253 baž
nyčias.

Bažnyčių trobesius komunis
tai vartoja kaip patalpas klu
bams, mokykloms, krutamųjų 
paveikslų teatrams etc.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu ir truputį šil
čiau; vidutiniai pietų krypties 
vejai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp jJ8° ir 54° F.

šiandie saulė teka 5:43, lei
džiasi 6:08. Mėnuo teka 8:42 
vakaro.

liečiu, jis prieš keletą metų ra-
šė gyvenančiam Vengrijoje sa
vo broliui laišką, pasigirdamas, 
kad esąs komunistas. Vengri-1 
jos cenzūra jo laišką perėmė 
ir atsiuntė Jungtinių Valstybių 
teisingumo departamentui, ku
ris pareikalavo, kad iš Tapol- 
czyani butų dėl to atimta pilie
tybė.

šis federalinio teismo spren
dimas sudaro precedentą masi
niam ateivių komunistų arešta
vimui ir deportavimui, nežiū
rint, kad jie butų jau įsigiję 
p i 1 i e t y be s po p i er i u s.

Apie sovietų dikta
tūros “paslaptis”

šalis visiems žinomų paslapčių.
Gandai. Kaip iniformuojasi 
diktatūros piliečiai. Midaso 
“paslaptis”

Berlyno “Vossiaschc Zeiilung” 
korespondentas Štein Įdėjo “Lai
šką iš Maskvos,” kuriame pa
brėžia įdomios sovietų tvarkos 
ypatybes.

Kaip žinoma, sovietuose yra 
tik valdžios spauda, kuri deda 
tik tai, kas patinka valdžiai. 
Tačiau vis dėlto gyventojai su
žino daug “aukštų sferų” pas- 

I lapčių.

“Sovietų Rusija,” rašo štein, 
■yra šalis, kurioje visikas Jaiko- 
I ma paslapty, bet kurioje nieko 
negalima paslėpti.”

Pirm negu oficialinė SSSR 
spauda pranešusi apie 150 troc- 
kininkų suėmimą, “’kuntaplinis 

. paštas” jau žinojęs apie tuk 3- 
’ tančius suimtųjų. Visur ėjų- 
: siots kalbos apie kratas ir su- 
I ėmimus. Dar prieš t-ai, kaip 
užsienių spauda Įdėjo atsargų 
gandą apie Trockio ištrėmimą, 
visa Maskva jau žinojusi to iš
trėmimo smulkmenas. SSSB 
viešpatauja gandai, kurie labai 
dažnai atatinka tikrenybę. SSS- 
R piliečiai visuomet yra gerai 
inforuoti apie tai, kas darosi 
net jų “vadų” tarpe- Bet “kun- 
taplinio pašto” visos informa
cijos yra pagražinamos. Tokiu 
budu, neturėdami kelrodžio — 
laisvos spaudos — SSSR pilie
čiai, norėdami sužinoti politi
nes naujienas, per klaidą Įlen
da net ir ten, kur jų niekuo
met nelaukia diktatoriai.

Atsikartoja Midaso pasaka i
SiSSR pasikartoja senbvės pa

saka apie carą Midasą, kuris 
turėjo asilo ausis ir nenorėjo, 
kad kas nors jo paslaptis suži
notų. Paslaptį žinojo tik vie
nas barzdasikutis, kuriam buvo 
pažadėta mirties bausmė, jei 
jis kam nors papasakotų paslap
tį. Tačiau barzdaskutis nesusi
laikė, ir papasakojo paslaptį 
duobelei, iškasęs ją tuščiame 
lauke. Duobelėje išaugo žolelė 
ir visiems papasakojo, kad ca
ras Midasas turi asilo ausis.

Gaisras sunaikino mil
žinišką vokiečių 

garlaivį
HAMBURGAS, Vokietija, ko- 

o 26. Kilęs didelis gaisras 
šiandie sunaikino viena didžiau
sių, ką tik pastatytą, North
Gennain l.loyd linijos garlaivį 
“Europa,” 46,(XX) tonų.

Garlaivis butų šį pavasarį
pradėjęs vadikščioti tarp Breme- 

| no ir New Yorko, kelionę per
Atlantą sukeliaudamas per še- 

I šias dienas.
Gaisro padaryti nuostoliai 

siekia apie 20 tnilionų dolerių.

Pilsudskis skelbia 
vėl karą seimui

Atstovai įtūžę dėl seimo užda
rymo, nelaukiant jo sesijos 
pabaigos

VARŠUVA, kovo 26. — Mar
šalo Pilsudskio valdžia nutarė 
nelaukti sesijos pabaigos ir 
seimą paleisti tuojau-

Seime kilo pasiipiktimimo au
dra, kai vidaus reikalų minis- 
teriis Slabkovsikis atsistojo ir 
šaltai pranešė, kad seimo sesi
ja pabaigta.

Paprastai seimas turėjo pasi
baigti gegužės mėnesio gale.

Įtūžę atstovai sako, kad ši
tokiu sesijos uždarymu Pilsud-
skis iš naujo skelbiąs karą par
lamentui. -

Masiniai komunistų 
areštai Bulgarijoj

■ z
SOFIJA, Bulgarija, kovo 26. 

— Policija suėmė daug komu
nistų ir studentų, kaltinamų dėl 
konslpiravimo prieš valdžią, 

i Darant areštus, suimta daug 
kurstomos literatūros, ginklų, 
taipjau nemaža pinigų.

Louisianos gubernato
rių kaltina dėl mir

ties sąmokslo
BATON BOUIGE, La., kovo 

26. — Louisianos legišiai liroj 
tapo įnešta rezoliucija inkrimi
nuoti valstijos gubernatorių 
Huey P. Lonigą-

Be kita, gubernatorius kalti
namas dėl ikonspiravimo nužu
dyti legislaturos atstovų buto 
narį J. Y. Sandersą.

Sprogimas parako įmo
nėj; du darbininkai 

užmušti
PHILADELPHIA, Pa., kovo 

26. — Gilbbstowne, N. J., Du 
Pont kompanijos parako Įmo
nėj šiandie sprogo 3,(XX) svarų 
nitroglicerino. Sprogimo buvo 
užmušti du darbininkai: John 
Keru ir John Harbeson.

TĖVAS NUŠOVĖ SUNŲ IK 
PATS NUSIŽUDĖ

GREEN BAY, Wis., kovo 26. 
— Vietos farmerys John Mar
tin, 70 metų amžiaus, nušovė 
savo sirnų Reinholdą, 40 m., 
paskui pats nusišovė. Tarp tė
vo ir sūnaus buvę kivirčų dėl 
pinigų.

PRIEVARTA TURĖJĘS VESTI 
MERGINĄ, NUSIŽUDĖ

REGINA, Sask., Kanada, ko
vo 26. — Del to, kad jam nu
sibodo mergina, kurią jis buvo 
priverstas vesti, Wm. Urinitz, 
19 metų amžiaus farmerio sū
nus, atsisveikino su savo drau
gais ir nusišovė.

Stalino priešas

MIKALOJUS BUCHARIN

rusų komunizmo orakulas, 
kompartijos organo Pravda vy
riausias redaktorius, kuris da
bar eina prieš sovietų diktato
rių Staliną.

Spaudos pranešimais iš Mas
kvos, Bucliarinas stengias nu
vergti Staliną. Jis vedė pertrak- 
lacijas su buvusiais trodkinin- 
kais, bet paskui vėl Stalinui ka- 
pituliavuisais komunistų vadais, 
Kampnevu ir Zinovjevu, bandy
damas pritraukti juos sąmoks- 
lan prieš Staliną. Bet Zinovje- 
vas jį išdavė diktatoriui. Pa
starojo kontroliuojama komu
nistų partijos kontrolės komi
sija tada paėmė Buchariną na- 
gan, kaltindama jį dėl organi
zavimo sukilimo prieš sovietų 
valdžią. Buclįnrinas buvo pa
šalintas iš kominterno pirmi
ninko vietos ir iš vyriausiojo 
Praivdos redaktoriaus vietos.

Oro katastrofos
Aviatorius mirė aeroplanui su

sikūlus

MAK:OlMB,i.I1I., kovo 26. — 
Netoli nuo čia, jų aeroplanui 
nukritus žemėn, mirtinai užsi
gavo pilotas Roy Pearce, kuris 
netrukus po to mirė ligoninėj. 
Du jo pasažiisiriai taipjau buvo 
sužeisti, bet nepavojingai.

Lakūnas žuvo aeroplano 
liepsnose

LOS ANGELES, Gal., kovo 
26. — Jaunas aviailorius, P. 
Sumner Brown, žuvo liepsnose, 
jo aeroplanui netoli nuo čia nu
kritus žemėn ir užsidegus.

Girių gaisrai Raciona
liuose parkuose

HiOT SPRINGS, Auk., kovo 
26. — Nacionaliuose Ovachita 
ir Ozark parkuose įvairiose vie
tose kilo girių gaisrai.

LAIVO TARNAUTOJAS SUIM
TAS DEL ŠMUGELIO

NEW YORiKAS, kovo 26.
Muitinės agentai suėmė Gu
li ard linijos garlaivio Ascania 
vyriausią stiuardą, kaltinamą 
dėl deimantų šmugeliavimo.

Neteko $400,000 deimantų
SAN FRANCISCO, Gal., ko

vo 26. — Plėšikai, puolę vieną 
deimantų pirklį, Harry Amol- 
są, atėmė iš jo apie $4(X),0(M) 
deimantų.

Mirė Cechų poetas
PRAHA, čechoislovakija, ko

vo 26. — Vakar čia mirė žy
miausias Cechų poetas, Otto- 
karas Prezina, 61 metų am
žiaus.

Vagiami automobil i a i 
eeksportuojaini į 

' Graikiją
NEW YORKAS, kovo 26. — 

Policija susekė, kad vagiami 
Ne\v Yorke brangus automobi- 
l;«ai yr-ii urmu eksportuojami i 
Graikiją.

Policija saiko, kad trisdešimt 
šeši brangiausi automobiliai, 
bendrai $1125,000 vertes, kurie 
buvo praeitais metais pavog
ti, buvo Fabre ir Graikijos li
nijų laivais išgabenti j Alenus.

Meksikos sukilėliai 
Mazatlane sumušti

Sukilėliai bėga šiaurėn; tarp jų 
vadų, generolų, prasidėjo ne
sutikimai

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
26. — Federalinės kariuomenės 
vadas Mazatilane, gen. Carrillo, 
praneša, kad sukilėlių jėgos, 
kuries per penkias dienas ata
kavo Mazatlaną, pagaliau buvo 
sumuštos ir dabar bėga šiaurės 
linkui.

Generolo Carrillo pranešimu, 
paimti i /nelaisvę sukilėliai pa>- 
sakoja, kad tarp Mazatlaną 
atakavusių sukilėlių vadų, tarp 
gen. Manzo ir gen*. Roberto 
Cruz’o, prasidėjo kivirčiai.

Susikirtimas Etzatlanc
Iš Jalisco praneša, kad Et- 

zatlane Įvyko susikirtimas tarp 
federalinės kariuomenės dalies 
ir sukilėlių būrio. Kautynės 
traukėsi penkias valandas. Dvi
dešimt septyni sukilėliai buvo 
nukauti, dvidešimt paimti į ne
laisvę. l'ederalinių jėgų buvo 
šeši kareiviai užmušti ir dvy
lika sužeisti.

Kentucky dėl tvanų 
1,000 šeimynų liko 

be pastogės
LOUISVILLE, Ky., kovo 26. 

— Raudonojo Kryžiaus atsto
vai, apkeliavę nuo potvynių nu
kentėjusias sritis, sako, kad 
daugiau kaip 1,000 šeimynų li
ko be pastoges ir yra reikalin
gos ūmios pagalbos.

Motina ir duktė žuvo 
namų gaisre

HEiRRIN, III., kovo 26. — 
Gaisre, kurtis čia praeitą naktį 
sunaikino darbininko Josepho 
Slizewskio namus, žuvo jo žmo
na, 45 motų amžiaus moteriš
kė, ir duktė Wlanda, 14 metų. 
Sūnūs, skaudžiai apdegęs, nu
gabentas ligoninėn.

Patsai Slizewskis ir viena 
duktė yra Chicagoj, neseniai 
išvykę ten darbo ieškotis.

Nubaudė kunigų “Ry
to” redaktorių

KAUNAS. — Kauno karo ko
mendanto nutarimu “Ryto” at
sakomasis redaktorius Leonas 
Joikubauskas nuibaustas 500 li
tų arba 1 mėn. kalėjimo, “už 
melagingų žinių skleidimą, su 
tikslu žeminti valdžios autori
tetą.”

Foch palaidotas
PARYŽIUS, kovo 26. — Mar- 

šalo Ferdinaiulo Foch’o kūnas 
šiandie su dideliausiomis iškil- 
mčmiis buvo iš Notre Damc ka
tedros nulydėtas Į Les Invali
des, kame jds tapo pa lakiotas 
netoli nuo imperatoriaus Napo
leono I kapo.

Ispanų lakūnai per
skrido pietų Atlanto 

vandenyną
RIO JANEIiRO, Brazilija, ko

vo 26. Šį rylą j Bahią atlėkė 
du jauni drąsus ispanų lakū
nai, kaip. Francisco .limenez ir 
kap. Ignacio Iglesias, laimingai 
perskridę pietų Atlanto vande
nyną.

Aviatoriai išlėkė iš Sevili
jos, Ispanijoj, praeito sekmailie- 
nio 5:40 po pietų, o i Bahią at
lėkė šiandie 10:30 ryto, maž
daug 4,000 mylių kelionę skri
dę Ipe sustojimo 44 valandas.

Lakūnai norėjo pasiekti Rio 
Janeiro —j 200 mylių toliau, 
bet dėl vieno aviatorių, kap. Ji- 
menezo, susirgimo kelionėje, 
turėjo nusileisti Bailioj.

Padegtuos namuos 
rado nužudytą mo

tiną ir vaikus
'rOLh'DO, Obio, kovo 26. — 

Gyvenančio netoli nuo miesto 
Gaylordo Stegerio namuose ki
lo gaisras. Urnai atvykę gais
rininkai ugnį užgesino, bet vi
duj rado negyvus Stegerio jau
ną, 25 metų amžiaus, žmoną ir 
trejetą mažų vaikų. Pasirodė 
betgi, kad visi žuvo ne nuo ug
nies, bet prieš tai buvo nužu
dyti: žymės rodė, kad moteriš
kė buvo pasmaugta, o vaikučiai 
mušte užmušti. Be to kai kur 
užtikta prilaistyto žibalo, kas 
rodė, kad namai buvo tyčia pa
degti', matyt, papildytai pikta
darybei paslėpti.

Kai gaisras buvo visai likvi
duotas, namo parėjo ir patsai 
šeiminiinkas, Stegeris. Jis pasi- 

! sakė nebuvęs namie visą po
pietį iir nežinąs, kas ir dėl ko 
jo šeimą išžudė ir namus pade
gė.

Japonijos parlamentas; 
išsiskirstė

TOKIO, Japonija, kovo 26.
56-tojti Japonijos svirno se

sija pasibaigė, nepriėmus nė 
jokio naujo svarbesnio Įstaty
mo, išskiriant biudžetą.

Hoover prok 1 a m a v o 
vaikų sveikatos dieną
WiASHINGTONAS, kovo 26. 

— Prezidentas Hoover išleido 
prolklamaciją, kuria gegužės 
mėnesio 1 diena skiriama kaiip 
tautine vaikų sveikatos diena.

LIETUVOS ŽINIOS
Neaprupinti arguome- 

nes vaikai pradžios 
mokyklose

KUPIŠKIS. -- 1928 metais 
Kupiškio valse, taryba su entu
ziazmu įvedė privalomą vai
kams pradžios mokslą, lai bū
tinas ir sveikintinas dalykas. 
Bet čia radosi nemaža ir betur
čių mokinių, kurie, esant priva
lomam mokslui, būtinai yra 
reikaliįvgi pašalpos. Jų tėvai vi- 
s;ški beturčiai, o gal šiuo laiku 
ir hcdarlbiai, jie palys negali 
tarnauti ūkininkams, kad mok
slo laiku užsidirbtų kokį centą, 
o valsčiaus valdyba teduoda 
lik K) litų pusmečiui.

Teko nugirsti, kad mokiniai 
beturčiai vis klausinėja mokyto
jo, kodėl jie neaprupinami mo
kslo reik Hienomis. Mokytojas 
gi kratosi nuo savęs, sakyda
mas: kad tai čia ne jo, o val
sčiaus valdybos reikalas.

15,000 apdraustų dar
bininkų Kaune

Kauno miesto ligonių kasos 
narių darbo klasėmis iki perei
tų metų gruodžio 1 d. buvo: 
2,530 asmenų, kurie uždirba 
per mėnesį po 100 litų; 3,988 
asm. po 150 litų; 2,413 asm. 
po 200 litų; 1,250 asm. po 250 
litų; 848 asm. po 300 litų ir 2,- 
54.3 asm. po 400 litų.

tš viso iki gruodžio 1 d. ap
draustų darbininkų buvo 14,- 
476 asmenys.

Šių molų vasario 1 d. apdrau
stų darbininkų buvo 15,235 as
menys. Skaičius apsidraudžian- 
čių vis gausėja.

Kauno miesto ligonių kasos 
pirmininkas p. Galinis įvairiais 
kasą liečiamais klausimais bu
vo tartis pas vidaus reikalų 
niinislerį.

Užpustyti keliai
KAUNAS. — Paskutinėmis 

dienomis kai kurios siaurųjų 
geležinkelių linijos užpustytos 
sniegu. Del užpustymo šiaulių- 
Biržų ruožas uždarytas jau nuo 
sausio 24 d. Skapiškiu Survi- 
niškių ruožas yra uždarytas 
puo sausio 26 d., o nuo sausio 
27 d. yra uždaryti Jonavos-Uk- 
mergės ir Joniškio-Žei mėlio 
siaurųjų geleži nikelių ruožai. 
Geležinkelių valdyba daro visus 
reikalingus žygius sniegui nu
valyti.

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.
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PAVASARIS
ŠYPTELĖJO

Rašo Margutis

Tai buvo nedėlios diena. Ant
rą valandą apleidom Chicagos 

dulkes ir durnus. Keturi gumi
niai ratai vežė penkias asabas 
per purvinai dumblinas South 
Chicagos gatves, per lindianą 
Harbor, Gary, Michigan City, 
St. Joe, tiesiai į Tabor Farmą.

Džiovų Račiūnas draivino ka
rą su abiem rankom. Į kalnus 
aukštyn neteko važiuoti, nes jų 
nebuvo. Indianos valstijos že
mele, nelyginant, kaip stalas 
lygi.

—Žiūrėk, sakau Akirui, tai 
tikra Suvalkija. Lygumos, nors 
raitas jok!..

Akiras tylėjo ir dairėsi į vi
sas puses. Jam tas viskas at
rodė negyvas sapnas. Per South 
Chicagą iki Gary jis neatsiste
bėjo ta armija kaminų, kurie 
kyšojo iš dirbtuvių. Pamatęs 
vieną su degančia ugnimi neti
kėjo pats savo akim. Mano An
tanas jam aiškino, kad tai yra 
žibintuvas, kurį užmiršo užge
sinti, nes jis dega tik naktį, 
kad butų šviesu.

Kelias kaip stalas. Akiras pa
stebėjo tik vieną dalyką, kad, 
girdi, musų Lietuvos visos grį- 
čios turėtų tokias grindis, tai 
butų “fain”...

Jis nei kiek nemeluoja. Lie
tuvoj daug grįČių yra su molio 
grindim. Ypač Vilnijoj.

