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Pabėgimas iš Solovecko 
90 sovietu kaliniu

Du pabėgėlių atvyko j Latviją; pasakoja, 
kaip įvykinta pabėgimas ir kaip bėgš- 
toj daugelis žuvo miškuose nuo bado 
ir šalčio

jos sieną. Būrys, kuriame bu
vo ir Neverovskis su Petrovu, 
susidėjo viso iš 30 žmonių. Ke
lionėje, pusė tos kuopos žmo
nių išmirė miškuose nuo nuo
vargio, bado ir šalčio, kol liku-

saloj, įsieji pagaliau užėjo geležinke
lio liniją ir slaptomis sulindo 

Neverovskis Į prekių vagonus*.
Nevercvsikis ir Petrovas pa
koja baisių dalykų, kiek

n

RYGA, kovo 11. — Slaptu bil
du perėję per sieną iš sovietų 
Rusijos į Latviją, į Rygą ką 
lik atvyko du rusai,'Michail Ne- 
verovsky ir Piotr Pelrov, pa
bėgę, kartu su 90 kitų kalinių, 
iš kalėjimo Solovecko 
Baltojoj juroj.

Apie pabėgimą
ii* Petrovas pasakoja šitokią 
šiurpią istoriją.

Praeitą vasarą juodu slapiai jiems teko prikenteti toje b&g- 
perėjo sieną iš Latvijos i Busi- šioje per miškus, be maisto, be 
ją darbo ieškoti, ibct tuojau bu- nieko, ir šalty 30 laipsnių že- 
vo sovietų pasienio sargybos miau zero.
suimti ir nuteisti penkeriems
metams klaėjimo Solovecko sa- bėgimą

Kad jų pasakojimai apie pa- 
neprasimanyti, palikri- 

loj, na kilos, jau pirmiau turėtos
Spalių mėnesį, prieš užsida- į žinios. Jie, būtent, visai ne- 

rymą žiemai navigacijos Bal- klausiami, papasakojo apie at- 
tojej juroj, Solovecko vyriau- silikimą su dviem baptistų mi- 
sybė pasiuntė i kontinentą 150 sijonieriais, kurie 1927 metais 
kalinių rąstų kirsti. Kirtimo buvo areštuoti Leningrade ir iš
virta buvo apie 90 mylių į pie- siųsti i Solovecką.
tus nuo nedidelio Krmės uosto sijonieriai buvo taipjau pasių- 
Baltojoj juroj, kur taipjau yra i sti miško kirsti ir dalyvavo pa- 
koncen t racijos stovykla.

Vakarą prieš Naujus Metus, dieną jie susmuko miške, 
kai čekistų sargyba stipriai gi v- bėgantieji taip ir paliko juos 
tuckliavo, kaliniaims išvyko ten sušalti, 
pasivogti -iš jų keturi revolve
riai- Ant rytojaus jie nukovė
miške tris savo sargybinius, ir, nariai vienos rusų misijonierių 
99 kalinių leidosi bėgti. Jie bė-1 draugijos Rygoje, ir apie jų 
go pasiskaidę Į būrius, (Įaugu- areštą ir įkalinimą buvo jau 
ma jų norėdami pasiekti Suomi-1seniau pranešta.

Abudu m i

bėgime; bet jau antrą bė.gštos
Kiti

kadangi visiems 
grėsė mirtis, jei butų sugauti.

Tie baptistų pryčeriai buvo

Neramus antifašistų 
mitingas Berlyne

Studentų neramumai 
Ispanijoj tęsiasi

Trockis persikraustė j 
viešbutį gyventi; Vis 

. sergimas' .
“Pasaulio bankas” 
karo skoloms likvi- 
duot, socialistų idėja

ir sunum, sovietų kon- 
stipriai sergimas, da-

sjkraustė gyventi j Pa-

KONSTANTINOPDIJS, kovo 
11. Trockis, kurisJigš-iol bu
vo čia laikomos, kartu su savo 
žmona 
sukite ir 
bar j
ra viešbutį.

Nors dabar jis yra* “laisvėj” 
ir naudojas beevik visomis- to
kiomis privilegijomis, kurios yra 
suteiktos visiems kitiems Tur
kijai gyvenantiems ^vtVlimša- 
liams, jis, matyt, yra davęs pri
žadėjimą nedaryti jokios dė
mi n-*l racijos. Be to, dagi “lais
vėje,” jis vis* los pat sargybos 
serg i mos.

Ką dabar reparacijų ekspertai 
projektuoja, socialistų kon- 
gresas jau 1921 metais su
projektavo

Izviestija apie švieti 
mo vargus SSSR

[Atlantic and P.ui ne Photo |

4H1O
Nesčnai 
kelio si

Colesburg, Ta., iškrito 10 pėdų sniego. Paveiksle parodoma, kaip mašina valo

BEKLiNiAS, kovo 11. — va
kar čia įvyko didelis antifašisti
nis mitingas, kuriame dalyvavo 
keli tūkstančiai žmonių ir ku
riame kalbėjo Amerikos rašyto
jas Henri Barbusse, John Dos- 
passos. gr. Michael Karolyi ir 
buvęs Albanijos premjeras Fan

IIENDAYE, Francijos-Ispani- 
jos siena, kovo 11. — Gautais 
čia pranešimais, Madride, stu-

RYGA, kovo 11. — Maskvos 
Izviestija kalba apie darbinin
kų fakultetus ir sako, kad per 
pastaruosius dešimti metų i Ru- 
sijc.fl universiiitetus buvę priim
ta 40,000 studentų. Laikraštis 
sako, kad tuojau po revoliuci
jos Rusijoje švietimo įstaigos 
dygusias kaip grybai po lie
taus, ir 1920 metais aukštesnių 
švietimo įstaigų, kartu su vie
tų mokyklomis, buvę jau 200- 
Tačiau, dėl pinigų stokos, tas 
skaičius ėmęs nuolat mažėti, ir 
1927 metais jų belikę tik 80. 
Tais pačiais metais iš 18,410 ap- 
likantų mokyklos sugebėjusios 
priimti vos 7,500 studentų. Li
kusieji 60 puo^.' faimuolių ne
galėję būt priimta dėl vietos 
s.ilokos.

Kiekivbentt studento išlaijky- 
mas tose mokyklose, pasak Iz- 
viestija, bendrai pareinąs $244 
per metus.

De] visuotinio Rusijos gyven
tojų skurdo, dėl menkų darbi
ninkų ir valstybės tranautojų 
uždarbių, jie negali savo vaikų 
leisti i universitetus*. Del to 
studentus paprastai paskiria 
proefsinės sąjungos, kurios už
moka mokyklą, ir kartais savo

dentų neramumai ir demonstra. sludcntams duoda dar .$12.50

Triukšmingais aplodismen
tais buvo priimtos rezoliucijos, 
kuriomis pasmerkiama Italijos 
diktatoriaus Mussolini politika 
ir pasižadama kovoti su fašiz
mu Vokietijoje.

Kai po mitingo jo dalyviai 
bandė surengti demonstraciją, 
Įvyko susikirtimas su policija, 
kuriame daug asmenų buvo su
žeisti ir dvidešimt du areštuoti, j
jų tarpe ir paskilbęs komunis- dainuoja 
tų lyderis Max Hoeltz. Netru- prieš diktatorių, 
kus visi buvo vėl paleisti. I 

cijos prieš gen. Primo de Rive- 
ros diktatūrą nesiliauja, 
kar vėl Įvyko susikirtimų 
policija, ir keletas studentų bu
vo sužeisti.

Universitetas uždarytas, o 
politechnikos mokykla paskelbė 
sąrašą savo studentų, kurie už 
dalyvavimą demonstr a c i j o s e 
pašalinami iš mokyklos be tei
sės įstoti į kurią kitą mokyklą 
ir be teisės užimti kurią vietą 
valstybes tarnyboje. Kiti stu
dentai dėl to baisiai Įtūžo. Jie 
atsisakė lankyti lekcijas ir, bū
riais* vaikščiodami gatvėmis, 

populerias daineles

Va
šu

mėnesy maistui ir butui.

Nesutaria dėl repą 
racijų mokesnių

Vokietija atsisako mokėti dau
giau kaip $300,000,000 me
tais; aliantai reikalauja $625,- 
000,000

NEW YORKAS, kovo 11. — 
Praeitą naktį plėšikai įsilaužę į 
vieną rūbų'krautuvę 5-toj Avė. 
atplėšė saugiąją šėpą ir paspru
ko su $15,000.

Audra išmetė krantan
27 žveju laivus

^ORFisr

BASKVA, kovo 11. — Smar
ki audra, siautusi Murmansko 
pakrantėse, išmetė, krantan dvi
dešimt septynis žvejų .laivus- 
Murmansko uosto švyturys bu
vo audros nugriautas.

PARYŽIUS, kovo 11. — Visi 
ekspertų konferencijos Vokieti
jos reparacijų klausimui likvi
duoti nariai bendrai sutinka su 
“viršiausio banko” įsteigimo 
projektu, bet nesutinka dėl su
mota, kurią Vokietija turėtų mo
kėti. Alijantai, būtent, reika
lauja per metus 625 milionų 
dolerių, tuo tarpu Vokietija 
siūlo ne daugiau kaip 300 mi
lionų per metus.

Dr. Htjalmar SchaclU, reichs- 
banko pirmininkas ir vokiečių 
delegacijos galva, šiandie išvy
ko į Berlyną pasitarti su savo 
vyriausybe.

Meksikos sukilėliai j ""V™ "Vui' 
sukilo prieš vadą 

--- - -----
Gen. Urbalejo, maištininkų va

das, turėjo bėgšta gelbėtis 
nuo savo regimentų

užmušti
Sukilimas Vera Cruz 

likviduotas

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

Didumoj debesiuota; kartais 
gali būt lietaus ir perkūnijų 
audrų; šalčiau Į vakarą; stip
rus pietų vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 39° ir 18° F.

šiandie saulė teka 6:08, lei
džiasi 5:52. Mėnuo leidžiasi 
7:TJ vakaro.

Kam gi ta degtine, kad 
neleidžia gerti?

MASKVA, kovo 11. — Sovie
tų vyriausybė užgynė atidaryti 
daugiau naujų traktierių pra
monės miestuose. Be to, svai
gieji gėrimai užginta pardavi
nėti šventadieniais, algų sumo
kėjimo dienomis ir tokiose vie
tose kaip teatruose, klubuose ir 
viešbučiuose.

VABŠUVA, kovo 11. — Len
kijos senatas ratifikavo 
ekstradicijos [nusikaltėlių iš
davimo] sutartį tarp Lenkijos 
ir Jungtinių Valstybių.

PIMLiADEIuPHIJOJ gazu nu- 
sitroškino Joseph Bechter, 23 
metų amžiaus, užsidaręs dide
lėj dėžėj, j kurių jis buvo jsive
dęs guminę žarną, ir atsukęs 
gazą.

MONTEREY, Meksika, kovo 
11. — Gen. Framcisco Urbalejo, 
Yaqui indėnų vadas, kuris ban
dė susijungti su vyriausiojo su
kilimo vado, gen. Gonzalo Esco- 
baro, jėgomis, ir su savo armi
ja žygiavo Torreono linkui, bu
vo priverstas bėgšta gelbėtis 
nuo savo paties sukilusių prieš 
jį kareivių. ■...*-•• u. • •

Gen. Urbalejo prisikalbino bu
vusius jo komandoje keturis 
regimentus susidėti su sukilė
liais, ir išžygiavo per Durango 
į didžiuli) sukilėlių koncentraci
jos punktą, iš kurio sukilėliai 
turėjo eiti prieš 18,000 federa- 
linių kareivių armiją, gen. Piu- 
tarco Calles vedamą.

f Žygiuojant per tyrulius, tri
jų regimentų kareiviai 
atsisakė toliau eiti, Šia-n 
regimentuose pasigirdo 
mai: “Viva Calles!” ir

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, kovo 11. Netoli nuo 
Adaibazaro nusiritęs nuo kalno 
milžiniškas akmuo užgavo bė
gusi pro šalį Iraukinį. Lokomo
tyvą ir keli vagonai buvo su
daužyti, keturi žmonės vietoj 
užmušti, o vienuolika pavojin
gai sužeisti.

Sukilėlių kariuomenė pasidavė; 
jos vadas, gen. Aguirre, su 
savo oficieriais pabėgo.

staiga 
ir ten 
šauks- 
bema-

tant trys ketvirtadaliai gen. Ur
balejo armijos pakėlė maištą 
prieš savo vadą.

Gen. Urbalejo su mažiau kaip 
katvirtadaliu savo sekėjų buvo 
priverstas bėgšta savo gyvas
tį gelbėti., >

Amerikos automobi
liai užkariaują Eu

ropos rinkas
PARYŽIUIS, kovo 11. — Į Pa

ryžių atvyko Alfred P. Sloan, 
Amerikos General Motors kor
poracijos pirmininkas. Jo vi
zitas Francijai ir Vokietijai ri
šamas su General Motors nupir
kimu Vokietijoje Opel’io auto
mobilių fabrikų masinei Chev
rolet automobilių gamybai.

Sloan sako, kad Amerikos au
tomobiliai imą užkariauti Eu
ropos rinkas, kadangi ir euro
piečiai vis laibiau ir labiau imą 
suprasti, jogei automobiliai esą 
nebe koks ptašmatnumas, bet 
buitina (gyvenimo r e i k m e n a, 
kasdieninio susisiekimo ir tran
sporto priemonė. Pasak Sloan’o, 
praeitais metais vien General 
Motors 5 korporacija padarius 
100 milionų dolerių vertes biz
nio Didžiojoj Britanijoj ir kon
tinento Europoje, o ateity pro
spektai esą dar geresni.

SYHACUSE, N. Y„ kovo 11.
— 'Prekių traukiniui susidūrus 
su tramvajų, čia įbuvo daugiau 
ne dvidešimt asmemi sužeisti, 
penki jų pavojingai.

Italų fašistų šuva 
žiavimas Romoj

KOMA, kovo H. — Karališ-

didelis, iš visos Italijos suva
žiavusių, fašistų mitingas, i ku
rį buvo įleidžiami tik patys iš
tikimieji fašistų partijos nariai, 
turintieji fašistų kortas, išski
riant užsienio korespondentus, 
nors ir tie buvo gerokai persi
joti. ,

Mitinge, kuriame dalyvavo 
apie 4000 afšistų, oratorių bu
vo vienas pats diktatorius Mus- 
solini. Savo įkalboj jis pasakė, 
kad Italija norinti sandaroj gy
venti su visomis tautomis, ypa
čiai su savo kaimynais, bet 
kartu esanti pasirengus savo in
teresus ginti kiekviename pa
saulio krašte. Jis gyrė savo 
fašistinį režimą ir didžiavosi 
padaręs taiką su Vatikanu.

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
11. — Vyriausybė skelbia, kad 
sukilimas Vera Cruz valstijoj 
yra galutinai [likviduotas.'

Sukilėlių vado, gen. .lesus 
Maria Aguirre, kariuomenė, su
sidedanti iš 31-mo regimento 
vienetų, antro regimento, 50-to 
bataliono ir Yaqui indėnų bata
liono pasidavė ir visi kareiviai 
tapo nuginkluoti. Pats sukilė
lių vadas, gen. Aguirre, ir jo 
oficierai, taipjau siūlėsi pasiduo
ti, maldaudami, kad jie nebū
tų nubausti mirtim. Vyriausy
bė atsakė, kad jie turi pasiduot 
be jokių sąlygų. Tuomet gen- 
Aguirre su savo sekėjo būre
liu pabėgo i kalnus ir yra fe- 
deralinių kareivių ir savano
rių valstiečių gaudomi.

PARYŽIUS, kovo 11.—Fran
ci jos sočiaiisitų vaidas, Leonas 
B|um, laikrašty Le Pcpulaire 
primena, kad dar 1921 metais 
socialistų partijos, priklausan
čios Antrojo Internacionalo, sa
vo kongrese Amsterdame sutai
sė didelio tarptautinio banko 
projektą visoms didžiojo 
skoloms likviduoti.

Kongreso projektu, toks 
kas turėjo būt įsteigtas 
suinteresuotų valstybių, 1 
Sąjungos priežiūroj. Bankas tu
rėjo turėt visas tas privilegi
jas, kurias dabar numato eks
pertai savo projektuojamam 
viršiausiam tarptautiniam ban
kui, kaip antai paleidimą rin- 
kon reparacijų bonų, reparacijų 
mokėjimų natūra finansavimą, 
sumokėjimų gyvais pinigais 
trąnsfcravimą ir reparacijų bei 
ąlijantų tarpusavio skolų atsi- 
m akėjimo likvidavimą. Be to, 
socialistų projektu tas tarptau
tinis bankas turėjo teises leisti 
savo rūšies tarptautinius pini
gus.

Šitas Blumo pranešimas da
bar nuramino tam tikras sfe
ras, kurios bijojo, kad repara
cijų Išpertų projektui Įsteigti 
viršausi tarptautinį banką Eu
ropos socialistų partijos statys 
stiprią opoziciją.

karo

ban- 
visų 

Pautų

Lietuvių banditai 
nukovę 7 lenkus

Associated Press praneša iš 
Varšuvos, kad lietuvių bandi
tai, perėję per sieną i lenkų pu
sę, netoli nuo Dulbno puolę vie
pę viensėdiją, kur jie nukovę 
Septynis asmenis, jų tarpe tris 
vaikus.

