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Einšteino teorijoje 
slepiasi bedievybe, 

sako kardinolas
Amerikos katalikų galva įspė

ja tikinčiuosius 
“apdujusio proto 
liams” klaidintis

nesiduoti 
profesorė-

tai. 8. — 
, Romos 
Jungtinė-

1’0M..j.?a°"iLJT?is‘“lMeksikos sukilėliairiaušėse Indijoj

BONTON, Mass 
Kardinolas O’Connell, 
katalikų iėrarchijos < 
se Valstybėse galva, mano, kad 
profesoriaus Einšteino 
ir laiko teorijoje “lindi 
bedievybės šmėkla.’’

Sakydamas pamokslą 
sios Anglijos katalikų klubams, 
kardinolas puolė “apdujusio 
proto profesorėlius” kurie iš
lenda .siu kokia nauja sensaci
ja, norėdami, kad.pasaulis jais 
susidomėtų. Dabar pasaulis 
esąs labai užsidegęs Einšteinu, 
Bet jis [kardinolas O’Connell j 
dar nesąs radęs žmogaus, ku
ris bent ką suvoktų Einšteino 
teorijose ir kų Einšteinas savo 
teorijomis norįs pasakyti, 
labai labai abejojąs, ar 
pats Einšteinas žinąsis ką 
bus ir ką norįs išaiškinti.

erdvės 
biauri

Naujo-

Jis 
dagi 
kal-

LAHORE, Indija, bal. 8. — 
Vakar, per laidotuves ^ieno in
dų rašytojo, Radžpalo, įvyko di
delių riaušių tarp indusų iv mu
sulmonų, per kurias buvo su
žeista arti 1,000 žmonių.

Radžpalas, pats būdamas in- 
dusas, parašė knygelę, kuria jis 
gynė musulmonus. Anekali bu
za re jis buvo peiliu nudurtas.

Vatikanas nedrąsiai 
užsigina nevedąs de

rybų su Maskva
Osservatore Romano pareiški

mas dėl to galimas ir šiaip, 
ir kitaip interpretuoti

bal. 8. — Katalikų 
žmonės ir diploma

te irk e iš Vatikano 
griežto nugynimo ži-

R(XMA, 
bažnyčios 
tai, kurie 
aiškaus ir
nių apie tariamas derybas dėl 
sutarties su sovietų valdžia, jau
čiasi labai apsivylė, 
griežto pareiškimo, kad jokių 
pertraktacijų su Maskva neve-

Vieloj

Kardinolas O’Connell pasakė, (|ama ir neketama vesti, kardi- 
kad, jo nuomone, visos tos va-ino]as Gasparri, papos valstybes

> • W 'A • v i • . •• •dinamos Einšteino teorijos, jo 
“relatyviškai ir visiškai miglo
tas supratimas’’ apie erdvę ir 
laiką esą niekas daugiau, kaip 
bandymas drumsti vandeni ir 
klaidinti žmones, skleidžiant 
juose abejojimą apie Dievo bu
vimų. Migloti Einšteino > spe
kuliavimai apie laiką ir erdvę 
esą tik priedanga, 
slepiantis biauri 
šmėkla.

Savo pamokslą 
baigė graudenimu, 
kai nesiduotų Įvairių 
pranašų” 
tai laikytus savo katalikų tikė
jimo.
Ką kardinolas 

nei šilta
BERLYNAS, 

Albertas Einšteinas 
sakė, kad jam esą

kurios
bedievybės

kardinolas 
kad katali- 

netikrų 
klaidinami, bet tvir-

sako, Einšteinui 
nei šalta

8. — Prof. 
šiandie pa- 
visai neįdo

mu, ką kardinolas O’Connell
pianas ar sakąs apie jo teori
jas. Jei kardinolas manąs, kad 
jo erdvės ir laiko teorijose sle
piantis “biauri bedievy b ė s 
šmėkla,” tai nuo to jam? esą 
ned šilta nei šalta. Ginčytis su 
juo jis visai nemanąs.

Nušovė žmoną, kitą 
moterį ir pats nusižudė

SPRINGFIELD, III., bal.
James Carpenter, 27 metų am
žiaus angliakasys, Įdūkęs nu
šovė savo žmoną, kuri buvo jį 
pametus, ir mirtinai pašovė ki
tą moteriškę, Mrs. Matuschi, 
pas kurią jo žmona buvo apsi
gyvenus. Po to Carpenter pats 
nusišovė.

BATON ROUGE, La., bal. 8. 
— Iš baudžiamoji kalėjimo čia 
pabėgo keturi nusikaltėliai kri
minalistai.

KORHS5
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didumoj debesiuota; gali 
būt lietaus; vėsu; vidutiniai, 
daugiausia žiemių rytų vejai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 47° ir 43° F.

šiandie saulė teka 5:21, lei
džiasi 6:23. (Mėnuo leidžiasi 
5:57 vakaro.

projektuoja steigti 
nuosava respubliką

Nori įsitvirtinti Sonoros valsti- 
jcj ir gauti iš Jungtiniu Val
stybių pripažinimų

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 8. 
— Visur federalinės kariuome
nė a mušami ir genami Meksi
kos sukilimo vadai dabar nori 
išblaškytus savo jėgų likučius, 
vi*sc, kaip apskaičiuoja, apie 
5000 ginkluotų vyrų, mobili
zuoti i Sonorą ir tą valstiją 
paskelbti nepriklausoma res- 
pubr.ka. 'lutai padarę, sukilė
lių vadai žada siųsti vėl į Wa- 
shingtoną savo diplomatus ir 
prašyti Jungtines Valstybes, 
kad jos pripažintų jų naują 
respubliką.

Lietuvai gresiąs 
“bankrotas”

Taip skelbia Chicago Tribūne 
korespondentas Kaune, kuris 
to “bankroto” priežastį ma
to ginče dėl Vilniaus

Prapuolusios merginos 
kūną rado upėje

AURORA, III., bal. 8. — Fox 
upėj čia .rado merginos, Misa 
Margaret Jungles, kūną. Ji 
prapuolė iš namų prieš dveje
tą savaičių. Motina sako, kad 
Margaret sirgus nervais, dėl to 
manoma, kad ji poli pasiskan
dino.

Komunistu skilimasA*
Čechoslovakuose

Suvažiavimai pareiškė nepasi
tikėjimą “kominternui;” ben
dras partijos susmukimas

LIETUVOS ŽINIOS

sekretorius, paskelbė Vatikano 
laikrašty Osservatore Romano 
straipsneli, kurio mintis galima 
visaip interpretuoti.

Nuneigęs “įvairių Europos ir 
Amerikos žinių agentūrų pra
nešimus apie pertraktacijas su 
sovietais dėl religinės laikos 
Rusijoje,” kardinolas Gasparri 
čia pat vėl kalba apie geisii- 
numą baigti ilgus religijos per
sekiojimus ir apie tai, Jcad 
“apašltali&as isostas| niekados 
nepaliauja rūpintis religine ra
mybe Rusijoj, ir tokios savo 
politikos negali pakeisti.”

Del šitokio Osservatore Ro
mano pareiškimo daugelis ma
no, kad neoficialiai diskusijos 
tarp Vatikano ir sovietų val
džios vis tik yra vedamos ir 
kad jos bus vedamos toliau-

su 
to 
su

Katastrofingi tva 
nai Tasmanijoje

HOBAiRT, Tasmanija, bal. 8. 
— Per potvynius, kurie Tas- 
manijoj kilo dėl smarkių praei
tų savaitę liūčių, kiek žinoma, 
žuvo 35 asmens. Briseis kasy
klose netoli nuo Derby mieste
lio, kurios buvo vandens už
lietos, prigėrė dvidešimt sep
tyni darbininkai.

4 švedų bankai susmu
ko, prakišę spekulia

cijomis $6,500,000
STOKHOLMAS, Švedija, bal. 

8. — Keturi vietų batikai — 
Stoholjme, iGoUhenburgei, 
bre ir Failine, — kurie, 
kuliuodami nekrutamomis 
savybėmis praspekuliavo 
drai 6 *4 miliono dolerių,
praeitą šeštadienį priversti sa
vo duris uždaryti.

Ore- 
spe- 
nuo- 
bcn- 
buvo

Carnegie apkarpo pen 
sijas profesoriams

NEW YORKAS, tbal. 8. — 
Carnegie Foundation žada nuo 
ateinančio gegužės mėnesio 1 
dienos stipriai sumažinti senat
vės pensijas pasitraukusiems 
profesoriams.

Autų nelaimės Milwaukee

MIIAVAUKEE, Wis., bal. 8. 
— Per pereitą savaitę automo
bilių susidurimuose čia buvo 
vienas asmuo užmuštas ir arti 
.100 sužeisti.

[Atlantic and Pacific Photo]

Kap. Charles P. T. Ulm ir kap. Charles E. Kingsford-Smith, 
pagarsėję Australijos lakūnai, kurie dėl audros priversti buvo 
nusileisti džiurlgliuose, kur gyvena laukiniai žmonės. Pribijoma, 
kad tie laukiniui žmonės nenugalabytų lakūnų.

Chicago Tribūne ankstyvojoj 
pirmadienio laidoj Įdėjo šitokį 
savo korespondento pranešimą 
iš Kauno:

“Neoficialinis karo stovis 
Lenkija dėl Vilniaus ir dėl 
laikymas dideles armijos
brangiai pareinančiais garnizo
nais ištisu Vilnijos pasieniu 
Lietuvos valstybei gresia ban
krotu. Ministerio pirmininko 
Voldemaro diktatūra nebegali 
subalansuoti biudžetą.

“800 tūkstančių lietuvių Ame
rikoj, kurie jau yra paskolinę 
kraštui dideles sumas pinigų, 
dabar vcj prašomi padėti. Lie
tuves žydai Amerikoj jau i tą 
prašymą atsiliepė ir šiandie bu
vo gautas iš jų pirmas čekis 
$2,500 sumai.

“Tčatastre fin'gas nede r 1 i u s 
šiaurinėje Lietuvoj visai su
vargino mokesniais apsunkintus 
uninkus, dėl to skaičius žmo
nių, norinčių emigruoti į ki
tus kraštus, nuolatos auga.

“Kadangi kiekviena emigruo
janti šeima padaro valstybei 
kelis tuksiančius dolerių nuo
stolių, tai ministeris pirminin
kas Voldemaras taiso įstatymą 
emigracijai suvaržyti ir nelei
sti. ūkininkams emigruoti į Pie
tų Amerikos kraštus, kur, kaip 
saiko, jie esą labai išnaudojami 
plantacijose.”

Keturi darbininkai žu
vo tunely Vokietijoj
FUERSTENBERGAS, Vokie

tija, bal. 8. — Ekspresiniam 
traukiniui bėgant skersai kasa
mų apačioj 'tunelį, Įgriuvo tu
nelio viršus ir užbėrė penkis 
darbininkus. Keturi jų atkas
ti nebegyvi, penktasis dar gy
vas.

Paliko $17,305,600 N. Y 
meno muziejui

NEW YORKAS, bal. 8. — 
Miręs laikraščių žurnalų leidė
jas Fran-k A. Miinsey, kaip da
bar pasirodė, paliko $23,434,- 
634 turto. To turto $17,305,600 
jis užrašė Metropolitan 
Muziejui.

Meno

savo

8.

Kunigas nukirto 
žmonai galvą

TEBlRELL Texas, bal.
Šiandie čia vienas baptistų ku
nigas, Rev. James Robertą, kir
viu nukirto galvą savo žmo
nai. Kunigas tapo suimtas.

Komunistų organi 
zacijos Rumanijoj 

patrempiamos
BUCl ItAiRESTAS, Rumiini ja, 

bal. 8. — Rumunijos valdžia nu
tarė likviduoti visas komunis
tų organizacijas krašte ir už
ginti visokių komunistų agita
cijų viešuose mitinguose.