Besvajodami apie Lietuvos 
atsilikimą nuo “kultūros”, neti
kėtai mano Antanas užtraukė 
“Ulonai, ulonai! širmieji žirge
liai...” čia neatsiliko Akiras. Gi
mė duetas, o po to ir tercetas.
Nu-gi p. Bačiunienė “altavo” 
mudviejų “ulonams”.

Ne tiek mes gražiai dainavom, 
kiek pati daina savo gražia me
lodija ir turiniu vertė mus‘pa
miršti cemento “hig-hvvays'S 
skristi mintimi į... Lietuvą.

“Tamsiojoj girelėj, žaliojoj
girelėj,

Kalbino mane jauną jaunieji 
berneliai...”

Bedainuodami, privažiavome 
ir Michigan valstiją. Jau gam
ta ir žemės paviršius visai skir
tingas. Durnai iškilę į debesius, 
žemė kalnuota ir žymiai kulti- 
viruota. Vynuogių laukai, vais
medžiai ir uogų laukai, vertė 
palyginti tą kraštą su Vokieti
ja. Jeigu trobos butų murinės, 
tai nesakytum, kad tai ne Vo
kietija.

Išvydome Michigano ežero 
kraštą ir daug ledinkalnių. Šią

sparnuotų sutvėrimu, kampiškai 
skrido dausose. Tai buvo žą
sys, kurios keliavo j Lietuvą be 
"kvotos” ir be vizos. Mes įda-
vcm joms nuvežti “labas die
nas”. Tat Lietuvoje, kas ma
tysite žąsis, tai žinokite, kad 
tos pačios žąsys, ką neša jums 
“labas dienas” nuo musų.

Besikraipant cementinkeliu, 
patekom j “lietuvišką” vieškelį. 
Buvęs pnktadienio lietus taip i- 
mirkino akmenis, kad jie leido 
trokams ir autobusams save iš
ardyti. Gaila buvo žiūrėti į 
“detour” kelius. Jie atrodė la
bai “rauplėti”. Vietomis jau 
pataisyti. Bačiūnai pasakojo, 
kad penktadieny, atvažiuodami į 
Chicagą, jie paliko įklimpusį 
troką su geležim. Mes dabar 
gryždami tą troką radome be
ilsint. Apgailėtinas jo padėji
mas. Ir šoferiui vargas. Ot, 
kad neri!...

štai iY Tabor Farma. įsuko
me su saule gana aukštai. Dar 
tik penkta valanda su penkiom 
minutėm.

Akiras lyg ir išsižiojo. Jam 
tas žodis “farma” atrodė labai 
fapmeriškas, bet čia jis pasiju
to visai kitokioj farmoj. O ka
da “pasimatė” su “onkuliu”, 
tai jau buvo nebe farma, o tik
ras lietuviškas dvaras.

“Onkulis” apsukrus **reltf e he
lis”. Jis žinojo kaip elgtis su 
“aficierium”. Tuojau “ramiai” 
išpildė, apsisuko “dešinėn”, 
“kairėn” ir... viskas tvarkoj. 
Vaidinimas buvo labai įdomus. 
Gaila, kad “šautuvo” neturėjo.

Akiras “onkuliui” labai pati
ko, nes jis buvęs rusų kareiviu 
nagai ramia sąžine kalbėti apie 
kariuomenę. Tuojau ekzamina- 
vo Akirą, ar jis tikrai yra ka-
riškis. “Ekzamenas” davė tei
giamą rezultatą ir... visi ėjom 
kugelio valgyti. Bačiuno ma
mytė iškepė gardaus “kugelins- 
kio”. Prie to dar dešros išvi-

rr ; na, tai nors'plyšk valgyda
mas. Stalas buvo apkrautas 
lietuviškais valgiais: juoda duo-
na, šviežias sviestas, varške, 
kugelis, rūkyta dešra, m*sa, la
šiniai. Po šimts pypkių! Val
gyk ir. norėk.

Paklausykite. Akiras pragyve
no 10 dienų Chicagoje. Kiek
vieną dieną man buvo “bhderis” 
su juo. Fundinau visur ir viso
kius pietus. Koki tie pietai 
nebūtų, jis paknaiso, pabado su 
šakute ir... “tai, sako, saldu kur 
turėtų būti suru, o suru ten, 
kur—saldu...”

Per tą 10 dienų jis suvalgė 
nedaugiau svaro mėsos ir šiek 
tiek kitokių dalykų. Tabor Far-

gražiais įspūdžiais lieka pami
nėta spaudoje. Daugiau mums 
tokių dienų!

žmonių anekdotai 
apie kun. Strazdelį

Kun. Antanas Strazdas-----
Strazdelis, žinomas liaudies po

etas, buvo labai mylimas ir ger
biamas kaimiečių žmogus. Bet 
kiek kaimiečiai jį gerbė, tiek 
kunigai ir ponai jo neapkentė, 
už jo paprastumą ir susidrau
gavimu su “mužikiška” liaudi
mi.

čia aš papasakosiu porą ne
va anekdotų iš kun. Strazdelio 
gyvenimo, kuriuos aš girdėjau 
iš kaimiečių lupų:

Vieną kartą kun. Antanui 
Strazdeliui esant dar vikaru vie
noje parapijoje (rodos Vabal
ninke), klebonas kažkur išva
žiavo ilgesniam laikui. Strazde
liui paklausus kada grįš, klebo
nas nurodė dieną ir dar pridū
rė:

—Jeigu tik numirčiau, tai 
tuomet paskirtą, dieną nesugrįž
čiau...
. Pasitaikė taip, kad klebonas 
paskirtu laiku negrįžo. Tuomet 
Strazdelis, laikydamas kleboną 
“mirusiu”, visą jo turtą išpar
davė. Kai klebonas sugrįžo ir 
piktai pareikalavo iš kunigo 
Strazdelio pasiaiškinimo, kodėl 
tai]) padaręs, Strazdelis jam at
rėžė :

—Tu išvažiuodamas man sa
kei, kad jeigu paskirtu laiku 
negrįši, tai busi miręs. Kadangi 
negrįžai, tai aš, manydamas, 
kad jau numirei, tavo visus tur
tus pardaviau ir pinigus bučiau 
pavargėliams išdalinęs, bet tau 
grįžus, tavo pinigus tau atiduo
siu... še, imk!..

24 Mėnesiai
’ r

Del išmokėjimo
fSSJSB Namų apšildymo 

t J reikmenys ir plum- 
(ffi p bingas.

Parduodame ir įve- 
y—I dame namų apšil- 

1 dymo reikmenis.
Taisome ir valome boilerius. 

Apvyniojame paipas ir 
boilerius. 

Telefonuokit ir reikalaukit 
kainų. '

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Ilalsted St.
TEL. MONROE 0454

Kunigai ir pohai Strazdelio 
nekęsdami vengė jo draugystės. 
Straždelis tai puikiai žinojo.

Vieną kartą per atlaidus (ro
dos Kamajuose), kunigai suma
nė pavalgyti pietus be Straz
delio, neš kunigams jis nemažai 
įkyrėdavęs su savo aštriais 
“šposais”.

Kai kun. Antanas Strazdelis 

įlipo pamokslo sakyti, visi ku
nigai nuėjo valgyti pietų. Straz
delis tai nujautė, todėl įlipęs sa- 
kyklon pradėjo kalbėti:

—Broliai! Skubėkite visi į na
mus, nes svetima šalis užėjo ir 
jūsų namuose puotauja. Skubė
kite savo namiškių ir turtų gel
bėti !..

žmonės iš bažnyčios išbėgo.

Strazdelis irgi nuėjo klebonijon. 
Kunigai labai nustebo ir pradė
jo klausinėti, kodėl taip greit, 
grįžęs. Strazdelis jiems rimtai, 
IV# ir pykdamas ant pftrapijonų, 
atsakė/

—Mah pradėjus pamoklą sa
kyti, visi žmones, kaip kiaulės, 
išbėgo pietų valgyti. Kai klau
sytojų nebeliko, ir aš pas jus 

atėjau.

Antanas Strazdelis gimė 1763 
metais, Astrovos kaime, Ežerė
lių apskr. Mirė 1833 metais. Pa
laidotas Kamajuose ant antrų 
kapinių (už miesto—pelkėje). 
Jo kapas visai apleistas.

Senieji žmonės apie Antaną 
Strazdą—Strazdelį kalba su pa

garba, kaip apie dorą ir be* jo
kios puikybės kunigą, tikrą ir 
nuoširdų liaudies draugą...
[“L. ž.”j Vi. žVagUtis.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kąd pačios Naujienos 
yra naudingos.

■.................... "■■■............ . ..................... ...........................................................i ■■■■

Štai Kur Jos Yra
Dabar laikas jsiK.vti naują I’ortis Bros.skrybėlę arba kepurę. Musų krautuvėj* 
rasite pilna pasirinkimą naujų pavasa
rinių Portis Bros, kepurių ir skrybėlių.1 
šios kepures ir skrybėlės yra naujų pa
vasariniu madų ir materiolo. Kepurių 
kainos nuo $1.95 iki $2.45. Skrybėlių 
kainos nuo $4.95 iki $6.50. Krautuvė 
atdara nedėlioj iki 12:80 po pietų.

BARNEY PETKAS
MEN’S FURNISHING!
4171 Archer Avė., netoli Richmond St.

e ta h

KNYGOS UZ PUSĘ KAINOS j
HT Gigantinis Knygų Nupiginimus Naudokitės Šia Proga Visi

Gerbiamieji: šiame skelbime randasi šimtas geriausių rinktinį^ knygų, kurtas pirkdami nemažiau $20.00 vertės galite gauti už pusę kainos. Reiškia 
jeigu iš Šito sąrašo imsite knygų už $20.00, Knygynui “Lietuvai” prisiųskite tiktai $10.00 — pusę sumos rokuojant nuo pilnos kainos, šitas knygų 
nupiginlmas tęsis iki Gegužės-May 15 d. š. m., pertat kiekvienas šio skelbimo skaitytojų, esate nuoširdžiai kviečiami užsisakyti kuodaugiausįa] 
knygų už numažintą kainą. Jeigu Tamsta užsisakysite iš šio skelbimo knygų už $10.00 neto, vėliau iš mūsų Knygyno “Lietuvos” gausite visas kny* 
gas nuo 30 iki 50 nuošimčių pigiau — reiškia Tamstos vardas bus įtrauktas į mūsų kostumerių sąrašą. Šitos sąlygos teikiamos ne vien Amerikos, 
bet ir Čattados it* kitų šalių lietuviams, krtygų pirkėjams — pasinaudokite proga dabar — pirkitės knygų už numažintą kainą, o vėliau galėsite gauti 
visas knygas nupiginta kaina. Taipgi mūsų knygyne randasi didžiausias pasirinkimas įvairiausių gintarinių daiktų — reikalaukite Gintarų kata
logo, taipgi mūsų naujas pilnas knygų katalogas jau baigiamas spauzdinti. Čia seka sąrašas mūsų siūlomų knygų — laukiam knygų užsakymų:

Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos — Knygos Lietuvių 
Kalbos ir Literatūros Mokslui

L Stilistika, Literatūros Teorija —Gustaičio. Knygoje telpa 
visos gražiausios kalbos ypatybės, ištraukos iš kalbų garsiū- 
Jų Romos ir Graikijos oratorių —Demostėno, Cicero ir kitų. 
Pusi. 350. Kaina $2.50, iki Gegužis 15 d. tiktai —...... $1.50

2. Lietnvių Literatūros Istorija — Miros. Telpa įžymesniąją 
lietuvių rašėjų kūrinių turiniai. Verta šią knyga kiekvienam 
įsigyti. Pusi. 142. Kaina $1.25, iki Gegužės 15 d. tik —$1.00.

3. Lietuvių Kalbos Vadovėlis — Liudas Giro. Tinkamas pamo
kinimas taisyklingai rašyti. Pusi. 78. Kaina 75c., iki Ge
gužės 15 d. tiktai '.— 50c centų.

4. Rueiškai-Lietuviškas Žodynas (kišeninis). Pusi. 252. Kaina 
$1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ...76 centai.

5. Lietuvių Kalbos Gramatika —Damijonaičio. Jeigu nori tin
kamai lietuvių kalbą išmokti rašyti , įsigykite šitą Gramati
ką. Pusi. 126. Kaina 80 c., iki Gegužės 15 d. tiktai ------ 60c.

6. Skaitymai — Klimo. Tinkami skaitymai dėl lietuvių kal
bos lavinimosi. Pusi. 292. Kaina $1.50į iki Geg. 15, tik $1.00.

7. Aritmetikos Uždavinys —Mašioto. Dalis 1 ir 2-ra. Pusi.
177. Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai_______ 76 centai.

8. Liėtuviiri^lbos Vadovėlis — Murkos. Apie 200 pusi. Kai-.
na $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ... i-....... ...........75 centai.-

9. Vaikų Darbymečiui —Murkos. Pusi. 305 Kaina $1.50, iki
Gegužes 15 d. tiktai .  i i »1.0(X

10. Aritmetikos 4 Dalys — Busilos. Kaina $2.00, iki Gegužės
15 d. tiktai  $1.50.

tl. Raštas ir Jo Mokymo Naujieji Keliai. Pusi. 82. Kaina 
•X.OO, iki Gegužės 15 d. tiktai ——,—75e.

12. Komercijos Aritmetika, sutaisė —Ilgūnas. Pusi. 311. Kai
na $2.25, iki Gegužės 15 d. tiktai—--------  $1.75.

13. Skaitymo Knyga (Chrestomatija). Pusi. 240. Kaina $1.00, 
iki Gegužis 15 d. tiktai ______________ —--------------- 75 centai.
14; -Vadovas Lietuvių Kalbai Pramokti, Vokiečių-Lietuvių Kal

bamokslis. Sutaisė -L-Vidūnas. Paveikslus piešė —A. Bra- 
kaa. Pusi. llf. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — $1.00.

19., Llthuanian Self-Instruction. Sutaisė — Laukis. Ameriko
nams mokytis lietuvių kalbos. Kaina 50 centų. Pusi. 74, iki 
Gegužės 15 d. tiktai . . ........—...---------—--------- 40 centų.

16. Anglų-Lietuvių Kalbos Žodynas — Lalio. Dalis 2-ra. Pusi.
836. Kaina $10.00, iki Gegužės 15 d. tiktai----------------$7.00.

17. Kišeninis Žodynėlis Lietuvių-Anglų ir Anglų-Lietuvių kal
bos. Telpa jame 18,000 žodžių ir sykiu priedas "Kokiu Būdu 
Yra Galima Tapti Amerikos Piliečiu." Parankus Žodynėlis 
lavinimosi anglų kalbos (nauja laida.) Pusi. 160. Kaina $1.25, 
iki Gegužės 15 d. tiktai $1.00.

17a. Lietuviu Anglų, Anglų Lietuvių Kalbų žodynas — sutaisė 
A. Lalis (Abi dalys), šitas Žodynas yra visai baigiamas iš
parduoti -<h greitu laiku nei už, didelius pinigus jo nebus ga
lima ganti. Žodyno dydis yra 1274 pusi., gražiais apdarais — 
kaina nuo Naujų Metų pakelta iki $16.00, bet iki Gogužėc 15 
dienai š. m., parduosime už $12.00. Nuo šito žodyno daugiau 
jokios nuolaidos nedaromo — reikia pilnai prisidėti $12.00.

Istorija, Geografija ir kitos Mokslinės Knygos

36. Draugijos ir Organizmo Evoliucija — remiantis garsiais 
mokslininkais parašė — Arthur Leffis ir sykio kitą knygą 
Nuosavybės Išsivystymas, parašė —Paul Lafargue. Dr. Ka
raliau* vertimas. Abi knygos vienoje, apdaryta. Pusi. 380. 
Kaina $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai---------------------- $1.50.

37. Gamtos Reiškiniai, parašė —J. Trojanovskis. Vaizdžiai 
supažindinta su gamtes įvairenybėmis. Paveiksluota. Pusi. 
240,apdaryta. Kaina $2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai —. $1.25.

38. Senų Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai —parašė sulig ki
tais autoriais šernas. Paveiksluota: Pusi. 370, apdaryta. Kai
na $2.60, iki Gegužės 15 d. tiktai------------- ------------------- »1.50.

39. Gamtos Mokslų Vadovėlis, parašė —J. Trijanovskis. Su
daug paveikslų. Pus). 580, apd. Kaina $5.00, iki Gegužės 16 
tiktai------------------------------------------------------------------------- $3.00.

40. Gamtos Pajiegos, parašė —šernas. Su daug paveikslų. 
Pus). 238, apd. Kaina $1.75, iki Gegužės 15 d. tiktai — $1.00.

41. Gamtos Istorija. Knyga su daugelių paveikslų iš gamtos
mokslų. Apdaryta. Pusi. 209, Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. 
tiktai —---------------------------------------------------------------------- $1.00.

42. Biologija — šerno. Paveiksluota. Pusi. 147. Kaina 75c., iki
Gegužės 15 dienai tiktai ---- ------ ------------------------ — 50 centų.

43. Raktas Pažinti Augalams, kurie žydi pavasari, vasarą ir 
rudenj. Pusi. 244, dviejose dalise. Kuiną $1.25, iki Gegužės 15 
d. tiktai$1.00.

44. Kraujo Lašo Kelionė. Su paveikslais. Kaina 60c., iki Gegu
žės 15 d. tiktai _ —________________ —----- -----  50c.

45. Meteorologijos Vadovėlis, “Ūkininkų Dangus,” parašė —
Ig. Kančius. Knygoje kalbama apie žiemą, sniegą, saulę au- 
cralur., orą, vėją — jų sudėti, ypatybes, elementus ir t.t. Pušį. 
112. Kaina 75c., iki Gegužės 15 d. tiktai-----------------------60c.

46. Pažinkite Mus. {žymiausių pasaulio gyvulių, augalų chre
stomatija. Su daugeliu paveikslų. Sutaisė Vasiliauskas ir Ja
nušonis. Pusi. 270. Kaina $1.75, iki Gegužės 15 d. tik .. $1.26.

47. Rytoiun Bežiūrint. Ištraukos iš raštų: Moro, Kampenelo,
Žank»l«k, Ruso ir kitų garsiu pedagogų. Pusi. 174. Kaina 50c. 
iki Gegužės 15 d. tiktai___________________________ .f. 40c._ -------------------------------------------------------------------------------- -- ■ M** » - .f----------

k. 18. "AuSros** 40 Metų Sukaktuvės. Istoriška Senyva iš praei
ties darbuotės. Telpa paveikslai senųjų laikų darbuotojų. 
Pust 265. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai— $1.00.

49. Steponaičio Raštai Pusi. 128. Kaina $1.00, iki Gegužės 15 
d. tiktai ——-.J—- ---- --------—80c.

71a. Kišeninis Daktaras Namuose — pagal daktarus: Stout, 
Kollins, Basanavičių, Vileišį ir kitus, parašė K. V. Gediminas, 
šitoje knygoje yra aprašoma įvairių ligų ypatybės ir jų gy
dymo būdai. Pirmoje1 dalyje knygos kalbama apie įvairias Ii- 
gas ir vyrų ligas — jų gydymas, receptai ir t.t. Antroje da
lyje knygos kalbama apie moterų ligas ir būdus jų gydymo. 
Knyga kišeninio formato, gražiais apdarais. Pusi. 160. Kaina 
$1.75, iki Gegužės 15 d. tiktai --- ---------------------------- $1-25.