Ginklų kontrolės dele
gatų konferencija

GENEVA, Šveicarija, kovo 11. 
— šiandie susirinko Tautų Są
jungos kariuomenės ir laivyno 
ekspertų konferencija tartis dėl 
ginklų ir karo medžiagų gami
nimo kontrolės.

Moteriškė nušovė 
kunigą bažnyčioj

CANTON, Ohio, kųvo 11.
Vakar viena moteriškė mirtinai 
pašovė vietos St. Anthony ka
talikų parapijos kunigą, Jose- 
phą A. Riceą'rdi, 34 metų am
žiaus- Po mišių kunigas buvo 
beeinąs iš bažnyčios, ir tarp
dury moteriškė j j šovė. Urnai 
nugabentas į ligoninę kunigas 
netrukus mirė. *

Šovikė, Mrs. Mamie Guerrier, 
27 metų amžiaus, tapo suimta. 
Kvočiama, ji atsisakė aiškinti 
priežastį, dėl kurios nukovė ku
nigą.

Siūlo $1,000 už geriaysį 
“Kam eiti bažnyčion” 

skelbimą $100,000 gaisras; keturi 
asmens pritroško

NEW YORKAS, kovo 11.— 
Bažnytininkai rengiasi pradėti 
didelę visame krašte kampani
ją, kad primasintų žmones eiti 
į bažnyčią. Tuo tikslu New 
Yoilko skelbimų klubo bažny
tinių skelbimų skyrius paskelbė 
kontestą, siūlyti amas $l,0Q0 
prizą už geriausią “Kam reikia 
eit j bažnyčią” skelbimą.”

nULUTH, Minn., kovo 11.— 
Didelis gaisras praeitą naktį su
naikino čia Siegel Hard\vare 
kompanijos įstaigą, padaręs, 
kaip apskaičiuoja, $100,000 nuo
stolių.

Apdegė, taipjau gretimas vieš
butis, o keturi jo svečiai buvo 
durnais pritroškę, bet pavyko 
atgaivinti.

V ely kų Šventė 
Lietuvoj

Kad jūsų giminėms ir mylimiemsiems 
butų smagiau ir geriau sutikti Velykas, jus, 
be abejonės, prisidėsit pasiųsdami jiems 
“velykinio pyrago” — pinigų. Ir kada jus 
siunčiat, jus norite, kad pinigai butų išmo- 

• kami Lietuvoje kuogreičiausia ir kad dėliai 
pasiuntimo jums butų kuopatogiausia.

Siųskit telegramų per Naujienas. Pini
gus gauna nuo 5 iki 10 dienų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III
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Antradienis, koVo 12, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

=U

Viešpats Doleris
ARBA

Naujo Perversmo 
Išvakariuose

Tai buvo paskutinė diena 
1928 m. prieš perversmą, kurį 
taip sistematingai rengė Vieš
pats Doleris su visais savo lei
tenantais.

Viešpats Doleris meilinasi 
priė visų Amerikos lietuvių my
limos ir gerbiamos panelės Idė
jos. Jinai iki šiol buvo gerbia
ma, bet dabar jau kas kita... 
Viešpats Doleris jau ir ją už
kariavo... Dabar panelė Idėja 
turi automobilių, jos lupos nu
dažytos, sejonas iki kelių, ji 
kalba amerikonišku žargonu ir 
lanko krutamus paveikslus. Kar
tais jinai dar šiek tiek praeitį 
atsimindama susirūpina, bet 
Viešpaties Dolerio dovanos jos 
sąžinę greitai nuramina.

Viešpats Doleris laukia savo 
leitenantų raportų ir rengiasi 
prie perversmo. O leitenantams 
jisai jau senai buvo davęs aiš
kų ir tikrai griežtą paliepimą 
šiais žodžiais:

“Drauskite jaunuoliams lietu
viškai kalbėti, tverkite bolševi
kų raudonas, o vyčių ir fašistų 
juodas kuopas, mokinkite kolio- 
tis ir keikti, mokinkite boiko
tuoti lietuviškus parengimus, 
prikalbinkite agitatorius ir kal
bėtojus viską pardavinėti, agi
tuokite už pirkimą automobi
lių, mokinkite naminę dirbti ir 
pripratinkite moteris ir vaikus 
prie girtuokliavimo...”

Skaito Viešpats Doleris savo 
leitenantų raportus ir didelį ci
garą sukydamas šaiposi, o pa
nelė Idėja jo ilgus pirštų nagus 
pucuoja ir čiugumą kramto. Da
bar jau reikia pasiskelbti dik
tatorium; jau laikas. Tiktai dar 
reikia duoti paskutinis įsaky
mas ištikimiems savo leitenan
tams, ir atliktas kriukis.

Viešpaties Dolerio dešinėj i 
ranka, ponas Sukčius, praneša, 
kad atvyko perversmo rengėjai 
ir laukia paskutinio paliepimo. 
Viešpats Doleris liepia įeit ir 
raportuot asmeniškai.

Prasideda raportai. Pirmas 
raportuoja ponas Biznieraitis:

“Viešpatie Doleri, aš Tams
tos valią pildydamas darbavau
si kiek galėdamas ir štai: da
bar visi buvę ' panelės Idėjos 
garbintojai lotus pardavinėja, 
saliunus laiko, arba šiaip ko
kiais nors bizniais verčiasi; ki
ti dabar advokatauja, daktarau
ja arba kunigauja, bet profe
sionalus tai man pasisekė pri
rašyti prie iš kur vėjas pučia 
partijos, ir jie mums visai ne
pavojingi...”

Miko Butlegerausko raportas:
“Aš išmokinau naminę virti 

ir prie munšaino pripratinau 
jaunas paneles, storas kūmutes 
ir jų išbalusius vaikus. Dabar 
gaspadinės munšainą ir bobin- 
čiuj pardavoja, jau nekalbant 
apie privatiškus kičinus. O sur- 
praiz partes tai visos moka 
rengt... Moteriška lytis pervers
mui nė kiek nekenks, ypatingai 
jei joms šilkinių pančiakų nu
pirksime...”

Jinas Keikonis raportuoja:
“Aš keikti ir koliotis tai tik

ini atsakančiai išmokinau. Pir
miausia pasiunčiau keliolika vai
kinų į Valparaisą bulvių skusti, 
o paskui sutvėriait bolševikų 
raudoną partiją ir vyčių bei fa
šistų juodų kuopų priveisiau

DRES1V DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezainintį ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos diena ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE 
190 N. State St. cor. Lake

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas 

st.

visur ir visokių. Paskui tie ma
no išmokinti vaikėzai užėmė re
daktorių vietas, ir kad keikia 
tai keikia, net gražu pasiklau- 

i syt. Sakau, jau ir saliunuose 
geriau nepadarysi... Raudoniems 
bolševikams patariau dar to
linus keikime lavintis, ir dabar, 
gerbiamas viešpatie Doleri, ga
li ir pats pasiskaityti jų raštų 
ir pasidžiaugti. Be to, raudoni 
lietuviai mums prigelbės, nes 
jie ir be to laukia progos iš
skersti visus baltus idealistus 
ir jie senai dantį griežia ant pa
nelės Idėjos garbintojų...”

Džiano Džiazaičio raportas:
“Kaip liepei, o Viešpatie, taip 

ir padariau: įpiršau kintamus 
paveikslus, džiazą ir surpraiz- 
partes, o meną ir muziką ap
mainiau ant radio. Man labai 
daug gelbėjo brolio Butlegeraus- 
ko pastangos.”

Dar raportavo ponas Akyplė- 
ša šitaip:

“Visur kiek galėdamas plati
nau pavydą, kivirčus ir barnius. 
Visur skelbiau Tavo valią ir lie
piau visiems niekinti lietuvius 
profesionalus, kurie pinigų ne
turi, o garbinti tuos biznierius, 
kurie tave, 
na...”

Viešpats 
ir tarė:

“Reiškia, 
ko j e ir 
džios aš esmi Amerikos lietuvių 
diktatorius ir jų Dievas.”

Visi pritarė. Ir nebuvo krau
jo praliejimo ir nebuvo kruvi
nų aukų, tiktai panelę Idėją 
Viešpats Doleris žemyn laip
tais paleido. Jinai dabar jau ir 
jam nusibodo.

Panelė Idėja ant greitųjų su
šaukė susirinkimą, į kuri atėjo 
nuplyšęs Menas su išdžiuvusia 
Daile, ponia Filosofija, senelis 
žmoniškumas, nuskuręs Grynas 
Mokslas su savo 
ir baltaplaukis 
žmonele.

Ir tarė panelė 
“žinote, kad

vietos jau nebeliko, nes Ameri- 
.kos lietuvius užvaldė diktato
rius Doleris... Eikime svetur, 
grįžkime ten, kur musų laukia 
viešpaties 
broliai... 
bakūžėles 
dirbkime 
ba...” €

Ir apleido Amerikos lietuvius 
jų buvę vadovai. Viešpats Do
leris išvaikė seimą, pakeitė kon-

o Viešpatie, garbi-

Doleris nusišypsojo

broliai, viskas tvar
inio šių 1929 m. pra-

sesute Teisybe
Tautmyla su

Idėja: 
mums čionais

Dolerio nesugadinti 
Eikime į samanotas 
ir po šiaudiniu stogu 
savo užbrėžtąjį dar-

Pasaldinkit Rūgštų 
Skilvį Šiuo Malo

niu Budu

ant kurios atside- 
žmonių per 50 me- 
didėjančio vartoj i-

Milk of

Kai žmonės pajunta nesma
gumą už dviejų valandų po val
gio — kenčia nuo širdies ėdi
mo, gasų, nevirškinimo — do
viniuose iš dešimties atsitiki
mų būna perviršis rūgščių, kas 
r pagimdo jiems nesmagumą.

Geriausias būdas — greičiau
sias būdas tai pataisyti yra su 
alkali. O Phillips Milk of Mag
nesia yra alkali, nekenksmin
goj, malaniausioj skystoj for
moj. Tai yra forma, kurią dak
tarai prirašinėja; kurią ligoni
nės vartoja 
ia milionai 
tų nuolatos 
mo.

šaukštas
Magnesia stikle vandens neutra- 
’izuoja daug didesnį kiekį rugš- 
•ių perviršiaus; ir padaro tai 
tuoj aus. Už penkių minučių 
simptomai rūgščių perviršiaus 
išnyksta. Sužinojimas šio ge
riausio budo reiškia ant visa
dos atsisveikinimą su nemalo
niais budais.

žiūrėkite, kad gautumėt tik
rą Phillips Milk of Magnesia. 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai. Visos aptiekus 
turi dideles 25c ir 50c bonkas. 
Pilni nurodymai plačiam jo var
tojimui yra prie kiekvieno pa
kelio.

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

Chemical 
Chas. II.

4stituciją ir pradėjo doleriškai 
visą šalį valdyti...

(Pastaba, šis dokumentas ras
ta Viešpaties Dolerio archyve).

[Pacific and Atlantic Photo]

Pasųualino Lolordo, Chicagos 
gengsteris, kuris šiomis dieno
mis tapo nužudytas savo na
muose.

So. Englewood
Naujos SLA 357 kuopos 

susirinkimas

Pereitą trečiadienį, p. Petru
ko svet., 8462 S. Vincennes avė., 
įvyko mėnesinis naujos S.L.A. 
357 kp. mitingas, kurį vedė 
pirm. C. A. Gaubis. Sekretorė 
p. Urš. Barzdytė perskaitė pe
reito susirinkimo protokolą, ku
ris buvo priimtas.

Toliau pasirodė, jog kuopos 
organizatorė p. P. Drasutienė 
turi savo darbuotėj geras pa
sekmes. Bėgyje pereito mėne
sio ji prirašė’ septynis naujus 
narius, iš kurių penki paėmė 
aukščiausią apsaugos laipsnį — 
tūkstantines.

Specia'.iHtus gydyme chroniškų ir naujų 11- 
<ų. Jei kili negalėjo JuuiIh išgydyti, atsilan
kyki t paa mano. Mano pilnas išegzuminavl- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsi- 
itnsiu jus gydyti, sveikata jums eugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išegzanrfnavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

x CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 ryt? ’ki 1 po pietų.

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

f
 Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Pardundame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis. 

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojamo paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

Universal Restaurant
Musų virti e n i ai, 
dešros ir kopusiai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS.

Pavyzdinga vaikų draugijėlė
šioj kolonijoj taipogi randas 

gražus jaunimo choras. Jo na
riai priklauso SLA 36 kp. Mo
kinama dainuoti, lietuviškai ra
šyti ir skaityti, šis choras yra 
skaitlingiausias ir geriausiai iš
lavintas visoj Chicagoj. Jį tu
rėsime progos neužilgo užgirs
ti. Susivienijimui Lietuvių A- 
merikoj yra garbė turėti tokią 
vaikų draugijėlę. Vienu žodžiu, 
So. Englewood skubiai žengia 
į pirmąsias vietas musų koloni
jų tarpe. —Koresp.

Pranešimas
Lietuviams, kurie turėjo reika

lų su William C. Wood, Rose- 
lande.

Atsišaukite visi pas valstybės 
gynėją (State’s Attorney) ar
ba pas Joną Ruiko adresu 725 
West 123rd st., antros lubos.

William C. Wood teismo nuo
sprendis tapo atidėtas iki 22-ros 
dienos šio mėnesio.

Norima, kad visi tie, kurie 
jaučiasi nuskriausti, paduotų 
savo skundus John Buikai arba 
valstybės gynėjui (State’s At
torney). —Jonas Ruiko.

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per

Naujienas
Pinigus gavo:

56490--J. Račkauskui 
56493—J. Jakaičiui 
56498—L. Mauragiui 
90036—M. Pikoraitienei 
23735—K. Venckui 
96037—J. Pocevičiui 
23766—M. Avelienei 
23754—V. Zdanavičienei 
23765—O. Žukauskienei

nu

TOASno

flUCKYi 
gfilKųbūdu palaiko savo

negu kiti cigaretai. Štai kodėl

Lady Grace 
Drummond Hay, 
pirmutine moteris, 
kuri perleke per 
AtlnntikaiM Europosi 
Jungtines Valstijas. F*

i az faktas, kad mums buvo uždrausta rūkyt nuo to laiko, 
kalu G vai feprelin išlėkė is Friedrichshafen, kol mes žemyn 
nusileidome Lakehurst’e, tik dar labiau padidino mano 
apetitą prie Lucky Strike. O, kaip buvo skanus tas pir
masis cicarctas! Lucky Strike tikrai mane traukte traukia 
prie savęs—jo apkepinimo kvapsnys yra stebėtinai malo
nu c. A s rukau L ucky vietoj saldumynų valgymo—tatai 
vyrai daro jau per ilgus metus, 
ir labai laikas mums moterims 
savo kūno figūras dailiai laibas

Grace M. Hay Drummond Hay

ucky- 
dietoj saldii 
valgymo

Drummond Hay, 
vienintele moteris paša- 

, i žyre Grafo Zeppelino.

Tai yra šiandieninė išmintinga priemonė —• imk Lucky vietoj 
riebinančio saldumyno. Tūkstančiai tatai daro — vyrai tuo 

sveikatą ir drūtumą, o moterys išlaiko savo 
figūras dailiai laibas. Lucky Strike, puikiausi tabakai, mitriai 
suderinti ir sumaišyti, paskui apkepinti, kad išdirbt tokį 
kvapsnį, kuris smagiai pavaduoja tą pageidavimą riebinančių 
saldumynų.

Apkcpinimas paliuosuoja Lucky Strike nuo nešvarumų; 
20.679 daktarai tatai pripažįsta, sakydami, kad Luckies 
mažiau teerzina rūkytoją, w _____
žmonės sako: “Tai yra geras daiktas rūlcyti Luckies.”

žinovai pripažįsta, kad milžiniškas padidė
jimas rūkimo Cigaretų paeina iš pagerinimo 

Cigaretų dirbimo proceso, pritaikant prie to kaitinimą. Tiesa, 
kad 1928 metais Lucky Strike Cigaretų naudojimas pakilo 
augščiau, negu visų kitų Cigaretų, krūvon sudėjus. Tas, nea- 
bejutiškais žodžiais patvirtina visuomenės pasitikėjimą 
Lucky Strike viršenybe.

“It’s toasted” 
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.

Kas subatoa vakarą perradio griebia Lucky Strike Šokių Orkestro 
tokias “Melodijai, kurios Broadivay padare Broadway.” Ta 
miizika po visą salį, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidži

ama National Broadcasting Company tinklu.
Q 1 ’! he AMicricln Tohąeco Co., Manufactunjrs

25010—E. Noreikienei 
23742—P. Rekašienei 
23750—M. širvelienei 
23743—M. Paulauskienei 
287-45--—I. Plauškai 
25005—J. Cepkauskienei 
23778—A. Daunienei 
13499—A. švalnai 
25011—J. Jono, Mocejunui 
23785—J. Davoliui 
23800—J. Bridikiui 
22803—M. šimonaitienei 
23783—O. Plauškai 
23787—. Tupis 
23513—A. Masilioniui 
23779—V. Pociui 
23784—A. šimkaičiui 
23782—S. Vanagui 
23514—A. Griniui 
24843—P. Dobrovalskiui 
23518—A. Dambrauskui 
23520—N. Vizgintui 
25017—M. Kudirkaitei-Kairienei 
25018—R. Vrubleviče 
24528—Viktorijai žagunaitei 
24601—Veronikai Kiskelienei 
23446—Marijonai Šimkienei 
23817—Domicėlei šaukštienei 
23855—Agotai Šečkiutei 
23487—Agnieškai Tautčaitei 
24670—Rozalijai Adašiunas 
56497—Juozapui Mačiekui 
24673—Petrui Njiujavičiui 
24677—Taujanskienei Eleonorai 
25682—Ma^eušui žaguniui 
24685—Christopui Kasparui 
24687—Jonui Pašiliui 
24693—Marijonai šiaulaitei

v 1 • •

j Ar Inkstai Daro Jums 
i Nesmagumų?