Nutarimais buvo padarytas 
po to, kai Temesvare Įvyko di
deles riaušes, per kurias vienas 
policininkas 'buvo užmuštas, ke- 
turi skaudžiai sužaloti ir trys 
darbininkai taipjau pavojingai 
sužeisti.

Muštynės su f ašis 
tais Austrijoje

Keliolika 
stiečiai 
pusiau

žmonių sužeista; val- 
reikalauja nuginkluot 
karines organizacijas

VIENA, Austrija, bal. 8. — 
Įvairiose vietose Austrijoj va
kar įvyko susikirtimų tarp fa- 

| šis tinęs “Heimwehr’o” organi
zacijos narių ir fašistų prieši
ninkų. Aštriausi susikirtimai 
buvo Hallerne ties Salzburgu, 
kur šeši asmens, jų tarpe mi
tingo pirmininkas, buvo suža
loti. Panašios riaušės įvyko 
Kremse ir Ebreichsidorfe, 
taip pat pustuzinis žmonių 
vo sužeisti.

Austrų valstiečių partijos 
bar reikalauja, kad butų
ginkluotos visos pusiau kari
nės organizacijos, nes kitaip 
jos privesiančios kraštą prie 
pilietinio karo.

kur 
bu-

da 
nu-

Smarki audra Iowoj
INDIANOLA, la., bal. 8. — 

šioje apielinkėj siautė smarki 
audra. Apie Medorę sugriauta 
keletas namų ir septyni asmens 
buvo sužaloti.

LISiABONAS, Portugalija, 
bal. 8. — Amerikos aliejaus ga
benamas Wiandsworth laivas, 
plaukiąs į Philadelphiją, buvo 
priverstas užsukti į Lisabono 
uostą ir 25 savo įgulos žmones, 
kiniečius, pakeisti portugalais. 
Kiniečiai, sako, buvę, pakėlę lai
ve maištų.

Maniloj suimti ‘re 
voliucinės armijos’ 

organizuotojai

• BERLYNAS, bal. 8. — Atro
do, kad Čechoslovakijos komu
nistų partijoje įvyks naujas 
skilimas.

Visame krašte įvyko komu
nistų partijos rajonų suvažia
vimai ir visur tuose suvažiavi
muose dauguma balsų pareikš
ta nepasitikėjimas komunistų 
internacionalo vadais. 'Lik ko
munistų organizacijų sekreto
riai ir kiloki viršininkai raiškė 
pritarimo “Kominternui.” Opo
zicija partijoje dabar turi vi
sur didelę daugumą.

Čcchoslovakų komunistų par
tijoje narių skaičius pastaruoju 
laiku baisiai sumažėjo. Iš bu
vusių pirmiau 70,000 narių da
bar beliko vos 25,000. Parti
jos laikraščio tiražas nukrito 
iki 2,500 egzempliorių.

||.M ■ ■  —

MANILA, Filipinai, bal. 8.
— Čia tapo suimtas 21 asmuo, 
organizuotojai “didžios revoliu
cines armijos.” Pas suimtuo- 
siu rado durklų ir kitokių gin
klų, bet daugiausia revoliuci
nės literatūros.

Policija betgi maža svarbos 
teduoda tai “revoliucinei armi
jai,” kadangi jos organizuoto- 
jų tikslas buvęs tik pasipelny
ti pardavinėjimu tos “armijos” 
vadams rangų. Suimti doku
mentai parodė, kad už “pulki
ninko” rangą buvo imama 480 
pesų; už leitenanto pulkininko
— 380; už majoro — 280, o 
už mažesnius rangus dar ma
žiau.

Kaip žmones “myli” 
prohibicijos vykdytojus

BETHLEHEM, Pa., bal. 8. - 
Minia, daugiau kaip 500 asme
nų, puolė čia šešis prohi'bicijos 
agentus, kurie ką tik buvo pa
darę kratą viename viešbuty, 
ieškodami svaigiųjų gėrimų- 
Minios genamiems ir akmeni
mis bombarduojamiems prohi- 
bicijos agentams pavyko pasi
slėpti vienuos namuos, iš kur 
jie telefonu prisišaukė polici
jos pagalbos.

Trys žvejotojai prigėrė 
per audrą ežere

FREMONT, Ohio, bal. 8. — 
Sandusky įlankoje staigiai už
ėjęs smarkus vėjas apvertė 
valtį, kuria trys nepažįstami 
vyrai buvo išplaukę žvejoti. 
Manoma, kad visi trys jie pri
gėrė.

Ontario per audras žu
vo astuoni žmonės

TORONTO, Ontario, bal. 8. 
— Per audras, kurios -pastaro
mis dienomis siautė Ontario 
provincijoj, buvo aštuoni as
mens užmušti. Materialiniai 
audrų padaryti nuostoliai sie
kia daugiau kaip $1,000,000.

-Bombų sprogimas 
Indijos seime

DELBI, Britų Indija, bal. 8. 
— Indijoj? seime šiandie buvo 
numestos dvi gombos, kurios 
.sprogdamos sužalojo keletą 
seimo rtarių ir vyriausybės at
stovų. Du bomibininkai tapo 
tuojau suimti.

Suėmė 40,000 kvortų 
degtinės, siunčiamos 

kaip “tomatoes”
, .BICIiMOND, Va., bal. 8. - 
Vietos geležinkelio stoty buvo 
netyčia užtikta apie 40,000 
kvortų degtinės buteliuose. Bu
teliai buvo sudėti į 417 dėžių, 
siunčiamų kaip “tomatoes” iš 
Holly\Vood, Fla., į Newarlką, 
N. J. Visas siuntinys tapo kon
fiskuotas.

LIBIJOJ, Šiaurės Afrikoj, 
italų kariuomenė išskerdė 160 
maištingų afrikiečių. Krito taip 
jau 1'5 italų kareivių.

Balmonto praneši
mas apie lietuvių 
dainas Sorbonoje
Kovo 4 d., Paryžiuje, Sorbo- 

noje poetas įBalmontas padarė 
pranešimą apie ‘1Licluvos ir 
Šia vijos poeziją.” Balmonto 
paklausyti prisirinko daug pu
blikos, ypač studentų. Savo 
pranešime Balmontas pabrėžė, 
kad “geniali lietuvių kalba yra 
sanskrito kalinis brolis.” Bal
montas labai aukštai vertinąs 
lietuvių dainas, nes jose girdi 
žilos senovės atgarsius, užsi
likusius iki šio laiko. Balmon
tas skaitė klausytojams lietu
vių dainų pavyzdžius. Vieną 
dainų kurį puikiai imituoja 
lakštingalos dainą, Balmontas 
perskaitę lietuviškai. Prieš 
skaitydamas Balmontas atsi
prašė buvusių pranešime lietu
vių už savo galimą netikslią 
tarmę, nes jis pernai pradėjo 
mekytis lietuvių kalinis. Lie
tuviai padarė Balmonlui ova
ciją.

Balmontas mėgina nustaty
ti, lietuvių ir slavų dainų moty
vų giminingumą. Kai kurie 
jo nurodyti sutapimai labai Įdo
mus.

Lietuvių lopšinę dainą Bal
montas stato vienon eilėn su 
rusų lopšine daina, kuri, anot 
Balmonto, yra gražiausia pa
sauly; Sulygindamas rusų ir 
lietuvių liaudies dainas Balmon
tas nurodė, kad sunku yra pa
sakyti kurios gražesnės. Bal
monto nuomone yra bergždžias 
klausimas svarstyti kas gražes
nis: rožė, pakalnutė ar orchi
dėja.—[LŽ].

VERŠIS SU DVIEM SNUKIAIS

Iš Panevėžio apskr. praneša, 
kad Bernatonių kaime ūkinin
ko Maminško karvė atsivedė 
nepaprastą tetinką. Jis turi du 
snukius ir abu tvarkingai su
dalytus. Kaklas vienas. Vi
sas veršis toks kaip visi, žmo
nės nepaprastu veršiu labai su
dominti, būriais lankti ūkinin
ko Maminško tvartą ir visokias 
iš to veršio nepaprastumo iš
vadas daro.

KAUNAS. — Kovo 11 d. kri
minalinė policija išaiškino, jog 
pil. česiunienė ’ Marijona, giyv. 
Žemaičių g-vė 14 nr. nužudė 
savo kūdikį ir jo lavoną sude
gino pečiuke. Kriminale poli
cija vietoje rado sudeginto kū
dikio liekanas.

lt'""'............   —. ....... ............ ...... ..

Badas Lietuvoje
Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.
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Philadelphia, Pa.
Katalikiška neapykanta

Šalimais kun. Kaulakio baž
nyčios randasi nepriklausomos 
parapijos vysk. Žukausko baž
nyčia. Suprantama, kaip vie
nas, taip ir antras yra dvasiš
ko stono asabos; tik vienas tu
ri biskį vyresnį činą ir vadina 
save vyskupu. Antras yra taip 
sau viso labo senas prabasčius. 
Kaip vienas, taip ir antras gy
vena iš parapijonų sudėtų cen
tų ir jokiu produktyviu darbu 
neužsiima. Bet ve tarp tų dvie
jų ganytojų pasireiškė aštri ko
va; niekinimas vienas antro ir, 
ant galo, keršinimas. Kadangi 
Žukausko parapija yra silpnes
nė, tad jam tenka ir daugiau 
nukentėti nuo stipresnių savo 
priešų. Ne kartą jis yra radęs 
apteptus savo bažnyčios langus 
su nešvariais tepalais arba su 
mėšlu apteptas duris ir tarpus. 
Šitokis elgęsis anų žmonių — 
nesvarbu kam jis yra daromas 
—kuoaiškiausia rodo priešo že
mą dorovę ir da žemesnį kultū
ringumą. Suprantama, kad ši
tokį pat purviną darbą galėtų 
panaudoti ir antroji pusė, bet 
ji to nedaro, — matomai, yra 
labiau civilizuota.

* * *

Pavasarinės pempės. Apie 
kovo 19 d., kuomet, kaip žinote, 
Lietuvoje parlekia pempės, pas 
mus buvo pasireiškęs pempinis 
pavasaris. Oras buvo taip at
šilęs, kad sunkesnis drabužis 
pasirodė visai nereikalingas. 
Jaunos merginos, jausdamos šil
tą orą, buvo nešinaukusios savo 
kojines žeminus kelių. Bet po 
kelių dieni/ šilto oro pasidarė 
gan šalta, ir panelėms kojines 
reikėjo vėl smaukti aukštyn. 
Dabar jau reiškiasi tikrai pava
sario oras. Kai kurie medžiai 
pradėjo žaliuoti.

❖ ❖ *

Visi laukia balandžio 20 d., 
nes tą dieną ketina įvykti kas 
tai nepaprasto, malonaus ir 
gražaus, ko pas mus nėra buvę 
jau dauginus, kaip metai laiko. 
Tą dieną Lietuvių Muzikalėje 
Svetainėje 8 vai. vakaro čika- 
gietė dainininkė Zosė Krasau- 
kienė duos puikų koncertą, kurį 
rengia SLA. 135-ta kuopa. Be

artistės Krasauskienė dainuos 
ir vietiniai dainininkai: J. 
Streleckis ir J. Vitkauskas. Ma
noma, kad koncerte bus daug 
publikos.—Repoteris. \

Indiana Harbor, Ind
Atsakymas Harboriečiui

“Naujienų” No. 76 Harborie- 
, tis rašo, kad buk čia kokios tai 
“aukštosios klasės” biznierkos 
surengusios pasiturinčiam biz
nieriui, aukso daiktų krautuvės 

I savininkui, “siurpraiz partę”.
Tiesa, čia buvo surengta “sur- 

praiz partė”. Bet juk tai nėra 
naujiena. Pas lietuvius dabar
tiniu laiku tai visai paprastas 
dalykas. Aš tik norėčiau žino
ti, kokiais sumetimais Harborie- 
tis rašo: “Reiškia, turtingas 
turtingam padeda sukrauti 
daugiau turtų. Mart, tas auk- 
sorius nusipirko sau gražų na
mą ant dviejų pragyvenimų, 
bet jam nebeliko pinigų nusi
pirkti pečių. Pečiaus nupirki
mui ir liko surengta ‘parė’.”