72. Mano Gydymas Vandeniu sulig 40 metų Patyrimo. Para- 
rašė Dr. S. Kneipp. Su paveikslais. Knyga skiriama tiems, 
kurie nori išsigydyti ir sveikatą užlaikyti. Pusi. 228. Kaina 
$2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai . $1.50.

73. Žinynas. Svarbi ir naudinga knyga visokiuose reikaluose:
savęs gydyme, astranomijoje, etnografijoje, medicinoje, arit
metikoje, nurodymai amatninkams, fikininkams, Šeiminin
kams, įvairiose nelaimėse įvykus ir įvairiuose reikaluose ši 
knyga yra tikru gyvenimo veidrodžiu. Verta šita knyga. 
kiekvienam lietuviui turėti, nes joje ras daug to, ko, Ritose 
knygose rasti negalima. Pusi. 400, apdaryta. Kaina $3.00, iki 
Gegužės 16 d. tiktai-------------------------------------------------$2 00.

74. Naujas Pilnas Orakulas — Visokių burtų, monų knyga ir 
delnažinystės, su daug įvairių tuo klausimu paveikslu. Pusi. 
414, apdaryta. Kaina $3.50, iki Gegužės 16 d. tiktai — $2.50.

75. Paslaptys Magijos bei Spiritizmo šviesoje tikro Mokslo.
Knyga nepaprastai žingeidi su (vairiais paveikslais, kaip 
galima padaryti visokius monus. Pusi. 262, Kaina $1.00, iki 
Gegužės 15 d. tiktai__ _______ —----------------------------- 80c.

75a. Sekretai Burtininkų ir Raganių — visokį “triksai” su ko- 
zyrotns ir kitoki burtai. Pusi. 40. Kaina 40 centų, iki Gegužės 
15 dienai, tiktai 35 centai.

Lietuvos Albumas — šiame puikiausiame Albume randasi virš 
600 paveikslų (žymiausių Lietuvos darbuotojų: diplomatų, 
rašėjų, piešėjų, skulptorių, artitektų, daktarų, karininkų ir 
kitų jvairios profesijos žmonių. Daug žymių namų ir vietų, 
trumpos biografijos įžymiausių Lietuvos žmonių, šita knyga, 
tai tikras Lietuvds veidrodis, kiekvienas intelcgentiškas lie
tuvis. priyjUp a»vo namų kn3orxna.papuošti šia įdomia krjyga, 
Knyrra didelio formato apie 500 pusi. Kaina >5.00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai $3.00.

50. Lietuvių Tauta Senovėje ir Šiandien. Parašė — Dr. J. Šliu
pas. Pusi. 663. Kaina $3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai  $2.50.

>1. Visuotina Istorija Satyroje. Žingeidi knyga apie Egiptą, 
Babilionų, Asiriją, Persiją, Graikiją, Spartą ir t.t. Pusi. 185. 

Kaina $1.00, iki Gegužes 15 d. tiktai____________— $75c.

52. Žmonijos Istorija. Žingeidi knyga su daug paveikslu. 
Pusi. 500, apdaryta. Kaina $3.50, iki Gegužės 15 d. tik $3.00.

53. Vaižganto Raštai. 7-os knygos, knygose telpa daug svar
bių raštų skirtingais klausimais. Verta šias knygas įsigyti 
kiekvienam, jeigu ne dėl ko kito, tai bent lietuvių kalbai pa- 
silavinti, nes Vaižganto raštuose blizga nepaprastas lietu
vių kalbos grynumas ir išsireiškimų turtingumas su tuo svar
bu apsipažinti kiekvienam lietuviui. Pusi. 1600. Kaina $7.00, 
iki Gegužės 15 d. tiktai ...........     $6.00.

Pasakos, Apysakos, Poezija ir Dainos

76. Juokų Knyga, Nepaprastai gražių juokų randasi šitoje
knygoje, taipgi yra manalogų, dialogų ir t.t. Kas myli juoką, 
tam verta jeigytl knypą “Tikri Juokai.“ Pusi. 206. Kaina 
%1.00, iki Geguks 15 d. tiktai I.............. ..............—75c.

77. Bedievių šventraštis, šita knyga yra sudaryta iš 3-jų me
tų “Kardų," kuris buvo vienas iš bedieviškiausių laikraščių 
Amerikoje. Taipgi šioje knygoje randasi apie 300 paveiks
lų, irgi yra bedieviški. Kurie šitokio turinio knygomis inte
resuojasi verta įsigyti, nes joje ras daug rimtų ir juokingų 
aprašymų. Apie 800 pusi. Apdaryta. Kaina $4.00, iki Gegu- 
Žės 15 d. tiktai . ■ . $3,00.

78. Keturi Lietuvos Kunigaikščių Paveikslai: Algirdo, Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 22x28. Kaina $2.00, iki Ge
gužės 15 d. tiktai $1.50.

---- — - , - — ' — .....................-
79. Lietuviškų Atviručių (Post Cards) — Vaizduoja isto- 

riškiausias vietas Lietuvoje. Tinkamos naudoti ėia Ameriko
je arba slūgti ir j Lietuvą. Kaina už 72 atvirutes (Post Cards) 
$3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai$2.00.

metų šalta žiemužėlė neskupėjo 
prigaminti ledo. Manau, kad 
užteks ir Šv. Jonui...

Nedavažiavus St. Joe, pasu
kome į pietus, linkui Tabor Far- 
mos. St. Joe upe kupina. Net 
per krantus išsiliejus. E, bra, tai 
ne vasaros upaitė!

Matosi medžių atsigulusių pa
ilsėti, matosi krantų išplautų 
ir mėginama nekuriuos namus 
“mazgoti”...

Pavasaris, pavasaris! Saulu
tė nesigailėjo uždegti daug 
elektros lempučių, kad šviesos 
ir šilumos užtektų. O gražus tai 
buvo nedėldieio popietis (17 ko
vo) I Automobilių gana apščiai 
buvo. . Visi išvažiavo “pasivai
kščioti” tokiam gražiam ore. 
Nieko stebėtino. Tai Ameri
ka!... Lietuvoje žmonės pėsti 
vaikščioja, o čia—važiuoti...

“Griekas” tokioj dienoj namie

moj, patikėkite, jis suvalgė dau
giau vienu kartu, negu per tą 
dešimtį dienų. Tiesiog stebuk
lai! Ot, ką reiškia lietuviškas 
valgis*! žmogaus mašina kaip į- 
pranta vienodo skonio valgius 
virškint, tai gaudama kitokio— 
atsisako net priimti. Bet... pri
prasi, broli. Amerika yra tokia 
šalis, kad žmogus turi prie visko 
priprasti.

Po vakarienės dar buvo išpil
dyta komanda. Akiras paaiš
kino “onkuliui” apie Lietuvos 
kariuomenę. Jam labai patiko. 
Jeigu jį priimtų “ant službos”, 
tai jis, girdi, eitų tarnaut.

Keistas4 dalykas. Visi, kurie 
tarnavo kariuomenėj, nors ir 
pasęsta, bet sutikę kariškį, tuo
jau išbudrėja ir vien apie ka
riškus dalykus kalba.

Visiems patiko karininko uni
forma. Mama negalėjo atsi-

Speclaliataa gydyme chroniškų ir naujų li
rų. Jei kiti negalėjo jumis ilgydytl, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas iSerzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iėegzamlnavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 ryt* iki 1 po pietų.

54. Vainikai. Gražiausios ir naujausios lietuvių poetų dainos, 
Ias parašė: Struoga, Putinas, Kalėdų -Kaukė, Zigmas, Tyrų 
)uktė, K. Binkis, L. Gira ir daugelis kitų poetų. Knyga di 

dėlė, nepaprastai gražiai techniškai apdirbta. Taipgi telpa 
fžymiūjų poetų paveikslai ir minėtų dainų rašėjų autografi
jos. Pus). 230. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — $1.25.

65. Mūsų Vargai — Garsioji Maironio poema, puslapių 151.
Kaina 75c., iki Gegužės 15 dienai tiktai-----------------------60c.

56. Karaliaus Salamono Kasyklos. Nepaprastai žingeidi apy
saka. Pusi. 248. Kaina $1.26, iki Gegužės 15 d. tiktai ._ 41.00.

18. Kariavusių šalių Istorija. Parnšo — M. Avietynai^ Kny
ga su daug paveikslų iš pasaulinės karės laikų. Knyga žingei
di. Pusi. 192 ir labai didelio formato, drūtais viršais. Kaina 
$3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ----------------------------------- $2.25.

19. Lietuvos Istorija, parašė — A. Alekna. Su 3 Lietuvos žem
lapiais. Naujausia laida. Pusi. 235. Kaina $1.50, iki Gegužės 
15 d. tiktai :r- il-00.

20. Lietuvių Tautos Istorija, parašė —St. Matulaitis. Nau- 
Jausia laida. Pusi. 260. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. - $1.00.

20a. Filozofijos Straipsniai. Pusi. 232. Kaina $1.00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai----------------------------- --------------------------- 80č.

21. Naujūjų ir Vidurinių Amžių Istorija, parašė —V. Žak* 
ševskia. Knyga pilna įdomybių. TcUosc ciaiise. Pusi. 550. Kai

na $2.25, iki Gegužės 15 d. tiktai-----------------------------  $1.50.
92. Palangos Istorija, parašė — Dr. J. Basanavičius. Pusi. 52.

Kaina 40 centų, iki Gegužės 15 d. tiktai —— 25 centai.

23. Dievo Galybė — Zoologija, Batanika, Geologija, Fizika,
Chemija, Gyvulių ir Augalų Fiziologiją, parašė — Paulius 
Bėro. Vertimas | lietuvių kalbą. Su daug paveikslų. Svarbi 
knyga savo turiniu, Pus). 328. Apdaryta 2-se dalise, Kaina 
$3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai---------------- ---- -------------- $1-75.

24. • Astranomija, sutaisė —A. Agaras. Su paveikslais. Kaina
75c., iki Gegužės 15 d. tiktai-------------------------------- 50 centų.

15. Istorija Abelna, parašė — Dr. Bacevičius. Knygoje apra
šoma laikas nuo 2800 metų dar prieš Kristuje iki 146 metų 
po Kristuje.’ Pusi. 498. Apdaryta. Kaina $2.50, iki Gegužės

■ B tifctaĮ —.........     , ,į- „.11.75.

26. Istorija Čhicagos Lietuvių, patašė —šernu. Pusi. 580. 
Apdaryta. Kaina $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai ------ $2.00.

57. Istorija Septynių Mokytojų. Pusi. 158. Kaina 75c., iki Ge
gužės 15 d. tiktai------------------------------------------------------50c.

58. Mylėk Savo Artymą, parašė —Hoffmnn. Pusi. 131, apd.
Kaina $1.00, iki Gegužes 15 d. tiktai----------------------------- 76c.

11.50, 
d.25.

58.a Pūsčios Dvasia. Puiki Apysaka. Pusi. 327. Kaina $: 
iki Gegužės 15 d. tiktai .....         $1

59. Žemės Giesmė. Graži apysaka, parašė —K. Puida. 2-se 
dalyse. Pusi. 315. Kaina $2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai $1.50

60. Apysakos, parašė —K. Puida. Telpa 4-os gražios apysa
kos. Pusi. 237. Kaina 75c., iki Gegužės 15 d. tiktai 60c.

6O.a Aisopo Pasakos — su daug paveikslų. Pusi. 346. Kaina 
$1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai$1.25.

61.1 
duo 
na '

‘ažvelgus Atgal — Garsusis EI. Bellamyo romanas—vaik
is bosianti ideališką žmonijos gyvenimą. Pusi. 356. Kal- 
>1.26, iki Gegužės 15 d. tiktai------ :--------------------------*1.00.

61.i šventas Petras Ryme — Garsioji Sinkevičiaus
1. 230. Kaina >1.25, iki Gegužis 15 d. tiktai -----Pusi. 230. Kaina $1.25, iki Gegužės 15 d. tiktai--------- $1.00.

62. Kuprelis, parašė Ig. šeinius. Graži apysaka iš žmonių gy
venimo. Pusi. 258, kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai  75e.

C3. Dėdės Tarno Trobele — Garsioji Beecher-Stowe apysaka, 
2-se dalyse. Pusk 481, kaina $2.00, iki Gegužės 15 d. tik $1.50.

64. Princas ir Elgėta. įdomi apysaka M. Twaino. Pusi. 195.
Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai------------------ - ...... 75c.

64a. Mokslinčius Tvardautkas. žingeidi juokinga apysaka.
Kaltia 75c., iki Gegužės 15 d. tiktai ----------------------  50c.

65. Ben-Hur. Istoriška apysaka iš laikų Kristaus. Parašė L.
Wallacc. Pusi. 472. Kaina $1.75, iki Gegužės 15 d. tiktai $1 25.

80. Laiškams Popierų su įvairiais Aprašymais — tinkami
siūsti j Lietuvą. Kaina už 25 laiškus ir tiek pat vokų-konver- 
tų. Kaina $2.50, iki Gegužės 16 d. tiktai .........  $1.50.

81. Biblija — Pilnas šventas Raštas Seno ir Naujo Testamen
to. (Naujausia laida.) Pus). 1127. Sykiu pridedam ir Biblijos 
rodyklė, su kurios pagelba lengva bile kuriuos klausimus Bib
lijoje surasti. Kaina $4.00, iki Gegužės 15 d. tiktai — $8.00.

82. Meilė ir Dailė. Su daug paveikslų Parašė Meilės Specialis
tas. Pusi. 207. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai _$1.00.

83. Lithuania — “The Awakening of Nation” — A study of 
thc past and present of the Lithuanlan pcople. Didelė, gra
ži knyga anglų kalba. Verta tėvams užsakyti Šitą knygą dėl 
savo vaikų, Idant Jie būdami Amerikos lietuviais pamylėtų 
savo tėvų kraštą. Knyga didelio firmato —ją parašė Age 
Mcyer Benedictsen. Pusi. 248. Kaina $5.00, iki Gegužės 15 d. 
tiktai ---------------------------------------------------------------------$3.50.

84. Lietuvos įstatymai. Sistematizuotas įstatymų ir instruk
cijų rinkinys Lietuvos Valstybėje. Pusi. 1031. Kaina $4.00, 
iki Gegužės 15 dienai tiktai$3.00.

85. Vilniaus Albumas. Graži knyga su puikiais paveikslais, di
delio formato. Pusi. 188, kaina $4.00, iki Gegužės 15 d. $3.00.

86. Apsakymas Kelionės j Palestinos žemę, apie Jeruzolimą 
ir kitas šventas vietas. Iš savo kelionės parašė Kun. Gondkus. 
Pusi. 301. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai$1.50.

87. Mokslas Rymo Katalikų, parašė Vyskupas Motiejus Va- 
iančauskas. išleista 1862 metais. Pusi. 332, apdaryta. Kaina 
$2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai$1.50.

88. Sveikata. Parašė Dr. Graičifinas. Knyga su daugeliu pa
veikslų, kuriuose nurodoma tiesus ir trumpas kelias j sveiką 
ir laimingą gyvenimą. Svarbi knyga sveikatos klausimu. 
Pusi. 339, apd. Kaina $3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai  $2.00.

89. Hygiena, arba Mokslas apie Užlaikymą Sveikatos. Pusi.
32. Kaina 60c., iki Gegužės 15 d. tildai , , , 50c.

90. Lietuvos žemiapis varsuotas, 26x28 sulankstomas knyge
lės formoje. Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai , , - 75c.

91. Čigoniškos Raganos Kazy ros — su pilnu išguldymu lietu
viškai ir angliškai. Kazyrų 53 ir visos spalvuotai paveiksluo
tos ir du atskiri lapai lietuviškai ir angliškai, kuriuose aiš
kinama reikšmė kiekvienos kazyros. Kaina $2.00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai' $1.50.

92. Lietuvos Vytis, (žirgvaikis) — miera 38x41 — spalvuotas.
Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai , , ■ , 75c.

sėdėti. Kas gyvas į lauką! Oras 
nešiltas, bet ir neperlabai šal
tas. šaltas ant tiek, kad snie
gas nuo medžių ir namų, iš šiau
rės pusės, laikosi kaip “čuingu- 
mas”, prilipęs prie stalo kojos. 
Vadinasi, maždaug atrodo žie
ma.

Lietuvoje senai vyturys čire
na ir jau pempė netoli. Su Šv. 
Juozapu parlėkė pempė. Čia, 
Amerikoj, pempių nėra, o ir vy
turys kitoks. Teisybę pasakius, 
po teisybės, taip sakant (anot 
Dr. Kaspučio), Amerikoje pa
vasaris be pempių.

Bet mes matėme laukines žą
sis skrendant. Keli desėtkai

džiaugti lietuvišku “apicierium”. 
Ji prisimena Jurbarką ir rusų 
“apieferius”. (čia rež. K. Glins
kiui reikėtų prisiminti mari ra
šytą. laišką ir pasiskaityti apie 
Bačiūnus. Jie kartu išaugę).

Po gardžios vakarienės norė
jome sudainuoti, bet tenorų tru
ko. Nebuvo Olio su Stankumi 
ir Mackio su Dagdžiunu... “On
kulis” su “Suzana” , mėgino 
“traukti”, bet nėra to “efek
to”.. Laukiame pirmadienio va
karo. Atvažiuoja Juozų Ol
šauskas iš Detroito, tai švęsime 
Juozines. Bus dainų, “muštro” 
ir kitokių šposų.

Vadinasi, labai graži diena su

/ ..... . '
Velvet

Fiat
Balta

MaleVa

SI.69
Galionas

ad 100 svarų
$11.50

Pure Linseed Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo keną.
Stiprios 6 pėdu kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pamiJtykit.

John Deringis 
4414 lldckwell Street 

Lafayette 4680

27. Istorija šiaurinės Amerikos. Tiksliai aprašoma istorija J. 
V. nuo jų atradimo iki vėliausių laikų. Pusi. 364. Apd. Kai
na $2.26, iki Gegužės 15 dienai tiktai $1.50.

28. Dr. Vinco Pietario Atsiminimai, žingeidi knyga apie17
skirtingus klausimus su autoriaus paveikslu. Pusi. 301. Ap? 
daryta. Kaind $2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai —--- -----$1.50.

29. Tikėjimų Istorija, parašė — prof. Chantapie de la Sau* 
ssyo. Didelė jr viena iš svarbiausių knygų Šituo klausimu —* 
su daug paveikslų. Pus). 1086, apdaryta. Kaina $10.00, iki 
Gegužės 15 d. tiktai  $7.00.

30. Geotfifija. sutaisė — šernas. Su daug paveikslų įvairiau
sių daiktų vaizduojančių, upes, ežerus, vulkanus ir t.t. Kny
ga didelė 6x9, atspausdinta ant geroo popleros. Pusi. 469. Ap. 
daryta. Kaina $4.00, iki Gegužės 15 d. tiktai--- ;— $2.60.

31. Eihnoiofl|>i įlaraši.-—Šernas, ši knyga, tai yra istorija 
apie Žemės (autas su daug paveikslų žmonių, įvairių tautų ir 
genčių. Knyga nepaprastai įdomi, verta kiekvienam ją įsigy
ti. Jų nedaug turimo — greitu laiku visai neliks. Pusi. 667. 
Apdaryta. Kaitil ty.OO, ttl Gegužės 15 d. tiktai---- -- $3.00.

3X Trumpa Senovča Istorija, parašė — prof. h Vlriperls. Su 
dnug paveikslų senoviškų liekanų ir 5-ais žemlapiais. Fual. 
305. Kaina $2.60, iki Gegužės 15 d. tiktai---------------- $1.50.