' ““■■■ •' 11 H 11 •• “ n M M II—IIM —— UII ——• || u _ u n —• N N liti mmb' N4
“Mimo inkstai darė man nesmagumų. 

Skaudėjo nugarų, buvau nervuotas, silpnas 
ir ligotas,” sako M r. Geo. Leavitt, Sublett. 
Kansas. "Aš vartojau Nuga-Tone ir dabar 
jaučiuosi stipresnis ir sveikesnis. Aš ma
loniai rekomenduosiu Nuga-Tone visiems, 
kurio turi silpnų ir nuvargintų sistema”.

Nuga-Tone yra suteikusios tikrų palaimų 
dėl tų. kurie nuolat buvo silpni ir išblyškę. 
Jos suteikė daugiau energijos silpniems ir 
nervuotiems vyrams ir moterims, taipgi su
teikė rainų ir atšviežinanti miegų, kurie ne
galėdavo miegot. Nuga-Tone pataiso apeti
tų ir virškinimų. Prašalina pūslės ir inks
tų nesmagumus Į keletą dienų, daugelyje 
atsitikimų prašalina užkietėjimą, gasus iš 
vidurių ir žarnų, svaigulį, padaugina silp
niems svarumų. Nuga-Tone atšviežina jė
gų dėl visų kūno organų, jos yra parduoda
mos vaistinėse su garantija, kad suteiks už- 
ganėdininią.

24694—Benediktui Barisui 
24696—Onai Dirziuvienei 
24697—Kazimierui Kmel&Uskui 
24698—Kaupui Motiejui 
24700—Tarasei Zakarauskienei 
247027-Onai Norkaitienei 
24703—Julijonai Pocienei 
24708—Antanui Janioniui 
56503—Kazimierui Stravinskui 
56505—Domininkui Juozaičiui 
56507 Leonui Raudžiui 
56512—Adelei Zalatorienei 
56514—Uršulei Lukauskienei 
56518—Karoliui Kiaušiniui 
56519—Vincentui Misevičiui 
56520—Viktorijai Blaževičienei 
23793—Onai Vilcauskienei 
24730—Jonui Pareikai 
24732—Adolfui Jokubauskui 
23527—Augustui Reivičiui 
23525—Klemansui Reivičiui 
23526—Vladhi Reivičiui 
22812—Onai Budenas 
25022—Pranui Saviškiui 
22816—Vincentui Mukui 
23524—Grasei Dugnienei 
22811—Feliksui Kazlauskui

PA1N-EAPELLER
R.eG.U.6 .PAT.OPK.

Kovokite
Prieš INFLUENZĄ

Bukite pasirengę kovai kuomet In- 
fluenza bondo užpulti jus ir jūsų šei
myną. Nesijuokite/ iš paprastų Per
šalimų ir Kosulių, Skausmų Krutinė
ję, Pečių Gėlimo ir Paprasto Gerklės 
Skaudėjimo. Pasięydykite iš tų ne
sveikumų be atidėliojimo.

Kiekvienas jūsų šeimos narys priva
lo dažnai išsitrinti su PAIN-EXPEL^ 
LERIU — ypatingai kuomet jaučiasi 
Iiailsusiais ir geliančiais sąnariais. At- 
treipkite domės į sušlapusias kojas— 

ištrinkite vikriai kojų padus ir apsiau
kite sausomis kojinėmis.

Lengviau Išvengti, Negu Išsigydyti
Todėl visuomet laikykite oonkų 

PAIN-EXPELLERIO savo namuo
se. Jis palengvina visokius Musku- 
Iii Gėlimus ir Skausmus. .

| 35 ir 70c. didumo bonkutėse.
I Jūsų Vaistininkas Parekomenduos J
H Jums PAIN-EXPELLERĮ. I

O jei ne, tai Rašykite i
Leoararuriez -

r.Ad. R1CHTEH. fj CO.
ANO SOGTM FirVM STS.

Mrookųvn.

22814—Edwardui Kučauskui 
23815 -Kazimierui Lomsargiui 
23927—Juozapui žilinskiui 
23482—Antanui Kukštai 
24663—Veronikai Urbienei 
56495—Marijonai Plisienei 
24684—Povilui Glinskiui 
56516—Mykolui Ivanauskui 
23502—Uršulei Miškinienei 
23767—Antanui Tamošiūnui 
13500 Juozapui Daunorui 
23790—Adolfinai Kernagiutei 
24716—Ignui Eičiui 
24719—Vincentui Lukošiui 
24722—Elžbietai šepkienei 
24723—Ievai Tyzenhauzienei 
24724—Frau. Mikašauskienei 
24734—Motiejui Vaitinui 
24735—Veron. Stepanavičiutei 
24736—Vincentui Skamarakui 
56522—Kazimierui Bitarui 
56523—Marijonai Jučaitei

Vyrai ir Moterys
Jus galite būti išgydyti!
Jeigu jus turite krau- 

jo sugedimų, skaudulius, įfr 
odos ligas, užsendintas r .: «3L
ar nervų ligas, koki silp- t 
numą, pūslės, privatines > dfa, 
ar šlapiinosi ligas, at®i- 
kitę pas Dr. Ross liuo- l v & 'i 
sam pasikalbėjimui apie l 
jūsų ligą. Jeigu jus tu- \ 
rite sifili, ateikite pas 
Dr. Ross išsigydyti. Pa- 
liaukite bandę su ne- COA 
moksliniais gydymais. Ne- * 
paišintas tankiai priveda prie aklumo, 
paraližlaus, ar prie sirgimo visą savo 
amžių.

Silpni vyrai!
In-Mo-Ray ir specialia gydymas su

grąžino tvirtumų ir vyriškumą tūkstan
čiams pacientų. Dr. Ross gydymas bu
vo sėkmingas per virš 30 metų. Ką jo gy
dymas padarė tūkstančiams kitų, tai pada
rys ir dėl jus. Geriausias gydymas. — 
Žemos karnos. — Ateikite šiandie.

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearborn St.. kampas 

Monroe St., Chicago
IŠTIKIMAS SPECIALISTAS

Tris dešimt metų šiame name. Imkit 
elevatorių iki penkto augšto. Priėmimo 
kambarys vyrams 506, moterims — 508 

I kambarys.
Valandos: Kasdie 10 vai. ryto iki 5 

vai. po pietų, Nedėliomis 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietį]. Panedčliais, Seredo- 

I ntis ir Subatoinis nuo 10 vai. ryto iki 
8 .valandai vakaro.



y

Antradienis, kovo 12, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Audra Giedroje

Sekmadienį, kovo 10 dienai, 
Meldažio salėje vaidinta kome
dija “Audra giedroje.” Sąsta
tas buvo toks: .1. B u ragas (An
tanas Kupetis), J. Gulbinienė 
(Kupečio pati), Adelė Zavistaitė 
(Katrė, Kupečių duktė), B. Vai
tekūnas (Bartašius senis), J. J. 
Stasiūnas (Bartašiaus sūnūs), 
Iz. švirmikienė (Magdelena, sen
mergė, senio Bartašiaus sesuo), 
Petronėlė Milierienė (Barbė, se
nio Bartašiaus duktė), J. J. 
Zolp (Mykolas Grigaitis, jaunas 
daktaras), V. Paškauskas (Bail
ias, Kupečių tarnas).

Kaip matote, vaidintojų sąsta
te buvo geriausieji vaidintojai 
ir vaidintojos. Kaip jie vaidi
no? Išreikšiu tik savo nuomo
nę, nes, galų gale, griežtų nor
mų (standartų) vai-dininimui 
Įvertinti nėra: vienam gali jis 
labai patikti, o kitas nežiūrės 
tų ar kitų trukumų.

P-nia Gulbinienė, kaip moti
na, jĮal buvo kiek per jauna, 
bet tiksli, savo vietoje, korek
tiška. Ypatingai smagu, kad 
nė vienoj vietoj “nepersudė.” 
P-lė Zavistaitė, sakyčiau, netu
rėjo upo. Manau, ne mano vie
no nuomonė, bus, kad ji gali 
ypač gerai pasirodyti tam tik
rose rolėse, pavyzdžiui, tragin- 
gose arba, kaip mačiau ją “Su
drumstojoj ramybėje,” — pliat- 
kininkės ir “boi baba” vietoj. 
Nes vargiai kita musų vaidinto
jų butų galėjus taip gerai vai
dinti rolę, kurią ji vaidino Good
man teatre. P-nia Švirmickie- 
nė parodė labai įdomią sen
mergę, o gal ir lypingą: ji, ta 
senmergė nekenčia vyrų, o dėl 
vyro ištirpsta akies mirksniu. 
Ir jeigu dauguma senmergių y- 
ta Magdelena, tai reikia pripa
žinti teisybę pasakius:- °Nesu- 
rado vyro, tai pasirinko sužie
duotiniu Kristų.” P-nia Milerie- 
scenoje, vaidino roles merginų 

jautrių, Įsimylėjusių, gyvų, 
na, ir kai kada, reikalui esant, 
su “karakteriu”, kaip Tuščio
se pastangose.” Tokios jau lipš
nios, jautrios ir gaivios mergi
nos rolė teko jai šį kartą. Kaip 
visuomet, ji ir šį kartą Įėjo i 
savo rolę, išlaikė ją; vietomis 
gi parodė daug sumanumo, pav. 
glamonėdama seni Bartašių, sa
vo tėvą, padėdama veiksmą (ak
ciją) palaikyti scenoje.

Tiek apie vaidintojas. Dabar 
apie vaidintojus. Burago ir 
Vaitiekūno rolės buvo vadovau
jančios. Ir vienas ir kitas ži
nojo ką jie nori parodyti ir 
parodė. Ko daugiau galima rei
kalauti? Pp. Stasiūnas, Zolp 
ir Paškauskas papildė vaidini
mą suderindami savo užduotis 
su kitų vaidinimu.

Bendrai kalbant, vaidinimas 
buvo geras. Tik gal geriau bu
tų buvę vaidinti greitesniu tem
pu. Bet tai klausimas.

“Audra giedroje” vaidinta 
tikslu pelnyti keletą dolerių ir 
už tuos pinigus pastatyti ant 
Jono Sankuno kapo paminklą, 
nors akmeni, nors plvta, jei z 
nebus galima žymesnio. Publi
kos tečiaus buvo ne daugiausia

kokie pora šimtų. Ir publi
ka, sakysiu, vis senoji “gvardi
ja” — žmonės, kurie patys yra 
dirbę ir tebedirba scenai ir vi
suomenės darbų. Iš profesiona-

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausio* 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
Tel. Victory 2454 

4606—08 W. 22nd St.
TeL Cicero 130

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

lų tik vieną advokatą Guigį pa
šte! įėjau. Tai yra įdomus, reiš
kinys. “Liaudis,” sakyčiau, dar 
mato reikalo paremti labdarin- 
gą darbą, o ponija nužiūri 
desnės reikšmės tautos labui 
si rodyt i išk i Imi ilgesniuose 
kiliuose.

KŪDIKIAI EINA SVARUMON 
ŠIUO PAPRASTU RUDU

pa- 
po-

Nugirdau vaidintojus, daly
vavusius šio veikalo sąstate, 
kalbant apie atgaivinimą Dra
matiško Butelio; gal bus geriau 
pasakyti, apie aktyvesnę 
Dramatiško Ratelio darbuotę 
ateityje. Norėtųsi tikėtis, kad 
tos kalbos nepasiliks tik kalbo
mis.

Baigiant reikia pažymėti dar 
p. Meldažio gražią auką. Jisai 
vaidinimui davė svetainę veltui. 
Tai reiškia, kad vienas žmogus 
paaukavo apie $40.

Reporteris.

bū
ti n-
ge
tai, 
ku- 
tik

Daktarai sako, kad rūgstan
čios atmatos kūdikių virškina
muose kanaluose paprastai 
na priežastim, kad kūdikiai 
kainai neina svarumon. Ir 
liausiąs to įrodymas yra 
kad neramus, silpni, menki 
dikiai greitai pagerėja kaip
išvalai ir sutvarkai jų skilvį ir 
vidurius su keliomis dozomis 
grynai augalų, skania Fletch-es’s 
Castoria. šis švelnus, nekenks
mingas preparatas yra pirmoji 
daktarų mintis, kad pagelbėti 
kūdikių ir vaikų ligas, kaip 
dieglius, gasą, konstipaciją, vi
duriavimą, šalčius ir t. t. Apsi- 
žiurėkit, kad gautumėt tikrą 
Castoria bonkutėj, ant kurios 
yra Fletcher parašas.

RADIOS
Nauji Electro-Dynamic 

modeliai

Kainos žemos ir leng
vus išmokėjimai

Atwater Kent, modelis
46 už

$83.00
Be tūbų

Budrik, inc
3417-21 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705 ——

Jos. F

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

E,xtra! E.xtra! E-xtra!
Atida karčiamų savininkams, 
uždaryti ir jei norite įstoti į 
riame nereikia laukti kada kas atneš 25c arba dolerį, bet įplaukia 
šimtais, tai atsišaukite tuoįaus laišku, paduodami savo antrašą 
NAUJIENOSE.

1739 So. Halsted Street
Box 1065 

CHICAGO

Jei uždarėte karčiam^ arba manote 
jrera, pelninga ir teisinga biznį, ku-

KNYGOS UZ PUSĘ KAINOS
HF Gigantinis Knygų Nupig'inimus Naudokitės Šia Proga Visi

Gerbiamieji: šiame skelbime randasi Šimtas geriausių rinktinių knygų, kurias pirkdami nemažiau $20.00 vertis galite gauti už pusę kaino*. Reiškia 
jeigu iš šito sąrašo imsite knygų už $20.00, Knygynui “Lietuvai” prisiyskhe tiktai $10.00 — pusę sumos rokuojant nuo pilnos kainos. Bitas knygų 
nupiginimas tęsis iki Gegužės-May 15 d. i. m., pertat kiekvienas šio skelbimo skaitytojų, esate nuoširdžiai kviečiami užsisakyti kuodaugiausįaį 
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 j mūsų kostumerių sąrašą. Šitos sąlygos teikiamos ne vien Amerikos, 
bet ir Canados ir kitų šalių lietuviams, knygų pirkėjams — pasinaudokite proga dabar — pilkitės 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 spausdinti, čia seka sąrašas mūsų siūlomų knygų — laukiam knygų užsakymų:< *

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

3. Lietuvių Kalbos Vadovėlis — Liudas Giro. Tinkamas pamo
kinimas taisyklingai rašyti. Pusi. 78. Kaina 75c., iki Ge

gužės 15 d. tiktai .—---——----------------------— 50c centų.

2. Lietnvlų Literatūros bitorija — Miros. Telpa 
lietuvių rašėjų kūrinių tūriniai. Verta šią knyga 
įsigyti. Pusi. 142. Knina $1.25, iki Gegužės 16 d.

36. Draugijos ir Organizmo Evoliucija — remiantis garsiais 
mokslininkais parašė — Arthur Lewis ir sykiu kitų knygų 
Nuosavybės Išsivystymas, parašė —Paul Lafargue. Dr. Ka
raliaus 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 gamtos įvairenybėmis. Paveiksluota. Pusi. 
240,apdaryta. Kaina $2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai------$1.25.

38. Senu Gadynių Išnykę Gyvi Sutvėrimai —parašė sulig ki
tais autoriais šernas. Paveiksluota: Pusi. 370, apdaryta. Kai- 
na $2 50, iki Gegužės 15 d. tiktai---------------------------------*140.

39. Gamtos Mokslų Vadovėlis, parašė —J. Triianovskis. Su
dailė paveikslų. Pus). 580, apd. Kaina $5.00, iki Gegužės 15 
tiktai------------------------------------------------------------------------ $3.00.

L Stilistika, Literatūros Teorija —Gustaičio. Knygoje 
visos gražiausios kalbos ypatybės, ištraukos iš kalbų 
tų Romos ir Graikijos oratorių —Demostčno. Cicero 

’usl. 350. Kaina $2.50, iki Gegužis 15 d. tiktai___

40. Gamtoe Pejiegoe, parašė — Šerną*. Su daug paveikslu. 
Pusi. 238, apd. Kaina >1.75, iki Gegužės 15 d. tiktai — $1.00.

41. Gamtos Istorija. Knyga au daugelių paveikslų iš gamtos 
mokslų. Apdaryta. Pus). 209, Kaina $1.60, iki Gegužės 15 d. 
tiktai .....—---------$1.00.

42. Biologija — šerno. Paveiksluota. Pusi. 147. Kaina 76c., iki
Gegužės 15 dienai tiktai---------------- -------------- ------- 60 centų.

43. Raktas Pažinti Augalams, kurie žydi pavasarį, vasarą ir
rudenf. Pusi. 244, dviejose dalise. Kaina $1.25, iki Gegužės 15 
d. tiktai-------------------------------------------------------------------- $1.00.