Čia tai yra niekas daugiau, 
kaip negražus pasityčiojimas. 
Aš tą biznierių, manau, pažįs
tu ne blogiau, negu Harborietis. 
Tai yra gana draugiškas ir są
žiningas žmogus. Su visais jis 
gražiuoju sugyvena. Pas mus 
jis atvyko palyginamai nesenai, 
bet savo sąžiningu patarnavi
mu įgijo simpatiją tarp lietu
vių.

Kas dėl pasiturėjimo arba, ki
tais žodžiais sakant, turtingu
mo, tai aš jo turtų nežinau. 
Manau, kad kiti gyventojai, iš
ėmus Harborietį, tuo klausimu 
per daug nesidomi. O kad žmo
gus nusipirko sau namelį ant 
dviejų pragyvenimų, tai tame 
juk nieko blogo nėra. Čia dau
guma lietuvių turi šiokį tokį sa
vo namuką. Niekas betgi už tai 
juos nesmerkia. Pagalios, jeigu 
tas biznierius ir butų turtin
gesnis nei kiti, tai nejaugi iš 
jo reikia tyčiotis? Reikėtų tik 
pasidžiaugti, kad musų tautie
čiui sekasi.

Butų gerai, kad Harborietis 
pasirinktų kitokias žinias rašyti 
į laikraštį, o ne erzintų žmo
nių savo netiksliais kandžioji
mais.—Proporteriu®.

Plymouth, Pa.
Iš kapinių susirinkimo 

Kovo 31 d. įvyko bertaininis 
Lietuvių Laisvų Kapinių Ben
drovės susirinkimas. Iš rapor
tų pasirodė, kad per praeitus 
tris mėnesius įplaukų gauta 
$273.47. Pas iždininką dar bu
vo nuo praeitų metų netoli du 
šimtai dolerių.

Nutarta atmokėti 300 dole
rių skolų. Skolų Kapinių ben
drovė turi dar $1000.00, bet 
lotų yra užsisakiusių už suvirs 
$700.00. Taigi, kad kokios šie
met soklas ir atmokėsime.

Svarstyta ir apie gegužės 30 
d. Nutarta rengti apvaikščioji- 
mą. Išrinkta tam darbui ko
mitetas.

Aukos
Baigiant susirinkimą vienas 

prašo aukų padegėlių “Vilniai”. 
Aukų rinkėjas sako: “Aš pir\ 
mutinis aukoju 50 centų”. Viso 
surinkta $1.50. Matomai, tam 
žmogeliui pasirodė per maža 
aukų, tai antru kartu prašo, 
kad sumesti nors iki dviejų do
lerių. Kreipėsi į seną komu
nistą. Kiek tu, girdi, duosi.

Tas atsakė: “Eik po velnių 
su savo aukomis. Jei mano stu- 
ba sudegtų, tai kas aukautų?” 
Matomai, ir seniems komunis
tams įkyrėjo tos begalinės au
kos.

Darbai
Darbai šios apielinkės kasyk

lose sumažėjo. Nors ir praeitą 
pavasarį ir visarą prastai dir
bo, bet nuo rugpiučio 1 d. kai

kurios kompanijos buvo pradė
jusios dirbti pilną laiką, ypač 
gerai dirbo Glen Alden Coal Co. 
Nuo pradžios kovo mėnesio 
pradėjo dirbti 3—4 dienas per 
savaitę. Bet tikimės, kad nuo 
balandžio mėnesio ir vėl page
rės darbai, nes kompanijos nu
mušė kainą anglims,—50 centų 
nuo tonos. Pagyvensime pama
tysime.—St. Žukauskas.

Milwaukee, Wis.
SLA. Centralinio Organizato

riaus prakalbos

Kovo 26 d. John Bonks sve
tainėj (719—lst Avė). įvyko 
SLA. 177 kuopos prakalbos. 
Kalbėjo Centro Organizatorius 
A. Žukas. Publikos į prakalbas 
atvyko nedaugiausia. Kalta dė- 
liai to kuopos valdyba, kuri ne
pasirūpino tinkamai prakalbas 
išgarsinti. Apie rengiamas pra
kalbas nežinojo ne tik pašaliniai 
žmonės, bet ir kai kurie kuopos 
nariai.

A. Žukas kalbėjo vien tik apie 
organizacijos reikalus ir kvietė 
vietos lietuvius rašytis į Susi
vienijimą. Ypač daug dėmesio 
kreipė į jaunuolius.

Abiejų SLA. kuopų kai kurie 
nariai kovo 27 d. privatiškuose 
namuose surengė organizatoriui 
Žukui draugišką vakarienę. Be- 
vakarieniaujant buvo progos 
plačiau pasikalbėti apie Susivie
nijimo reikalus. Pasirodė, kad 
A. Žukas yra gana sumanus 
žmogus ir gerai supranta orga
nizacijos reikalus. Tad reikia 
pasakyti, jog Pildomoji Taryba 
gerai padarė, paskirdama p. Žu
ką organizatorium. Jis tam dar
bui pilnai tinka.

----- SI.A. 177 kp. irai-ys*. 

Corbonero, Colo.
■Ši Colorados dalis yra labai 

aukšta, —stovi kelis tūkstančius 
pėdų aukščiau nei juros lygma- 
la. žiema yra ilga ir sniego 
prikrinta gan daug. Tačiau di
delių šalčių nėra. Vasaros pa
prastai yra vėsios. Klimatas 
vieniems žmonėms tinka, o ki
tiems esti persunkus, kadangi 
atsiliepia į jų kvėpavimą, šiaip 
apylinkė yra labai kalnuota, 
nors vietomis randasi ir lygių 
žemės plotų. Bet ir lygumose 
dėl ilgų žiemų ūkininkai gerų 
javų užauginti negali, žmonės 
daugiausia dirba kasyklose. Mat, 
čia randasi įvairaus metalo, kaip 
tai: aukso, sidabro, švino, vario 
ir t.t.

Corbonero kompanijos kasyk
la nėra labai didelė. Joje dir
ba tik apie 60 darbininkų. Iš
imtą metalą ir perleistą per pir
mą malūną kompanija parduo
da po $250 už toną. Darbinin
kams ji moka gan nedaug.

Toj kasykloj man teko iš
dirbti keturis suviršum mėne
sius. Matydamas darbininkų 
išnaudojimą, aš sumaniau pasi
darbuoti jų labui. Pirmoj vie
toj gavau sau kelis padėjėjus— 
du meksikonu ir tris italus. Tų 
tautų darbininkų čia daugiausia 
ir randasi. Mes visi pradėjome 
tarp savo draugų varyti agita
ciją, kad reikia reikalauti dides
nio uždarbio. Trumpu laiku 
darbininkai pakrypo musų pu
sėn. Kovo 20 d. mes įteikėme 
reikalavimą pakelti uždarbį, — 
pridėti 50 centų per dieną. Kom
panija neatkreipė jokio dėmesio. 
Tąsyk kovo 28 d. mes pranešė
me darbdaviui, jog mes nebe- 
grįšime į darbą, jeigu musų 
reikalavimas nebus išpildytas. 
Gavome atsakymą, kad kompa
nija nieku budu nepakelsianti 
mums uždarbio. Ir dar prigra
sino uždaryti kasyklą, jei mes 
neatsižadėsime savo reikalavi
mo.

Mes padarėme mitingą ir nu
tarėme nenusileisti. Apie 8 vai. 
vakaro visi darbininkai tapo 
pakviesti j kompanijos raštinę. 
Pakvietimą mes išpildėme. Pa
sirodė raštinėj ir kasyklos savi
ninkas. Jis tuoj pradėjo įrodi
nėti, kad reikalavimo negalįs iš
pildyti, ir ėmė gąsdinti kasyk
los uždarymu. Mes, nebenorė

dami to pamosklo klausytis, su
kilome ir buvome besirengią ei
ti lauk. Jis sulaikė mus ir pa
klausė, kurie darbininkai grįš į 
darbą senosiomis išlygomis. 
Mes, kaip vieno tėvo vaikai, kar
tu atsakome, jog negrįš nei vie
nas. O su savo kasykla tegul 
sau žinosi. Po trumpų ginčų 
darbdavis sutiko musų reikala
vimą išpildyti,—pridėti 50 cen
tų. Patyręs darbininkas vietoj 
penkių dolerių dabar gaus $5.50, 
o padėjėjas vietoj $4.50 gaus 
penkis dolerius per dieną.

Man labai linksma, kad mes 
iš įvairių kraštų suvažiavę dar
bininkai mokame taip broliškai 
sugyventi ir bendromis jėgo
mis kovoti už savo reikalus.

Prie progos turiu pridurti, 
jog “Naujienos” daug naudos 
atneša darbininkui žmogui. Jos 
padeda jam tinkamiau išsrpęsti 
visokius klausimus, su kuriais 
darbo žmogui, tenka susidurti. 
Tad patariu kiekvienam lietu
viui skaityti “Naujienas”.

“Naujienų” skaitytojas
Jonas Rokas.

MEKSIKOS 
SOSTINĖ

Meksikonu atsargumas

Meksikos Mieste valdiškų bei 
privatinių įstaigų darbininkai 
yra nepaprastai atsargus. Del 
menkniekių galima turėti ne
smagumų. Man pasitaikė net du 
kartu turėti “trubelį”.

Prisiunčia man iš Amerikos 
uždraustą laišką. Buvau tikras, 
jog laišką atneš į namus. Bet 
išėjo kitaip. Gavau pakvietimą 
vykti į pašto įstaigą. Nuėjau. 
Pasirodė, jog' rria.no pavarde ant 
paso užrašyta truputį kitaip, 
negu ant laiško. Neišduoda laiš
ko. Girdi, jie nęsą tikri, kad tas 
laiškas man priklauso. Negalė
damas rodos gauti, grįžtu na
mo ir pasiimu^ liudininką bei 
perkalbėtoją. Nuėjova į paštą. 
Atsako, jog visvien negalį iš
duoti laišką. Reikia esą parašy
ti laišką siuntėjui į Ameriką, 
kad jis nueitų į paštą ir paliu
dytų, jog aš esu tas pat, ku
riam siunčiama, uždraustas laiš
kas. Kai Amerikos paštas pri
sius paliudijimą, tąsyk man bus 
išduotas uždraustas laiškas.

Vadinasi, atsimušiau lyg į sie
ną ir nustojau visokios vilties 
laišką gauti. Pranešiau apie sa
vo trubelį laiško siuntėjui. Bet 
kiek atsipeikėjęs, pradėjau gal
voti ar kartais nėra kokio nors 
išėjimo. Priėjau išvados, jog 
asmens paliudijamą gali išduoti 
konsulatas. Pradėjau ieškoti 
Lietuvos konsulato. Po ilgų 
bandymų sužinojau, jog Lietu
vos reikalus Meksikoj globoja 
franeuzų atstovybė. Sužinojęs 
adresą, aš su visais savo doku
mentais nutraukiau ten. žiuriu, 
atstovybėj sukinėjasi man pa
žįstamas lenkas Besdik, chemi
jos daktaras. Paklausiau, ar nė
ra žmogaus, kuris kalba angliš
kai. Lenkas ten esantiems mane 
perstatinėja, sakydamas, jog 
“to naši človek” ir prašo, kad 
aš su juo kalbėčiaus lenkiškai, 
o jis jau visą reikalą atpasakos 
ispaniškai. O man lyg kas žadą 
butų atėmęs, — nei žodžio ne
galiu lenkiškai pasakyti. Tuo 
tarpu pasipainiojo kažkoks vo
kietis, kuris prabilo į mane ang
liškai. Aš jam išdėsčiau visą 
savo reikalą. Jis lenkui atpasa
kojo vokiškai, o tasai pakarto
jo ispaniškai. Lenkas užtikrino, 
jog konsulatas man išduos ta
patybės paliudijimą. Reikėsią 
tik palaukti trejetą valandų, 
kol konsulas sugrįš. Už visą 
darbą teksią sumokėti puspenk
to pezo auksu.