33. Gyvenimo Mokykla, parašė —8vc»t-Mrid<n. Nepaprastai 
žingeidi knyga ir verta ją kiekvienam norinčiam siekti prie 
aukštesnio gyvenimo tikslo ją įsigyti. Turime gaųa mažai, | 
trumpą laiką jų visai nebus galima gauti. Pusi. 236. Apdaty- 
ta. Kaina $2.75, iki Gegužės 15 d. tiktai$2.60

x 34. Lietuvių Protėviai Mažojoje Azijoje, parašė — Dr. J. šliu
pas. Pusi. 233 ir 2 dideli žemlapiai Apdaryta. Kaina $2.00, 
iki Gegnžčs 15 d. tiktai - - —-------------------  $1.50.

3S. Kada ir Kokiu Būdu Svietas Sutvertas. Su paveikslais 
Parašė —prof. Meyer. Pus!. 140. Kaina $1.50. iki Gegužės 
16 d. tiktai.------------------------------------------------------------ $1.00.

66. Jaunieji Skriauja, parašė Weisenhoff. Medžioklė Lietuvos 
miškuose — įdomi apysaka. Pusi. 309. Kaina $1.25, iki Gegu
lės 15 d. tiktai tįį$1.00.

H. Kandidas. Garsioji Valtairio apysaka. Pusi. 175. Kaina 
$1.00, iki Deguūės 15 d. tiktai................     75e.

68. Iš Gyvenimo Lietuviikų Vėliu (Dūšių) ir Velnių. Parašė 
Dr. Basanavičiai!. Telpa daug įdomiu pasakų apie velnius, 
dūšias, smerti, čyščių, peklą, giltinu marą, dvasias ir tt. Pusi. 
470. Apdaryta, Kaina $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — $2.00.

69. Lietuviškos Pasakos — sutaisė Dr. Basanavičius. Telpa 
daug (vairių pasakų. Pus). 280. Kaina $2.25, apdaryta, iki Ge
gužės 15 d. tiktai ..... .......... $1.50

Knygos
laiškai, Juokai, burtai, 
ir kitokios knygos.

70. Raistas. Garsioji Upton Sinclair apysaka anie lietuvius.
Pusi. 855, apdaryta. Kaina $2.26, iki Gegužės 15 d. tik $1.00.

71. liesų vadovas ir Patarčlo". Reikalinga knyga ypr.Č tivmv, 
kurie nori susipažinti su įvairiomis legalėruis tciaėndn bei js- 
tatymaia. Pusi. 141. Kalu* $1.00, iki GeguJte 15 d. tiktai 80c.

93. Namą Daktaras — arba pažinimas ir gydymas susirgimų 
ir ligų. Šitą naują ir garsią knygą parai6 Daktaras A. J. Ka
ralius, tai yra pirtna ir didžiausia receptų knyga kiekviena
me ligos atsitikimo, yra nurodymai, kokius vaistus vartoti 
savęs gelbėjimui iš ligos, nelaimės ir daugybės kitų reikalin
gų sveikatai patarimų, šita knyga yra spaudoje, Ją leidžia 
Knygynas “Lietuva” — laike 3-jų menesių bus atspausdin
ta. Knygos dydis bus apie 200 puslapių su paveikslais, ir su 
daugybe receptų. Apdaryta. Kada ižele iš spaudos kainuos 
$4.00, bet kurie užsisakys iki Gegužės 15 dienai, gaus už 
$2.00. Verta visiems lietuviams Aitą knygą įsigyti.

94. Lekcijos Lietuvių Korepondencijinte Mokyklos — 14 lek
cijų Lietuvių-Anglų Kalbos, 12 lekcijų Aritmetikos ir 3 lek
cijos Lietnvių Kalbos Gramatika — viso 29 lekcijos. Kaina 
$8.50, iki Gegužės 15 d. tiktai ' .............$2.25.

96. Vasario 16. Knyga 10 Metų Lietuvos Nepriklausomybės 
Gukaktuvčms Paminėti. Didelė knyga, su daug paveikslų. 
Telpa raštai: Dr. šliupo, Bmctonnz, Valdemaro, Biržiškot, 
Vaidylos Ainio, Bičiūno, Vaičiūno, Maironio ir daugelio kitų. 
Bvarbi knyga apie Tėvynę Lietuvą. Kaina $2.26, iki Gegužėa 
1b d. tiktai$1.50.

TinigUs maitinėkite siūsti už knygas šiuo adresu:

3210 So. Halsted St
CHICAGO. H.l
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

------------- ■■ —

S. L. A. 6 Apskričio
Jaunuolių šokių vakaro rengimo 

komisijos raportas

SLA. P. T. paskelbus jau
nuolių kontestą, kurio originale 
mintis paeina iš čikagiečių vei
kėjų, musų nenuilstantieji vei
kėjai surado naują būdą, idant 
sėkmingiau atėjus i pagalbą 
musų jauniems kontestantams 
jaunuoliams.

Vienu balsu liko užgintas ir 
priimtas keleto vietos veikėjų 
sumanymas surengti SLA jau
nuoliams šokių vakarą, į kurį 
biletai butų suteikiami, kaip na
riams, taip ir jų geriems drau
gams, veltui.

Kadangi šio reikalo sumany
tojai-veikėjai susidėjo iš kelio
likos SLA kuopų, todėl liko 
vienbalsiai nutarta rengii kal
bamą, jaunuolių šokių vakarą 
SLA 6-to Apskričio vardu. Va
karas jau atsibuvo šeštadienį, 
kovo 16 d., Gage Park Audito
rijoj, prie 55-tos gatvės ir 'Ves
tom avė.

Surengti jaunuolių šokių va
karą susidarė komisija iš šių 
veikėjų: J. Grybo, Z. Krasaus
kienės, K. Mačiuko, K. Semaš
kos ir G. Stungio.

Kadangi šis klausimas buvo 
iškeltas pavienių veikėjų ini
ciatyva, todėl buvo reikalas su
rasti lėšų padengimui kalbamo 
vakaro išlaidų, nes nė iš Apskri-

net pagalinus musų visuomenės 
vadais, o vienok tokiam svar
biam reikalui, kaip lietuvinti 
musų augantį jaunimą, tai jie 
atsisako padėti.

Vakaras
Dalyvavo jaunimo iš šių Čika

gos apielinkių: Burnsidės gra
žus būrys, vadovaujant jaunam 
Baužui ir p-lėms Kumetaitėms; 
Westsidės, po vadovyste p-lių 
Meldažiučių, Josephaitės, Bag
donaitės.ir p. M. Meldažio, Jr.; 
18-tos apielinkės gražus būrelis, 
priešaky su pp. Klebonu ir Dar
gužiu; Brighton Park apielinkės, 
Bridgeport, Town of Lake, Mar- 
ųuette Park ir iš tolimesnių 
apielinkių. Biletus išplatino se
kančios jaunuolių kuopos :i 344 
kp., 260 kp., 183 kp. ir 353 kp. 
Tokio gražaus čia augusio jau
nimo, kaip šis, tai dar tur būt 
jokia kita organizacija nesu
traukė. 'Jaunimas gražiai šoko 
ir linksminosi iki 11:30 vai. nak
ties. Pasinaudodami proga, per
traukose turėjom programą iš 
kalbų. Visi kalbėtojai kalbėjo 
apie SLA. organizaciją — kiek
vienas po 2—3 minutes.

Pirmininkavo p. Stungis, 6-to 
Apsk. pirm. Kalbėjo jaunuolis 
V. Rusgis, organiz. 260 kp.; 
apie sportą kalbėjo jaunuolis J. 
Josephitis, - ižd. 344 kp. Apie 
reikalą stoti į SLA. kalbėjo jau
nuolis J. Kaulas, pirm. 344 kp. 
Apie bendrą SLA org. kalbėjo 
p. A. Žukas, generalis organiza
torius. Jis ragino jaunuolius 
stoti į SLA. P-lė A. Viščiuliutė, 
sekr. 134 kp., kalbėjo apie svar
bą mergaitėms stoti i SLA. Ji 
labai gražiai išdėstė reikalą, 
taip kad publika apdovanojo ją

(domus apsireiškimas
Kalboms užsibaigus, jaunuo

liai pradėjo teirautis, kaip, kur 
ir kuomet mitingai atsibuna. 
V. Rusgis, organ. 260 kp., 8 ap
likacijas išpildė vietoj. Veikė
jai iš 344 kp. taipgi gavo apie 
10 aplikacijų, šie visi faktai 
liudija, kad mums pavyko su- 
pažinti apie 400 gražiausio jau
nimo su SLA. organizacija. Po 
šio įvykio musų jaunimas labai 
susidomėjo SLA. organizacija, 
ir jeigu tik tokiu uoliu tempu 
bus pasidarbuota per porą me
tų, tai SLA turės pakankamai 
jaunimo, kuris pastatys sportą 
greta su kitais organizacijos 
reikalais.

Vakaro išlaidos

Sarpalio orkestras iš 5 
ypatų ........    $50.00

Biletų aspausdinimas
(550) ..... ..................  5.75

Drabužiams (vvardrobe)
biletukai ...... ....................20

SLA 6-to apskr. ant
spaudas ................... $1.75

$57.70

prie šio vakaro pasisekimo.
Komisija:

G. Stungis,
Z. Krasauskiene,
K. Mačiukas,
J. Grybas.

Cicere
Nauja vaikų draugijėlė — 

Aušrelė

šiomis dienomis, sumanymu 
Draugystės Lietuvos Kareivių, 
tapo sutverta vaikų lietuviška 
nepartinė draugijėlė, ir jau tu
rėjo savo pirmą praktiką, ku
riai vadovavo Petras Sanpalius, 
žinomas lietuvių muzikas. Kaip 
teko girdėti, tai vaikai ir drau
gijėlė neužilgo viešai pasirodys.

Draugijėlės reikalus kol kas 
tvarko. Draugystės Lietuvos Ka
reivių išrinkta komisija, kurion 
įeina Petras Bernotas, Kazys 
P. Deveikis ir Juozas Kuzmic
kas. Draugijėlė jau turi virš 
dvidešimties narių.

Viso pajamų ....... $59.00
Išlaidų ..................  57.70

$1.30
Šį perviršį komisija paskirs 

atatinkamam fondui sulig savo 
nuožiūra. Komisija dėkoja vi
siems veikėjams, biznieriams ir 
profesionalams, o ypatingai mo
terų 208 kp., kurios narės taip 
energingai ir duosniai parėmė 
šios komisijos darbus. Taipgi 
dėkojame visiems kalbėtojams 
ir visiems, kurie tik prisidėjo

Draugystė Lietuvos Kareivių 
auga kaip ant mielių. Pereitą 
susirinkimą įsirašė jon 15 nau
jų narių.

Uniformų skyrius rengiasi 
dviem savo vakarams. Pirmas 
bus balius su daugeliu išlaimė- 
jimų, o antras statys scenoj 
veikalą “Pražydo nuvytusios 
gėlės” — trijų veiksmų ketu
rių paveikslų pjesė, kurią pa
rašė P. Vaičiūnas. Vakaras 
rengiamas 21 dieną balandžio, 
šv. Antano parapijos svetainė
je-

•čio, nė iš kur kitur nebuvo ga
lima reikalauti šiam reikalui pi
nigų. Nutarta atspausdinti 55C 
komplimentarių biletų ir 100 bi
letų išplatinimui tarpe veikėjų, 
biznierių ir profesionalų — po 
doleri. SLA Centro generaliam 
organizatoriui, p. A. Žukui, en
tuziastiškai užgyrus šį musų 
sumanymą, tuojau p. Žukas pa
sižadėjo pasidarbuoti išplatini
me biletų, idant sukėlus kapita
lo, nes pradžioj buvo manyta 
duoti ir užkandžių jaunuoliams.

Komisija išplatino biletus 
taip:

J. Grybas už ....... $3.00
Z. Krasauskienė 10.00
K. Mačiukas ....... 5.00
A. Žukas, C.G.0...... 6.00
G. Stungis .......... 35.00

aplodismentais. Paskutinis kal
bėjo p. A. Olis, kurio kalbos la
bai atydžiai klausėsi visi.

Išskiriant pirmininką* ir p. 
Žuką, kiti visi kalbėtojai buvo 
čia augę. Programui užsibaigus, 
šokiai tęsėsi iki 11:30 vai.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGIEČIAMS

Visų pajamų .... $59.00
Rėmėjai jaunuolių šokių vakaro

Darbuotojams yra malonu 
veikti savo tautos kultūrinėj 
dirvoj, kuomet visuomenė jų 
darbus ir sumanymus remia. 
Komisija negali praleisti šios 
progos, nepaminėjus tų rėmėjų 
vardų, kurie rėmė jaunuolių šo
kių vakarą.

Veikėjai, kurie pirko po 1 bi- 
letą: A. Kondrotas, C. Jopeph, 
iš 109 kp.; A. Zalatorius, J. 
šmotelis, Dikšas, iš 36 kp.; J. 
Kurnėtas 5 bil., B. Bainiškis, 
2 bil., J. Stankevičius, J. Bane- 
lis, J. Bauža, iš 63 kp.; p-lė A. 
Viščiuliutė 3 bil., iš 134 kp.; po
nios E. Šatkauskienė, O. Kirie- 
nė, Norkienė, Misevičienė, Pa- 
liulienė, Poškienė ir p-lė L. Gai- 
žaitė, iš Moterų 208 kp.; J. Vai
švila, 2 bil.; J. Kuizinas iš 122 
kp., J. Grybas iš 260 kp. ir Z. 
Krasauskienė, Stungis ir Kat
kevičienė.

Biznieriai: S. Fabionas, J. 
Balčiūnas, J. Solis iš 36 kp., K. 
Mačiukas ir S. Vitkus iš 260 
kp., J. Beržinskis iš 122 kp., J. 
Mickevičius iš 226 kp.

Profesionalai: K. Gugis 5 bil., 
Dr. A. Juozaitis, Dr. Zalatorius 
ii- p. A. Vanagaitis.

Kaip matot, mes turim gražų 
būrelį rėmėjų, bet negalime 
praleisti progos nepastebėję, 
kad randasi ir tokių profesiona
lų musų tarpe, kurie griežtai 
atsisakė paremti jaunuolių šo
kių vakarą. Nebūtų nuostabų, 
jeigu atsisakytų šiaip sau vei
kėjas bei profesionalas, stovin
tis nuošaliai lietuvių veikimo, 
bet buvo tokių, kurie save skai
to privilegijuotais tautiečiais ir

Laikas Malevoti
Namus

Mes darėm bandymus su maleva, 
kuri iki šiol visus musų kostumerius 
užganėdindavo. Musų ta maleva da* 
bar yra dar patobulinta ir mes par
duosime geresnį tavorą už tą pačią 
kaina ir užtikrinam jus, kad busite 
užganėdinti musų nauja ir pagerin
ta maleva.

Ta maleva yra malonesnių ir gra
žesnių spalvą.

Atsilankykit tuojau i musų krau
tuve ir nusipirkit musų naujos ma- 
levos.

A. J. Kareiva Son.
4537 S. Wood St.

Tel. Yards 3850

Pranešame visiems Chicagos Lietuviams, 
kad atidarėme naują Automobilių Agentūrą

PARDAVINeSIME

JDje Soto
' *»nir

Šis Automobilius visuomenei gerai žinomas 
kaipo Chrysler produktas; todėl užkviečia- 
me visus atsilankyti j musų salesruimj ir 
pamatyti šį gražų' Chryslerio išdirbystės 

Automobilių.

Ot SOTO 5IX.-SEDAN DE IUJO

Roxee Motor Sales
J. ZABUKAS IR J. CHALKIS

Savininkai

907 West 35th Street
Telefonas Yards 4500

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3M0RGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankovvski, ižd.

m

duoda naudą dėlto,

Redakcijos atsakymai Tai yra
Busimam Chicagicčiui: Ha-

Tai yra knyga

— Denino frakcijas, 
tikėto ji turi du lie- 
Juozą Petraitį ir P.

istoriškas veikalas apie Vilnių ir jo praeitį, nuo 1323 
iki 1923 metų, parašytas lengvai ir gyvai, naujos 
gadynės rašytojų, su daugybe paveikslų, atvaizdų ir 
spalvuotų piešinių.

kurią turėtų perskaityti kiekvienas, kas interesuoja
si “Vilniaus Klausimu1’ ir Lietuvos Sostinės istorija. 
Tai yra knyga kuri papuoš kiekvienų namų kny- 
gynSlį.

Kuomet Jums Nugara Skauda 
Plaukite Inkstus Kaip 

Plaunate Vidurius

šant reikia paduoti ir savo tik- kad pačios Naujienos 
rą vardą^avardę bei adresą, o Vra naudingos
ne Vien tik slapyvardę. Nedė- Skelbimai Naujienose 
sime.

Pas mus jau ir vėl pradeda
mu veikti politikoj. Tveriasi 
nauja partija — “Citizenų pro
gresyvių” 
Ant savo 
tuvius —

Republikonų sienoj i gvardi ja 
irgi stato vieną lietuvį, 'būtent 
Joną Pocių. Žinoma, kaip seną 
Giceros gyventoją, ji perstato 
ir remia Lietuvių Reputblikonų 
Kliubas. Korespondentas.

Druska Labai Tinka 
Skaudantiem 

Inkstam

Didžiuma pamiršta, kad inkstai, 
kaip viduriai, kai kada užsikemša ir 
reikalingi išplovimo, o jei ne, tai 
skauda nugarą, gelia inkstų vietą, su-! 
ka raumatizmas, valgis nesivirškina, 
viduriai rūgsta, žmogus nemiegi ir 
pripuola kitokios bėdos pūslei.

Būtinai reikia inkstus laikyti veik
liais ir švariais. Pajutęs skausmą to
je srity pradėk gerti apščiai vandens. 
Prie to gauk keturias uncijas Jad 
Salts druskos iš geros aptifekos ir pa
imk po arbatinį šaukštelį su vande
niu pirm pusryčių per keletą dienų. 
Inkstai pradės veikt kuopuikiausia. 
Ši garsi druska padaryta iš rūgščių 
vynuogių, citrinų ir sumaišyta su li- 
thia. Ji suvaldo šlapumo rūgštis ir 
palengvina pūslės negaliavimus.

Jad Salts druskos nebrangios. Iš 
jų pasidaro putojantis lithia vandeni
nis gėrimas, kurį kiekvienas laikas 
nuo laiko turėtų gerti.

Žinomas aptiekorius pasakoja, jis 
parduoda daug Jad Salts druskų 
žmonėms, kurie nori suvaldyti inks
tų bėdas, kol jos dar nėra bėdoje.

Vilniaus Albumas

Katalogo kaina $4.00
Parsiduoda už $3.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III

Su Ženkleliu 437 reiškia gerumą

NAUJIENŲ SPAUSTUVE
Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

Čia Dirbami
Cirkuliarai garsinimui bargenų.
Bilos ir raštynės reikmenys.
Pranešimų ir pakvietimų laiškai 
Draugysčių konstitucijos.
Plakatai parengimams garsinti.
Visokie draugysčių reikmenys.
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės, tikietai, atvirutės.

Visa-Kas.

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės į šią spaustuvę. 
Čia jums padarys geriausią.

NAUJIENOS
1 739 S. Halsted St

CHICAGO, ILL
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NAUJIENOS
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Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Rooaevelt 8508

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratu: 
$8.00 per year in Canada . 
$7.00 per year outaide of Chicago. 
$8.10 per year in Chicago. 

8c per copy.

Entered a* Second Claaa Matter 
March 7th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd. 1879.