4. Rusiškai-Lietuviškas žodynas (kišeninis). Pusi. 252. Kaina 
$1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ——..— 75 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 dei lietuvių kal
bos lavinimosi. Pus). 292. Kaina $1.50) 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. Lietuvių Kalbos Vadovėlis — Murkos. Apie 200 pusi. Kai
na $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai -------— 76 centai.

9. Valkų Darbymečiui — Murkos. Pusi. 30Q Kaina $1.50, Iki 
Gegužės 15 d. tiktai ——$1.00.

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

11. Raštas ir Jo Mokymo Naujieji Keliai. Pusi. 82. Kaina 
Zl.OO, Iki G«gužf« 16 d. tiktai 76c.

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 Gegužės 16 d. tiktai ______________ 75 centai.
14; -Vadovas Lietuvių Kalbai Pramokti. Vokiečių-Lietuvių Kal

bamokslis. Sutaisė — Vidūnas. Paveikslus piešė — A. Bro
kas. Pusi. 111. Kaina $1.50, iki Gegužės 15 u. tiktai — $1.00.

15., Lithuanlan Seif-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.
835. 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. Lietuvių Anglų, Anglų Lietuvių Kalbų Žodynas — sutaisė 
A. Lalis (Abi dalys), šitas Žodynas yra visai baigiamas iš
parduoti — greitu laiku nei už didelius pinigus jo nebus ga
lima gauti. Žodyno dydis yra 1274 pus)., gražiais apdarais — 
kaina nuo Naujų Metų pakelta iki $16.00, bet iki Gegužėc 15 
dienai š. m., parduosime už $12.00. Nuo šito žodyno daugiau 
jokios nuolaidos nedarome — reikia pilnai prisiūsti $12.00.

Istorija, Geografija ir kitos Mokslinės Knygos

18. Kariavusių šalių Istorija. Parašė — M. Avletynaitė. Kny
ga su daug paveikslų iš pasaulinės karės laikų. Knyąa 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 

!5 d. tiktai ------- ' .....—......—---------- ---------------------- $1.00.

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

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

21. Naujūjų ir Vidurinių Amžių Istorija, parašė —V. Žak-
ševskis. Knyga pilna įdomybių. Trijose dalise. Pusi. 550. Kai- 
na $2.25, iki Gegužės 15 d. tiktai------------— $140.

22. Palangos Istorija, parašė — Dr. J. Basanavičius. Pusi. 52. 
Kaina 40 centų, iki Gegužės 15 d. tiktai ■ , ,, 25 centai.

23. Dievo Galybė — Zoologija, Batanjka, Geologija, Fizika,
Chemiją, Gyvulių ir Augalų Fiziologiją, parašė — Paulius 
Bėro. Vertimas j lietuvių kalbą. Su daug paveikslų. Svarbi 
knyga savo turiniu. Pusi. 328. Apdaryta 2-se dalise, Kaina 
$3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai---------------------------- — ■■. $1.75.

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

25. 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 
15 d. tiktai--------------------------------------------------------------- $1.75.

26. Istorija Chicagos Lietuvių, parašė —šernai. Pusi. 580. 
Apdaryta. Kaina $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai ■ $2.00.

27. Istorija šiaurinės Amerikos. Tiksliai aprašoma istorija J.
V. nuo jų atradimo iki vėliausių laikų. Pusi. 364. Apd. Kai
na $2.25, iki Gegužės 16 dienai tiktai......... ......   $1.50.

28. Dr. Vinco Pietario Atsiipinimai. Žingeidi knyga apie 7
skirtingus klausimus su autoriaus paveikslu. Pusi. 301. Ap
daryta. Kaina $2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai-------------$1.50.

29. Tikėjimų Istorija, parašė —prof. Chantapie de la Bau-
seyo. Didelė ir viena iš svarbiausių knygų šituo klausimu — 
su daug paveikslų. Pusi. 1086, apdaryta. Kaina $10.00, iki 
Gegužės 15 d. tiktai ------------------------------------------------- $7.00.

30. Geografija, sutaisė — šernas. Su daug paveikslų įvairiau
sių daiktų vaizduojančių, upes, ežerus, vulkanus 4r t.t. Kny
ga didelė 6x9, atspausdinta ant geros popieros. Pusi. 469. Ap. 
daryta. Kaina $4.00, iki Gegužės 15 d. tiktai-------------$240.

31. Etimologija, parašė — šernas, ši knyga, tai *yra istorija 
apie žemės tautas su daug paveikslų žmonių, įvairių tautų ir 
genčių. Knyga nepaprastai įdomi, verta kiekvienam ją įsigy
ti. Jų nedaug turime — greitu laiku visai neliks. Pusi. 667. 
Apdaryta. Kaina $6.00, iki Gegužis 15 d. tiktai — $3.00.

44. Kraujo Lažo Kelionė. Su paveikslais. Kaina 60c., iki Gegu
žės 15 d. tiktai 50c.

45. Meteorologijos Vadovėlis, "Ūkininkų Dangus," parašė —
Ig. Kančios. Knygoje kalbama apie žiemą, sniegą, saulę au
galus, orą, vėją — jų sudėtį, ypatybes, elementus ir t.t. Pusi. 
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 .. $1.25.

47. Rytajun Bežiūrint. Ištraukos iš raštų: Moro, Knmpcnelo,
žank-žak, Ruso ir kitų garsiu pedagogų. Pusi. 174. Kaina 50c. 
iki Gegužės 15 d. tiktai 40c.

48. "Aušros" 40 Metų Sukaktuvės. Istoriška knyga iš praei
ties darbuotės. Telpa paveikslai senūjų laikų darbuotojų. 
Pusi. 266. Kaina $1 50, iki Gegužės 15 d. tiktai$1.00.

49. Steponaičio Raštai Pusi. 128. Kaina $1.00, iki Gegužės 16
d. tiktai________ ' ............. ....u.- ■ ■ 80c.

60. Lietuvių Tauta Senovėje ir Šiandien. Paraič — Dr. J. Šliu
pą'). Pusi. 563. Kaina $3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai —. $2.50.

L Visuotina Istorija Satyroje, žingeidi knyga apie Egiptu, 
Babilioną, Asiriją, Persiją, Graikiją, Spartų ir t.t. Pusi. 186. 
Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ........ „, . $75c.

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

51I. 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
lavinti, nes Vaižganto rastuose blizga nepaprastas lietu- 

i tuo svar- 
Kaina $7.00, 
_____  $6.00.

Pasakos, Apysakos, Poezija ir Dainos

vių kalbos grynumas ir išsireiškimų turtingumas su 
bu apsipažinti kiekvienam lietuviui. Pusi. 1600. Ra 
iki Gegužės 15 d. tiktai - - - - r -

G4. Vainikai. Gražiausios ir naujausios lietuvių poetų dainos, 
i a s parašo: Struoga, Putinas, Kalėdų Kaukė, Zigmas, Tyrų 
luktė, K. Binkis, L. Gira ir daugelis kitų poetų. Knyga di 

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

55. Mūsų Vargai — Garsioji Maironio poema, puslapių 151. 
Kaina 75c., iki Gegužės 15 dienai tiktai...... .............  50c.

56. Karaliaus Salomono Kasyklos. Nepaprastai žingeidi apy
saka. Pusi. 248. Kaina $1.25, iki Gegulės 15 d. tiktai — <1.00.

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

58. Mylėk Savo Artyraą, parašė — Hoffman. Pusi. 131, apd.
Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai . 76c.

58. a 1-------
iki Gegužės

59. žemės Giesmė. Graži apysaka, parašė —K. Puida. 2-se 
dalyse. Pusi, 315. Kaina $2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai $1.60

60. Apysakos, parašė — K. Puida. Telpa 4-oa gražios apysa
kos. Pus). 237. Kaina 75c., iki Gegužės 15 d. tiktai 6bc.

60. » Aisopo Pasakos —su daug paveikslų. Pusi. 346. Kaina 
$1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai$1.25.

61. Pažvelgus Atgal — Garsusis Ei. Bcilamyo romanas—vaiz
duoja būsianti ideališką žmonijos gyvenimą. Pusi. 356. Kai
na 41.25, iki Gegužės 15 d. tiktai___ :_______________ $1.00.

Pūsčios Dvasia. Puiki Apysaka. Pusi. 327. Kaina $1.50, 
Gegužės 15 d. tiktai .... . ......................... $1.26.

61.a šventas Petras Ryme — Garsioji Sinkevičiaus apysaka.
Pual. 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 Gegužis 15 d. tiktai  75c.

68. Dėdės Tarno Trobelė — Garsioji Beecher-Stowe apysaka, 
2-se dalyse. Pusi, 481, kaina $2.00, iki Gegužės 15 d. tik $1.50.

64. Prineša ir Elgėta. {domi apysaka M. Twaino. Pusi. 195.
Kaina $1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai......... ....................  75c.

64a. Mokslinčius Tvardauekas. žingeidi juokinga apysaka. 
Kaina 75c., iki Gegužės 15 d. tiktai ........ —.......... 60c.

65. Ben-Hur. Istoriška apysaka iš laikų Kristaus. Parašė L. 
Wallace. Pusi. 472, Kaina $1.75, iki Gegužės 15 d. tiktai $1.25,

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

67. Kandidas. Garsioji Vaitai rio apysaka. Pusi. 175. Kaina 
$1.00, iki Geguūės 15 d. tiktai—75c.

68. Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių (Dūšių) ir Velnių. Parašė 
Dr. Basanavičius. Telpa daug įdomių pasakų apie velnius, 
dūšias, smertj, čyščių, peklą, giltinę, marą, dvasias ir tt. Pusi. 
470. Apdaryta, Kaina $2.50, iki Gegvžie 16 d. tiktai _ $2.00.

69. Lietuviškos Pasakos — sutaisė Dr. Basanavičius. Telpa 
daug (vairių pasakų. Pusi. 280. Kaina $2.25, apdaryta, iki Ge
gužės 16 d. tiktai —.. ................  $1.50

70. Raistas. Garsioji Upton Sinclair apysaka apie lietuvius. 
Pusi. 355, apdaryta. Kaina $2.26, iki Gegužis 15 d. tik $1.00.

71a. Kišeninis Daktarai 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. Pirmoje dalyje knygos kalbama apie įvairias li
gas ir vyrų ligas — jų gydymas, receptai ir t.t. Antrojb 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. 8. 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, asti anemijoje, etnografijoje, medicinoje, arit
metikoje, nurodymai amatninkams, ūkininkams, šeiminin
kams, įvairiose nelaimėse jvykus ir įvairiuose reikaluose ši 
knyga yra tikru gyvenimo veidrodžiu. Verta šita knyga 
kiekvienam lietuviui turėti, nes joje ras daug to, ko, kitose 
knygose rasti negalima. Pusi. 400, apdaryta. Kaina $3.00, Iki 
Gegužės 15 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 15 d. tiktai — $2 60.

76. Paslaptys Magijos bei Spiritizmo šviesoje tikro Mokslo. 
Knyga nepaprastai Žingeidi su įvairiais 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- 
zyroms ir kitoki burtai. Pusi. 40. Kaina 40 centų, iki Gegužės 
15 dienai, tiktai ——— 35 centai.

Lietuvos Albumas — šiame puikiausiame Albume randasi virš 
500 paveikslų įžymiausių Lietuvos darbuotojų: diplomatų, 
rašėjų, piešėjų, skulptorių, artitektų, daktarų, karininkų ir 
kitų įvairios profesijos žmonių. Daug žymių namų ir vietų, 
trumpos biografijos įžymiausių Lietuvos žmonių, šita knyga, 
tai tikras Lietuvos veidrodis, kiekvienas intelegentiškas lie
tuvis privalo savo namų knygyną papuošti šia įdomia knyga. 
Knyga didelio formato apie 500 pusi. Kaina $6.00, iki Gegu
žės 15 -d. tiktai..................      $3.00.

76. Juokų Knyga, Nepaprastai gražių juokų randasi šitoje 
knygoje, taipgi yra manalogų, dialogų ir t.t. Kas myli Juokų, 
tam verta įsigyti knygą "Tikri Juokai." Pusi. 206. Kaina ųu.oo. Iki Gegužes 15 d. tiktai 76c.

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 16 d. tiktai------------------------------------------------------- $3.00.

78. Keturi Lietuvos Kunigaikščių Paveikslai: Algirdo, Gedimi
no, Kęstučio ir Vytauto. Dydis 22x28. Kaina $2.00, iki Ge- 
gūžės 15 d. tiktai . . $160.

79. Liętuviškų Atviručių (Post Cards) — Vaizduoja isto-
riškiausias vietas Lietuvoje. Tinkamos naudoti čia Ameriko
je arba siūsti ir j Lietuvą. Kaina už 72 atvirutes (Post Cards) 
$3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai----------------------------------- $2.00.

80. Laiškams Popierų au įvairiais Aprašymais — tinkami 
aiūsti | Lietuvą. Kaina už 25 laiškus ir tiek pat vokų-konver- 
tų. Kaina $2.50, iki Gegužės 15 d. tiktai$140.

81. Biblija — Pilnas šventas Raštas Seno ir Naujo Testamen
to. (Naujausia laida.) Pusi. 1127. Sykiu pridedam ir Biblijos 
rodyklė, su kurios pagelba lengva bile kuriuos klausimus Bib
lijoje surasti, kaina $4.00, iki Gegužės 15 d. tiktai — $3.00.

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 
the pust and present of the Lithuanlan people. Didelė, gra
ži knyga anglų kalba. Verta tėvams užsakyti šitą knygų dėl 
savo vaikų, idant jie būdami Amerikos lietuviais pamylėtų 
savo tėvų kraštą. Knyga didelio firmato —jų parašė Age 
Meyer Benedictsen. Pusi. 248. Kaina $5.00, iki Gegužės 15 d. 
tiktai----------------------------------------------------------------------$3.50.

$3.00.

84. Lietuvos {statymai. Sistematizuotas jstat
cijų rinkinys Lietuvos Valstybėje. Pusi. 101 
iki Gegužės 15 dienai tiktai ______________

------ i 1 į i "X ri > 'f i) ' —
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 į Palestinos žemę, apie Jcruzolimą 
ir kitas šventas vietas. Iš savo kelionės parakė Kun. Gondkus. 
Pusi. 301. Kaina $1,50, iki Gegužės 15 d. tiktai  $1.50

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

88. Sveikata. Parašė Dr. Greičiūnas. Knyga su daugeliu pa
veikslų, kuriuose nurodoma tiesus ir trumpas kelias į sveiką 
ir laimingą gyvenimą. Svarbi knyga sveikatos klausimu. 
Pusi. 839, 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. tiktai 60c.

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

91. Čigoniškos Raganos Kazyros — su pilnu išguldymu lietu
viškai ir angliškai. Kazyrų 53 ir visos spalvuotai paveiksluo
tos ir du atskiri lapai lietuviškai ir angliškai, kuriuose aii- 
kinama reikšmė kiekvienos kazyros. Kaina $2.00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai-----------------------------------------------------  $140.

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

93. Namų Daktaras — arba pažinimas ir gydymas susirgimų 
ir ligų, šitą naują ir garsią knygą parašė Daktaras A. J. Ka
ralius, tai yra pirma ir didžiausia receptų knyga kiekviena- 
me ligos atsitikime, 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 mėnesių bus atspausdin
ta. Knygos dydis bus apie 300 puslapių su paveikslais, ir su 
daugybe receptų. Apdaryta. Kada išeis, iš spaudos kainuos 
$4.00, bet kurie užsisakys iki Gegužės 15 dienai, gaus už 
$2.00. Verta visiems lietuviams šitą knygą jtigyti.

94. Lekeijoe Lietuvių Korepondeneijinėe Mokyklos — 14 lek
cijų Lietuvių-Anglų Kalbos, 12 lekcijų Aritmetikos ir 3 lek
cijos Lietuvių Kalbos Gramatika — viso 29 lekcijos. Kaina 
$8.50, Iki Gegužės 15 d. tiktai $2.25.

M. Vasario 16. Knyga 10 Metų Lietuvos Nepriklausomybės 
Sukaktuvėms Paminėti. Didelė knyga, su daug paveikslų. 
Telpa raitai: Dr. šliupo, Smetonos, Valdemaro, Biržiškos, 
Vaidylos Ainio, Bičiūno, Vaičiūno. Maironio ir daugelio kitų. 
Svarbi knyga apie Tėvynę Lietuvą. Kaina $2.25, iki Gegužės 
15 d. tiktai ------------------------------------------------------------ $140.

32. Trumpa Senovės Istorija, parašė —prof. R. Vipperis. Su
daug paveikslų senoviškų liekanų ir 6-ais žemlaplais. Pusi. 
305. Kaina $240, iki Gegužės 15 d. tiktai.................... $1.50.

33. Gyvenimo Mokykla, parašė —Sveet-Merden. Nepaprastai
žingeidi knyga ir verta ją kiekvienam norinčiam siekti prie 
aukštesnio gyvenimo tikslo ją įsigyti. Turime gaus mažai, | 
trumpa laiką jų visai nebus galima gauti. Pusi. 236. Apdary
ta. Kaina $2.76, iki Gegužės 15 d. tiktai -- -------------------- $2.00

Pinigus malonėkite siūstl už knygas tiuo adresu:

Įvairios Knygoo
Apie sveikata, paveikslai, iemlapiai, laiškai, juokai, burtai, 

magija, patarimai, pamokinimai ir kitokios knygos.