Ta žinia mane taip paveikė, 
jog ir mano nervai atsileido. 
Pradėjau su Dr. Besdiku kal
bėti lenkiškai. Sugrįžęs po trijų 
valandų konsulatan, radau pa
liudijimą jau prirengtą. Sumo
kėjau pinigus ir pasiėmęs paliu
dijimą nutraukiau tiesiai į paš
tą. Padaviau liudijimą. Darbi
ninkas nunešė jį pašto viršinin
kui. Praėjo apie valanda laiko, 
kol jis tą dokumentą išstudija

vo. Mat, ant didelio lapo buvo 
pusėtinai daug surašyta apie 
mano visokias žymes. Ant ga
lo, jis išėjo ir apžiurėjo mane 
nuo galvos iki kojų. Kiek pa
laukęs, aš paklausiau, ar galė
siu laišką gauti. Atsakė, kad 
taip ir nurodė langelį, kur kreip
tis. Uždėjo antspaudą ant ma
no paliudijimo ir pasakė, kad aš 
jo nenumesčiau, nes jis bus ge
ras ir ateityj.

Kiek vėliau gavau iš Ameri
kos pinigų čekį. Na, manau sau, 
dabar vargo jau tikrai neturė
siu. Asmens įrodymui dokumen
tų juk turiu pakankamai. Nu
ėjau į banką ir su glėbiu liudi
jimų prisiartinau prie langelio. 
Klerkas pavartė, pavartė mano 
čekį ir pareiškė, jog išmainyti 
jį negalįs, nes nežinąs kas aš 
per paukštis. Aš pakišau jam 
savo dokumentus. Bet jis tik 
numojo ranka ir pasakė, kad 
ant mano čekio turi pasirašyti 
kokis nors vietos biznierius. Ir 
vėl atsirėmiau, kaip j sieną. Tu
rėjau surasti žmogų, kuris su
tiktų pasirašyti ant čekio. Tai 
padarė krautuvininkas, pas ku
rį pirmiausia pradėjau dirbti. 
Banke jie knisinėjosi pusėtinai 
laiko, kol surado, kad krautu
vininkas veda su jais piniginius 
reikalus. Tik po to jie išmainė 
mano čekį.

Kitą nesmagumą turėjau su 
pašto siuntinių skyrium. Va
žiuodamas iš Lietuvos, atsive
žiau keletą džiovintų sūrių. Su
maniau porą jų pasiųsti į Ame
riką. Suvyniojau juos ir stip
riai surišau virvėmis. Nunešiau 
į paštą. Padavė man aplikaciją, 
ant kurios reikėjo surašyti vi

Ne per Karštas — 
Ne per Stiprus

Tai apysaka stebėtino išsiplatinimo OLD GOLD.

Tai grynai Amerikaniška apysaka. Ji nebutu galė
jusi įvykti kokioje nors kitoje šaly.

Per metus ir pusę, pirm negu OLD GOLD gimė, 
jo gamintojai klausinėjo rūkytojų visur, pasakyti jiem, 
kokias ydas turi jų mėgiami cigaretai.

‘Per karšti,” kai kurie sakė.

“Per greitai sudega,” pasakojo kiti.
i

“Degina gerkle,” skundėsi treti.

“Per stiprus,” sakė kiti.
\ • ' ' z .

Tada OLD GOLD gamintojai pradėjo dirbti, vieną 
mišinį po kito siūlydami rūkytojams po visą šąli.

♦
Galiausiai nuosprendis atėjo: “Jau turite!”

Tokiu tai budu atsirado šis švelnesnis, vėsesnis, 
labiau pritraukiąs cigaretas—kuris džiugina skoni, 
ramina gerklę, o liežuviui išrodo toks švelnus. •

Čia tikra, nepadabinta apysaka milžiniško pasise
kimo OLD GOLDS.t

OLD GOLD

są litaniją. Vargais negalais iš- 
pildžiau reikalavimą. Vienok tuo 
dar nepasitenkino. Girdi, atrišk 
rišulį ir parodyk kas viduje 
randasi. Prisiėjo atpainioti maz
gus. Paklausė, kiek man siunti
nys kainuoja. Atsakiau, kad 
penki doleriai. Nustebo. Girdi, 
pas mus sūriai yra visai pigus. 
Aiškinu, kad tai ypatingi sū
riai, atvežti iš Lietuvos. Na, 
sako, jeigu tie sūriai taip bran
gus, tai turėsi ir už persiunti
mą nemažai sumokėti. Ką da
rysi, — sumokėjau.

Kitą kartą sumaniau siųsti į 
Ameriką savo valizą, į kurią 
sukroviau daug visokių daiktų. 
Man atrodė, kad visų tų menk
niekių paštas nei nepriims. Kad 
išvengus to nemalonumo, suma
niau parašyti laišką tai poniai, 
kuri pašte priiminėja siunti
nius. Tikėjaus, kad jos širdis 
suminkštės ir ji praleis mano 
siuntinį neegzaminavusi. Para
šiau ispanų kalba laišką. Kiek
vieną žodį apgalvojau. Kadangi 
nekaip tesupratau kalbą, tai pa
prašiau pažįstamo lietuvio pa
taisyti mano rašybą. Jis peržiu
rėjo ir pasakė, kad viskas su
rašyta gerai.

Sukroviau daiktus į valizą ir 
velku ją į paštą. Ji pasidarė 
tiek sunki, jog turėjau taksika- 
bą pasisamdyti. įėjau su valiza 
į paštą, žiuriu, kad kitų siunti
nius labai atidžiai egzaminuoja, 
— kiekvieną daiktą peržiūri. 
Na, sakau sau, jeigu mano vali
zą atidarys, tai nebesurinksiu 
savo smulkmenų. Bet vis dar 
neprarandu vilties. Kas žino, 
gal laiškas ir išgelbės nuo tos 
negeistinos ceremonijos. Kai 

priėjo eile,—paliepė valizą padė-
ti ant baro. Paprašiau ponios, 
kad pirma perskaitytų laišką. 
Sutiko. Ji skaito, o aš tėmiju 
jos veidą. Matau, kad jos vei
de pasirodė šypsena. Vadinasi, 
dalykai krypsta į gerąją pusę. 
Aš prisimetu, kad noriu valizą 
atidaryti. Ji pabaigė laišką 
skaityti ir paklausė kiek sveria 
valiza. Atsakiau nežinąs. Pa
sverk,—pareiškė ji. Sugrie
biau valizą ir galvatrūkčiais nu
bėgau prie svarstyklių. Džiau
gsmas greit pranyko. Sužinojau, 
pad paštas priima tik 22 kilo
gramų siutini, o mano valiza 
svėrė 42 kilogramu. Ponia, kuri 
prižiūrėjo svarstykles, patarė 
iš valizos padaryti du siunti
niu. O čia laikas jam baigiasi, 
—paštas užsidaro pietums iki 
ketvirtos valandos po pietų. 
Pasiėmęs valizą vėl išdūlinau 
lauk. Su taksikabu parvažia
vau namo. Pradėjau dalinti sa
vo turtą į dvi dali. Nemažai 
vargo turėjau, kol suradau 
svarstykles. Nebeturėjau vil
ties, kad mano planas pasiseks. 
Maniau, kad ta ponia apie ma
no laišką bus visai pamiršusi.

Ketvirtą valandą po pietų vėl 
nusibaladavau su savo siunti
niais į paštą. Pasirodė, jog po
nia nepamiršo manęs. Ji tuoj 
išrašė aplikacijas ir be jokios 
revizijos priėmė siuntinius. 
Lyg akmuo nuriedėjo nuo kru
tinės. Sumokėjau pinigus už 
persiuntimą ir linksmas grįžau 
namo.—Perėjūnas.

REDAKSIJOS ATSAKYMAI
A. J. Levuliui: Iš jūsų rašinio 

sunku suprasti, kaip iš tiesų 
ten dalykai dėjosi. Nedėsime.

rria.no
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LIETUVOS ŽINIOS
Tvarte rasti trys sužeisti 

žmonės

Sėdos nuovados policija kovo 
mėn. 3 d. rytą rado Lidikų vals. 
Giniočių kaimo gyventojo tvar
te peiliu nudurtą tarnaitę Ade
lę Jurgutaitę ir sunkiai į vidu
rius peiliu sužeistą šeimininką, o 
bernas Vincas Daubaras sužeis
tas į galvą. Užpuolikai dar ne
sugauti. Kvotų veda Šiaulių 
krim. policija.

Užmušė rungais. Vasario m. 
28 d. iš Jurbarko turgaus grįžo 
važiuoti namo Užvajokių k. gy
ventojas Jurgis Skierkinaitis ir 
Dzidas Klimas iš Antkainių. 
Bevažiuodami pavijo J. Žebraus
ką ir įsisodino į vežimą pavė
žėti. Nuvažiavę nuo Jurbarko 
kokius keturis kilometrus, pa
vijo 3 važiuotus nepažįstamus 
vyrus, kuriuos pralenkė. Nepa
žįstamieji tada pradėjo keikti ir 
plūsti, kam, girdi, lenkdami juos 
užkabinę. Norėdamas dalyką iš
aiškinti, Dz. Klimas išlipo iš ve
žimo ir priėjo prie nepažįstamų
jų vežmo, tie išsitraukė iš ro
gių po rungą ir pradėjo mušti? 
Po kelių smūgių Klimas sukri
to vietoj ir netrukus mirė. Tar
dymas dar vedamas.

žią nuotaiką. sudarė iškilmių 
pradžioje sugiedotas dalyvių 
tautos himnas. Teisingai poste- 
bėjo savo kalboje mokyklos ve
dėjas Likerauskas, kad seniau 
Lietuvos liaudyje ėjo neper
traukiama opera, lietuvis tada 
ir verkė ir juokėsi daina, skaid
rino savo dvasią ir lengvino sa
vo vargą, šios mokyklos užda
vinys yra kelti dainą ir muziką 
Lietuvoje, padėti išvystyti glū
dinčius musų liaudyje talentus. 
Mokykloje mokslas bus einamas 
švietimo Ministerijos nustatyta 
programa. Tuo tarpu veiks trys 
skyriai: solo dainavimas, smui
kas ir fortepionas. Į mokyklą 
jau yra įstoję 30 mokinių. įsto
jamieji egzaminai parodė, kad į 
mokyklą stoja daug tikrai ga
bių ir talentingų žmonių, bet 
daugiausia neturtingų šeimų 
vaikai. Kadangi mokykla ne
gaus lėšų nei iš savivaldybės, 
nei iš vyriausybė, tai rūpinama
si lėšomis, kuriomis galėtų pra
dėti pasirodžiusiems talentams.

tas, prašant šiauriečiams šelpti 
Centro Komiteto, 
kurą, nemokamai

mano duoti 
nukentėjil

siems gyventojams. Savivaldy
bių ir miškų departamentų di
rektoriai įsakė: esančiais šiau
rė Lietuvos 
pagamintos i 
kos, šakos 
ka antros 
parduodamos 
nuo nederliaus nemokamai.