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užvakar Italijos žmonės “rinko” atstovus i naują, 
pagal fašistišką kurpalį pertaisytą, parlamentą. Pilie
čiams buvo patiektas fašistų partijos tarybos pagamin
tas sąrašas iš 400 kandidatų, ir jie turėjo teisę tiktai 
balsuoti “taip” arba “ne”. AiškG, kad prie tokios balsa
vimo sistemos Mussolini turėjo laimėti, — kuo jisai da
bar labai didžiuojasi. \

Fašistų valdžia giriasi pasauliui, kad už jos patiek
tus kandidatų sąrašus esą paduota 8,506,576 balsai, o 
prieš — tik 131,198, ir kad balsavimuose dalyvavę dau- 
giaus kaip 80 nuošimčių piliečių, turinčių balsą. Bet kas 
gali patikrinti, ar tos skaitlinės yra teisingos?

Jeigu šitie balsavimai reikštų, kad milžiniška dau
guma Italijos žmonių pritaria fašizmui, tai kam Mus- 
soliniui reikėtų pačiam daryti kandidatų sąrašus, ažuot 
leidus žmonėms statyti tokius kandidatus, kokie jiems 
patinka, kaip tai yra daroma kitose šalyse? Ir kam ji
sai turėtų varžyti spaudą ir šlapinti žmonių laisvę?

Tokiais humbugiškais “rinkimais” fašistai neap- 
dums akių pasauliui.

“KILNUS EKSPERIMENTAS”

“Sausieji” agentai užpuolė vienus namus šalia mies
to Aurora, ieškodami “munšaino”. Namų savininkas pa
sipriešino. Tuomet agentai atsivedė daugiau policijos, ir 
kilo kova. Jos rezultate savininko žmona, Mrs. Lillian 
De King, yra nušauta, pats savininkas yra sužeistas į 
galvą ir dabar laikomas kalėjime kartu su sunum, de
vynių metų vaiku, kuris, gindamas savo tėvus, pašovė 
į koją vieną policininką.

Kai Hooveris kandidatavo į Jungtinių Valstijų pre
zidentus, tai vienoje savo kalboje jisai pareiškė, kad 
prohibicija tai — “kilnus eksperimentas”. Bet tuose bū
duose, kuriais ji vykinama, yra sunku įžiūrėti ką nors 
kilnaus.

VARGAS VAIKAMS IR TĖVAMS

Amerikos mokyklų vedėjai manosi darą labai gerą 
darbą, užduodami vaikams lekcijas, kurias jie turi at
likti namie (home work). Tikrumoje gi nieko pagirtino 
šitokioje mokymo tvarkoje nėra. Vaikai privalo moky
tis mokykloje, o ne namuose.

Tai supranta jau ir kai kurie auklėtojai. Jungtinių 
Valstijų švietimo komisionierius, p. William 
J. Cooper, pavyzdžiui, pataria tą “home work” visai pa
naikinti, pamatuodamas savo mintį tuo, kad vaikai rei
kalauja tėvų pagelbos, kuomet jie turi atlikti namie lek
cijas; o tėvai dažnai nėra tam darbui pakankamai kom
petentingi. Vaikus privalo mokyti tam tyčia išlavinti 
mokytojai.

Bet rengimas lekcijų namuose, apsunkina ne tik tė
vus. Ir vaikams tas darbas yra per sunkus. Išbuvę pen
ketą valandų mokykloje, jie turi' gauti laiko pasilsėt ir 
pažaist. Seniai yra patirta, kad per didelis vaikų vargi
nimas mokslu ne tik kenkia jų sveikatai, bet ir atima 
jiems norą mokytis, kai jie paauga.

DABAR JIS UŽ VISKĄ KALTAS
. .. ...

Pirmiau Rusijos bolševikai visus savo nepasiseki
mus ir visas pasaulio bėdas versdavo ant galvų social
demokratams. Dabar jie surado, kitą griekų atleidimo 
auką: Trockį.

Sulig Maskvos “Pravdos”, dėl dabartinių sovietų 
Rusijos vargų esąs kaltas buv. armijos komisaras, kurį 
Stalinas išgujo į Turkų žemę, ir štai kuriuo budu. Troc
kis ir jo šalininkai pasėję Rusijos valstiečiuose ir dar
bininkuose nepasitikėjimą sovietų vyriausybe; jie su
kurstę ūkininkus; jie surinkę didelį fondą revoliucijai 
kelti prieš sovietus, ir dabar sodiečiai Rusijoje, kurie ir 
be to buvę nepalankus “proletariato diktatūrai”, tikį 
gandams, kad Trockis jau mobilizuojąs užsieny armiją 
ir netrukus žygiuosiąs su ja i Maskvą.

Gal tokių gandų ir yra Rusijoje. Bet jeigu gandai 
yra pavojingi valdžiai, tai silpnas yra tas pamatas, ant 
kurio ji stovi. , .

Ir kuriam galui bolševikai patys rengia dirvą viso
kiems kenksmingiems gandams? Gandai platinasi tenai,

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltui

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

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija------------------- — 8c
Savaitei .....     — 18c
Mėnesiui----- , . . , 78c

Suvienyto* Valstijose, m Chlcagoja, 
paltui

Metams —— 
Pusei meti -------
Trims minėdama 
Dviem mėnesiams

$7.00

Vienam mėnesiui__
1.25 
.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] s

Metams -- --------  -. - - - r- $8.00
Pusei meti<«0ė 
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siusti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

ITALIJOS “RINKIMAI” i Apie Įvairius Dalykus :
-.........ii . ..i.n. ii, r, ,

kur žmonės negauna teiąipgų ir patikimų informacijų 
apie tai, kas dedasi pasaulyje. Tegu bolševikai sugrąži
na laisvę spaudai ir atidaro sienas, tuomet Rusijos žmo
nės turės tikrų žinių apie viską, kas jiems yra įdomu, 
ir tušti gandai nebėgalėš platintis.

Bet yra bergždžia laukti, kad bolševikai tai pada
rytų. Jie žino gerai, kad šviesos spinduliams įsiveržus 
Rusijon, visa sutrūnijusi bolševikiškos diktatūros siste
ma imtų griūti.

■ ....—...................... .....................

Apžvalga
SOCIALISTINIS INTERNA
CIONALAS RAGINA PADĖT 

PERSEKIOJAMIEMS

Eksekutyvo komitetas išleido 
Socialistiniam Darbininkų Inter
nacionalui prigulinčioms parti
joms Atsišaukimą “Solidaru
mo!” Ten skaitome:

“Socialistinio proletariato 
žingsniavimas pirmyn neina 
tiesia linija. Anglijoj jis yra 
pasistumęs ligi slenksčio pa
imti į savo rankas valdžią, 
kitose šalyse, kaip Belgijoj, 
Danijoj, Vokietijoj, Vokiečių- 
Austrijoj, Estijoj, Prancuzi- 
jojo, Norvegijoj, Švedijoj turi 
jis didelės įtakos į valstybę 
ii- visuomenę. Vėl kitose ša
lyse, kaip Lenkijoj, Lietuvoj, 
Pietųslavijoj, Ispanijoj socia
listinį judėjimą trukdo dik
tatoriška pajėga. Pagaliau 
turime šalių, kur darbininkai 
visai paminti, Italijoj reakci
ja ir kapitalo aklas siutimas 
naikina socalistus morališkai 
ir fiziškai.

Ir Sovietų Rusijoj proletarai 
terorizuojami

apgaulingai tikint, kad per 
pavergimą ir plačių masių be
galiniai žiaurų globojimą, ga
lima įkūnyti socialistintas idė
jas!

“Diktatoriškai valdomose 
šalyse demokratijos ir viešo
sios kontroles panaikinimas 
reiškia didelį pavojų pasaulio 
taikai.

“Musų draugai nedemokra
tinių šalių duoda visam pa
sauliui pavyzdį, kad demokra
tija reikalinga. Persekiojimai 
ir kankinimai, kalinami ir 
tremiami, kęsdami šaltį ir ba
dą, lakosi jie tvirtai savo so
cialistinių pažiūrų, nors išsi
žadėjimo savo pažiurę pilnai 
pakaktų išsivaduoti iš teroro. 
Mes žinome, kad diktatūros 
ir teroro sistemos kovoje tarp 
darbo ir kapitalo tėra tik at-j 
skiri epizodai, kad socializ
mas ir per šitą' smurtą eis 
prie pergalės.

Mes priartinsime pergalę, jeigu 
padėsime persekiojamiems 

draugams
“Su pasididžiavimu priski

riame mes prie savęs perse
kiojamus draugus. Jų pasi
aukojimas, jų karžygiškas 
kentėjimas nenueis niekais. 
Daugumoj atsitikimų draugai 
pirmiausia turi pakankamai 
turėti duonos ir drabužių, kad 
galėtų nuo bado ir šalčio ap
sisaugoti, kad galėtų vesti 
politinę kovą.

Ištremtųjų ir karo lauko 
teismo nuteistųjų būklė rei
kalauja musų solidarumo. 
Lenkijoj yra tūkstančiai vy
rų ir moterų patekusių už 
politinius nusikaltimus kalė- 
jimuosna, tarp jų daug už 
reikalavimą savo tautoms 
kultūrinių laisvių. Vengrijoj 
ir Balkanų šalyse daug žmo
nių sukimšta į kalėjimus už 
tai, kad jie drįsta manyti ki
taip, negu jų vyriausybės ma
no. Kolonijų srityse, kurios 
neturi jokios nepriklausomy
bės, agitacija Už tautos lais
vę kalėjimu baudžiama.

“Taip pat ir Sovietų Rusi
joj’ socialistai ir kaip pasku
tinių laikų atsitikimai su 
Trockiu iš naujo Visam pa
sauliui rodo, kad patys ko
munistai, kurie ne visai išti
kimai valstybiškai galvoja, 
be rimtų įrodymų ir priežas
čių kontr-nevoliucionieriais 

apšaukiami, šimtais ir tūks
tančiais suimami ir į Sibirą 
arba Centralinę Aziją tremia
mi.

“šitos teroro aukos per mė
nesį gauna tik apie 13 mar
kių. Be to jie pašalinti iš pro-

Banginis
Banginių gaudymas. — Legen

dos apie jurų milžinus. — 
Banginių nykimas. — Moks
liška ekspedicija. — Sperma- 
ceti organas. Banginio kvė
pavimo misterija. — Žmo
gaus ir banginio plaučiai. — 
Gyvūnai ir oras.

Damg knygų yra parašyta a- 
pie tai, kaip senovėj buvo ren
giamos savo rųšies medžioklės 
ant bangžuvių. Tai buvo pavojin
gos medžioklės. Tik tviirti ir 
drąsus vyrai stodavo kovon su 
jurų milžinais. Tuos senovės 
prietykių ieškotojus viliodavo 
pelnas — bamgžuvių kaulai, 
spermaceti ir t .t. Musų lai
kais bangžuvės nebėra pavojin
gos. Tapo išrasti nauji gink
lai, kurių pagalba nėra sunku 
banginius užmušti.

Per įukstančius metų žmo
nėms teko susidurti su bangi
niais. Apie juos susikūrė įvai
rios legendos, kaip pavyzdžiui, 
biblijos pasakymas apie Jono 
prarijimą. Bet patirti tikrų 
faktų apie banginių gyvenimą 
niekas nesistengė.
( O tuo tarpu banginis arba 
banigžuvė yra nepaprastai įdo
mus gyvūnas. Jis priklauso 
šiltakraujų žinduolių grupei- 
Bet nežiūrint į tad, pasinėręs 
vandeny! jis gali išbūti keletą 
valandų. Tat yra savo rųšies 
misterija, kurią mokslininkai 
stengiasi išaiškinti.

Johns Ilupkins universiteto 
mokslininkai be jokio atidėlio
jimo pasiryžo užsiimti bangi
nių studijavimu. O tai dėl to, 
kad tie jurų milžinai yra ne
paprastai sparčiai naikinami. 
Trumpoj ateityj jie gali visiš
kai išnykti. Sulig statistinėmis 
žiniomis, kurias surinko Tau
tų Sąjunga, per praeitus metus 
buvo užmušta 30,000 banginių. 
Jeigu tas masinis žudymas ne
pasiliaus, lai neužilgo bangi
nius teks priskaityti prie išny
kusių gyvulių.

Kaip banginiai, kurie praei
tyj gal greičiausia buvo žemės 
gyvūnai, gali gyventi pasinėrę 
vandenyj, tebėra dar paslaptis. 
Tą paslaptį dabar bus bando
ma atidengiti. Praeitų pavasari 
Jdhns Bopkinis universitetas 
suorganizavo ekspedicijų, kuri 
išvyko j Ha Meras studijuoti 
mažiausius banginius, kurie y- 
ra žinomi kaipo porpuasai. Eks
pedicija susidėjo sekamų 
mokslininkų: Dr. A. Įlomėli, 
Dr. Cr. Wisloeki, Dr. E. II ube r, 
Dr. A. Schultz, Dr. O. Long- 
wonlhy ir Dr. H. Kellogg.

Ponpuasai buvo parinkti dėl 
to, kad juos yra labai patran
ku studijuoti. Aut ra, tai bu
vo paskutinė medžioklė ant tų 
gyvūnų ir, taip sakant, pasku
tinė proga.

Pirmiausia tapo patiria, jog 
banginis gali gyventi sausžc- 
myj neapribotą laiką, jeigu lik 
jo oda užlaikoma drėgnai.

Visi banginiai kuri labai daug 
laukų ir ridbadų. S]H*mnnūs 
bangžuvėis galva kartais suda
ro vienų trečdalį viso kūno. 
Daug vietos galvoj užima taip 
vadinamas spermaceti organas, 
kuris turi maišo pavidalą,. Ta
me maiše randasi aliej us, k u- i 

fesinių sąjungų ir draugijų, 
taip,’kad jie neturi jokio ga
limumo užsidirbti ir aprūpini
mas pragyvenimo reikmeni
mis yra už įstatymų.

“Mes negalime ir nenori
me pakęsti, kad nedemokrati
nių kraštų draugai butų pa
mesti jų likimui.

Remti draugams, kurių ša
lyse nėra demokratinės tvar
kos, Socialistinis Darbininkų 
Internacionalas įkūrė Mate- 
otti Fondą.. Jis išlaikomas au
komis.

“Padėkit stiprinti Mateotti 
Fondą! Kiekvienas gali padė
ti, nors maža dalele!” [“S.“]

rio kartais iš vieno banginio 
gaiŲiama apie 15 bačkų.

Viena priežasčių, kodėl žmo
gus negali ilgai būti pasinėręs 
vandeny, yra ta, k aid jo plau
čiai, sunaudodami deguonį (ok- 
silgieną), pagamina smalkes. 
Smalkės, kaip žinia, yra pavo
jingos dujos. Jos dažnai nu
troškina žmones. Tad kiek 
žmogus nesistengtų, jis negali 
ilgai sulaikyti kvėpavimą — 
šešios minutės yra dabartinis 
rekordas. Kas kita su bangi
niu. Jis net “giliai neatsikvė- 
pęs” gali vandenyj pasinėręte 
išbūti valandą ar ilgiau. Sužei
stas banginis rodo didelį veik
lumą. O juo gyvūnas smar
kiau veikia, tuo daugiau jam 
reikia oro. Pavyzdžiui, bėgan
tis žmogus kur kas smarkiau 
kvėpuoja, negu sėdintis. Daž
nai, jam net “kvapo” pritrūks
ta. Bet atrodo, jog banginiui 
kvapo nepritrūksta. •

Laike pasinėrimo vandenyj 
banginio sistemoj, taip sakant, 
sudega susidariusios smalkes ir 
todėl jos nekenkia jo organiz
mui. Dr? Ei ;K. Mashall, fizio
logijos profesorius, Johns Hop- 
kins universiteto laboratorijose 
dabar studijuoja banginio kvė
pavimo procesą.

Banginis yra apaugęs taukais. 
Aiškinama, kad tie taukai jam 
yra reikalingi apsaugojimui nuo 
šalčio. Jo kūno temperatūra 
yra maždaug 96/laipsniai Fah- 
renheito. Kadangi jis daugiau
sia gyvena šaltame vandenyj, 
tai taukai jam yra reikalingi.

Tas aiškinimas yra gan tiks
lus. Bet kyla klausimas, —ko
dėl banginio galvoj randasi tiek 
daug aliejaus? Kam jis reika
lingas?

Kai kurie spėja, jog tas alie
jus sugeria smalkes ir paliuo- 
suoja sistemą nuo nuodų. Ar 
taip iš tiesų yra,— tikrai nega
lima pasakyti. Toj srityj da
bar daroma eksperimentai.

Nors mokslininkai kol kas 
negali duoti tikslaus atsakymo, 
kodėl banginis gali ilgai išbūti 
pasinėręs vandenyj, bet jie ir 
per tą trumpą laiką surado 
daug įdomių dalykų apie ban
ginio kūno struktūrą. Jie sura
do, kad proporcionaliai imant 
banginio plaučiai yra didesni nei 
žmogaus. O tai reiškia, jog jie 
gali talpinti daug oro. Viduti
niškai žmogaus plaučiuose telpa 
apie šeši litrai oro. Be to, žmo
gus negali, taip sakant, visiškai 
ištuštinti plaučių. Juose visuo
met lieka apie pusantro litro 
sugedusio oro. Manoma, «jog 
banginis gali visiškai ištuštinti 
plaučius ir paskui pripildyti 
juos šviežiu oru.

Reikia taip pat turėti galvoj 
tą faktą, kad banginis giliai 
pasineria į vandenį, kur spaudi
mas yra gan didelis. O tai 
reiškia, jog oro spaudimas jo 
plaučiuose žymiai padidėja. Ta
tai yra labai svarbu. JUo di
desnis yra oro spaudimas, tuo 
plaučiai daugiau gali sunaudoti 
deguonie, žmogaus plaučiai pa
prastai sunaudoja apie 7 ar « 
nuošimčius deguonie. Labai ga
lima, kad banginio plaučiai su
naudoja visą įtrauktame aro 
esantį deguonį.

Antra vertus, gal banginiui 
mažiau tėra reikalingas deguo

nis, negu žmogui. Sakysime, 
vokiečių mokslininkai tvirtina, 
jog varlė be deguonie gali iš
gyventi apie 24 valandas. Sako
ma, kad yra ir tokių gyvūnų, 
kuriems deguonis visai nėra rei
kalingas. ' Bet tai gyvūnų rū
šiai, žinoma, negalima priskai
tyti banginį.

Mokslininkai dabar yra pasi
ryžę patirti ne tik banginio 
kvėpavimo paslaptį, o ir daug 
kitų dalykų. Banginio smage- 
nys ir kiti organai mokslo at
žvilgiu taip pat yra labai įdo
mus.—K. A.

Švietimas Klaipėdos 
krašte

Klaipėdos kraštas, būdamas 
ilgą laiką vokiečių rankose, 
daug ką pasiėmė iš vokiečių, 
švietimo sistemą ir priėmė iš 
vokiečių. Vokiečių. mokykla 
Klaipėdoje yra pagrįsta šo
vinistiniai tautine kultūra. Vo
kiečiai sau artimuose kraštuose 
puikiai mokėjo per mokyklas 
varyti germanizacijos darbą. Jų 
mokytojai be pagrindinės algos 
gaudavo dar tam tikrą priedą 
už germanizavimą taip vad. 
“Ostmarkenzulage”. Klaipėdos 
krašto mokyklos, pratusios pra
eity vokietinti lietuvius, nesi
liauna ir dabar germanizavu
sios lietuvių vaikus. Vokiečiai 
daro visą, kad tik mokyklos lik
tų jų žinioje. Dabar kiekviena 
mokykla, taip liaudies, taip 
aukštesniosios neturi lygių tei
sių su vokiečių mokyklomis. 
Būtinai reikalinga pravesti re
forma. Mesime keletą žvilgsnių 
atskirai į žemesniasias ir aukš
tesniąsias mokyklas.