71. Tiesų vadovas ir Patartjas. Reikalinga knyga ypač tiems, 
kurie nori susipažinti au įvairiomis legalimia teisėmis bei įs
tatymais. Pusi. 141. Kaina *140, iki GeguMe 15 d. tiktai 80c.

Knygynas “Lietuva
3210 So. Halsted St.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902
34. Lietuvių Protėviai Mažojoje Azijoje, parašė — Dr. J. šliu

pas. Pusi. 283 ir 2 dideli žetnlapiai Apdaryta. Kaina $2.00, 
iki Gegužės 15 d. tiktai .......... „ , --------------$140.

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

CHICAGO, ILL.

TUBBY

35. Kada ir Kokiu Būdu Svietas .Sutvertas. Su paveikslais. 
Parašė —prof. Meyer. Pusi. 140. Kaina $1.50, iki Gegužės 
15 d. tiktai------------------------------------------------------------ $1.00.
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SMŪGIS PILSUDSKIUI

REKLAMOS KAINA

Apleidęs baltųjį namų, Calvin Coolidge ėmė verstis 
literatiniu darbu. Viename žurnale jau tilpo jo straips
nis ir ketina tilpti daugiau. Sakoma, kad už tuos raštus 
jisai gaunųs beveik po doleri už kiekvienų žodį.

Geras atlyginimas, nėra ko ir kalbėti. Bet šitokį 
honorarų “pilietis Calvin Coolidge” gauna, žinoma, ne 
dėl to, kad jisai butų nepaprastai gabus rašytojas. Jam 
tiek moka už tai, kad jo vardas, kaipo buvusiojo prezi
dento, yra be galo išreklamuotas. Jeigu jisai imtųsi ad
vokato praktikos ar kurio kito darbo, tai jam taip pat 
butų mokama keliatų kartų brangiau, negu kitiems, kad 
ir gabesniems žmonėms, už tokį pat patarnavimų.

ARGI TAI PARSIDAVIMAS? i

Neturėdami kuo atremti Trockio priekaištus dabar- 
tiniems Rusijos diktatoriams, šie ir jų šalininkai skel
bia, kad buvusis sovietų karo komisaras “parsidavęs” 
buržuazijai, kadangi buržuaziniai laikraščiai užmokėję 
$20,000 ar $25,000 už jo straipsnius, kurie neseniai pa
sirodė Europos ir Amerikos spaudoje.

Mums nerupi ginti Trockį, nes jisai musų įsitikini
mu yra ne mažiaus nusidėjęs savo kraštui ir darbinin
kų klasei, kaip ir tie ponai, kurie jį šiandie piešia “kontr- 
revoliucionierium”. Bet Maskvos kaltinimai dėl jo “par
sidavimo” neišlaiko jokios kritikos. Mes dar labai gerai 
atsimename, kaip 1918 m. Amerikos laikraščiai špaltų 
špaltas užpildydavo to paties Trockio raštais, kuriuose 
buvo mėginama išdėstyti, kodėl Rusijoje turėjęs įvykti 
bolševikiškas perversmas ir kuriuo budu per jį busiųs 
“išvaduotas” proletariatas. Bet tuomet nė vienas bolše
vikas nesipiktino tokiu Trockio “bendradarbiavimu” 
buržuazinėje spaudoje.

Iš tiesų, tai Stalinas daug uoliau bendradarbiauja 
buržuazijai, negu dabartinis jo oponentas. Pavyzdžiui, 
prieš metus su viršum laiko garsusis Amerikos geltono
sios spaudos karalius Hearstas suorganizavo ekskursi
ja Rusijon iš 50 Amerikos senatorių, kongresmanų, ra
šytojų ir visuomenės veikėjų, ir tų visų ekskursijų so
vietų valdžia ne tik įsileido j Rusijų, bet priėmė ir vai
šino, kaip savo svečius. Kodėl Maskvos diktatoriai taip 
elgėsi su tais svečiais iš Amerikos? Aišku, kodėl: jiems 
rūpėjo, kad Hearsto laikraščiai ir tie politikieriai, ku
riuos Hearstas prikalbino keliauti į Rusijų, pakreiptų 
sovietų pusėn viešųjų opinijų Amerikoje.

Taigi Stalinas neatsisako net padengti valstybės 
lėšomis gana dideles išlaidas, kad tik įgijus buržuazinės 
spaudos ir buržuazinių politikierių palankumų.

Savo laiku ir Trockis nesigailėjo sovietų valdžios 
pinigų, kada jisai diena iš dienos mušė ilgiausias teleg
ramas į visų pasaulį apie Kronštadto sukilimų, kurį ji
sai turėjo “garbės” malšinti. Šiandie jisai vargšas jau 
prie sovietų iždo neprieina, todėl jam tenka pačiam imti 
pinigus iš buržuazijos. Bet ar kitaip elgsis Stalinas, jei
gu jam kuomet pasiseks išnešti sveikų galvų iš sovietų 
“rojaus”?

Visas dalykas čia yra, kaip matome, ne “parsidavi
me” ar kokiuose kituose moraliuose nusidėjimuose, o 
tiktai rolių pasikeitime. Kol bolševikas yra “viduje”, tai 
jisai visus kitus kaltina “išdavimu” ir “parsidavimu”; 
o kai jisai išlekia lauk, tai jo. buvusieji draugai jį patį 
paverčia “išdaviku” ir “parsidavėliu”.

Kairiosios partijos Lenkijos seime pareikalavo, kad 
butų pašauktas atsakomybėn finansų ministeris Čecho- 
vič, kuris išleido be seimo leidimo daugiau pinigų, negu 
buvo nustatyta biudžete. Šitos atakos privertė ministe- 
rį rezignuoti, — kuo, kaip pastebi Amerikos korespon
dentai, tapo suduotas skaudus moralis smūgis Pilsuds
kio vyriausybei.

Ir ne gana to, kad ministeris rezignavo, bet jisai 
dar išleido viešų pareiškimų, suversdamas kaltę dėl biu
džeto ribų peržengimo pačiam valdžios galvai, t. y. Pil
sudskiui.

Iš šitų faktų matyt, kad Lenkijos diktatoriui dar 
visgi nepasisekė visiškai sunaikinti parlamento auto
ritetų, nors jisai šita kryptim “darbuojasi” jau apie pus
trečių metų laiko.

NAUJIENOS, Chicago, ffl.
, .«.......... ..................................................................................

AUKLĖJIMO PAGRINDAI

vaišino savo skaitytojus. Už jos 
malonų pakvietimą, kad ir mes 
to viralo paragautume, mes že
mai dėkojame. Mums galvos 
neskauda. •

Suerzintam upe žmones kar
tais pasako tą, ko iš jų neiš
girsi, , kuomet jie kitaip jau
čiasi, arba, anot “S.“, kuomet 
jie yra užsidėję “prietelių“ kau
kę. Šituo atžvilgiu mums yra 
gana įdomus kai kurie minėto 
viralo gamintojų pareiškimai.

P. Kodis ipasisako, kad jisai 
pirmiaus mus ‘“toleravo“ ir da
bar beveik gailįsis, kad to dėka 
mes “gerokai atkutę“. Bet per 
tą visą “toleravimo” laiką ji
sai, pasirodo, nešiojosi už ančio 
akmenį, ne akmenį, bet ką ten 
tokio gana sunkaus, ir jisai da
bar tą daiktą išsiėmė ir parodė 
visai publikai. Gerai, pažiūrėsi
me.

Iš savo ančio p. Kodis išsi
traukė pirmiausia tūlą L.S.S. re
zoliuciją, kuri, girdi, tilpusi 
“Kovoje“ 1916 m. ir kurioje 
pareiškiama, kad “dabartinė Ru
sija yra laisviausia šalis“ ir kad 
dėl to Lietuvai esą geriausia 
susirišti su Rusija “federaty- 
viais ryšiais“, o ne reikalauti 
nepriklausomybės. Prie šitos 
“garsios rezoliucijos“ p. K. pas
kui priduria ir LSS. sekreto
riaus atsišaukimą, išleistą va
sario mėnesy 1918 m., kuriuo 
lietuviai socialistai įspėjami ne
dalyvauti visuotiniame Ameri
kos lietuvių seime. Ir, padėjęs 
ant stalo šituos “dokumentus“, 
p. Kodis atidengia savo širdį. 
Matote, girdi, kas yra tas 
“marksinis Naujienų redakto
rius“, kuris “tą rezoliuciją ra
šė“, o dabar mus “šmeižia“!

“Ar tad tie žmonės, tęsia 
jisai, “imasi Lietuvos, Nepri
klausomos Demokratinės Lie
tuvos principų ginti ir falšy- 
vai fabrikuotomis (!) insinua
cijomis kaltinti Sandarą pata
pus nebeištikima...“ Ir taip to
liau, ir taip toliau.
Kadangi mes, kaip jsio strai

psnelio pradžioje pastebėjome, 
neturime jokio reikalo ragauti 
rukštų “S.“ viralą, tai p. K. 
“šmeižimus“, “insinuacijas“, 
“fabrikavimus“ ir visus kitus jo 
skanumynus paliksime jam pa
čiam ir pakalbėsime tiktai apie 
faktus.

Yra aišku, kad tiktai galvos 
skaudėjimu sergančiam žmogui 
galėjo prisimesti toks įsivaizda
vimas, kad LSS. ar kas kitas 
skelbė 1916 m., jogei “dabarti
nė Rusija yra laisviausia šalis“. 
1916 m. Rusija buvo caro val
doma, ir nebuvo nė vieno žmo
gaus pas lietuvius, kuris butų 
to laiko Rusiją vadinęs “lais
viausia šalim“.

Jei p. Kodžio pareiškime yra 
padaryta klaida datoje ir vie
toje 1916 m. reikia skaityti 
1918 m., tai ir tuomet jo prie
kaištai “marksiniam Naujienų 
redaktoriui” yra gryniausias 
absurdas. Nes 1918 m. Rusiją, 
jau valdė bolševikai: jau tų 
metų sausio mėnesy bolševikai 
buvo net išvaikę Rusijos St. 
Seimą, ir tur-but nė vienam 
Amerikoje gyvenančiam žmogui 
dar nesisapnavo toks nebūtas 
dalykas, kad “Naujienų“ redak
torius kada nors tą bolševikišką 
Rusiją gynė arba siūlė Lietuvai 
dėtis su j a. į federaciją.

P. Kodis per tą visą laiką 
gyveno ne tik Amerikoje, bet 
ir Chicagojc, ir jisai, kada jam 
galva neskauda, gerai žino, kad 
jau nuo 1916 m. “Naujienos“ 
stovėjo tų laikų LSS. centrui 
griežčiausioje opozicijoje ir kad 
sekretorius Stilsonas, kurio at
sišaukimą p. K. cituoja, ne tik 
nebuvo “Naujienų“ nusistatymo 
reiškėjas, bet tų laikų LSS. 
centras specialiai buvo pavedęs 
jam (ir buvo atsiuntęs jį tyčia 
Chicagon!) sugriaut arba “už
kariaut“ “Naujienas”.

Prie progos reikia, beje, pa
stebėti, kad “Naujienos“ nėra 
ir nebuvo “LSS. organas“, kaip 
pasakoja p. K.

Taigi, perkračius faktiną tu
rinį to bagažo, kurį p. Kodis 
nešiojosi savo antyje, kaip ma
tyt, per daugelį metų, tenka pa-

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštui

Metams--------------------------- $8.00
Pusei metų ......... .....................4.00
Trims mėnesiams___________ 2.00
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui ________  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija----------------------- 8c
Savaitei___________ - , - - - 18c
Mėnesiui 71c

Suvienytose Valstijose, ae Chlcagoja, 
paltui

Metams........... .........   $7.00
Pusei metų ~____ _____ 8.50
Trims mėnesiams 1.75 
Dviem mėnesiams 1.25
Vienam mėnesiui _____ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ___________   $8.00
Pusei metų----------------------- 4.0*
Trims dtineaiams 2.50
Pinigus reikia siųsti vaito Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Lietuvoje pastaruoju laiku ki
lo įdomus ginčas dėl klausimo, 
koks turi būt svarbiausias auk
lėjimo pagrindas. Tautininkai 
per savo laikraštį “L. Aidą“ pa
reiškė, kad auklėjimas turįs 
būt paremtas tautybes dėsniu; 
krikščionys demokratai, kriti
kuodami tautininkus, pasakė, 
kad auklėjimas privalo būt re
miamas “aukštesniu“ ir “pasto
vesniu“ idealu, būtent, tikyba. 
Bet vai. liaudipinkai nesutinka 
nei su pirmaisiais, nei su ant
raisiais. Jų organas “L. ži
nios“ laikosi tos nuomonės, kad. 
svarbiausias auklėjimo uždavi
nys yra žmogaus asmenybės to
bulinimas, be atsižvelgimo į 
tautybę ir tikybą. O žmogaus 
asmenybės ištobulinimui reikią 
vadovautis etikos, -estetikos ir 
moralybės dėsniais, kuriuos nu
stato šių dienų mokslas.

Liaudininkų laikraštis skiria 
bendrą ir specialinį auklėjimą.
Bendras auklėjimas tai —“žmo
gaus asmenybės tobulinimas“, o 
apie specialiu j auklėjimą tas 
laikraštis sako: •

“Greta jo (bendrojo auklė
jimo) auklėjimui gali būt ipa- 
statyti atskiri konkretus už
daviniai, žiūrint apystovų, 
kuriose mokyklai tenka dirbt. 
Iš mokyklos galima pareika
lauti, kad ji išauklėtų, pav. 
karštus patriotus arba gerus 
katalikus. Suprantama, kad 
šie uždaviniai jau yra specia
laus, o ne bendro pobūdžio, 
nes pav. karštus patriotus 
galima auklėti tik iš savo 
krašto piliečių,o ne iš besi
mokinančių toj pačioj mokyk
loj svetimšalių, gerus katali
kus galima auklėti tik iš tam 
tikros konfesijas, o ne iš visu 
besimokinančių mokykloj mo
kinių.

“Aišku, kad bendri uždavi
niai yra daug svarbesni, negu 
specialiniai. Del to ir auklėji
mo pagrindan reikia dėti ne 
tuos dėsnius, kurie atatinka 
specialiniams auklėjimo užda
viniams, o tuos dėsnius, ku
riais remiasi bendri auklėji
mo uždaviniai, t. y. žmogaus 
asmenybės tobulinimas, šitą 
tobulinimą moderninė pedago
gika įsivaizduoja, kaipo har
moningą visų žmogaus kūno 
ir sielos pajėgų išvystymą, ir 
siekia čia savo tikslo, pasi
remdama tais duomenimis, 
kuriuos jai teikia šioj srity 
mokslas. Del to žmogus pir
miausiai turi būt auklėjamas, 
kaipo toks, be tautybės, ti
kybos etc. skirtumo.“
Bendrai su Šita “L. ž.“ pozi

cija tenka sutikti. Juk, <š tie
sų, žmogus gali būt tikintis ar
ba karštas patriotas ir kartu 
būt visai menko bendro išauk
lėjimo. Bet yra klausimas, ar 
tikslu yra lyginti tikybos ir 
tautybės skiepijimą su auklėji
mu.

Bendras auklėjimas, kaip liau
dininkų laikraštis sako, yra 
“harmoningos visų žmogaus kū
no ir sielos pajėgų vystymas“. 
Tuo gi tarpu tikyba ir tautybė 
yra tam tikros idėjos. Idėjas 
žmogus įgyja švielmo keliu, 
švietimas ir auklėjimas yra du 
skirtingu dalyku, nors, tiesa, 
dažnai nelengva tarp jų praves
ti aiškią ribą. Šviest reiškia 
teikt mokslo žinių, auklėt reiš
kia lavint. Gal tiksliau tad bu
tų kalbėt apie religinį ir tau
tini švietimą, o ne “auklėjimą“?

DEL ‘‘KAUKIŲ” IR 
“TOLERAVIMO“

Po didelių balių didelis gal
vos skaudėjimas.

Tur-but šituo tenka aiškinti 
tuos “rukščius kopūstus”, ku
riais musų kaimynas “Sandara“ 
ir jos bendradarbis, p. S. Kodis, 
paskutiniame savo numeryje pa

sakyt, kad jisai visai be reikalo 
save sunkino. Tą šlamštą reikė
jo seniai išmesti į Sąšlavyną!

Vulkanų ekspliozi- 
jos ir temperaturos 

permainos
Pranašavimas, kuris išsipildė.— 

žemės apsiaustas. — Vulkanų 
ekspliozijos. — Dr. Jan van 
Stehno įspėjimas. — Rokatin- 
dos ekspliozija. — Dr. Hump- 
hreys. teorija. —Vulkanų eks
pliozijos ir temperaturos per
mainos. — Pranykusių vulka
nų pėdsakai.

Jau pereitą rudenį buvo pra
našaujama, kad ši žiema bup 
šaltesnė nei paprastai. žemė, 
buvo sakoma, užsivilko apsiaus
tą. Trumpoje ateityj tą pat 
turės padaryti ir žmonės, nes 
galima laukti šaltesnės žiemos. 
Net tropikuose, kur drabužiai 
yra visai nereikalingi, saulė ne
bebus tiek kaitri.

Žemė ne kartą ir praeityj bu
vo užsivilkusi apsiaustą. Tą ap
siaustą sudaro vulkaniškos dul
kės, kurios dažnai iškyla apie 
30 mylių į viršų. Jos ten pa
silieka keletą mėnesių, o kartais 
jiet ir keletą metų. Dulkės su
daro apsiaustą ir užstoja sau
lės spinduliams kelią. Ačiū tam, 
žemė mažiau begauna šildomųjų 
spindulių.