Šalčių išdavos 
Lietuvoje

miškų urėdijoje 
ir sukrautos mal-

(kurios netin- 
rųšies malkoms), 

i nukentėj usiems

Sudegė Jeznos valsčiaus val
dybos namas. Kovo mėn. 2 d. 
3 vai. naktį gaisras kilęs iš sek
retoriaus buto (esančiame tame 
pat name) sunaikino valdybos 
namą. Jame buvusios knygos 
valse, valdybos pavyko dalinai 
išgelbėti; piniginė spinta, ku
rioje buvo 500 lit. sudegė. Nuo
stoliai siekia virš. 36,000 lit.; 
namas buvo apdraustas apdrau
dimo draugijoj sumoje 20,000 
litų

Niekas neatsimena, kada Lie
tuvoje buvo tokie šalčiai kaip 
šia žiema. Retai kada Lietuvo- 
j-e šaltis siekdavo 25OC, šiais 
metais siekė iki 36OC. Aišku, 
niekad nelankius Lietuvą to
kiems šalčiams, žmonės nebuvo 
pasiruošę jiems sutikti. Ūkinin
ką neturi gerai įrengtų tvartų, 
kad tokiam šaltyje nebūtų šalta 
galvijams; dėlto daug karvių, 
avių nušalo kojas; vietomis ir 
visai sušalo, ypač daug sušalo 
ėriukų. Mat, didžiausi šalčiai 
buvo sausio mėnesyje, kada dar
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ėriukai yra maži. Bloga ūkinin
kams ne tik su galvijais buvo, 
bet ir su vandeniu, nes užša
lo šuliniai, kur-ne-kur visai iš- 
šąlo vanduo, jo stoka jaučiama 
buvo ne tik kaimuose, bet ir 
miestuose. Miestui dar bloga 
su kuru. Malkas, kuriomis dau
giausia Lietuvoje kūrenama, 
miesteiečiai gauna iš’ kaimo, 
šalčiams esant, kaimiečiai ne
galėjo vežti, antra šiais metais 
dėl didelio užpustymo, patys ne
galėdami prisikirsti , nenorjo 
išeikvoti perdaug, kad liktų 
sekantiems metams. O prisidė
jus prie viso to praėjusių metų 
nederliui daug žmonių peršalo 
ir mirė, buvo nemažai atsitiki
mų, kur tiesiog sušalo, o ausis,

kojas, nosį, tai labai daug kas 
nušalo.

Baigiantis šalčiams, ūkinin
kai pradėjo labai rūpintis pava
sariu, jo sutikimu. Kadangi la
bai daug prisnigta, tai galima 
tikėtis didelio potvinio, kuris 
pridarys didesnių ar mažesnių 
nuostolių. Be to, sniego pus
niai, gali “iššutyti” rugius ir 
kviečius; o paskutiniu laiku pa
stebėta, kad vasarojaus sėklos, 
kurios gautos praėjusiais me
tais yra labai nedaigios. Jeigu 
kurie ūkininkai ir turi šiek tiek 
sėklų, tai kyla klausimas, ar 
dygs jos. Pavasariui artėjant 
ypač susirūpinę šiaurinės Lie
tuvos gyventojai, nes jiems rei
kalinga bus prisipirkti ir ke-

turkojų darbininkų: rudenį, 
neturėdami kuo šerti, juos par
davė. Vyriausybė rūpinasi tais 
klausimais, skiria pašalpas nu- 
kentėjusiems, ragina ūkininkus 
tirti seklų daigumą. Ūkininkai, 
nors ir mato, kad pavasaris at
neš vargo, bet vis dėlto laukia 
jo, nes žiemos šalčiai jau atsi
bodo. Alfas.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvosžmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Gaišins prarijo 92 milionus litų.

Vienas

li. . Lithuanian Self-Instraction. Sutaisė — Laukis. Ameriko
nams mokytis lietuvių kalbos. Kaina 50 centų. Pusi. 74, iki 

Gegužis 15 d. tiktai --------------——-------------------- 40 centų.

34. Lietuviu Protėviai Mažojoje Azijoje, parašė — Dr. J. Šliu
pas. Pusi. 283 ir 2 dideli žemlapiai. Apdaryta. Kaina *2.00, 
iki Gegužės 15 d. tiktai ---.- I________ _____________ *1.50.

32. Trumpa Senovės Istorija, parašė —prof. R. Vipperis. Su 
daug paveikslų senoviškų liekanų ir 5-ais žemlaplais. Pus). 

305. Kaina *2.50, 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 jų įsigyti. Turime gaųa mažai, Į 
trumpa laikų jų visai bebus galima gauti. Pusi. 286. Apdary
ta. Kaina *2.75, iki Gegužės 15 d. tiktai —_________ *2.00

*1. Etimologija, parašė —šernas, ši knyga, tai yra istorija 
apie žemės tautas su daug paveikslų žmonių, Įvairių tautų ir 
genčių. Knyga nepaprutai įdomi, verta kiekvienam jų įsigy
ti. Jų nedaug turime — greitu laiku visai nelik*. Pusi. 667. 

Apdaryta. Kaina *5.00, iki Gegužė* 16 d. tiktai .-- *3.00.

13. Skaitymo Knyga (Chrestomatija). Pusi. 240. Kaina *1.00, 
iki Gegužės 15 d. tiktai —-----—------------- . 75 centai.
14; -Vadove* Lietuvių Kalbai Pramokti, Vokiečių-Lietuvių Kal

bamokslis. Sutaisė Vidūnas. Paveikslus piešė — A. Bro
ku. Pusi. 111. Kaina *1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai — *1.00.

Muziko* Mokykla Šiauliuos.
Šiaulių Mokytojų Seminarijos; 
mokytojo A. Likerausko pastan-i 
gomis Šiauliuose įsteigta Muzi
kos Mokykla. Kovo mėn. 1 d. 
stojantiems į šią mokyklą egza-1 
minai, o kovo mėn. 2 d. oficia

1918-28 metais (per pirmąjį 
dešimtmetį) gaisrų visoje Lie
tuvoje buvo 9,103. Iš viso su
degė 304 dirbtuvės, kelios Įtiks
iantys namų ir 6,020 gyvulių. 
Gaisrų metu sunaikintos 3,336 
mašinos, žmonių sudegė 119, su- 

268. Bendrasižeidė ir apdegė
nuostolių suma didesnė už 92 
milionus
turto tik

litų; apdrausta buvo 
už 6 mil. litų.—A. G.

Kuras
lūs mokyklos atidarymas. Gra-1 guomenei.

šiaurės Lietuvos var-
Ministerių kabine-

Turėjo nesmagumų su 
nusilpnėjimu ir nemige

‘•Aš buvau visai suirusi,” sako ponia 
Grace Cashman, Marlon, Ind. “Aš turėjau 
nuolatinius nusilpnėjimus ir negalėjau nak
timis miegoti. Vienas butelis Nuga-Tone 
suteikė man daug pagclbos,” Kenkiantieji 
perskaitę? tokj pareiškimų nudžiugs, 
gird, kad randasi tokios gyduolės 
rios pagelbsti nuo tokią trubelių, 
Nuga-Tone yra puikios gyduolės ir 
teikia nagelbą net ir labai pavojingose li
gose. Virš milionas žmonių vartodami jas 
atgavo savo sveikatų, stipriuųą ir jėgų. 
Ir jei jus esate sergantis ir silpna?, 

(turėtumėt jas . 
i Nuga-Tone pagelbsti tiems, kurie 
skilvio suirimus, prastų apetitų, gasus 
dūriuose, raugėjimą, 
ba kitus ’ _ . . ___
jimą, svaigulį, silpnus nervus, 

I kus skausmus. arba skausmus 
' rių negalit naktimis miegoti. ____ ,__
) Nuga-Tone ir persitikrinkit patys, kad jos 
lyra puikiausios ir greičiausiai ’ " ’.. " 
I sveikatą ir stiprumų budavojančios 
I dnolės kokias tik esat vartoję. 
' ne yra parduodamos pas • 
j vertelgas. Jei jūsų vertelga 
savo sandelyj, reikalaukite.

I sakytu jums iš olselio vaistinės.

pareiškimą
tokios

nuo tokių ____
yra puikios gyduolės
milionus 

> sveikatą,

iš- 
ku- 
nes 
kū

jus

turi 
vi- 
ar-

pabandyti, 
pagelbsti tiems, 

prastą apetitą, _ .
____ .. neveiklias kepenis 

svarbius organus, galvos skaudė- 
reuniatiš- 

i dėl ku- 
Bandykit

veikiančios, 
gy. 

Nuga-To- 
visus gyduolių 

neturi jtj 
kad jis už-

NAUJIENŲ SPAUSTUVĘ
Operuoja patyrę, gabus unijų darbiniu 
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur

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

Visa-Kas.

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

1 739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL

KNYGOS UZ PUSĘ KAINOS
MT Gigantinis Knygų Nupiginimus Naudokitės Šia Proga Visi *Wi

Gerbiamieji: šiam* skelbime randasi šimtas geriausią rinktinį knygę, kurias pirkdami nemažiau >20.00 vertis galite gauti už pusę kainos. Reiškia 
jeigu iš šito sąrašo imsite knygų už >20.00, Knygynui “Lietuvai” prisivykite tiktai >10.00 — pusę sumos rokuojant nuo pilnos kainos. Šitas knygų 
nupiginimas tęsis iki Gegužės-May 15 d. š. m., pertat kiekvienas šio skelbimo skaitytojų, esate nuoširdžiai kviečiami užsisakyti kuodaugiaus|a| 
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 Canadoe ir kitų šalių lietuviams, knygų pirkėjams — pasinaudokite proga dabar — pirkitės knygų už numažintą kainą, o vėliau galėsite gauti 
visas knygas nupiginta kaina. Taipgi mūsų knygyne randasi didžiausias pasirinkimas įvairiausių gintarinių daiktų — reikalaukite Gintarų kata
logo, taipgi mūsų naujas pilnas knygų katalogas jau baigiamas spauzdinti. čia seka sąrašas mūsų siūlomų knygų — laukiam knygų užsakymų:*

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

36. Draugijos Ir Organizmo Evoliucija — remiantis garsiais 
mokslininkais parašė —Arthur Levis ir sykiu kitų knygų 
Nuosavybė* Išaivyatymaa, parašė —Paul Lafargue. Dr. Ka
raliaus vertimas. Abi knygos vienoje, apdaryta. Pusi. 380. 
Kaina *2.50, iki Gegužis 15 d. tiktai- i-------------------- *1.50.

37. Gamtos Reiškiniai, parašė —J. Trojanovskls. Vaizdžiai
supažindinta su gamtos Įvairenybėmis. Paveiksluota. Pusi. 
240,apdaryta. Kaina *2.00, iki Gegužės 15 d. tiktai----- .. *1.25.

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

39. Gamtos Mokslų Vadovėlis, parašė — J. Triįanovzkls. Su
daug paveikslų. Pus). 680, apd. Kaina *5.00, iki Gegužės 16 
tiktai--------------------------------------------------------------------- — *3.00.

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

2. Lietnvių Literatūros Istorija — Miros. Telpa Įžymesnioji) 
lietuvių rašėjų kūrinių turiniai. Verta šią knyga kiekvienam 
įsigyti. Pu*). 142. Kaina *1.25, iki Gegužės 15 d. tik _ *1.00.

3. Lietuvių Kalboa Vadovėlis — Liūda* Glro. Tinkamas pamo
kinimas taisyklingai rašyti. Pusi. 78. Kaina 75c., iki Ge
gužės 15 d. tiktai '■ . ....--------------------- - ■ ...... .. 50c centų.

Rusiškai-Lietuviškas Žodynas (kišeninis). Pus). 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 dėl lietuvių kal
bos lavinimosi. Pus). 292. Kaina *1.50, iki Geg. 15, tik *1.00.