Liaudies mokyklos Klaipėdos 
krašte yra tikri germanizacijos 
“burgai”, tai rodo ir mokslo pla
nas ir mokytojų sudėtis. Nors 
statutas str. 27 duoda lietuvių 
kalbai lygias teises su vokiečių, 
tačiau mokyklose į lietuvių kal
bą žiūrima, kaip į nepakenčia
mą “žemaičių” primestą naštą. 
Nesiskaitoma net su direktori
jos įsakymais, kurį buvo po 
1923 m. sukilimo išleidusi, kad 
ten kur dauguma vaikų kalba 
lietuviškai, butų viskas dėstoma 
lietuviškai. Statistika rodo, kad 
iš 230 liaudies mokyklų yra tik 
viena mokykla lietuvių dėsto
mąja kalba Klaipėdos mieste. 
Tokių mokyklų, kur mokoma 
mišrai yra apie 10. Visose ki
tose mokinama vokiečių kalba. 
Jei kurioje ir dėstoma lietuvių 
kalba, tai labai mizernai,‘nes 
mokytojai labai silpni lietuvių 
kalbos žinovai. Germanizacijos 
darbą vokiečiai varo sparčiai ir 
gudriai. Kad išsprendus aukš
čiau minėtą įsakymą, jie pra
džioje metų atsiklausia “El- 
ternbefragung”, kokia kalba 
dėstyti: vokiečių ar lietuvių. 
Vokiečiai turėdami savo ranko
se papirktus mokytojus, ekono
miniai stipresni būdami, turėda
mi gerą agitacijos aparatą, ži
nomą, tėvų valią nukreipia savo 
naudai. Lietuvių kalbai gal vi- 
jsai jau nebūtų vietos Klaipėdos 
krašte, jei Seimelis nebūtų pa
naikinęs “Slternbefragung”. Be 
to vokiečiai tuo “Elternbęfra- 
gung” nori pasinaudoti, kaip 
savo rųšies “plebescitu” ir juo 
operuoti užsieny Lietuvos ne
naudai. Dar blogiau, kad Klai
pėdos krašte iš 400 liaudies 
mokytojų 100 maždaug yra Vo
kietijos piliečiai. Kiek moky
tojų moka lietuviškai, sunku 
tikrai pasakyti. 1926 m. aplin
kiniais keliais sužinota, kad iš 
436 m. tik 73 moka šiek tiek 
lietuviškai. Mokytojai dar ima 
taip vadinamą “zinsenlose Dar- 
lehen” (paskolos be nuošimčių) 
iš Vokietijos. Jo gal negauna 
tik 10—15 mokyt. Direktorija 
kaž kodėl nesirūpina aktyviai 
tuo, nesistengia tikrai įgyven
dinti savo įsakymo: kur dau
giau lietuviškai kalbančių, ten 
turi būti dėstomoji kalba lietu
vių. Mokytojai turėtų gerai 
išmokti lietuviškai, kitaip Klai
pėdos kraštas bus ir toliau ger
manizuojamas.

Aukštesniosiose mokyklose1 

viešpatauja ta pati dvasia, kaip 
ir liaudies mokyklose. Mokyto
jai daugiausia vokiečiai, mažai 
moka lietuviškai arba visai ne
moką. Nestebėtina, kad kurios- 
ne-kurios gimnazijos nemoko 
lietuviškai, pav. Luizes gimna
zijos aukštesnėse klasėse nedės
toma liet, kalba. Vokiečiai turi 
aukštesnių mokyklų daugiau, 
kaip lietuviai. Jų ^nokyklose 
mokosi 1,000 moksleivių ir me
tinė sąmata šių mokyklų su
daro milioną litų. Tuo tarpu 
lietuvių mokyklose Klaipėdos 
krašte mokosi apie 200.mokinių. 
Lietuviškas mokyklas šmeižia, 
mokytojus lietuvių niekina, rei
kalauja, kad turėtų Vokietijos 
universiteto diplomus. Lietuvos 
Universiteto turinčius mokslo 
baigimo diplomus, laikomi ne- 
cenzuotais. šis priekaištas 
duoda progos dar labiau darkyti 
lietuvių mokyklų vardą. Vyriau
sybė kol kas nepasirodo, kad ji 
stengiasi prašalinti tuos nema
lonumus, taip daug blogo nešan
čius Klaipėdos kraštui.—A. G.

JAU atėjo “Kultūros” No.
2. Galima gauti “Naujieno
se”. Kaina 45 centai

Kadios
Milžiniškas 

Pasirinkimas

Majestic, 8 tūbų, dynamic speake- 
ris, už

$137.50

Brunsvvick, 7 tūbų su viskuo, už
$95

Frcshman, 7 tūbų, už

$69
Atvvater Kent, 8 tūbų, už

$83
Mes užlaikome Howard, Sonora, 
Philco, R. C. A. Radiola, Colster, 
Freshman, Sparton, Zenith. Par
duodam lengvais išmokėjimais.

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

Tel. Boulevard 4705

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tel. Roosevelt 8500

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50 
Pusei metų .... ........... $1.00
Kopija .... .................... 15c

Klausyk! “Gyveni
mas” beldžiasi į du
ris ! Atidaryk savo 
namų duris, įsileisk 
“Gyvenimą” ir nuolaT 
tos skaityk jį. “Gyve
nime” rasi “Kasdieni
nius Užrašus” ir ki
tus naudingus straip
snius. Tapk “Gyveni
mo” draugu.
XXXXXXXXXXXXXJLXXXXXX
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Grojiklis Pianas, naujas vertas $550, dabar ui

Majestic Radio, model 71

Atdara kožną vakLengvais išmokėjimais, išpardavimas apiejose krautuvėse

$250 
$495

$169 
$119

$145 
$69 

$137 
$95

$198 
$295 
$195

kėjimais. Vieniems metams patarnavimas dykai 
leiskit dabar progos kol yra didelis pasirinkimas.

and the Piano 
rst in the Home

Brunswick-Panatrope ir Radiola, su 105 
R. C. A. Speakeriu, vertės $675 už

Gulbransen Registering ^Grojiklis pianas 
Vertės $600, už 
Kimball Grojiklis, krautuvės sampelis, 
vertės $700, už

R. C. A. Radio, Brunswick Kabinetas, R. C. A. 
Dynamic Speakeris, 7 tūbos, tikra kaina $250, už 
Tokia pat su viskuo, tiktai su 100 speakeriu, už 

su viskuo

Brunsvvick R. G. A. 7 tūbų Radio, gražus ir geras elektrikinis
Radio, tikra kaina $115, už CLftCI

su tūbomis ir su viskuo

Ereshman No. 14, nauja radio su; Peerles Dynamic Speakeriu 
ir 250 power tūbų, tikra kaina $2£7, už fl* 4| A Q

su viskuo

Baby Grand Reproducing pianas vertės $1,200, už $450 
Baby Grand Reproducing pianas vertės $1600 už $750

Brunsvvick Victrola ir 7 tūbų R. C. A. Radiola, su R. C. A. 
100 A Speakeriu, tikra kaina, $250, dabar už OA

su tūbomis ir su viskuo

Budriko didelis pirkinys nuo Brunswick, Freshman, Majestic, 
Sparton, Atwatėr Kent. Kainos yra sumažintos, - galėsite suče- 
dyti apie ’/s arba daugiau. Didelis pasirinkimas; lengvais išmo- 

Todel nepra-

3417-21 So. Halsted Street 3343 So. Halsted Street
Tel. Boulevard'4705

(NurtlOME >
1 ShouldCome <

FIRST Ji
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Trečiadienis, kovo 27, 19296

Burnside
Kaip eikvojami draugijos 

pinigai

lietuvius su šios sąjungos veiki- 
; mu.

Taigi žinomi ir yra kviečiami 
mechanikai ir išradėjai, kaip 
chicagiečiai, taip kitų kolonijų, 
arba Kanados, pietinės Ameri
kos ir t. t. Norintiems imti da
ly vumą kalbamoje parodoje pla- 
nesnių žinių suteiks sąjungos 
sekretorius S. A. Zolp, 834 W. 
33rd St., Chicago, 111.

Rengimo komitetas:

Šis tas
P-ni Daubarienė (74 ir Stetv- 

art Avė.) pergyveno keletą sun
kių savaičių. Jai buvo padary
ta operacija. Paskutinėmis die
nomis ji pradėjo vaikščioti ir 
dabar jaučias gerai. P-as Dau
baras taipjau yra smagus, kad 
laimingai šie vargai pasibaigė.

♦ * *

r " 111 1 1 '

The English Column
Marųuette Murmurs

Lietuvių bylos 
teismuose

Apšvietos ir Dailės Draugijos 
susirinkimas įvyko kovo 14 die
ną. Iš kasos nutarta paskirti 
komisarų gazietai $20 ir dar bu
vo padaryta kolekta, kuri davč 
apie $20. Ir kodėl komisarai 
nesidžiaugs tokią sumą gavę?

Reikia pasakyti, kad draugi
ja yra pašalpinė. Prisieina iš
mokėti iš kasos ir nariui mirus 
$50. O nariai moka tik 25 centus 
mėnesiui, gi narių randasi apie 
100. Nežiūrint to, kad jos į- 
plaukos esti nedidelės, komisa
rai neužmiršta draugiją “pa
melžti”.

O tuo tarpu pasitaiko ve ko
kių įvykių draugijoj. Viena na
rė sirgo ilgoką laiką. Prašė, kad 
visa pašalpa butų išmokėta. Na, 
atsirado maldautojų, kurie įro
dinėjo, kad draugija esahti ne- 

• turtinga ir kad todėl, ar nega
lėtų sirgusioji kai ką iš pašalpos 
dovanoti. Susigraudino moteris 
ir dovanojo ji draugijai $5.

Bet tie pinigai ilgai nešilo. 
Jie .^važiavo į komisarų logerį 
net su nuošimčiais.

Roselando komisarai ir pieš- 
kos suburbėjo į šią draugiją. 
Kur bolševikai įsiskverbia į 
draugijas, tai tuojaus jie pra
deda jose iždus valyti ir dole-1 
rius šveisti.—L. A.

Žodis į lietuvius iš
radėjus ir mecha

nikus . - - -
Amerikos Lietuvių Išradėjų Į 

ir Mechanikų Sąjunga savo su-' 
sirinkime numatė reikalo laiky
ti išradimų ir dirbinių parodą. 
Paroda turės būti sekančią va
sarą Chicago, 111., delei šių mo-j 
tyvų:

A. Tutlis, A. Kalvaitis,
S. A. Zolp ir M. £. šiline

Roseland_
Golden Star kliubo narys, 

Vincas Domaikaitis, yra visų 
vietos sporto mėgėjų mylimas 

'kaip geras besbolo ir basket- 
bolo lošėjas. Pirm kiek laiko ji
sai apsivedė. Sužinoję apie jo 
apsivedimą, sporto mėgėjai nu
tarė suteikti Vincui dovaną.

Dovana nupirkta ir įteikta 
Vincui ir Bronisei Domikai- 
čiams — tai puikus miegamojo 
kambario setas. Musų šeiminin
kai džiaugiasi dovana ir ačiuoja 
suteikusiems ją. Dovanai nu
pirkti prisidėjo šie sporto my
lėtojai: K. Požėla, A. Yonaitis, 
A. Nakrošas, A. Matulionas, J. 
Macionis, A. Andrijauskas, J. 
Fryer, A. Baužis, P. Beldzis, G. 
Rackus, J. Buzas, B. Petkus, E. 
Pudreckis, B. Gricius, A. Žilins
kas, P. Cibinskas, P. Semaška, 
J. Buika, P. Sadula, T. Ivan, P. 
Zinkus, J. Nainis, J. Grybas, A. 
Narbutas, B. Gelumbickas, F. 
Liutkus, A. Grebelis, J. Gaide
lis, B. Doviat, J. Pagojus, T. 
Stankus, J. Nakrošas — Peoples 
Furniture Co. krautuvės vedė-| 
jas.

Komisija dovanai nupirkti —
Julė Sadulienė, 
Antanas Nakrošas.

Vieša padėka
Draugai sporto mylėtojai, : 

mums labai linksma ir mes. 
džiaugiamės, tik nežinome, kaip' 
jums atsidčkavoti už taip puikią' 
dovaną, kurią mums suteikei — : 
miegamojo kambario setą. Esą- ' 
me dėkingi ir tariame širdingai 
ačiū. —Vincas ir Bronisė

Domikaičiai.

Aną dieną einu 71-ma gatve 
netoli Rockvvell. Pastebėjau 
barzdaskutį, dr-gą Mankų. Įėjau 
vidun. “Na, kur tu dabar trau
ki?”, klausia jis. Sakaus “Pas 
kontraktorių Pakalnį. Duosiu 
ant “sūdo”, kad jis ant mano 
loto namą stato”.

Tuo laiku pasirodo ir pats p. 
Pakalnis. “Ei, sakau, kaip tams
ta drįsti budavoti namą, ant ma
no loto?”

“No, no”, sako Pakalnis. Jis 
nusigando. Girdi, pažiūrėsime. 
Pažiūrėjome ir radome viską 
tvarkoj. Tuomet jau aš turėjau 
nutilti.

$ ❖ >!*
O štai įeina vidun dviejų pė

dų “kostumeris” su mama ir 
šaukia plonesnių, ne kad Gali 
Curci balsu. Kostumeriui ne
svarbus jokie argumentai, jisai 
su jais nesiskaito. Jis mato tik 
padėtą skustuvą ir žirkles—to 
jam ir užtenka. Kostumeriai 
nujaučia, kad su tokiais “gink
lais” štukų nėra, ypatingai kuo
met turi tik vieną nosį, dvi ausi 
ir vieną kaklą. Taigi kostume
ris nenori sėstis krėslam Pa
galios mamos fiziška jėga neįti
kinamą kostumerį pasidina kė
dėn. Kai atsisėdo kėdėn, daly
kai jau pasirodė jam kitaip.

“Kaip namie”, tokią pastabą 
patėmijau lange. Hmm... val
gykla Bene ta pati, apie kurią 
“Naujienose” mačiau žinutę. 
Reikia įeiti vidun. Įeinu. Graži, 
erdvi vieta. Tokią dalykų ne
matyti, kaip kitose valgyklose— 
tai tikrai, kaip namie. Sakau: 
“Norėčiau pavalgyti —kopūstų 
ir dar ką nors gero”. Padavė 
valgio. Ir reikia pasakyti, kad 
neapsigavau įėjęs. Todėl ir kos-

com-
are 

take
the

Lašt Thursday the Marųuette 
Club of the SLA. Kp. 260 held 
their premier meeting at their 
new ąuarters in Gage Park.

The topic bf the moment was 
a discussion of the forthcoming 
mammoth Dance to be given 
jointly by the Marųuette, 260 
and the Universal 344, clubs of 
the SLA. Through the in- 
dustrious efforts of the 
mittee, all arrangements 
complėtė. The Dance will 
place April 18, 1929 at
Palace. of Pleasure Ballrbom, 
2436 W. 63rd St.; music will 
be furnished by the inimitable 
Bob Peary and his Royal Nine 
Blues —the best band obtain- 
able on the South Side.

M i ss Pearl Walenches, Anton 
Gedvilas, Anthony Bunis, and 
Wm. Rusgis deserve special 
mentiori for their work in soli- 
citing ads and other irrrportant 
ibems. Also wish to heartily 
thank our advertisers, the 
Universal State Bank, Mr Sa
vickas the Clothier, and K. J. 
Macke & Co. for their unselfish 
contribution.

This being the first funetion 
of the Marąuette Club, the in- 
dividual members are shovving 
considerable enthusiasm and 
spirit; all hoping to sėli their 
assigned number of tickets.- 
Thus the Lithuanian colonies 
of Chicago show promise of 
being thoroughly canvassed by 
the members of both clubs. We 
appeal to you all, especially 
those that are members of the 
SLA. to purchase their tickets 
from our members or else kindly 
attehd the Dance of your own 
accord if not approached by one 
of some. All of us are striving 
our level best; help us put 
aeross the greatest youths’ so
čiai funetion ever nudertaken.

—A. R.
Chairman combined committees.

Metropolitan State Bk. prieš 
Josęph ir Julia Meilūnas, Theo- 
dore Kozlowski ir kitus. Bylos 
No. 177773, Circuit crt., byla 
uždaryti trust dydą sumoj 
$5,000.

Joseph Adas prieš Auna Ne- 
llie Adas, bylos No. 494277, Su- 
perior crt., divorsas.

E. Kastanis prieš Wabash Ry 
Co., bylos No. 494293, Superior 
crt., byla dėl $25,000.

Mary Bolųlis prieš James II. 
Hooper, Bernard W. Snow, Ntl. 
Bd. & Invest. Co., bylos No. 
B. 177867, Circuit, byla panai
kint pardavimo certifikatą.

Jacob Boytas prieš Roy O. 
Forrester, bylos No. 494396, 
Superior crt., byla dėl $5,000.

Domicelle Zilinsky prieš An- 
thony Zilinsky, bylos No. 494,- 
438, Su|>erior crt., divorsas.

Joel E. Bullard prieš Stanley 
ir Marie Kveder ir Maywood 
State Bank ir kitus, bylos No. 
494442, Superior crt., byla už
daryti trusi dydą sumoj $7,500.

Louise Narmonta prieš Chi
cago Surface Lines, bylos No. 
494467, Superior crt., byla dėl 
$5,000.

Peter Menako prieš Clement 
Norkus ir kitus, bylos No. 494,- 
479, Superior crt., byla išskirti 
partnerystę.

Walter Bobelis prieš Checker 
Taxi Co., bylos No. 494488, Su
perior crt., byla dėl $5,000.

Lenore Dori n prieš J. Mec- 
lenski, bylos No. 494550, Supe
rior crt., byla dėl $15,000.

Ted Bernhardt prieš J. Mec- 
lenski, bylos No. 494552, Supe
rior crt., byla dėl $15,000.

Malvina Blazis prieš Cable 
Piano Co., bylos No. 494560, 
Superior crt., byla dėl $25,000.

Laiškai Naujienų 
Ofise

1) kad sėkmingiau prisireng-i ______ .__  • -
ti pasaulinei parodai 1933 me-'
tais; ,Skelbimai Naujienose

2) kad plačiau .savitarpiai su- duoda naudą dėlto, 
sipažinti tolimesniam veikimui; kad pačios Naujienos

3) kad supažindinti Amerikos yra naudingos.

i tumerių valgykla turi, kad taip 
įgerai čia patarnaujama. Val
gyklos savininkė yra p-nia Mu- 
reikienė. Valgykla randasi ad
resu 2512 West 69 St.

—Gvaizdikas.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Adašiunas, Sil.
Adomaitis, Martin
Bukas, A.
Beliackas, J-
Greitjurgis, V.
Gedlakis, Stella

Chicago susilaukė didžiausio pasaulyje stadiono
• - • • i • z. ‘ .

Chicago, pagalios, susilaukė savo stadiono sportui. Ir tai ne bet kokio, bet didžiausio svi- 
same pasaulyje. Tas stadionas — Chicago Stadium—atsidarys ateinantį ketvirtadienį, kovo 28 
d. Jis yra prie Madison ir Wood gatvių ir užima visą bloką. Atsidarys jis publikai didelė
mis kumštynėmis už lengvojo vidutinio svorio pasaulinį čempionatą tarp Tommy Loughran ir 
Mickey Walker. Taipjau tą vakarą bus ir daugiau kumštynių.