Toks dulkių apsiaustas pra
dėjo formuotis praeitą rudenį. 
Rugsėjo pradžioj Rytų Indijos 
saloj ekspliodavo ugniakalnis. 
Pasak vietinių gyventojų, eks
pliozija buvo gan smarki. Pa
dariny] nesuskaitomi bilionai 
dulkių tapo paleisti į orą. Tos 
dulkės ir sudarė apsiaustą.

Rytų Indija pasižymi eksplio- 
zijomis, kurios iškelia į orą mi- 
ionus tonų dulkių. Viena di
džiausių ekspliozijų įvyko neto- 
i nuo dabartinės vietos. 1883 

m. ekspliodavo Krakatoa vulka
nas. Kaip smarki buvo eks
pliozija, galima spręsti iš to, 
jog ją girdėjo žmonės, kurie 
gyveno 3,000 mylių atstume 
nuo ugniakalnio.

Kita smarki ekspliozija įvy
to Sumbavos saloj 1815 m., 
tuomet iškilo į padanges ‘Tom- 
joro į|ulkanas. Dr. Franz Wil- 
lelm Junghuhn, olandų geolo
gas, apskaičiavo, jog Tomboro 
ekspliozija iškėlė į orą per 90 
tubiškų mylių uolų ir dulkių.

Krakatoa, kuris ekspliodavo 
1883 m., praeitą žiemą vėl bu
vo pradėjęs t veikti. Dr. Jan 
van Stehn įspėjo aplinkinių sa- 
ų gyventojus, kad galima lauk

ai naujos ekspliozijos. Tačiau 
atrodė, jog įspėjimas buvo be
reikalingas, nes kuriam laikui 
praėjus Krakatoa laipsniškai 
pradėjo nurimti. Bet tie, ku
rie manė, jog pavojus praėjo, 
skaudžiai suklydo. Rugpiučio 
pradžioj šalimoj saliukėj, Pala- 
ni, ekspliodavo vulkanas Roka- 
tinda.

Rokatindos ekspliozija sunai
kino Palani saliukę ir pražudė 
apūi 1,200 vietos gyventojų. 
Vieni jų prigėrė, o kitus nu
troškino dulkes, žuvo desėtkai 
mažų laivukų, kurie plaukiojo 
aplink salą

Nors ta ekspliozija ir nebuvo 
;oki smarki, kaip Krakatoa ir 
Tomboro ugniakalnių, bet žalos 
ji visvien nemažai pridarė. Ji 
paleido pakankamai daug dul
kių į orą, kad sulaikyti dalį sau- 
ės spindulių. O kuomet žemė 

mažiau begauna saulės spindu- 
ių, tai jos temperaturara pasi
daro vėsesnė.

Vukanų ekspliozijos daro 
ypatingos įtakos saulėleidžiams 
ir saulėtekiams. Po Krakatoa 
ekspliozijos saulėtekiai ir saulė
leidžiai buvo labai raudoni. Tai 
parėjo nuo to, kad ore esan
čios dulkės sulaikydavo mėly
nus saulės spindulius. -

Bet praktišku ir mokslišku at
žvilgiais daug didesnės reikš-linas pagimdė

Bet tiek to. Gerai, kad visgi 
patyrėme tą, kas iki šiol buvo 
laikoma paslaptyje.

mes turi tas faktas, kad vulka
nų dulkės sumažina saulės šili
mą. Dalis saulės spindulių ne
gali prasimušti pro dulkių de
besis ir pasiekti žemę. Taip 
dalykams esant temeperatura 
žymiai atvėsta, ir mes turime 
labai šaltas žiemas bei vesiąs 
vasaras. Dr. W. J. Humphreys, 
paskilbęs Amerikos mokslinin
kas, savo knygoj “Physics of 
the Air“ aiškiai parodo, kaip 
vulkanų ekspliozijos pakeičia 
temperatūrą.

Pirmas pavyzdys, kurį Dr. 
Humphreys paduoda, yra Islan
dijos vulkanas Kotlugia. Tas 
vulkanas ekspliodavo 1721 ir 
1755 m. Kaip viename, taip ir 
kitame atsitikime Europoj buvo 
pastebėta temperaturos permai
na. 1766 m. ekspliodavo kitas 
Islandijos vulkanas, būtent, 
Hecla. Europa ir vėl pergy
veno miglų bei šalčių laikotar
pį.

Bet temperatūra labiausia 
nukrito po išsiveržimo Asapia, 
o kiek vėliau Vesuvius, ugnia
kalnio 1785 m. Dr. Humphreys 
sako, jog tokių šaltų metų, kaip 
1785, Europa neturėjo per pas
kutinius 163 metus.

Daug kalbama apie 1816 m., 
kurie yra žinomi kaipo metai be 
vasaros. Mat, tais metais buvo 
nepaprastai šalta vasara. Čia 
bus įdomu pastebėti tą faktą, 
kad kaip flk prieš tuos metus 
įvyko Tomboro ugniakalnio eks
pliozija.

Krakatoa ekspliozija taip pat 
patvirtina Dr. Humphreys teo
riją. Daugiau nei metus laiko 
po tos ekspliozijos temperatūra 
buvo nepaprastai žema.

1902 m. ekspliodavo Mount 
Pelee ugniakalnis, o 1912 m. Mt. 
Katmai Alaskoj. Abiejuose at
sitikimuose temperatūra žymiai 
pakitėjo: per kai kurį laiką oras 
buvo šaltesnis nei paprastai.

I)r. Humphreys. toli gražu 
nebando visą bėdą sumesti ant 
vulkaniškų dulkių apsiausto dėl 
temperaturos pakitėjimo. Yra 
gerai žinomas faktas, jog pati 
saulė laiks nuo laiko kitėja. Na, 
o tas kitėjimas, žinoma, daro 
didelės įtakos temperatūrai. Pa
vyzdžiui imkime kad ir saulės 
dėmes, šiandien kiekvienas ap
šviestas žmogus žino, jog tem
peraturos atžvilgiu saulės dė
mių periodai lošia labai svarbią 
rolę.

Vulkaniškų dulkių apsiaustas 
yra tik viena daugelio priežas
čių, kuri prisideda prie tempe
raturos pakitėjimo. Rokatindos 
vulkano ekspliozija, kaip jau 
buvo minėta, įvyko rugpiučio 
pradžioj. Turėjo praeiti keli 
mėnesiai, kol dulkės išsisklaidė 
ir sudarė apsiaustą. O kadangi 
tas apsiaustas susidarė kaip tik 
žiemos laiku, kuomet saulė ir 
šiaip nėra labai kaitri, tai visai 
natūralūs dalykas, kad ši žie
ma pasižymėjo dideliais šal
čiais.

Reikia džiaugtis, sako Dr.. 
Humphreys, kad dideji vulka
nai daugiau nebeveikia. Kraka
toa ir Tomboro ekspliozijos bu
vo menkutės palyginus su to
mis ekspliozijomis, kurios įvy
ko praeityj. Kansas ir Nebras- 
kos valstijose, Alaskoj, Azijoj 
ir kitose vietose geologai užtin- 
ko didžiausius žemės plotus, kur 
randasi vulkaniškų dulkių pėd
sakai. Yra vietų, kur tos dul
kės sudaro nuo 30 iki 40 pėdų 
storio sluoksnį. Iš to galima 
spręsti, jog praeityj vulkanai 
pasižymėjo neįmanomu pajėgu
mu.

Kuomet jie veikė, tai žemė 
“apsivilkdavo“ gal kelioliką kar
tų storesniu apsiautu nei, saky
sime šią žiemą. Pro tokį ap
siautą labai nedaug saulės spin
dulių teprasiverždavo. Labai tad 
galima, jog tų vulkanų veiki- 

ledų periodus.

Antradienis, kovo lž,

Bet ar taip buvo, ar ne,— nie
kas tikrai negali pasakyti, šian
dien aišku yra tik viena: vul
kanų veikimas sumažėjo. O tai 
labai svarbu. Jei tas veikimas 
butų toks, kaip praeityj, tąsyk 
temperatūra, nėra abejonės, bu
tų nepalyginamai šaltesnė nekad 
dabar.—K. A.

“Casčarets” nuo gal
vos skaudėjimo, slo

gų, konstipacijos
šiąnakt! Išvalykite savo vi
durius ir sustabdykite gal

vos skaudėjimų, slogas.
rūgščius vidurius.

Gaukit 10 centu dėžutę.
Paimkit Cascaret šiąnakt iš

valyti jūsų Kepenis, Skilvį ir 
Vidurius, ir jus tikrai puikiai 
jausitės ryte, Jus, vyrai ir mo
terys, kurie turite galvos skau
dėjimą, apsivėlusį liežuvį, dide
lį šaltį, atsiraugiate, esate ner- 
vuoti, pakrikę, jus kankina 
prasti, gasuoti, paįrę viduriai, 
ar turite strėnų skaudėjimą ir 
jaučiatės pavargę. Ar jus pa
laikote savo vidurius švarius 
su Cašcarets — ar tik prievar
ta priverčiate išeiti pagelba 
druskų, cathartic pilių ar rici
nos aliejaus?

Casčarets tuojaus išvalo ir 
sureguliuoja vidurius, pašalina 
rūgštis, suvirškintą ir surugusį 
maistą ir netikusius gasus, iš
ima tulžies perviršį iš kepenų 
ir išvalo sukietėjusias atmatas 
ir nuodus iš vidurių.

Atsiminkit, Casčarets šią
nakt pataisys jus iki ryto. 10 
centų dėžutė pas jūsų aptieki- 
ninką reiškia sveiką vidurių 
veikimą, tyrą galvą ir linksmu
mą per mėnesius. Neužmirš
kite ir vaikų.

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park
Rako aptieka
2346 W. 69 St.
Roselande

Tubučio aptieka
233 E. 115 St. '

West Pullman
v Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

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

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance; Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokia atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt S500

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prefiumerata metams $1.50
Pusei metų ............... $1.00
Kopija .... . ................ - 10c

NAUJIENA! Nuo 
vasario mėnesio “Gy
venime” telpa žingei
dus “Kasdieniniai už
rašai”. Čia telpa ap
rašymai iš tikro gy
venimo. Reikalaukit 
“Gyvenimo’.



Antradienis, kovo 12, 192,9 NAUJIENOS, Chicago, Iii.
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Penkiolika sužeistų ele
vatoriaus traukinio 

nelaimėj
Penkiolika žmonių sužeista. 

Du jų gal būt mirtinai. Gi apie 
200 žmonių smarkiai sukrėsta. 
Nelaimė atsitiko vakar prie Van 
Buren ir Marshfield gatvių, kai 
susikūlė du elevatorių trauki
niai, bėgusieji į miestą.

Padegėjams bausmė
Atstovų butan, Springfielde, 

Įneštas bilius, kuris, jeigu jis 
taps Įstatymu, baus padegėjus, 
bombų ar kitokios sprogstan
čios ir urnai liepsnojančios me- 
degos naudotojus tikslu padary
ti žalos savasčiai kalėjimu nuo 
1 iki 20 metų.

Juodveidj užmušė už 
peržengimų rubežiaus
lloot ir Wallace gatvių apie- 

linkėj buvo padaryta tarp ai ri
siu ir juodveidžių kaip ir koki 
“demarkacijos linija’’, kurios 
juodveidžiams nevalia buvo per
žengti. Anksti pirmadienio ryt
metį, juodveidis Charles Mallor, 
47 metų, gyv. 3535 S. Dearborn 
St., ėjo su savo žmona ir drau
gu namo. Keletas baltveidžių 
bomų jiems pastojo kelią ir pa
klausė, kodėl jie, juodveidžiai, 
perėję rubežių. Mallor bandė 
pasiaiškinti, kad jis, jo žmona 
ir draugas norėję sutrumpinti 
kelią. Baltveidžiai bomai tečiau 
kirto blakdžekiu Mallorui gal
von. Tasai susmuko ant žemės 
negyvas. Bomai pabėgo. Ir ši
tokie žmonės skaito save geres
niais už juodveidžius!

Atgavo Sveikatą - 
Sugryžo į Darbą

Su pakėlimu algos — 
viskas j tris mėnesius.
Viskas tas paeina nuo NATl’RE'S 

LAWLAX — ši pastebėtina permaina ge
rume mano sveikatos ir pirmas pakėlimas 
algos į šešis metus.

NATl’KE’S I.AWJ,AX suteikė man gera 
Hvellcala ir Hkuistii i*eKėji>i>a atlikti savo 
dalba lengviau ir ireriati, negu kada aš 
Kalėjau atlikti pirmiau. Aš esu pilnai įsi
tikinęs, kad pakėlimas algos, kurį nesenai 
man suteikė Crane Č'ompany, paeinu nuo 
NATI HE’S LAWLAX. Tai vaistai, kurie su- 
Kražilio man gerti sveikuti) ir laimę.

Nė vienas vyrus, ar moteris, neturėtu 
Imti be šių pastebėtinų vaistų. Išpradžių 
aš nenorėjau jų bandyti. Aš buvau išban
dęs daugelį vaistų, kuriuos man siūlė 
draugui. Bet mano nuostebal nesenai ma
no senas mokyklos draugas Harry Boswiek. 
kurio aš nemariau nuo karo laikų, atvyko 
į Chicago ir rado mane menkos sveikatos. 
Po trumpi! apsilankymo jis ir sako man: 
■ Edvvin. štai <’i;» Chicagoje yra Amerikos 
Agenlija NATl’KE’S LAWLAX, (lauk sau 
50c. dėžutę geriausių vaistų pasauly. Jie 
tikrai sugrąžins tau geriausių sveikatų, 
kaip kad jie sugrąžino man”. Tada tai ir 
nustojau ėmęs stiprius vaistus ir pradėjau 
imti NATI.’KE’S J,AWLAX. Pirmas kelias 
dienas nieko žymesnio neatsitiko; bet antrų 
savaitę pradėjo žymiai mainytis gerojon pu
sėn: o už sekamų dviejų savaiėių aš jau
čiaus visai gerai: gera sveikata vėl su- 
KryŽo ir us jaučiaus kaip senovėje; džiau
giaus savo šcimina, savo draugais. A.4 no- 
riti, kad kiekvienas, kuris skaito šį laikraštį 
žinotų, kad aš su džiaugsmu rašau šį laiškų 
NATPRE'S LAWLAX kompanijai, kad jie 
Kalėtų jį paskelbti, pasitikėdamas, kad jis 
atneš gerų sveikata ir laimę sergantiems 
•TAIP SAKO’’ p. EDVVIN DEVORAK.

Kai vyrai ir moterys eidami savo parei
gas randa laiko parašyti mums laiškų, iš
reiškiantį savo dėkingumų už įgautų naudų, 
negali būti geresnio įrodymo, kaip atigitai 
įvertina NATb’RE’S LAWLAX tie, kurie 
juos išbandė.

NATI RE S LAWLAX parsiduoda visose a|>- 
tiekosi* — 2Be ir 50c mėliuose dėžutėse. 
Garantuoti.

JUOZAS VALIULIS

f

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 9 dieną, 1929 m., sulau
kės 51 m. amžiaus, gimęs Ža
garės parapijoj, Rengiu kai
me, šiaulip apskr. Amerikoj 
išgyveno 17 metu. Paliko dide
liame nubudime Lietuvoj mo
terį Oną, po tėvais Kavalailę, 
dvi dukteris — Kristiną ir Zu
zaną, sunu Joną, o Amerikoj 
švog rį Stanislovą, švogerką 
Mortą—Butkus ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 4605 
So. Ilermitage Avė.

Laidotuvės Įvyks seredoj, 
kovo 18 dieną, 2 vai. po piet 
iš Eudeikio koplyčios bus nu
lydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozo Valiulio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Miogcris, Švogerką ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, lel. \ artis 
1711.

(Pacific and Atlantic Photo]

Lichtenšteino valdovas, prin
cas John, kuris mirė vasario 11 
d., turėdamas 88 metus am
žiaus.

Policininkas pirmas iš
mėgins naujų prohi- 

bicijos įstatymų
Kongresas nesenai priėmė ir 

prezidentas pasirašė vadinamą 
Joneso prohibicijos įstatymą, 
sulyg kuriuo nusikaltusiam tam 
įstatymui grūmoja 5 metų ka
lėjimo ir $10,000 pinigine baus
mė. Ir Chicagoje, sulyg šiuo įs
tatymu, pirmasis varantas bu
vo išimtas areštuoti motorcikli- 
nį policininką Carl Mahukę. La
bai gerai, kad ši įstatymą pir
muoju išmėgins vienas tų, ku
riems pavesta yra įstatymų pil
dymas prižiūrėti.

Pavargėlių skaičius au
ga greičiausia

Skaitlinės rodo, kad kiekis 
šeimynų, kurios ieško ir gauna 
labdaringų draugysčių paramos. 
Cook paviete auga penkis kar
tus greičiau, negu visas pavietų 
gyventojų kiekis. Ot gerbusis 
viename turtingiausių pavietų 
turtingiausioj pasaulio šaly!