7. Aritmetikos Uždaviny* — Mašioto. Dalis 1 ir 2-ra. Pusi.
177. Kaina *1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai-------------75 centai.

8. Lietuvių Kalbos Vadovėlis — Murkos. Apie 200 pusi. Kai
na *1.00, iki Gegužės 16 d. tiktai — 75 centai.

9. Vaikų Darbymečiui — Murkos. Pusi. ’30() Kaina *1.50, iki
Gegužė* 15 d. tiktai  _______________ ... —......——, *1.00.

10. Aritmetikos 4 Dalys — Buailos. Kaina *2.00, iki Gegužės
15 d. tiktą)---------------------- ---------------------------—*1.50.

11. Raštas ir Jo Mokymo Naujieji Keliai. Pusi. 82. Kaina
•1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai —— --------------- ------ -—75c.

12. Komercijos Aritmetika, sutaisė —Ilgūnas. Pusi. 311. Kai
na *2.25, iki Gegužės 15 d. tiktai ......---............ .........  *1.76.

1*. 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. J60. Kaina *1.25, 
iki Geguži* 15 d. tiktai ____ __ _____________ _____ *1.00.

17*. Lietuvių Anglų, Anglų Lietuvių Kalbų Žodynu — sutaisė 
A. Lalis (Abi dalys), šitas žodynai yra visai baigiamu iš
parduoti — greitu laiku bei už didelius pinigus jo nebus ga
lima gauti, žodyno dydis yra 1274 pusi., gražiais apdarais — 
kaina nuo Naujų Metų pakelta iki *16.00, bet iki Gegužėc 15 
dienai i. m., parduosime už *12.00. Nuo eito žodyno daugiau 
jokios nuolaidos nedaromo — reikia pilnai prisiOsti *12.00.

Istorija, Geografija ir kitos Mokslinės Knygos

3a au daug paveikslu ii pasaulines kares laiku. Knyga tlngei- 
I. Pusi. 192 ir labai didelio formato, drūtais viriais. Kaina

*3.00, Iki Gegužis 15 d. tiktai ---------------------- »-------------*2.25.

19. Lietuvos Istorija, parašė — A. Alekna. Su 3 Lietuvos žem
upiais. Naujausia laida. Pusi. 235. Kaina *1.50, iki Gegužės 
15 d. tiktai .. ...------- -------------------------------------------- -  *1.00.

20. Lietuvių Tautos Istorija, parašė —St. Matulaiti*. Nau- 
jauaia laida. Pusi. 260. Kaina *1.50, iki Gegužė* 15 d. - *1.00.

20a. Filosofijos Straipsniai. Pu*!. 238. Kaina *1.00, iki Gegu- 
>ė* Į* d. tiktai ..................   80c.

31. Naujūjų ir Vidurinių Amžių Istorija, parašė — V. Žak-
ševakia. Knyga pilna Įdomybių. Trijose dalise. Pusi. 550. Kai- 
na *295, ilrf GeguŽČB 16 d. tikrai..... . ............ ............ .—- *1.50.

32. Palangos Istorija, parašė — Dr. J. Buanavičiu*. Pusi. 52.
Kaina 40 centų, iki Gegužė* 15 d. tiktai —--------- 25 centai.

23. Dievo Galybė Zoologija, Batanika, Geologija, Fizika,
Chemija, Gyvulių ir Augalų Fiziologiją, parašė — Pauliu* 
B*ro. Vertima* Į lietuvių kalbą. Su daug paveiksiu. Svarbi 
Įmyga aava turiniu. Pusi. 828. Apdaryta 2-*e dali**. Kaina 
*8.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ..... ...............................  *1.75.

24. ■ Aatranomija, sutaiaė —A. Agaraa. Su paveikslai*. Kaina
75c., iki Gegužės 15 d. tiktai .. ..... ..........   60 centų.

25. Istorija Ab*!na, parašė —Dr. Bacevičių*. Knygoje apra
šom* laikas nuo 2800 metų dar prieš Kristuje iki 146 metų 
po Kristuje. Pusi. 498. Apdaryta. Kaina *2.50, iki Geguži* 
16 d. tiktai .................- ...........-..............  *1.75.

36. Istorija Chicagoe Lietuvių, parašė — Šernas. Pusi. 580. 
Apdaryta. Kaina *2.50, iki Gegužis 15 d. tiktai ... ., „ *2.00.

27. Istorija šiaurinės Amerikos. Tiksliai aprašoma istorija J.
V. nuo jų atradimo iki vėliausių laikų. Put). 364. Apd. Kai
na *2.25, iki Gegužės 15 dienai tiktai ................... *1.50.

38. Dr. Vinco Pietario Atsiminimai, žingeidi knyga apie 7 
skirtingus klausimu* su autoriau* paveikslu. Pusi. 301. Ap? 
daryta. Kaina *2.00, iki Gegužė* 15 d. tiktai--  *1.50.

29. Tikėjimų Istorija, parašė —prof. Chantaple de la Sau
sėjo. Didelė ir vien* iš svarbiausių knygų šituo klausimu — 
au daug paveiksiu. Pusi. 1086, apdaryta. Kaina *10.00, iki 
Gegužė* 15 d. tiktai - ... _____ _______ ____ *7.00.

30. Geografija, sutaiaė —šernas. Su daug paveikslų Įvairiau
sių daiktų vaizduojančių, upes, ežerus, vulkanus ir t.t. Kny
ga didelė 6x9, etspausdinta ant geroe popieroa. Pus). 469. Ap. 
daryta. Kaina *4.00, iki Gegužės 15 d. tiktai ------- ----- *2.50.

35. Kada ir Kokiu Būdu Svietas .Sutvertas. Su paveikslais.
Parašė — prof. Meyer. Pusi. 140. Kaina *1.50, iki Gegužis
15 d. tiktai *

40. Gamtos PaĮieros, parai} —Šernas. Su daug paveikslų.
Pusi. 238, apd. Kaina *1.75, iki Gegužis 16 d. tiktai — *1.00.

41. Gamtos Istorija. Knyga su daugelių paveikslų iš gamtos
mokslų. Apdaryta. Pus). 209, Kaina *1.50, iki Gegužės 15 d. 
tiktai --------------------- --------------------------------------------------- *1-00-

42. Biologija — šerno. Paveiksluota. Pusi. 147. Kaina 76c., iki
Gegužės 15 dienai tiktai ..... . - ---------------------------50 centų.

43. Raktas Pažinti Augalams, kurie žydi pavasari, vasarą ir
rudenį. Pusi. 244, dviejose dalise. Kaina *1.25, iki Gegužės 15 
d. tiktai-------------------------------------------------------------------- *1.00.

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

45. Meteorologijos Vadovėlis, "Ūkininkų Dangus,” parašė —
Ig. Kančius. 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. Rytojun Bežiūrint. Ištraukos iš raštų: Moro, Kampcnelo, 
2ank-2ak, Ruso ir kitų garsiu pedagogų. Pusi. 174. Kaina SOc. 

iki Gegužės 15 d. tiktai ...       40c.

<8. "Aušros” 40 Metų Sukaktuvės. Istoriška knyga iš praei
ties darbuotės. Telpa paveikslai senųjų laikų darbuotojų.

< Pusi. 265. Kaina *1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai*1.00.

49. Steponaičio Raštai Pusi. 128. Kaina *1.00, iki Gegužės 16 
d. tiktai„J 80c.

50. Lietuvių Tauta Senovėje ir šiandien. Parašė — Dr. J. šliu
pas. Pusi. 563. Kaina *3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai -- *2.50.

51. Visuotina Istorija Satyroje. Žingeidi knyga apie Egiptą,
Babilionų, Asiriją, Persiją, Graikiją, Spartą ir t.t. Pusi. 186. 
Kaina *1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai - *76c.

52. Žmonijos Istorija. Žingeidi knyga au daug paveikslų. 
Pusi. 500, apdaryta. Kaina *3.50, iki Gegužė* 15 d. tik *3.00.

53. Vaižganto Raštai. 7-os knygos. Knygose telpa daug svar
bių raštų skirtingais klausimais. Verta šias knygas Įsigyti 
kiekvienam, joigu ne dėl ko kito, tai bent lietuvių kalbai pa- 
silavinti, nes Vaižganto rastuose blizga nepaprastas lietu
vių kalbos grynumas ir išsireiškimų turtingumas su tuo svar
bu apsipažinti kiekvienam lietuviui. Pusi, 1600. Kaina *7.00, 
iki Gegužės 15 d. tiktai>5.00.

Pasakos, Apysakos, Poezija ir Dainos

54. Vainikai. Gražiausios ir naujausios lietuvių poetų dainos, 
jas parašė: Struoga, Putinas, Kalėdų Kaukė, Zigmas, Tyrų 
Duktė, K. Binkis, L. Gira ir daugelis kitų poetų. Knyga di 
dalė, nepaprastai gražiai techniškai apdirbt*. Taipgi telpa 
įžymiūjų 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 SOc.

56. Karaliaus Salamono Kasyklos. Nepaprastai žingeidi apy
saka. Pusi. 248. Kaina *1.25, iki Gegužė* 15 d. tikta! „ <1.00.

57. Istorija Septynių Mokytoju. Pusi. 158. Kaina 75c., iki Gegutes 15 d. tiktai , , ■ — ....  50c.
58. Mylėk Savo Artyraę, pzr»Ac — Iloffman. Pusi. 131, 

Kaina *1.00, iki Gegužis 15 d. tiktai

58.* Pūsčios Dvasia. Puiki Apysaka. Pusi. 827. Kaina *1.1 
iki Gegužis 15 d. tiktai . ..   ■ .. ----- - ■ *1.!

11.50,
.25.

59. žemės Giesmė. Graži apysaka, parašė —K. Puida. 2-ts 
.dalyse. Pusi. SlS/Kaina *2.00, iki Gegužis 15 d. tiktai *1.50

60. Apysakos, parašė- — K. Puida. Telpa 4-os gražios apysa
kos. Pusi. 237. Kaina 75c., iki Gegužis 15 d. tiktai  50c.

60. a Aisopo Puakos — au daug paveikslų. Pus). 846. Kaina 
*1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai*1.25.

61. Pažvelgus Atgal — Garsusis Ei. Bcllamyo romanas—vaiz
duoja bosianti ideališkų žmonijos gyvenimų. Pusi. 856. Kai
na *1.25, iki Gegužės 15 d. tiktai------ i--------------------------*1.00.

*l.a šventas Petru Ryme — Garsioji Sinkevičiau* apysaka.
PuaL 280. Kaina *1.25, iki Gegužė* 15 d. tikUi*1.00.

63. Kuprelis, parašė Ig. šeinius. Graži apysaka iš'žmonių gy
venimo. Pusi. 258, kaina *1.00, iki Gegužė* 15 d. tiktai  75c.

63. Dėdė* Tame Trobelė —- Garsioji Beecher-Stowe apysaką 
2-ae dalyse. Pusi? 481, kaina *2.00, iki Gegužė* 15 d. tik *1.60.

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

64a. Mokslinčius Tvardauska*. žingeidi juokinga apysaka.
Kaina 75c., iki Gegužės 16 d. tiktai —, ------ . ■ - - - SOc.

65. Ben-Hur. Istoriška apysaka iš laikų Kristau*. Parašė L. 
Wallace. Pusi. 472. Kaina *1.75, iki Gegužė* 15 d. tiktai *1 25.

66. Jaunieji Skriauja, parašė Wei*enhoff. Medžioklė Lietuvos 
miškuose —• Įdomi apysaka. Pusi. 809. Kaina *1.25, iki Gegu
žės 15 d. tiktai *1.00.