Atsidarius Chicagos stadionui, manoma, kad visi svarbiausi-eji sporto Įvykiai persikels iš 
rytų į Chicago. Šio stadiono sumanytojas yra Paddy Harmon, kuris penki metai atgal sugal
vojo pastatymą didžiausios pasaulyje salės sportui. Dabar jo sumanymas liko įkūnytas. Sta
dionas galės sutalpinti 25,000 žmonių, arba 8,000 daugiau, negu New Yorko Madison Square Gar- 
den. Jo pastatymas kainavo $7,000,000. Bet tai ne vienatinis namas, kokį Chicago Stadium Corp. 
sugalvojo. Iš abiejų pusių dabartinio namo yra palikta daug žemės, taip kad, jei reikalas bus, 
su laiku galima bus stadioną padidinti taip, kad jis talpintų 42,000 žmonių.

Stadione taipjau bus galima laikyti konvencijas ir parodas. Yra ir didelis plotas čiužinėtis, 
taip kad galima bus rengti čiužinėjimo rugtynes ir hockey žaismes.

Iš kiekvienos sėdynės aiškiai matytis arena, taip kad kur ne sėdėtų, kiekvienas matys kas 
dedasi scenoje, ar tai butų imtynės, ar tai kokios kitos rungtynės. Visa arena bus skaisčiai 
apšviesta ir naujoviniu budu atvėdinama, taip kad karštis nelies sportininkų.

Rėmėjais šio stadiono yra gerai žinomi žmonės, kaip Julius Rosenwald, Harold F. 
McCormick, Clement Studebaker, Jr., Vinoent Bendix, Charles R. Crane II, Cyrus McCormick 
ir daug kitų.

OKfkOdton
ELECTRIC

Nauji Lietuviški Rekordai

26087

26075

' 26070

2606p

26066

26064

Juozas

Kipras

Juozas

Olšauskas, boritonas

Petrauskas, tenoras

Olšauskas, baritonas

Liaudies dainos, 10 colių 75c.
(Bernužėl nevesk pačios
(Sibyro tremtinys

(Oi kas sodai
(Tris dzienas
(Kudlis
(Dzūkų kraštas

Komiški Antano Vanagaičio rekordai, 10 colių 75c.
(Aš berniukas
(Suzanna

(Gerkim, gerkim
(Rai, rai, rata-tai
(Agota
(Męs geri žemaičiai

26053 (Sharkis
(Sena jaunystė

špkių muzika, 10 colių 75c.
26086 (Nauja polka

(Bučkio valcas Tarptautinė orkestrą
26078 (Panemunės valcas

(Plikas kaip tilvikas Armonika solo
OKEH PHONOGRAPH CORPORATION, 25 W. 45th St. N. Y.

G»acawich, P. (2) 
K. J. M. K. K. 
Kazlauskas, K. 
Krauklis, A. 
Kudok, ž. 
Kandis, J. 
Luti kas, A. 
Lipčius, S. 
Latvis, J. 
įkapėms, P. 
Laureckią, S. 
Mikna, M. 
Mockus, M. X. 
Norkus, V. 
Pagojus, M. 
Stoklas, V. 
Uktveris, J. 
Waskeneij, P. 
Wasilienej, P. 
žmuidzina, St.

Laiškai Pašte

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul

nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir- Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

904 Basčiu Jonui
920 Gurzvas Jono
928 Jankauskis Juzapas
935 Krucevičius Leonas
940 Mažeika Ydm
911 Milaknis Jurgis
912 Misiūnas Frank 
943 Ogarzata Elzbieta 
919 Pugzlis Juozas
950 Radzevičius Vincenl 
953 Rutkauskuss Jonui
972 Vaflantiejus Mike
973 Vokovich Vincent M 3
977 Zemlblis Petras
978 Žeminis Povilas
979 Zalbludkaitci Kazimierai

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Naujienų Ekskursą
Lietuvo

šiuo pranešame visiems “Naujienų” skaityto
jams ir draugams ir visiems, kurie rengiasi keliau
ti į Lietuvą aplankymui savo giminių ar apsigyven
ti, kad Naujienos tam tikslui rengia ekskursiją 

Gegužio 22 d., 1929
€ M

< 
<
<
<

U. S. Lines Laivu

George Washington
Visi, kurie rengiatės ar manote keliauti Lietu

von ir.norite turėti smagią kelionę, kreipkitės tuo
jaus į “Naujienas” ir paveskit mums parūpinti dėl 
jūsų reikalingų kelionei dokumentų. Sekite toles
nius musų pranešimus.
Taipgi parduodame laivakortes ir aut visų kitų laivų

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

E

Gyvenimo Dumble
Apysaka iš Realio Amerikos

Lietuvių Gyvenimo

Parašė S. E. Vitaitis.

Jei nori turėti smagumo iš skaitymo, būtinai 
perskaityk šią knygą, čia pamatysi skirtumą tarp 
meilės ir viliugingos meilės; pamatysi kapucino ir 
kunigų sąžinės dumblus, teismų teisingumą, dumble 
paskendusių žmonių sielas, “išrinktųjų” žmonių pai
kystę ir didybę ir, kada pagalios baigsi įsitikrinti 
jog ištikrųjų nieko gero nėra ant šios žemės, pama
tysi, kad yra dar ir sveikai protaujančių ir gerų 
žmonių.

Popieros apdaruose $1.50
Audimo apdaruose $2.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.
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Sensacija
Nauja numažinta kaina ant nau

jų Victor ir Radio korporacijos 
kombinacijų.

CHICAGOJ 
ŽINIOS

Plaukų kirpimas gali 
pabrangti

Barzdaskučiai, barzdaskutyk- 
lų savininkai kaip vakar vakare 
turėjo laikyti susirinkimą. Jie 
norėjo apsvarstyti klausimą, ar 
nepakelti mokesties už plaukų, 
kirpimą iki $1. Iki šiol kirpimas 
plaukų kostumeriui kaštuodavo 
75 centai. Barbenai sako, buk 
jie esantys priversti reikalauti 
$1 už plaukų nukirpimą todėl, 
kad jų samdomi darbininkai 
reikalaujantys penkių dienų dar
bo savaitėje ir aukštesnių algų.

Siunčiantiems tele
gramas

duoti* iki vidurnakčio kovo 30 
dienos. Ir įteiktos .tdlėgrafos' 
bus įteiktos gyvenantiems ana
pus Atlantiko Velykų rytą.

Pasveikinimų su Velykomis 
telegramos priimamos taipjau 
siuntimui į kontinentalę Euro
pą; jos bus persiunčiamos iš 
Londono. Kablegramos bus į- 
teikiamos adresatams anglų, 
franeuzų, vokiečių arba ispanų 
kalba, jeigu siuntėjai pareikš 
noro, kad ta, o ne kita kalba 
telegrama butų įteikta.

Kas nukentėjo - 
atsišaukite!

Victor 7—11, pirmiaus parsiduo- 
davo už $250, dabar tiktai

$165.00
The Postai Teleigraph—fCmblo 

Company praneša, 'kad sveiki
nimų su Velykomis telegramas 
ji siųs į Didžiąją Britaniją 
(Angliją) ir Airiją už $1.25
kiekvieną.

Keturiolika formų pasveiki
nimų kalbama telegrafo kom
panija prirengė šiam tikslui, 
kad siuntėjai galėtų pasirinkti 
tokią formą, kuri labiau jiems 
tinka- Sveikinimų su Velyko
mis telegramos galima bus ipa-

Victor 7—26 kombinacija. Kaina 
buvo $425, dabar už

$325.00
Lengvus išmokėjimai

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.
3343 So. Halsted Street

Icl. Boulevard 4705
Didelis pasirinkimas ir kai

nos žemesnės kaip kitur

PRANEŠIMAI

ALFONSAS KRUNIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 24 dienų, 12:15 valandų, 
iš ryto, 1929 m., sulaukės 37 
metų amžiaus, gimęs Ežerėnų 
apskr., Rimšių parapijoj, Vil
kaičių kaime. Išgyveno Ame
rikoj 18 metų. Paliko dide
liame nubudime du pusbroliu, 
— Nikodemą Talųčką, J. .Sa
vickų ir Julijoną Aborovič, ku
ris rūpinasi laidotuvėmis. Lie
tuvoj paliko motiną Mikaliną 
ir brolį Antaną. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4400 S. Her- 
mitage Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj ko
vo 27 dieną, 8 vai. ryte iš na
mu Į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Alfonso Krunio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel.Yards 1741

1 i ■■■■■■■—■■y

Visi Naujienų Spulkos nariai ma- 
.lonėkite priduoti savo knygutes dėl 
patikrinimo ne vėliau kovo 30 die
nos.

Taipgi užsimokėkite užvilktas mo
kestis, kad nereiktų uždėti bausmes.

Naujienų Spulkos Sekretorius
A. Rypkevičia.

z Į
Šiaurės Lietuvos Nukentėjusių 

Bado Bendras susirinkimas įvyks 
trečiadieny, kovo 27 d„ 8 vai. va- 
kure. Sandaros svetainėje, 3331 So. 
Halsted St.

A. L. 'L Sandaros 4 apskritys 
kviečia visus be skirtumo pažiūrų j 
šį susirinkimą — draugysčių valdy
bas, taip ir pavienius veikėjus dėl 
pasitarimo ką darysime Chicagoj, 
sušelpimui badaujančių.

— S. K. Grišius.

M. Juozavito Koncertas’, balandžio 
3 d., 1929 m., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted SL, 8:15 vai. vak, 
Po koncerto šokiai.

Bilietai galima gauti: 
Naujienos^, 
Universal State Bank 
Metropolitan State Bank. 
Lietuvos Knygyne 
W. J. Stankūno Studijoj, 
Rakštis Aptiekoj 
Dalins Aptiekoj 
M. Kiras ofise 
Sandaroj 

ir pas birutiečius.

“Birutė” balandžio 21 <1. Eighth 
Street teatre stato operetę “Bailus 
Daktaras”. Vietos rezervuotos. Tad j 
pirkite tikietus iš kalno. —Birutė

Pirmyn Mišrus Choras rengia te
atrą, kocertą ir balių, nedėlioj, ba
landžio 7 <1., Spaulding svetainėj, 
prie Spaulding ir North Avė.

Meldžiam mums simpatizuojančių 
draugysčių toj dienoj nieko nereng
ti, kad nepakenktum vieni kitiems.

— Komitetas.

Roseland. — Kovo 28 d., 7:31) vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 
S. Michigan avė., įvyks Lietuvių 
Darbininkų Namo Bendrovės direk
torių susirinkimas.' šiame susirin
kime bus visokių raportų, praneši
mų ir bus svarstoma nauji reikalai., 
Visi direktoriai ir draugijų atstovai 
kviečiami atsilankyti.

J. Tamašauskas, sekr..

Detektyvų ’ biure šiuo laiku 
randasi daugybė drabužių, vi
sokių graznų (kaip daimantų, 
žiedų, laikrodėlių, etc.) ir ki
tokių dalykų, kuriuos detekty
vų biuras surado pereito šešta
dienio vakarą.

Jei esate kas nukentėję nuo 
vagilių, tai atsišaukit į detekty
vų biurą.

šią piktadarių gengę sugavo 
lietuvis detektyvas Joe. Mit- 
ebcll. Buvo taip. Nesenai p- 
Mitehell ėjo gatve, pasirėdęs 
ytin nudėvėtu žieminiu plosčiu. 
Jį sulaikė nepažįstamas žmo
gus ir paklausė, kodėl jis, Mit
elio 11, neįsigijąs gereshio dra
bužio. Šis atsakė:

—Pinigų neturiu.
Nepažįstamasis tuomet parei

škė, kad jisai žinąs, kur gali
ma gauti gerų drabužių pigiai.

Lietuvis “susidomėjo.” Nepa
žįstamasis parode jam vietą.

Vieta lietuviui Mitchelrui 
tikrai “įdomi.” Taigi ją apžiū
rėti ir prižiūrėti, kiek vėliau 
jisai pasikvietė savo draugą. 
Paigalios jie pamatė ir žmogų, 
kuris turėjo raktą į trobesį- 
Prisiartino prie raitotų savinin
ko. šis pareiškė, kad jis te- 
turįs raktą tik nuo pirmųjų 
durų. Bet iMitchcll ir jo drau
gas surado ir kitus raktus. Gi 
viduj jie surado visokio “tavo 
ro.”

Kai jau jie vežės 'o tavoro 
savininką j detektyvų biurą, 
tai šis ėmė prašytis paleisti jį: 
jis, girdi, užmokėsiąs gerai. 
Well, Mitehell nepaleido. Re
zultatas toks, kad kai kurie 
žmonės, kurie Ibuvo nukentėję 
dėl piktadarių, dabar atgaus 
priklausančius jiems dalykus.

Reporteris.

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. NedSldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

SIUSKIT PER Lietuviai Gydytojai Įvairus Gydytojai

VIKTORIJA JUČIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 24 dieną, 8:15 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukus 42 me
tų amžiaus, gimus Klingų kai
me, Vabalninku parapijoj, Pa
nevėžio apskr. Paliko dide
liame nubudime vyrą Kazimie
rą Jucių, du sūnų — Alfonsą, 
21 metų, Antaną 17 metų, sę- 
sesrį Konstanciją Mainelienę ir 
švogerį Kostantą Mainei}. Lie
tuvoj seserį Elzbietą ir brolį 
Antaną Kaziuną. Kūnas 
pašarvotas, randasi I. J. Zolpo 
koplyčioj, 1646 W. 46th St.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dieny kovo 28 dieną, 2 vai. 
po pietų iš koplyčios bus nu
lydėta į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Viktorijos Jučie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Simai, Sesuo 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Tel. Boule
vard 5203.

Jonas Selkaitis
(Schultz)

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 21 <1., II vai. vakare, 1929 
m., sulaukęs apie 65 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoj, Kėdainių aps., 
Pajeslių parap., Guptaičių kaimo. Paliko dideliame niiliudime luo
telį Pauliną, vieną sūnų Mykolą, dvi dukterį: Nellą F ūselio, Sta
nislavą l'erragamo ir švogerius, 1 anūkę Marijoną, 8 mėnesių. Taip 
pat paliko Aleksandrą, Viktorą, Vladislava ir Bronislavą Selkai- 
čius, kuriem gadijos dėdė, ir Juozapą ir Liudviką Mikalaičius, 
taip pat dėdę, Petronėlę Sleponkevičienę ir gimines Amerikoj. 
Lietuvoj paliko vieną brolį Dųminiką. Kūnas pašarvotas randasi 
1117 W. Grand Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadifiiy, kovo 28 d., 9:30 vai. iš ryto iš 
namų bus nulydėtas į Tautiškas kailines. ‘

Visi a. a. Jono Selkaičio giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Moteris, sūnūs, dukters, žentai ir visi giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, tel. Blvd. 4139
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LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 73141

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

UNDERTAKING CO
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. L ACH AVICZ
Lietuvis Graborius Ir 
$ .^Balaamuotojas 

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS :

8238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės
Vidikas-Lulevičienė

3103 South Halsted Street
Telephone Victory 1115

CHICAGO. ILL.
Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

MRS. A. JARUSH-KAUSH1LLAS 
A K U š E R K A

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

O

----- o-----

Akiu Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blanketa ir 

.. tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.-

ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

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

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. v 
Phone Canal 0528

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

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 12 iki 3 po pietų, 

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

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Netoli 46tli St. Chicago, 111.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

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

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

Tel. Kenirood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal E330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti 
-------O-------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

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.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 
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 ii 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Rando Iph 6800

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 > South Albany Avenie 

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė,

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS
1579 Milwaukee Avė.

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

Įvairųaį Gydytojai
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3201

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St^ Kuom 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS

" Nuo 9:30 iki 1 vai.
127 N. Dearborn St.

Room 928 
Tel. Franklin 4177 

Nuo 3 iki 9 vakare 
10756 So. Michigan Avė.

Pullman 5950

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd~St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie StM Room 2001 
Tel.Randolph 0331-0332—Vai. nuo 9-6

• Veik ars i s
3241 South Halsted Street 

Tel. Victory 0562 
7-9 vai. vak. apart Penedėlio ir 

Pėtnyčios.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. VVashington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 VVest Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av 
Tel. Prospect 8525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3822 

Gyvenimo Vieta 6456 S. VVhipple St.
Hemlock 4080

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Sticet
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

North Side
Mašina

svetainėje, tas girdėjo, kaip 
puikiai Pirmyn choras dainavo. 
Be abejonės, jis pasirodys taip
jau Spaulding salėje. Prie to 
— vaidinimas ir balius!

O ir užsitarnauja Pirmyn 
choras to, kad Chicagos publi
ka į jo parengimą atsilankytų. 
Pirmyn choras yra pilnoj to 
žodžio prasmėje Chicagos lietu-

vių, Chicagos lietuvių jis ir pa
siliks. Jei įplauks centas—ki
tas, tai tie pinigai bus sunau
doti tam, kad ateityj dar ge
riau pasirodžius, dar geresniu 
programų davus vis mums, 
Chicagos lietuviams.

Chicagietis.

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas
Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai
Real Estate For Sale

Namai-Žemė Pardavimui

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

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Andai įeinu telegrafo agenti- 
jon pasiųsti telegramų. Mer
gina priima ją, po to sako: 
“Mes turime tokiems t i lesioms 
gatavų prirengtų telegramų. 
Jos pasiųsti kaštuoja pigiau.” 
Reiškia, jau mašina iš anksto 
mums darbą yra padariusi. 
“Susimildama”, sakau, “duok ir 
žmogui parašyti.”

Imkime “muving pikčius.” Ir 
tai yra mašinos padaras. Šian
dien tečiau jau įvesti “muvito- 
nai,” t. y. kalbantys paveikslai. 
Ir kalbėti mašina pradėjo 
toj aktorių.

Seniau, būdavo, susirinks 
rys jaunuomenės. Vieni 
nuoja, kiti skambina pianą 
ba smuikuoja, šiandien . 
“pavaudoja” mašina 
setas, ari>a kojomis 
pianas.

Mašina, visur mašina. Tik 
dar kūdikių mašina negimdo, 
nors vištukus peria jau senai.

V ie

dai- 
, ap
juos

— radio 
minamas

žmogus

Vieno dalyko mašina nepajė
gia atstoti — žmogaus sielos. 
Ir todėl skambina dar pianą 
Rachmaninovas, sm u i k u o j a 
Kreisleris, dainuoja Šaliapinas, 
Babravičius ir kiti, vaidina Ma
skvos Dailės Teatro trupe. Ir 
tegul mašina buva ir taip dar 
tobula; bet žmones, labiau išto
bulintais jausmais ir protu ne
pasitenkins mašina. Dalykas 
toks, kad tikra dailė scenoj pa
sireiškia lik artistui sudarant 
kontaktų su publika. Tik ka
da artistas (toj ar kitoj scenos 
šakoj) pajunta, kad jis pasiekė 
publiką, tik tuomet jis pareiš
kia geriausio, ką turi. Ir gy
vena tuomet kartu jis ir publi
ka.