Kaip kai kurie politi
kieriai laimi rinkimus

Thomas Taylor, privatis de
tektyvas, pasamdytas daboti 
balsavimo dėžes vienoj vietoj, 
dvidešimtoj vardoj, vakar aiš
kino teisme, kaip 315 balsuoto
jų, kuriuos jis suskaitė balsuo
jant, “padavė“ 716 balsų. Tay
lor suskaitė viso 315 žmonių, 
įmetusių savo korteles į cukri
nę bačką. O kada iš tos bačkos 
tapo išversti balotai, tai jų ant 
stalo atsirado net 716. Šiame 
atvejy politikieriai balsų nevo
gė, bet padidino. Ir, žinoma, jie 
savo žygio neskaito nusikalti
mu.

Politikieriui metai 
kalėti

Teisėjas Edward Shurtleff pa
skyrė bausmės $2000 sumokėti 
ir vienus metus kalėti Wood- 
stock politikieriui ir savininkui 
paskubusios roadhouzės “Bub- 
bling Over”.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų valdybos 

1928 metams
LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLIJOS 

KLrtJBO AMERIKOJ valdyba 1929 
metų. pirm. K. Laucius, 8317 So. 
Auburn Avė., pirm. pag. J. Gel
gaudas, 723 W. 17 St., nut. rašt. 
A. Zalagėnas, 1951 Canalport Avė., 
turto rašt. V. Didžiulis, 3834 So. 
Parnell Avė., iždininkas J. Zy- 
mančius, 702 W. 31 St., kontr. rašt. 
J. Petrulis, 1826 So. Ruble St., iž
do grobėjai — J. Stankūnas, 1947 
So. Halsted St. ir A. Gronskas, 
3113, So. Halsted St., ligonių glo
bėjas A. Simionas, 3127 So. Lowe 
Avė.

LIETUVIŲ RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAš. IR PAS. KLIUBO valdyba 
1929 m.: pirm. J. Makrickas, 3932 
So. Rockvvell St., Tel. Virginia 
0647, vice-pirm. J. Daunis, 3305 
N. Whipple St., rašt. M. Chepulis, 
3327 LeMoyne St, fin. rašt. P. 
Labanauskas, 1639 N. Girard St., 
pag. M. Krajauskas, 1750 Waban- 
sia Avė., kas. glob. J. Gumaus- 
kas, 1652 N Damen Avė., marš. 
M. Žinka, 1740 N. Lincoln St., 
kas. L. Striupas, 3636 North Avė.

PRANEŠIMAI

Indiana Harbor, Ind.

utarųinko vakaro į antra ketvergo 
vakarą, toj pačioj svetainėj, tuom 
pačiu laiku, 7:30 vai. vak. Sekan
tis susirinkimas įvyks kovo 14 d., 
1929 m. Nariai malonėkite atsilan
kyti skaitlingai, nes yra daug svar
bių dalykų apsvarstymui.

Su pagarba,
Liud. Jucius, pirm.,
K. Urnėžis, nut. rašt., 

6929 S Rockwell St.

Labai svarbus susirinkimas Great- 
er Pullman Lithuanian Better Gov
ernment Kliubo, įvyks ketverge (ko
vo 14), 8 vai. vakare, Strumilos sve
tainėj, 158 E. 107th St. Malonėkite 
atsilankyti laiku.

Adv. J. P. VVaitches, pirm.

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Įvairus gydytojai

Phone Armitago 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
valdyba 1929 metų: pirm. T. Janu
lis, 3430 So. Morgan St., pag. pirm. 
Aug. Jankauskas, nut. rašt. P. Ki
lis, 941 W. 34 St. turto rašt. A. 
Kaulakis, 3842 So. Union Avė., 
ižd. Jul. Racevičia, 3326 So. Union 
Avė., kontr. rašt. J. Stanaitis, 
maršalka A. Vilkis, atstovai į Chi
cagos Lietuvių Auditorijos bendro
vę — Kaz. Butkus ir A. Vilkis. 
Susirinkimus laiko kiekvieno mėne

si kas pirmą sekmadienį, 12 vai. die
ną, Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 S. Union St.--- ------- , ■ ............. . į ■ ■■ — .... .

CHICAGOS' LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SAVITARPINES PAŠAL
POS vadlyba 1929'm.: pirm. J. 
Mickevičius, 3210 S. Halsted St., 
Tel. Victory 1266, vice-pirm. ZK. 
Rugis, 1614 N. VVinchester Avė., 
nut. rašt. X. šaikus, 1521 Irving 
Avė., Tel. Humboldt 6677, kas. 
J. Kaulinas, 7824 Cressett Drive, 
Elmvvod Park, fin. rašt. P. Indre- 
lė, 1555 N. Hoyne Avė., kontr. 
rašt. N. Smalelis, 2047 N. Oakley 
Avė., kasos globėjai: J. černaus- 
kas. 3227 LeMoyne St. ir .1. Ra- 
dišauskas, 1037 N. Wood St., 
marš. J. Dauginis, 6915 S. Wash- 
tenavv Avė.

SLA. 343 kp. buvo nutarusi 
susirasti tinkamesnę vietą lai
kymui susirinkimų. Pagalios, p. 
St. Bartkus surado labai pato
gią ir švarią svetainę musų kuo
pai. Todėl ateinantis susirinki
mas bus laikomas jau ne Ywa- 
novo svetainėj, bet naujojoj vie
toj—U. S. National Bank name, 
prie Main ir Broadway gat
vių. Vieta visiems yra gerai 
žinoma. Todėl visi eikite į ban
ką, i apačią, kur yra svetaine 
ir kur bus susirinkimas. Susirin
kimas bus kovo 12 d., 7 vai. vak. 
Bukite visi.

Fin. Rast. P. S. Rindokas.

Draugyste Palaimintos Lietuvos, 
laikys mėnesinį susirinkimą kovo 
13 d., Auditorijos salėj. Pradžia 8 
vai. vakare. — Ig. Žilinskas, rašt.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus utarninke, kovo 12 d, Masonic 
Temple svetainėj, 1547 N. Leavitt 
St.. 7:30 vai. vakare. Nariai malo
nėkite susirinkti laiku.

— X. šaikus, rašt.

LIETUVĖ NERVŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ

Dr. Ona Dolly Oaks
3159 Soųthport Avė.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

'Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietą 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

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 4:80 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

Valgykite viską be 
baimės Nevirškinimo
Ar yra daug valgių, kuriu just ne

galite valgyti — iš baimės gasų, vi
duriu išpūtimo, pilvo ar vidurių skau
dėjimo?

Ar turite apsilenkti su savo mėgia
mais valgiais — kuomet kiti juos su 
pasitenkinimu valgo ?

Tai yra ženklas, kad jus esate rei
kalingi Tanlac Ų. Per daugiau kaip 10 
metų Tanlac sugrąžino sveikatą tūk
stančiams žmonių, kurie pirmiau irgi 
turėjo vengti savo mėgiamų valgių, 
kaip kad ir jus darote.

P-as John F. Meighen, 619 High- 
land Avė., Sidney, Ohio, sako: “Per 
3 metus aš turėjau aštrius gasinius 
skausmus. Prieš išbaigiant pirmą 
bonką aš pajutau didelį palengvinimą. 
Dabar aš nebeturiu jokio vargo su 
viduriais.”

Jeigu jus kenčiate nuo nevirškini
mo, gasų, kvaitulio, galvos skaudėji
mo, konstipacijos ar neveiklių kepe
nų — duokit pragą Tanlac pagelbėti 
jums! Pirma bonka tankiai suteikia 
reikiamą pagelbą.

Tanlac yra geri, gryni vaistai, pa
daryti iš šaknų, žievių ir žolių, kurie 
yra pripažinti Jungt. Valstijų Farma- 
kopejos. Gaukit jų nuo savo aptieki- 
ninko šiandie. Pinigai buš sugrąžinti, 
jei jie jums nepagelbės.

Tanlac
52 MILIŪNAI BONKŲ SUNAUDOTA

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

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

— Komitetas.

Pranešimas Vyskupo Valančausko 
Pašei pos Draugijos nariams apie 
invykusią permainą Draugijoj, mu
sų susirinkimai liko iškelti antro

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiams vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Tel. Buckingham 4899 
.■■■ I I ■■ IW

Lietuvės Akušeres

Vidikas-Lulevičiene
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Baigusi akuSerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St, 

dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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.

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

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

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111

Telefonas Central 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 
Nedėliomjc -vo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Ganai 2552 

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

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5

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

SVEIKATA REIŠKIA LAIMŲ

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

»■■ ■■ - *

S. D. LACHAV1CZ
Lietuvis Graborius ir 

Bahuunuotojaa
2314 W. 23rd P13 

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

LNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

Klemensas Žvibas
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 10 dieną, 8:25 valandą va- , 

kare, 1929 m., sulaukęs 1 metų 2 mėnesių ir 10 d. amžiaus, gimęs 
Chicagoje, gruodžio 30 d., 1927 niet. Paliko dideliame nuliudime 
tėvelius, Kazimierą ir Eleonorą Žvibus, broliuką Kazimierą 8 me
tų, krikšto motiną Marijoną Vaišnoraitę, krikšto tėvą Antaną Če
kanauską ir gimines, Marcijoną ir Petrą Rumšus. Kūnas pašar
votas, randasi 3937 W. 60th St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, kovo 13 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų j Šv. Jurgio parapijos, kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Klemenso Žvibo giminės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiam dalyvaul laidotuvėse ir suteikti jam paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekme,
TĖVAI, BROLIUKAS IR GIMINĖS

I uidotuvėie patarnauja r-raboriu: A. Masalskis, Tel. Boulevard 4189

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 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.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais 
3241 South Halsted Street 

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

Pėtnyčios.

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

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sis 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Įvairus Gydytojai

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

ystės.
OFISAS:

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

8238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

T

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš narni] 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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3200

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

Lietuviai Gydytojai

Simpatiškas 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794

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

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

DR. 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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av 
Tel. Prospect 3525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St. 
Hemlock 4080

3201

Phone Boulevard 8488

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.

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai.
Phope Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street

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

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

SKYRIUS Namu telefonas Biunsiviek 0597
Auburn Avė. Tel. BĮ v d. 3201, Ultravioletinė šviesa ir dialheruiia

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1 —3 po pietų, 7 8 yak. 
Nedčliumis ir sventad. 1U—12 dieną

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakaro 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullman 59bU
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Didžiausias Lietuvos rašyto
jas Vidunas čia nudžiugęs pa
sakytų: — Laisvėja ir žmoniš
kąja lietuviai kad ir jurų ma
rių, už vandenynų.

Art. Vanagaičio va 
karas Chicagoje

Jaunuolių vakaras

NAUJIENOS, Chicago, III Antradienis, kovo 12, 1929

Educational 
Mokyklos

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namai-Žcniė Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

Rašo Aki ras
Išvažiuodamas iš Lietuvos 

platųjį pasauli, o pirmiausia i. 
Š. Ameriką, ketinau sutikti ar
tistą Vanagaiti, nes reikalinga 
buvo jis sutikti; užbaigęs Lie
tuvos teatro istoriją, turėjau 
spragą, — nebuvo nieko para
šyta apie Vanagaičio veikimą. 
Su tuo artistu nebuvau asme
niškai pažįstamas.

Kaip tiktai, bunant man Fi
ladelfijoj, viešint pas mano 
brolius, susilaukėm geW>. Vana
gaitį su jojo gastrolėmis. Susi
pažinau, girdėjau jojo “prakal
bas,” juokus, dailias. Ir man 
pasidarė labai nuostabu, kad 
to talentingo artisto veikimas 
Amerikos lietuvių tarpe, Lietu
vos menininkų spaudoje Kau
ne klaidingai yra nušviečia
mas. Ten yra paneigiamas dar
bas, kuris neabejotinai yra lie
tuviams ir Lietuvai naudingas.

Arčiau susipažinęs su A. Va
nagaičiu, gavau 
vykti į Čikaga, 
čia, sakyšiau, 
sostine, kurioje 
lietuvių.

š. m. kovo 9 d. man toko da
lyvauti art. Vanagaičio vakare, 
Čikagos lietuvių auditorijoje. 
Su pasigerėjimu mačiau ir Įsi
tikinau, kad tą lietuvį meni- 
niuką Amerikos lietuviai myli. 
Myli ji todėl, kad jisai moka 
ir siiAjeibn užgimti savo tautie
čių pačias jautriausias stygas, 

(iražųs juokai, kupletai, liau
dies dainelės, supintos su rea

lybe, vietomis juokinga, vielo
mis charakteringa realybe, pri
verčia žiūrovus saldžiai pasi
juokti kitus gal net iš savęs, o 
kartu liepia susimąstyti ir pri
siminti savo gimtąją šalį.

Prisiminimas tų gal dabar jau 
užaugusių — kūdikystėje pra
mintų takelių; pasodintų, gal 
jau užaugusių medelių, prisi
minimas Lietuvos samanotos 
giyčiutės, kurioje augai ir mo
tinos šilumą jautei, duoda ne 
vienam malonumo. Ir buvo 
matytis, kaip sumaniai Į tų gra
žių prisiminimų karaliją įveda 
artistas Vanagaitis.

Dėkų jam ir aš turėjau pro
gos pamatyti labai skaitlingą 
Čikagos lietuvių būrį ir ištarti 
keletą žodžių, perduoti gražius 
linkėjimus iš Lietuvos. Turė
jau taip pas užgirsti, kaip gra
žiai padainavo vietinis lietuvis 
K. Sabonis ir paskambino pia
ną J. Juozavitas.

Aš matau naudingą artisto 
Vanagaičio darbą. Jo veikimą 
Amerikos lietuvių tarpe scenos 
srityje turėsiu aukso raidėmis 
Įrašyti į Lietuvos teatro istori
ją. Tad gero pasisekimo, gerb. 
menininke! ,

Bet negaliu užtylėti dar vie
ną džiaugsmą, nors kartais Lie
tuvos laikraščiuose apkalbėti 
Amerikos lietuviai, buk pamir
štą savo vardą ir savo šalelę, 
kad matau pamėgimą čionyk
ščių lietuvių kas lietuviška, kas 
tikram lietuviui brangu ir mie
la.

šeštadienį Meldažio svetainė
je buvo parengtas Susviieniji- 
mo Litluvių Amerikoje jaunuo
menės kuopų vakarais. Apie j 
norėčiau keletą žodžių larti. 
Jaunuolių dalyvavo nemažai. 
Visi gražiai linksminosi. Tur 
būt liko ir pelno. Teko betgi 
nugirsti, kad senesnieji lietu
viai šio vakaro neparėmę. Kas 
be ko, buvo vienas kitas senes
niųjų, kurie rėme. Abelnai tc- 
čiaus paramos senesnieji neda
vė. O kalbėti aipie “palaikymą 
jaunuomenės lietirvių tarpe 
labai mėgia. Gaila. —Nn.

Smulkios Žinios

ie

John Vieta, 15 metų, gyv.
4644 S. Wood St., pašautas bes- 
mante namų, kuriame gyveno. 
Jo brolis žaidė mažu šautuve- 
iu, kuris netyčia išsišovė.

metų

MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE. 672 W. Madison

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink «avo i^kalbunia. lAHiinokink gra
žiai raSyti ir kalbėti angliškai teisingai: per 
3 arba 4 mėnesius galenite vartoti kaip (ta
vo kalba. Tokiu budu galčsito pagerinti sa
vo- buv|. Del vyrų ir moterų prfvatiSkoR va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLTSH, 
21 E. Vau Buren St.. 4 lubos. Valandos 
nuo P iki ll-tos. UžsiraAykit dabar I

ANT nejudinamos nuosavybės pir
mi ir antri morgįčlai, padarom už 
mažiausį atlyginimą; 24 valandų pa
tarnavimas, be raudono šniliro.

Schwartz, Stern and Co. 
Room 549-38 So. Dearborn St.

State 4785

Help Wanted—Malė 
_______ Darbininkų Reikia__

REIKALINGAS bučeris, Auri būt 
jaunas ir patyręs, dirbti bucernėj ir 
grosernėj. 1213 So. 51 th Avė., Ci
cero, TU.

PARSIDUODA Dry Goods Storas, 
taipgi kendžių, tabako ir smulkme
nų. Pigiai. Nebrangi renda, tik $30.

226 W. 47th Street
o

Business Service
Biznio Patarnavimas

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komlšo.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

UŽDIRBK PINIGŲ LIUOSAME 
LAIKE

Mes turime puikiausią propozici
ją dėl vyrų, kurie nori uždirbt nuo 
$10 iki $50 į savaitę, dirbdami tik 
dalį laiko. Darbas yra lengvas ir 
malonus ir turi galimybės prie pa
stovios pozicijos. Kreipkitės tuo- 
jaus. Central District Furniture Co., 
3621 S. Halsted St.

PARDAVIMUI hardware kratu- 
tuvė, biznis išdirbtas per 14 metų, 
kartu su namu, 6 kambariai su ba- 
sementu, arba mainysiu į mažą na- 

Agentai tegul neatsišaukia.
2630 So. Ridgeland Avė. 

Berwyn 734 
Berwyn, III.

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas, kaina $28,000, 2 karų ga
ražas, visi flatai išrenduoti, įplau
kų į metus $2,500, $8,000 įmokėt — 
2061 Birchwood, kampas Hoyne Avė. 
Tel. Hollycourt 1913.

mą.
REZIDENCIJŲ

NAMAI IR LOTAI

pakvietimą at- 
susi pažint i su 

antra Lietuvos

Peler Naugnemis, 38 
gyv. 4500 So. Wood St., išvir
to iš antro namų ankšto, 
siskėlė galvą, susižeidė veidą. 
Nugaibentas pavieto ligoninėn.