67. Kandida*. Garsioji Vaitai rio apysaka. Pusi. 175. Kaina 
*1.00, iki Gaguūėa 15 d. tiktai

68. I* Gyvenimo Lietuviškų Vėlių (Dūšių) ir Velnių. Parašė 
Dr. Basanavičius. Telpa daug įdomių pasakų apie velnius, 
dūšias, smertj, čyščių, peklą, giltinę, marą, dvasia* ir tt. Pusi. 
470. Apdaryta, Kaina *2.60, iki Gegužė* 15 d. tiktai _ *2.00.

69. Lietuviškos Pasako* — sutaisė Dr. Basanavičius. Telpa 
daug Įvairių pasakų. Pusi. 280. Kaina *2.25, apdaryta, iki Ge
gužės 15 d. tiktai*1.50

70. Raistu. Garsioji Upton Sinclair apysaka apio lietuvius. 
Pusi. 855, apdaryta. Kaina *2.26, iki Gegužės 15 d. tik *1.00.

įvairios Knygos
Apie sveikatą, paveikslai, žemlapiai, Išlikai, juokai, burtai, 

magija, patarimai, pamokinimai ir kitokios knygos.

71. Tiesų vadovas ir Patarėjas. Reikalinga knyga ypač danui, 
kurie nori susipažinti bu įvairiomis kgalėmi* teisėmis bei įs
tatymai*. Pusi. UI. Kaina *1.00, iki Geguita 15 d. tiktai 80c.

71a. Kišenini* Daktaras Namuose — pagal daktarus: Stout, 
Kollins, Basanavičių, Vileišį ir kitus, parašė K. V. Gediminą*, 
šitoje knygoje yra aprašoma įvairių ligų ypatybė* ir jų gy
dymo būųai. Pirmoje dalyje knygos kalbama apie Įvairias 11- 
gas ir' vyrų ligas — jų gydymas, receptai ir t.t. Antroje da
lyje knygos kalbama apie moterų liga* ir būdus Jų gydymo. 
Knyga kišeninio formato, gražiais apdarais. Pusi. 160. Kaina 
*1.76, iki Gegužė* 15 d. tiktai----------- -------------------- *1.25.

72. Mano Gydymas Vandeniu sulig 40 metų Patyrimo. Para-
rašė Dr. S. Kneipp. Su paveikslais. Knyga skiriama tiem*, 
kurie nori išsigydyti ir sveikatą užlaikyti. Pu*!. 228. Kaina 
*2.00, Iki Gegužė* 15 d. tiktai ., , ---------- *1-60.

73. žinyną*. Svarbi ir naudinga knyga visokiuose reikaluose:
savęs gydyme, astranomijoje, etnografijoje, medicinoje, arit
metikoje, nurodymai amatninkams, ūkininkams, šeiminin
kams, Įvairiose nelaimėse Įvykus ir Įvairiuose reikaluose Ši 
knyga yra tikru gyvenimo veidrodžiu. Verta šita knyga 
kiekvienam lietuviui turėti, nes joje ras daug to, ko, kitose 
knygose rasti negalima. Pusi. 400, apdaryta. Kaina *3.00, iki 
Gegužis 16 d. tiktai----------------------- --------- ------------- *2 00-

74. Nauja* Pilnas Orakulas — Visokių burtų, monu knyga ir 
delnažinystės, su daug įvairių tuo klausimu paveikslu. Pus). 
414, apdaryta. Kaina *3.50, iki Gegužės 16 d. tiktai — *2.50.

75. Paslaptys Magijos bei Spiritizmo šviesoje tikro Mokslo. 
Knyga nepaprastai žingeidi su įvairiais paveikslais, kaip

Salima padaryti visokius monus. Pusi. 262, Kaina *1.00, iki 
egužėa 15 d. tiktai 80c.

75*. Sekretai Burtininkų ir Raganių — visoki "triksai” su ko- 
zyroms ir kitoki burtai. Pusi. 40. Kaina 40 centų, iki Gegužės 
15 dienai, tiktai 85 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 *5.00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai—U------------------------------ ------  *3.00.

76. Juokų Knyga. Nepaprastai gražių juokų randasi šitoj* 
knygoje, taipgi yra manalogų, dialogų ir t.t. Kas myli juoką, 
tam verta įsigyti knygų "Tikri Juokai.” Pus). 206. Kaina 
*1.00, iki Gegužis 15 d, tiktai ... 75c.

77. Bedievių šventraštis, šita knyga yra sudaryta iš 3-jų me
tų "Kardų," kuris buvo vienas iš bedieviškiausių laikraščių 
Amerikoje. Taipgi šioje knygoje randasi apie 300 paveiks
lų, irgi yra bedieviški. Kurie šitokio turinio knygomis inte
resuojasi verta įsigyti, nes joje ras daug rimtų ir juokingų 
aprašymų. Apie 800 pusi. Apdaryta. Kaina *4.00, iki Gegu
žės 15 d. tiktai*3.00.

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

79. Llętuviškų Atviručių (Post Carda) — Vaizduoja isto-
riškiausias vietas Lietuvoje. Tinkamo* naudoti čia Ameriko
je arba siūsti ir Į Lietuvą. Kaina už 72 atvirute* (Po*t Carda) 
*3.00, iki Gegužės 15 d. tiktai------------------------------------*2.00.

80. Laiškam* Popicrų su {vairiai* Aprašymai* — tinkami 
siūsti j Lietuvą. Kaina už 25 laišku* ir tiek pat vokų-konvar- 
tų. Kaina *2.60, iki Gegužės 15 d. tiktai ,. . ...... ■ 7-- *1.50.

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 klausimu* Bib
lijoje surasti. Kaina *4.00, iki Gegužė* 15 d. tiktai >6.00.

82. Meilė ir Dailė. Su daug paveikslų Parašė Meilės Specialis
tas. Pusi. 207. Kaina *1.50, iki Gegužės 16 d. tiktai — *1.00.

83. Lithuania — "The Awakening of Nation” — A study of 
the past and present of the Lithuanian people. Didelė, gra
ži knyga anglų kalba. Verta tėvam* užsakyti šitą knygą dal 
savo vaikų, idant jie būdami Amerikos lietuviais pamylėtu 
savo tėvų kraštą. Knyga didelio flrmato —ją parašė Age 
Meyer Benedictsen. Pusi; 248. Kaina *5.00, iki Gegužės 15 d. 
tiktai *3.50.

84. Lietuvos įstatymai. Sistematizuotas įstatymų ir instruk
cijų rinkinys Lietuvos Valstybėje. Pusi. 1031. Kaina *4.00, 
iki Gegutės 15 dienai tiktai - >3.00

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

u

86. Apsakymas Kelionės j Palestinos žemę, apie Jcruzolimą 
ir kita* šventas vietas. Iš savo kelionė* parašė Kun. Gondku*. 
Pual. 801. Kaina *1.50, iki Gegužės 15 d. tiktai*1.50. □

87. Mokslas Rymo Katalikų, parašė Vyskupai Motiejus Va- 
lančauskas, išleista 1862 metais. Pusi. 332, apdaryta, Kaina 
*2.00, iki Gegužė* 15 d. tiktai *1.50.

M. Sveikata. Parašė Dr. Graičiūnas. Knyga au daugeliu pa
veikslų, kuriuose nurodoma tiesus ir trumpas kelias i sveiką 
ir laimingą gyvenimą. Svarbi knyga sveikatos klausimu. 
Pusi. 339, apd. Kaina *8.00, iki Gegužis 15 d. tiktai — *2.00.

89. Hygiena, arba Mokslas apie Užlaikymų Sveikatos. Pusi.
32. Kaina 60c., iki Gegužės 15 d. tiktai - 50c.

I
D

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

91. Čigoniškos Raganos Kasyro* — au pilnu išguldymu lietu
viškai ir angliškai. Kazyrų 53 ir viso* spalvuotai paveiksluo
tos ir du atskiri lapai lietuviškai ir angliškai, kuriuos* sil
kinam* reikšmė kiekvienos kazyro*. Kaina *2.00, iki G*gu- 
žė* 15 d. tiktai------ --------------------------------------------------*1.50.

92. Lietuvos Vytis, (Žirgvaikis) — miera 88x41 — spalvuota*.
Kaina *1.00, iki Gegužės 15 d. tiktai T - 75c.

93. Namų Daktaras — arba pažinimas ir gydymą* susirgimų 
ir ligų. Šitą naują ir garsią knygą parašš Daktaras A. J. Ka
ralius, tai yra pirma ir didžiausia receptų knyga kiekviena
me ligos atsitikime, yra nurodymai, kokiu* vaistu* vartoti 
savęs gelbėjimui iš ligos, nelaimės ir daugybė* kitų reikalin
gų sveikatai patarimų, šita knyga yra spaudoje, ją leidžia 
Knygynas "Lietuva” — laike 8-jų mėnesių bu* atspausdin
ta. Knygos dydi* bu* api* 800 puslapių *u paveikslais, ir *u 
daugybe receptų. Apdaryta. Kada išeis iš spaudo* kainuo* 
*4.00, bet kurie užaisaky* iki Gegužė* 15 dienai, gaus ui 
*2.00. Verta viaiema lietuviams šitą knygą įsigyti.

94. Lekcijos Lietuvių Korepondencijinėa Mokyklos — 14 isk- 
cijų Lietuvių-Anglų Kalbos, 12 lekcijų Aritmetikos ir 8 lek
cijos Lietuvių Kalbos Gramatika — viso 29 lekcijo*. Kaina 
*8.50, iki Gegužė* 15 d. tiktai *2.25.

95. Vasario 16. Knyga 10 Metų Lietuvos Nepriklausomybė* 
Sukaktuvėm* Paminėti. Didelė knyg*. su daug paveikslų. 
Telpa raštai: Dr. Šliupo, Smetonos, Valdemaro, Biržiškos, 
Vafdylos Ainio, Bičiūno, Vaičiūno, Maironio ir daugelio kitų. 
Svarbi kny^a apie Tėvynę Lietuvą. Kaina *2.25, iki Gegužė*

Pinigus malonėkite siūsti už knygas Šiuo adresu:

Knygynas “Lietuva
3210 So. Halsted St. 
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SPAUDOS ATGAVIMO SUKAKTUVĖS
Į ■.! . "

1904 m. gegužės mėn. 7 d. Rusijos valdžia panaiki
no lietuvių spaudos draudimų, todėl mažiau kaip už mė
nesio laiko sukaks 25 metai nuo spaudos atgavimo. Lie
tuva rengiasi tas sukaktuves iškilmingai pažymėti ir 
tuo tikslu susidarė visuomenės darbuotojų komitetas iš 
prof- V. Biržiškos (pirmininko), kun. M. Vaitkaus, V. 
Vileišio, mok. J. Žiugždos, B. Žygelio ir P. Rusecko (sek
retoriaus).

Turint galvoje tas sąlygas, kuriose dabar Lietuvos 
žmonės gyvena, reikia pripažinti, kad Komiteto sąsta
tas nėra blogas. Sukaktuvėms paminėti Komitetas siūlo 
gegužės 7 d. ruošti viešas paskaitas, koncertus, prakal
bas ir demonstracijas, paminėti atmintį žuvusiųjų kovo
je dėl spaudos atgavimo, steigti mokyklas, knygynus ir 
skaityklas, ir t. t. Tečiaus vieno dalyko trūksta oficia
liam programe, būtent: paskatinimo kovot už spaudos 
laisvę nepriklausomoje Lietuvoje.