Del tos pačios priežasties ir 
mes, lietuviai, turime dramos 
vaidintojų, chorų; dėl tos pa
čios priežasties musų parengi
mai turi didesnio ar mažesnio 
pasisekimo. Gal būt, kad musų 
parengimai kartais 
taip nudailinti, kaip
padaryti, bet jie turi pasiseki
mo, kadangi “mašina” negali 
tapti žmogumi.

neišrodo 
mašinos”

Pirmyn choras

Viena tokių lietuviškų meno 
draugijų yra Northsidėje, bū
tent Pirmyn Mišrus choras. Ir 
tas' Pirmyn Mišrus choras arti
moj ateityje duoda vakarą — 
teatrą, koncertą ir balių. Va
karas yra rengiamas sekmadie
ni, balandžio 7 dieną, Spaul- 
dimg salėje, 3312 W. North 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare.

Gal kam iš sautsidės arba 
atokesnių kolonijų pasirodys 
per toli važiuoti į šj vakarą. 
Butų gaila, kad dėl to jie pa
liktų namie. Programą savo 
parengimui Pirmyn Mišrus cho
ras duos tikrai puikų ir įvairų. 
Kas buvo pereitą sekmadienį 
socialistų vaikare, Auditorijos

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 

colių.
Svarui 20 centų

Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

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

DU MĖNESIU
VĖJO IR LYTAUS

Angliškas priežodis sako, kad 
kovo mčn. vėjai ir bal. mėn. lytus 
išželdina gegužio gėles. Bet tie včy 

, iii ir lytus padnro šį sezonų labai 
mvojiiiga ir jei nori sveikas pra- 
eisti, tai turi pridaboti savo vidu

rius.
TRINERIO KARTUSIS

VYNAS
veikia stebėtinai, Jis stiprina yisų 
sistemą, užlaikydamas tvarkoj vidu
rius, gelbėdamas virškinimui, aks- 
tindamas inkstus Jr tulžį.

“VVatsonvillc, Galit. F®D. 6 — kaip 
tik pradėjau vartoti Triperio Kar
taus Vyno, tai pajutau aiškų page
rėjimų. Vangumas, kuris sekė fln, 
dingo, visi vidurių (rūbeliai išnyko. 
S. D. Lopcz.” Visose aptiekose. Nau
dingas kuponas kiekviename pakie- 
te. Nemokami šempeliai nuo Jos. 
Triner Co., 1333 So. Ashland Avė., 
Chicago, III,

BIZNIO
Rodykle
Jūsų patogumui, žemiau tel

pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks jums gerą patar
navimą.

ACCORDIONS
Augštos rųšies visokio išdirbimo 

armonikos.
CARBONARY AND SONS 

760 Taylor St. 
Monroe 6977

R.

ACCOUNTANTS 
‘TlOOSTER AND COMPANY^ 

100 North La Šalie St.
State 6397 

Auditing, Dalį laiko, Knygvedystė, 
Income Tax.

BUSINESS BROKERS
UNITED BROKERAGE CO., 

145 North Clark St.
Dearborn 3840

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

FURNITURE
COHEN

1401—9 So.
Canal 

Visokeriopi namų 
parduodame

BROS. 
Halsted St. 
0300 
rakandai; 
pigiausia.

mes

PATENT ATTORNEYS
B. PELECHOWICZ

2300 W. Chicago Avė. 
Brunswick 7187

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios rųšies.

Mes

PHONOGRAPHS
KOZLOWSKI MUSIC SHOP 

914 Milwaukee Avė.
Haymarket 2121 

parduodame, taisome fonogra
fus; paimame, pristatome

RADIO
BOB^^TtADIO^SHOP
1539 So. Crawford Avė.

Rockwell 9460
Fried Eisemann, visokio išdirbimo, 

radio aptarnavimas

REAL ESTATE
J."l{?^SCHAFiO^an
803 Ridge Avė. — Wilmette

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

SASH AND DOORS
ALBERT J. ANTHONY 

3129 W. 39th Place 
Lafayette 4789

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

SEWING MACHINES 
wSr^ROČHE 

4251 Cottage Grove 
Oakląnd 1367 

Senos ir naujos siuvamos mašinos; 
jūsų priimamos mainui.

SIGNS’
AVERS SIGN SERVICE 

1338 Roosevelt Rd. 
Monroe 3829

Visokios rųšies iškabos. Abelnas 
iškabų kontraktorius.

STATIONARY
MERCHANTS ASS’N INC. 

3610 So. Hoyne Avė.
Virginia 2074

Visokios rųšies rašomieji daiktai. 
Biznio kortos $2.95 už tūkstanti. 
Šempeliai.

T I R E S
HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų čardžinimas, taisymas.

CONTRACTORS

Real Estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

CLASSIFIED ADS
Educational

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink savo Ukalbuma. lAsimokink gra
žiai raSyti ir kalbėti angliškai teisingai; per 
3 arija 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu bildu galėsite pagerinti sa
vo buvj. Del vyrų ir moterų privatiškos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH. 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo I) iki O-tos. Užslrašykit dabar t

MOKINKIS BARBERI STfiS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci- 

. ų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE. 672 W. Madison

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
cnygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą i devynis mėne
sius; aukštesni mokslą i vienus me- 
,us. 
au 
us.

Amerikos Lietuvių Mokykloje 
tūkstančiai lietuvių įgijo moks- 

Ateikite įsirašyti Šiandien ir 
ums padėsime įsigyti abelną moks- 
ą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
cai busite abelnai ir visose mokslo 
iiakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

11 kac i jos
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Misccllaneous
Įvairus

IR

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir,kitų įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti i musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St.
Tel. Victory 1266

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, 
pertaisyti katilai ir furnisai, grotos 
—vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė.

Tek Victory 9634

ŽELVIS BUILDING CO.
General Contractors

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

2506 W. 69 St
Prospect 9856

“QUALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $56.45 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

Abbott Construetion 
Company

5201 West Grand Avė. 
Bershire 1321

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovr iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS, 
43M West 63rd Street 

Phone Republic 7869

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. UžganSdi- 
nimas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

O

Maliavo j imas, dekaravimas, 
plasteriavimas. Už pinigus ar 
ant išmokėjimo. Abelnas tai
symo cb.rbas apskaitliuojama 
dovanai.
ADVANCE PLASTERING CO. 
1016 N. Clark St. Lincoln 3897

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

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAINTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

Energiški ir Sumanų* vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus nauju* 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal- 
bStl lietuviukai, lenkiškai, ėechiškai 
ir angliškai.

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

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

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

to

REIKALINGAS pagelbininkas prie 
črverykų taisymo. Ateikit tuoj pri
sirengę dirbti. 751 W. 32nd St.

-------O—-v-
J.

2 KARŲ garažas 18x18, pastaty
sime ant jūsų loto, pilnai su cemen
tine asla $285.00 pinigais arba ant 
išmokesnio. Spaulding 5158.

Financial
Finansai-PaskoloR

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

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais 
(ėjimais. Paskolas suteikiam 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

išmo- 
į 24

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St
•o

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd Place 
Phone Roosevelt 8887

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai-
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS.

3335 So. Halsted St.

-------0-------
REIKALINGI salesmanai, apsipa- 

žinę su |)oilerių konstrukcija, par
davinėti “Kaz Heat Intensifier”, 
1410 So. Westcrn Avė., Chicago, III.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

REIKALINGA patyrusi pardavė
ja. Labai gera vieta. Midwest 
Dry Goąds Store, 4172 Archer Avė, 

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

REIKALINGA veiterka, jauna 
moteris, arba mergina. Darbas va
karais nuolatinis nuo 5 iki 1 vai. 
nakties, gera mokestis, 3457 South 
Halsted St.

Personai 
Asmenų leiko

PA.IIEŠKAU savo seserų — Elz
bietos po vyru Dominikaitienė ir 
Edos IČaruzienės ir Petronėlės, jos 
paeina iš Suvalkų rėdybos, Igliau
kos apskričio, šlavancų kaimo. Mel
džiu jų pačių atsišaukti arba kas 
apie jas žino, meldžiu man pranešti, 
už ką busiu labai dėkinga, Marijona 
Gruščutė, 2843 Emerald Avė., Chi- 
engo, III. (

——0-------
1

PAIEŠKAI! savo dėdes, kilusio 
Kauno rėd., Telšių apskr., Varnių 
valsč., Jonapolės miestelis. Atvyko 
Amerikon prieš karą (maž-daug 
1906 m.) Pranas Bagočius. Pirma 
gyveno Chicago, III., paskiau esu 
girdėjęs pirko kur tai farmą India
nos statė (valst.) Taigi prašyčiau, 
jeigu kas žino pranešti man šiuo 
adresu, už ką busiu labai dėkingas. 
John Bagočius, 912 Fairmount avė., 
Phila, ,Pa.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI restauranto 
čeriai — labai pigiai. 4449 
Halsted St.

’-------- o--------
t

fik- 
South

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.50 ir augš., krėslai 

$2.25 ir augs., lovos $3.00 ir augš., 
virtuvės stalai $4.00 ir augš., Ice 
boxai $10.00 ir augš., karpetai $1.89 
ir augš., linoleum visokio didumo 
pigus—2 kavalkų Parlor setas, ver
tas $125.00, tik $30.00, 3 kavalkų 
Parlor setas $18.00. Atsineškite ši
tą skelbimą—tai vertas $5.00.
VICTOR FIRE PROOF STORAGE 

4809 W. Lake Street1

Automobiles
'28 Hudson Brougham—cuatom built $706
'27 Chandler coach .....    $305
'28 5 paeažierlų Bulek .......  $1105
'28 E8hgx coupe ...............................  $350
'28 Pontlac Landau acd., mažai var

totas ...............     $605
'28 KsHex sėd., kaip naujas —.............. $505
'27 Hudson Brougham. geram stovy $405 
'27 Dodge aed.. velouru išmufitas .... $325 

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7136 So. Halsted St., Triangle 0330

_________ Radios________
MES elektrizuojame jūsų batte- 

rių, radio setų, pigiai, vienus metus 
garantuojame. Kodėl turi išleisti ant 
batterių? — Radio aptarnavimas $2.

CLAREWAY RADIO 
LABORATORIES

3933 Broadway Buck. 3970
-------- 0--------

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti savo 

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

$2.00 į savaite $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329 
—iO-------

MES esame seniausi Radio patar
navimo bendrovė Chicagoj. Jeigu 
jus gausite dėl musų 4 darbus, mes 
duosime jums patarnavimą dovanai, 
šauk mus tik dėl radįę patarnavimo 
— Ravenswood 6355. MORRISON 
RADIO SERVICE.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

BARGENAS Radios — upright ir 
groiikliai pianai, victrolos $5.00. 
SCHWARTZ BROS. STORAGE, 640 
E. 61st St., Midvvay 9733.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ 
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.. 6819 S. Western 
Avė., Chicago, Iii. Hemlock 9149.

PARDUOSIU savo $850.00 
grojiklj pianą, suoliuką ir stik
linėmis durimis kabinetą, su 
125 voleliais, už $125 pinigais 
arba $135 ant išmokėjimo. Ma- 
tykit Mr. Ast, 6136 S. Halsted

TURIM PARDUOT TUOJ AUS
Mes turime savo sankrovoj 6 aug

ios rųšies 88 gaidų grojiklius pia
nus, kuriuos mes parduosime taip 
pigiai kaip $80, duosim ant išmokė
jimo atsakantiems žmonėms. Atsi
šauki! šiandien' ar rytoj iki 10 vai. 
vakare. Nedėlioj iki 4 vai. po pietų.

GULBRANSEN WAREHOUSE 
2322 W. Madison Street

Miscellaneous for Salė
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “sweaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonias gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijos 38c, 40c 
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnoniu skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidarą dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

FRANK SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St., prie Normai, 1 lubos

KODĖL RENDĄ MOKI?
Tiktai $500.00 padarys jums savi

ninku vieno iš daugelio musų augš- 
tos klesos 5 kambarių murinės bun- 
galow. Mėnesiniai mokesčiai $67.00, 
30 minutų iki vidurmiesčio. Atva- 
žuok: 4445 So. Homan Avė., Tel. 
Virginia 2417.

TIKTAI $100 ĮMOKET

Likusius po $30 j mėnesį. Nu
pirksi 
flatai, 
viskas moderniška, ant Parnell 
avė., 
$3,600.

2 aukštų muro namą, 2
4 kambarių kiekvienas;

arti 37-tos. Kaina tik

Išsirenduoja už $42 j mėnesį.

FRANK J. PETRU
1443 W. 18th St.

Canal 0806

MES pabudavosime ant jūsų loto 
kamb. bungalow, šiltu vandeniu 

apšildomą, pleisteriuotas ceilingas 
beismente, uždarytais porčiais, jlm- 
davota maudynė — lietaus lašai, 
akmenukų asla maudynėje ir prie
menėje, Venicijos medicinų kabine
tas, kaina $7,400. Mes turime keletu 
jau pabudavotų dėl apžiūrėjimo.

1 st National Construetion Co., 
4336 W. 5Lst St. 

Virginia 1010.

tį

PRIVERSTAS parduoti — didelis 
bargenas: 2 flatų namas po 7 kam- 

' barius, — 4 bedruimiai, išrenduo- 
r, A m * t, A e, , .. x I ja po $25 už flatą. Išbrukuota
.9 c.f nA “alley” — namas šviežiai nupentuo-

Kaina $3,800, tik $500 įnešti. 
JOS. W. HOUGH & SONS 

4213 So. Halsted St. 
——O-------

kus $1.00 už role, balta maleva $1.50 
galionas. 1620 W. Lake St. ir 2553 
W. Madison St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir bu- 
černė, geriausia vieta; turiu apleisti 
miestą, parduosiu pigiai. 5602 • So. 
Carpenter St.

P1EKARNĖ parsiduoda ar išsi
maino iš priežasties moters ligos 
dabar randasi ligoninėj, 7147 South 
Westen Avė.

PARSIDUODA delikatesen su 
groserne, geroje vietoje, biznis pel
ningas. parduosiu visai pigiai. 522 
W. 31 St.

PARDAVIMUI bučernė, cash biz
nis, seniai išdirbtas biznis, gera 
vieta, maišytų tautų tarpe, ant biz- 
nii gatvės; parduosiu pigiai. 4550M 
S. Kedzie avė. Tel. Lafayette 6083

RENDON arba parduosiu Storą 
su 4 kambariais steam heat, labai 
gera vieta barbernei arba hardware 
store. 4611 Archer Avė. Telefonas 
Lafayette 8528.

Iš priežasties mirties parduosiu 
arba mainysiu gerų grosernę. Ne
praleiskite progos, kurie nori biz
nio. 8319 S. Racinc avė. Triangle 
9460.

BARBER Shop. 3 krėslai ir veid
rodis pirmos rūšies; priežastis — 
kitas biznis. Parduosiu pigiai. 1624 
W. North Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

22 akrai puikios žemes, 6 kam
barių moderniškas farmos namas, 
furnace šiluma ir maudynę, gara- 
žius, daržinė, vištininkas ir kitos 
triobos. Vaisių sodnas, geras akme
ninis kelias, 3^ mylios į gerą mie
stą, 50 mylios į vakarus nuo Chica
go. Paaukosiu už $7,500. Įmokėti 
$2,500, likusius lengvais išmokėji
mais. Nepriimsiu maino.Nepriimsiu maino.

J. H. WAG0NER 
424 Main Street 

Glenn EIlyn, Phone 25

FARMOS — turiu dvi Rhilande- 
arba mainyti į bile ką. 80 ir 160 
arbamainyti į bile ką. 80 ir 160 
akrų, gera žemė, prie 10,000 fronto 
ežero. Geros išlygos. Savininkas 
bus 2 savaites Chicagoj. S. Kuril- 
l’a, 3130 W. 42nd St., 1 lubos.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Dideli Bargenai
2 FLATŲ muro namas po 5 kam

barius, karštu vandeniu šildomas, 2 
boileriai, 2 karų muro garažas. Vi
daus įrengimai sulig vėliausios ma
dos. Kaina $15,500.00; įmokėti tik
tai $5,000.00. Randasi 1600 S. 49th 
Ct., Cicero, III.

BIZNIAVAS muro namas ir 4 
kambariai prie Joliet kelio, 2 lotai 
šalę, prie kampo. Gera dėl bile ko
kio biznio. Kaina $16,000.00; įmokė
ti $2,500.00, likusius kaip rendą. 
Mainys ant kitokio bizniavo namo.

2 LOTAI netoli Marųuette Parko, 
puikioje vietoje, kaina tik $2,500.00; 
įmokėti tik $1,200.00. Turi būt 
parduoti į trumpą laiką.

Atsišaukite
V. M. Stulpinas 

3255 So. Halsted St
Tel. Victory 6122.

iš-

UŽBAIGIANT nejudinamų nuosa
vybę, priimsim geriausį pasiūlymų, 
6 kambarių mūras, 3 kambariai pa
stogėj fialas, už pinigus ar išmokė
jimo. 3602 S. Winchester Avė.

tas.

5 KAMBARIŲ bungalow, iš šono 
įvažiuojamas garažas, elektrikinis. 
refriži ra torius, sodnas, linoleum iš
klota virtuvė ir pentie, tailo mau
dynės kambarys, aržuolu (rimuota, 
knygoms šėpos; kaina $8,500, 
$2,500 įmokėti. Savininkas 3221 W. 
651h PI. Hemlock 6592.

----- o-----

'NAUJI TRYS FLATAI
$1,600 įmokėti. 5 kambarių su 

miegamais porčiais, 3 karų mūrinis 
garažas, elektros refrežiracija, lie
taus maudynės; 2 fialai išienduoti 
po $95 į mėnesį. Geriausis invest- 
mentas. Kaina 824,600 arba mes 
budavosime ant jūsų loto kų 
norit — bungalow arba flatų 
dinkų.

II. F. PASCHAL & CO.
3218 Bryn Mawr avė.

Keystone 5254

patik bu-

PARDAVIMUI mūrinis namelis, 
turintis penkis kambarius apačioj 
ir 5 kambarius užbaigtame beismen- 
te. Namas gerame stovyje. Lowe 
Avė. arti 29 gatves. Tik $4,500. 
Priimsiu dalį {mokėjimo pinigais, o 
likusius mėnesniais išmokėjimais.

Ignatius Chap & Co.
31st ir Wallace

PARDAVIMUI namelis 5 kamba
rių su maudvnems, arti lietuvių, 
mokyklos ir bažnyčios, tik $3500. 
1620 N. Lincoln St.

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

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

J. H. SCHAEFER & Co.
803 Ridge Avė. 

Wilmette, III. 
Telephone 364

NAMAS HARVEY, ILL.
Bargenas nuo $3500 iki $14,500— 

pripažinta, kad tai yra bargenai, 
lengvi išmokėjimai. Priimsime lo
ta kaipo pirmą įmokėjimą. Imk 
Illinois Central trūkį iki 154tos gat
vės. Dirbk ir gyvenk Harvey. Fa
brikai dirba dieną ir naktį. Patele
fonuok, mes sutiksim ant stoties su 
mašina.

C. R. CRAIG Jr., 
159th St. ancT Marshfield Avė.

Tel. Harvey 1130

PARDAVIMUI 7 kambarių muri
nę rezidencija, furnace šildoma, 2 
karų garadžius. Miegami uždaryti 
porčiai. Kieto medžio baigta. La
bai puikus, moderniškas namas. 
Nebrangiai, lengvomis išlygomis. 
Agentų nereikia.

5735 So. Ada St.
Tel. Normai 5220

PARDAVIMUI ar mainymui gra- 
žiausis naujas 16 apartmentų bu- 
dinkas, lašų ir įbudavoto.s maudy
nės, ant kojų pranstvnės, arti mo
kyklų ir parko. Puikiausi transpor- 
tacija, elevatoriai ir gatvekariai, 
Bargenas dėl greito pardavimo. Ma
žai reikia pinigų. 2113 No. Mozart 
St. Armitage 6938.