Per-

Susirgo Joseph Valulis, 15 
metų, gyv. 4556 So. Marshfickl 
Avė. Išgabentas pavieto 
ninėn.

ligO-

Ilal-Kobpęt Klaus, išlipo iš 
sted gatvei karo prie 33rd St. 
Tuo laiku jį užgavo autas. 
Klausą nuvežė Į namus, adresu 
3301 Morgan St., p. Kamašaus-
nį, 8 vai. vakare.

Susirgo Joe Tasbunas, 3347 
Morgan SI. Išgabentas 
nėn. Rep.

BAYER ASPIRIN"
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Paketuose

B AVĖ R

Jeigu jus nematot ‘‘Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus kuo

Šalčio, Galvos skausmo,
Neuritis, Lumbago,
Dantų skausmo, Reumatizmo, 
Neuralgijos, Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

CLASSIFIEO ADS
Miscellaneous

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS.
48H West 63rd Street

Phone Republic 7869

-----0—
Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malėvojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevų, popierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St.

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANčIONIS. Sav.

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

HELBERG BROS.
Room 607

PARSIDUODA 2 krėslų barbernės 
įrengimai, visai nauji, 2956 W. Van 
Burren St.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

------ O------
PARDAVIMUI grosernė ir bučernė 

— cash biznis, 5 kambariai gyveni
mui, randa pigi. 2901 S. Emerald Av.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8*4X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

IR

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

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 į musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

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

----- o-----
Nereikia įmokėti pinigų 
10 mėnesių išmokėjimui

Mes permaliavosim jūsų kara, 
pernikeliuosime jūsų nikelius, ištie
sime fenderius ir body įlenkimus. 
Pertaisysime visa motorų, clutch, 
differential ir uždėsime naujus tai- 
rus. 10% nuolaidos — atsineškit 
šį apgarsinimų. Pašaukite mus ir 
mes pasiųsime žmogų 
skaitliuoti jūsų darbų.

Šaukite KEYSTONE
3016-18 LAWRENCE

192 N. Clark St

dykai

1210 
AVĖ.

ap-

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmam, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 ei 1 indėnų 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 Michlgan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
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

Fumished Rooms

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

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.

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

PAS1RENDUOJA kambarys, vai
kinui arba merginai, švariai užlai
komas ir gera transportacija. 4445 
So. Talman Avė.

Fumiture & Fktures
Rakandai-Itaisai

MUSŲ biznis yra aptarnauti ra- 
dios — tai musų pasilaikymas re
miasi tiktai ant gerumo darbo. Mes 
esame Chicagoj seniausi gyvuojanti 
aptarnavimo Co. Morrison Radio 
Co., Ravensvvood 6355.

JUSTICE ELECTRIC
LIETUVIAI KONTRAKTORIAI 

Vedame elektriką į naujus ir se
nus namus, pigiau negu kiti. Pigiai 
parduodame fixterius ir imame 

nūs mainais.
4104 Archer Avė.

Lafayette 3533

se-

Paskolos suteikiama 
į viena, dieną.2- RI MORGIČIAI

3- TI MORGIČIAI
6 Nuošimčiai

Mes perkame real estate 
. kontraktus

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.150 ir krėslai

$2.25 ir auRŠ., lovos $3.00 ir augS., 
virtuves stalai $4.00 ir augš., Ice 
boxai $10.00 ir augs., 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 Street

------ O------
APLEIDŽIU Chicagą, greitai tu

riu parduoti trijų kėdžių barbernę, 
labai geroj vietoj. Kreipkitės, 
Box 10, Knygynas Lietuva, 3210 
So. Halsted St.

Mes turime ant rankų keletą pa- 
rinktinių Wilmette ir North Shore 
rezidencijų praperčių. Mes pagel- 
bėsime jums pasistatyti namą. Taip
jau farmos ir North Shore akrai. 
Susižinokite su mumis šiandie — 
Wilmette galima pasidaryti užtekti
nai pinigų. Pasimatykit su mumis 
šiandie.

J. H. Schaffer and Co.
803 Ridge Avė., 

VVilmette
Tel. Wilmette 364

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FLORENCE COUNTY 
WISCONSIN ;

Farmos ir ežerų lotai prie 
19kos ežerų — Vasarnamių 
mai, maudymos, žvejojimas 
lengvi išmokėjimai.

MR. SHUIRMANN
MERTON R. FISH AND 

4119 Broadway, 
Bittersweet 6180

ir arti 
jtaisy- 
ir tt.CO.

CUMBERLAND COUNTY
31314 akrų apdirbamos ant dide- 

delio kelio su 6 kambarių namu, 2 
barnės, viena ant akmeninio funda
mento, 2 daržinės, 14x48, vištinin- 
kas, kornams daržinė ir garažas. 
Dabartinis savininkas nėra farme- 
ris, jis nori mainyti ant kitokios 
savasties, arba finansuos kurie 
tų geroms sąlveroms.

KAINA $55 UŽ AKĖJU. 
Su $4,000 gali nupirkti.

A. J. PARKS, 
2957 Irving Park 
Tel. Irving 4030

pirk-

120 AKRU produkty viška pieni- 
ninkystes farmsi Woo<lHtock, III. IS- 
renduosiu, parduosiu arba mainysiu 
geroj vietoj miesto nuosavybės su 
1 morgičių. Savininkas Stewart 2148

FARDUODŪ farmą 2000 akrų su 
trioboms, su gyvuliais, su padargais 
ir mišku. Viskas 3,000 dol. 
Babenskis, Cedar River, Mich.

w.

PERMODELIOJIMAS
MOKĖK KULK IŠGALI

Generoliškas permodeliojimas ir 
budavojimo darbas; porčiai, dabu- 
davojimas, garažai, stogą i* ir t. t. 
Prieinama kaina, lengvi išmokėji
mai.

O AKLE Y CONSTRUCTION CO 
6224 So. Oakley Avė.

Republic 0075-6

BNTERNATJONAL 
ONVESTMENT 
CORPORATION 

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

JAUNA PORA parduoda 4 kambarių ra
kandus. tik 2 mSn. senumo, už $500, ver
ti $2000. 3 šm. frieze seklyčios setas, du 
0x12 Wilton kaurai, maži kainai. K fim. 
riešutinis valgomasis setus, 5 Am. pusryčių 
setas, paveikslai, veidrodis, lempos ir t. t. 
Parduos atskirai ir užniokčs nugabenimu. 
8228 Maryland Avo., 1 apt., vienas blokas 
j rytus nuo Cottage Grove Avė. Phone 
Stewart 1875.

PARDAVIMUI 90 akrų farmą, 
3^ m. į šiauryčius nuo San Pierre, 
Indiana, 6 kambarių namas, Delcc 
apšvietimo sistema, suvestas 
duo, visi triobesiai nauji. Ne 
keriai. • Rašykite

Box 1067, 
Naujienos, 

1739 So. Halsted St.

van- 
bro-

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

TURTU PARDUOT TUO.IAUS
Savo gražiausi 6 kambarių bun- 

galow, lietuvių apielinkėj. Kaina 
$10,200; verta daug daugiau. Par
duosiu arba mainysiu North Sidėj 
į bungalovv ar 2 flatų. Lotas 2616 X 
125 pėdų; 2 karų garažas. Matyk ši
tą tuojaus. Savininkas

5742 So. Whipple St.
arba telefonuok Republic 8768

PARDAVIMUI dviejų augštų mū
rinis bizniavus namas, kartu su 
bizniu — bučernė ir grosernė. Sena 
išdirbta vieta, cash. Greitam par
davimui, nebrangiai, išvažiuoju Lie
tuvon. Box 1063, 1739 S. Halsted St.

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. and Marshfield Avė.

Tel. Harvey 1130

NAUJAS OCTAGON PR1EŠAKIS
Muro bungalow, modemiškas, 5

Kuru n pfii ----- vov-
čios $10,000 už $7750, priimsiu lo
tą kaipo įmokėjimą arba pabudavo- 
siu ant jūsų loto, kokio norėsite sti
liaus, ar flatu bildingą, su mažu 
įmokėjimu. Kambarys 1161 

53 W. Jackson Blv.

CALUMET arti 60-tos moderniš
kas 6 apartmęntų, visi po 5 kamba
rius, kaina tik $26,000. Mes turim 
daugybę bargenų. (Scherer), H. J. 
Colcman, 4705 S. .State St. Drexel 
1800.

DVEJŲ flatų — 63-Čios ir Camp
bell, 2 karų garažas. 5 ir 6 kamba
rių; Ipigiai. Šauk savininką V>m. 
Van Oeyen, 2416 Sma’ley Ct. Eel- 
inont 1716.

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

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

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

GROJIKUS PIANAS kaip naujas 
$800, turiu parduot, kaina $150. 
Mokant ant syk, arba $25, dabar ir 
$10 per menesi. Matyk Adolph 
Shultz, 6136 So. Halsted St. 1-mas 
floras.

Real Estate For Sale
Narna i -žemė Par davimui

Tikri Bargenai

Situation Wanted
Darbo Ieško

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganėdi- 
nimas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 050G.

JIEŠKAU darbo už bučerį, turiu 
10 metų patyrimo, arba už meat 
eutter arba buteher work. Kalbu 
angliškai, vokiškai, rusiškai ir lie
tuviškai, arba eisiu už partnerį.

R. K.,
233 — 29th Avė., 

Behvood, III.

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rūšies 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. Hemiock 9149.

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

Tel. Victory 9634

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą. Darom Pirmus ir Antrus 
Morgičius

2433 West 69 St.
Tel. Hemiock 5967

PRIDĖK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porėius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų mūrinis ga
ražas gatavai užbaigtas $575. Apro- 
kavimas dovanai.

REX CONSTRUCTION CO.
1608 W. 35th St., ‘ Lafayette 7150

Financial
Finansai-Paskolos

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

JAUNA moteris dėl lengvo namų 
darbo, mažoj šeimynoj, mažam 
apartmente. Spaulding 0351 .

REIKALINGA moteris sudynus 
plauti, patyrusi. 4169 So. Halsted St.

REIKALINGA pardavėja į gro- 
sernę, turi mokėti gerai anglišką 
kalbą 6332 So. Central Avė. Tel. 
Prospect 0567.

REIKALINGA moteris prie indų 
mazgojimo, — darbas vakarais, nuo
latinis. 3457 S. Halsted St.

Help Wtfnted—Malė
Darbininku Reikia

SUVARTOK savo atliekamas ne
dirbamas valandas laiko į pelningų 
amatų, kuris daugiau naudos jums 
atneš negu kasdieninis darbas.

REIKALINGA pora gerų vyrų, 
kurie turi nuolatinį darbą dirbtu
vėse, o plačiai apsipažinę tarp lie
tuvių. Nereikia apleisti kasdieninio 
darbo, tiktai vakarais po 2 valan
das ir nedėliomis atliekamu laiku 
gali uždirbti nuo $35 iki $100 ir 
daugiau į savaitę. Patyrimo negeis
tina; mes išmokinsime. Naujas, 
aukštas ir lengvas amatas. Atsišau- 
kit greitai nuo 5 iki 8 vai. utarnin- 
ke, ketverge ir subatoj vakarais.

S. P. KAZWELL & CO.
2839 W. 63rd Street

_________ Radios_____ '
TIK pamislyk apie tai; $2.00 

j savaitę permaino jūsų baterinį 
setą ant šios dienos moderniško 
elektrikinio radio.

4184 Elston Avė.
Independ. 0329

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

Automobiles
'28 Huddon Brougham—dietom bullt $705 
’27 Ohandler coach .....................  $395
'28 5 paaažiorių Buick ........................  $1195
'28 E«8ox coupe .............................  $350
’28 Pontiac Landau sėd., mažai var

totas ----- --------------- ------------------- $595
*28 Essex sėd., kaip naujas ................ $595
*27 Hudeon Brourham, geram stovy $495 
’27 Dodge sėd., velouru iftmufitas .... $325 

McDERMOTT MOTOR SALES CO.
7130 So. Halsted St.. Triangle 9330

Parsiduoda mūrinis namas, 3 Da
tai po 4 kambarius, pirmas flatas 
šiltu vandeniu apšildomas, ant loto 
ir pusės pastatytas, dviejų karų 
garažas. Randasi 4837 S. Donore St.

MEDINIS naujas ir bučernė, du 
flatai 6 ir 4 kambariai, 1904 Canal- 
port avė.

3 FLATAI, 2 trijų ir vienas 5 
kambarių ir garažas, 1913 S. Morgan 
St.

BIZNIAVAS muro namas su tri
mis fintais, 4 kambarių. 3407 So. 
VVallace St.

5 KAMBARIŲ, cementinių blaksų 
nesenas namas su visais įrengimais. 
5320 S. Kildare Avė.

BIZNIAVAS medinis namas su 
cementiniu beismentu ir vienas 
kambarys. Randasi Maple Park, III.

8 FLATAI mūriniai namai; ran
dasi North Sidc, Keystone Avė. 
Rendu $280 į mėnesį.

NAŪJAS mūrinis namas, 2 po 6 
kambarius, su elektra, miegojimui 
porčiais ir visais moderniškais įren
gimais. 7217 S. California Avė.

šie visi bargenai parsiduoda su 
labai nužeminta preke. Priimu į 
mainus su pirmu įmokėjimu lotus, 
namus, automobilius ar kas ką tu
ri. Statau naujus ant kontraktų pa
gal reikalavimą. Taipgi duodu ant
rus morgičius ant namų, jeigu kam 
reikalinga. Kontraktorius

M. Zizas
7217 So. California Av.

Phone Hemiock 5526

NAUJAS 5 kainb. namas, arti Oak For- 
ėst. PlumbinsraB yra užbaigtas. Virtus su 
įrriiKlimis. 7 Mi pMų konkryto beismentaa. 
Skalbyklos, furnasų Šildoma, arti R. I. R. R. 
stoties. 1 dubeltavas, kitas 1 karo gara
žas, 1‘Ą akerio (150x302) ant cementuo
to kelio, $9,000. V. Hendrlckson, 10308 
So. WeHtern Avenue,

7805 Union Avė moderniškas 5 ir 
6—2 flatų budinkas, garu apšildo
mas, miegojimui porčiai, didelis lo
tas, 2 blokai nuo geležinkelio Illi
nois stoties, $14,000. Sąlygos pri
taikomos pagal noro. Stevvart 5926.

NAŠLĖ parduos modernišką
2 apartmentų budinką 5 ir 5 
kambariai, miegojimui porčiai,
3 karų garažas, pusė bloko nuo 
Garfield Parko, Warren Blvd. 
Kaina $18,000, — $5,000 gali 
pirkti. Šauk Nevada 8791.

BIZNIO nuosavybė ant California 
Avė., arti 73-čios, 25x125, $2,500, —- 
$500 įmokėti, likusius po $25.00 į 
mėnesį. E. J. GLACKIN, 7330 So. 
Westem Avė.

Miscėllaneous for Sale
JvairjMParfajrimai

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 
vilnonių 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

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

Pristatom, GOVALIS—Canal 2311

Didelis Išpardavimas
Namų 3 muro namai, visi namai 

yra po 2 flatu, 4 ir 4 kambarius, 
1-mas floras apšildomas karštu van
deniu, antras pečium apšildomas, 
beisementas ir augštas stogas. Lu
bos yra paremtos geležimis. Kaina 
tik $9,500, $1000 įmokėti, likusius 
kaip rendą. Visi namai geriausiais 
įrengimais, arti Kedzie ir Archer 
Avė. gatvekarių. Namai kainavo 
$12,500, dabar bankas parduoda už 
morgičius ir tik 89,500.

Turi būt išparduoti į trumpą lai
ką. Atsišaukjte

J. N. ZEWERT CO. 
4377 Archer Avė.

Lafayette 5313

PRIVERSTAS parduoti — didelis 
bargenas: 2 flatų namas po 7 kam
barius, — 4 bedruimai, išsirenduo- 
ja po $25 už flatų. Išbrukotą “alley” 
— namas šviežiai nupentuotas. Kai
na $3,800, tik $300 įnešti.

JOS. W. HOUGH & SONS 
4218 So. Halsted Street

4 FLATŲ namas ir dar beis- 
monte flatas, taipgi 4 karų gar. 
Rendos $390. Savininkas ati
duos pigiai už cash arba pri
ims mažą išmokėtą namą mai
nais. Prospect 1872; 6631-33 S. 
Troy St.
k--------------- -----------------------

2 FLATAI, pąrduoda būdavot ojai; 
parduos žemiau verČios. 1333-35 S. 
Austin blvd., Cicero. Mažas įmokė- 
jimas, likusius kas mėnesį pagal 
sutarimą. Del kainos ir sąlygų ma
tyk budavotoją

W. F. RUSKE, 
5840 Roosevelt Rd. 

i-------------- .--------<--------------- -------
REIKALINGAS bile kokis 

biznis mainyti ant 5 kambarių 
naujo mūrinio bungalow, randa
si prie pat parko ir mokyklos, 
South West Side; reikia įmokė
ti $800. šaukit Tel. Yards 6751.

PARDAVIMUI moderniškas 3 
augštų muro namas. Tile maudy
nės, kanvesinės sienos. Gerame 
stovyje .kambariai dideli, gera švie
sa, 3 po 6 kambarius flatai, 3 karų 
garažas, lotas 30x125 pėdas. Pau
lina St., arti KOtos. tiktai $31,500. 
Dalis inešti pinigų. Ignatius Chap & 
Co., 31st prie VVallace St