Suprantamas daiktas, kad Komitetas spaudos atga
vimui paminėti ir negalėjo įdėti tą punktą į savo prog
ramą, — nes jo nariai butų atsidūrę Varniuose! Bet, to 
neveizint, tai yra svarbesnis punktas, negu minėjimas 
to, kas buvo prieš 25 metus-

Dabartinė Lietuvos valdžia laiko Lietuvos spaudą 
nesubrendusią, nepriaugusia ligi to, kad ji pati sugebė
tų save tvarkyti. Valdžia yra uždėjusi spaudai cenzūrą, 
ir mes nuolatos skaitome pranešimus apie tai, kaip laik
raščių redaktoriai yra baudžiami piniginėmis pabaudo
mis ir kalėjimu už įvairių patvarkymų apie spaudą per
žengimą. Dabar kyla klausimas: argi karo komendan
tai, apskričių viršininkai ir kiti valdžios paskirtieji 
“spaudos globėjai” yra kompetentingesni spręsti, kas 
tinka į laikraščius dėti, o kas ne, už tų laikraščių leidė
jus ir redaktorius?

Tos nuomonės, kad be policijos priežiūros spauda 
“ištvirksta”, laikėsi nelaboji Rusijos carizmo valdžia, 
prieš kurių lietuvių tauta per keturiasdešimt metų turė
jo kovoti, iki atgavo teisę naudotis spausdintu žodžiu. 
Nepriklausomoje Lietuvoje tokiai nuomonei neturėtų 
būt vietos. 25 metinės sukaktuvės nuo spaudos atgavimo 
tiktai tuomet įgis rimtą prasmę, jeigu jose bus pareikš
tas spaudos laisvės reikalavimas!

ARGENTINIEČIŲ “BALSAS”
ĮSIGIJO SPAUSTUVĘ

Argentinos lietuvių savaitinis 
laikraštis “Balsas” pradėta 
spausdinti pusėtinai įrengtoje 
spaustuvėje, ir 61-as jo numeris 
jau daro visai neblogų įspūdį. 
Dabar jisai, be abejones, turės 
daugiau pasisekimo, negu iki 
šiol.

ITALIJOS “RINKIMAI”

Nesenai įvykusius Italijoje 
rinkimus į fašistų “korporatyvį 
parlamentų” Anglijos liberalų 
laikraštis “The Manchester 
Guardian” šitaip apibudina:

“Italijos ‘rinkimai’ buvo 
vienas aršiausių įžeidimų, ko
kie kada nors buvo padaryti 
civilizuotai tautai.”

Tas laikraštis visai teisingai 
pastebi, kad beveik '“vienbal
siai” tų “rinkimų” rezultatai 
yra niekas kita, kaip žmonių 
valios falsifikacija, kadangi toks 
vienbalsis pritarimas valdžiai 
yra visai negalimas daiktas. Ji
sai mano, kad net sovietų rinki
mai Rusijoje buvo sąžiningesni, 
kadangi jie nepaslėpė to fakto, 
jogei komunistų partija sudaro 
mažuma.

Užsisakymo kalnai
Chicago Je — paltui

Metams —................ $8.0(
Pusei metu---------------------------- 4.0(
Trims mėnesiams________ — 2.0(
Dviem mėnesiam ........     1.5(
Vienam minėsi ui _ ,75

Chicagoj per iineiiotojus:
Viena kopija ........ .—8c
Savaitei . _____ _____ . 18c
Manaaiui................. , ■ - - - 75c

Suvienytose Valstijose, na Cfflcagoje, 
paltui

Metams____________ _ ■»■ ■■ 87.00
Pusei mete —........ —...........  8.50
Trims minesiams . „ , ____ 1.75
Dviem minesiams    1.25 
Vienam minėsiu!      .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]!

Metams »■--,« 88.00
Pusei mete............ i ■ - - 4.09
Trims miniadams r ■■ 8.50
Pinigus reikia siusti paltą Meney 

Orderiu kartu su užsakymu.

“KNARKIA PALIEPUS”

Chicagos Marijonų organas 
rašo apie menamų Lietuvos so
cialdemokratų sąmokslų prieš 
Voldemaro valdžia ir nuriečia ši
tokių istorija:

“Visiems yra žinoma, kad 
socialdemokratai ne tautos, ar 
valstybės gerovei teisėtumų, 
konstitucijų, bei demokratijų 
‘gina’. Jiems rupi paglemžti 
Lietuvą, kad vėl su ‘galingąja 
ir demokratiškąja Rusija’ su
jungus. 1917 m. liet. Seimas 
Petrograde, Požėlos ir Če
pinskio ministeriavimas Sle
ževičiaus kabinete 1926 m. 
parode, kaip musų socialdemo
kratams rupi Lietuva ir jos 
likimas.

“Lietuva, patekusi į social
demokratų rankas iš vilko į 
meškos nagus įpultų.”
Yra farsas užvardintas 

“Knarkia paliepus”, o šituos 
klerikalų laikraščio postringavi
mus apie socialdemokratus tiktų 
užvardinti “Plepa paliepus”.

Net ir klerikalų rašytojai nė
ra tokie žiopli, kad jie tikėtų 
tuo ,kas toje ištraukoje iš Ma
rijonų organo pasakyta. Jie ži
no gerai, kad socialdęmokratai 
niekuomet nenorėjo ir nesikėsi
no “paglemžti Lietuvą”. 1926 
m. socialdemokratai buvo nuta
rę neiti į valdžių, nežiūrint to, 
kad jie buvo laimėję didesnį 
balsų priaugimų rinkimuose, ne
gu kuri kita partija. Jie su
tiko dalyvauti valdžioje tiktai 
tuomet, kai vai. liaudininkai 
pastatė jiems ultimatumą, pa-

reikšdami, kad jei socialdemo
kratai neis į valdžią, tai liaudi
ninkai neapsiims jų sudaryti.

Paskui, pirma negu įvyko 
gruodžio perversmas, socialde
mokratų ministeriai, Požėla ir 
Čepinskis, jau buvo įteikę re
zignacijas, ir tik dėl to, kad 
ministeris pirmininkas Steževi- 
čius tuo laiku sirgo, tai jų rezig
nacijos nebuvo suspėta apsvars
tyti.

Kai dėl Lietuvos susijungimo 
su Rusija, tai klerikališki ple- 
periai tegu geriau apie tai ne
kalba. Net tais laikais, kai Ru
siją dar valdė kruvinoji caro 
valdžia, Lietuvos klerikalai, vie

Kalinių prietelis
Kalinys, kuris tapo., dirbtuvės 

savininkų. —Darbininkų sam
dymas. — Trumpa Pensendor- 
fero gyvenimo istorija. — 
žmogžudystė. — Teismas. — 
Dirbtuvė kalėjime. —-Pensen- 
dorfer atgauna laisvę.

Jake Pensendorfer yra nepa
prastai įdomus žmogus.' Prieš 
daug metų jis papildė žmogžu
dystę. Teismas paskyrė mir
ties bausmę. Vėliau mirties 
bausmė tapo pakeista kalėjimu 
iki gyvos galvos. Išsėdėjęs 26 
metus Philadelphijos kalėjime, 
Pensendorfer atgavo laisvę, — 
tapo paliuosuotas. Į kalėjimą 
jis pateko būdamas dar .visai 
jaunu žmogum. Dabar jis jau 
yra 54 metų amžiaus. Turi sa
vo dirbtuvę ir gražų rezidenci
jos namą.

Praeitais metais jį aplanke 
žurnalistas Alan Macdonald. 
Jiemdviem besikalbant, įėjo 
tvirto sudėjimo kokių 43 metų 
vyras. Jis padavė laišką. Pen
sendorfer perskaitė laišką, pa
žiurėjo į vyrą ir linksmai tarė:

“Atvyk pirmadienį apie 8:30 
vai. ryto į darbą. Dirbtuvė 
randasi užpakalyj šio namo. 
Mes—pridūrė jis, rodydamas su 
ranka į stovinčią ant stalo dė
žę—dirbame šiuos dalykus”.

Vyras nustebo ir lyg su pa
nieka atsakė:

“Bet aš nemoku tą darbą!”
“Tai niekis”, pareiškė Jake. 

“Mes išmokysime, jeigu tik no
rėsi dirbti.”

“Gerai”, atsakė vyras, “bet 
aš neturiu nei cento prie dusios. 
Tad ar negalėčiau gauti porą do
lerių maistui? Rytoj sekmadie
nis, o aš neturiu kur apsistoti”.

“Pinigų mes neskoliname”, at
sakė Pensendorfer, “o su nakvy
ne ir maistu bėdos neturėsi. 
Netoli nuo čia gyvena šeima, 
kur galėsi laikinai sustoti. Kai 
uždirbsi pinigų, tai užmokėsi 
jai už maistą ir butą”.

Tuo tarpu į kambarį įėjo Pen- 
sendorfero kasierius ir vyriau
sias dirbtuvės braižytojas, kuris 
ilgus metus kartu su savo darb
daviu praleido kalėjime. Pasiro
dė, jog kasierius ir ieškantis 
darbo vyras yra seni pažįstami. 
Buffalo mieste jiedu priklausė 
vienai gengei. Tapo policijos 
suimti ir per kai kurį laiką 
kartu sėdėjo kalėjime.

Kasierius ir jo senų laikų 
draugas apleido kambarį.

“Gerumu ir žmonišku atsine- 
šimu”, tarė Pensendorfer, “ga
lima daug kas padaryti. Dau
guma žmogžudžių yra teisingi, 
jais galima pasitikėti. Mano 
tikslas yra pastatyti buvusius 
kriminalistus ant kojų, duoti 
jiems progos teisingu budu pel
nyti sau duoną. Ir iš ilgų me
tų patyrimo galiu pasakyti, kad 
tuo budu galima pataisyti di
delę daugumą kriminalistų.”

Jacob (“Jake”) Pensendorfer 
gimė Austrijos sostinėj, Vienoj. 
Jo motina atvyko Amerikon, 
kada jis buvo dar visai mažas. 
Kiek paaugėjęs ir jis atvažiavo 
pas motįną. Ji tuo laiku ėjo 
virėjos pareigas pas pasiturintį 
našlį West Berline, New Jersey. 
Jaunasis Jake išmoko kalvio 

šai didžiavosi tuo, kad lietuviai 
esą caro “įnamiai”, ir smerkė 
socialdemokratus, reikalavusius 
Lietuvai nepriklausomybės.

Petrogrado seime ginčas ėjo 
ne dėl nepriklausomybės, bet dėl 
to, kuriuo keliu jos siekti. So
cialdemokratai (taip pat vai. 
liaudininkai ir santariečiai) sto- 
jo už tai, kad Lietuvos likimą 
ir jos santykius su kitomis tau
tomis nuspręstų tauta; o deši
niosios partijos (klerikalai ir 
tautininkai) nenorėjo atsiklaus
ti tautos.

/Šitie faktai yra seniai visiems 
žinomi. Bet klerikalai nebūtų 
klerikalai, jeigu jie gerbtų tiesą.

amatą. Laikui bėgant jis tapo 
mašinisto padėjėju ir sutaupė 
pakankamai pinigų pastatyti 
sau Audubone namuką. Belan
kydamas savo motiną, jis susi
pažino su našlio dukterimi. Už
simezgė romanas. Jaunieji pa
bėgo ii’ apsivedė. Dūliai to 
uošvis baisiai įtūžo. Jis dėjo 
visas pastangas, kad suardyti 
vedybas. Ačiū jo pasidarbavi
mui, Jake neteko darbą. Po to 
jis gavo darbą kitose vietose, 
bet ir iš ten buvo pašalintas. 
Ant galo, jo žmona sugrįžo pas 
tėvą. Tėvas pradėjo ieškoti jai 
jaunikių, kad tuo budu priver
tus Pensendorferą paimti di- 
vorsą, Įtūžęs Jake susimušė su 
savo uošviu ir nušovė jį. Teis
mas už žmogžudystę paskyrė 
mirties bausmę, bet sužinojęs 
visą istoriją rekomendavo kalė
jimą iki gyvos galvos. Reko
mendacija tapę priimta. Jake 
nebematė daugiau savo žmonos, 
bet motina per dvyliką metų 
lankė jį kas savaitę. Pagalios 
ji susirgo ir nebegalėjo ateiti 
į kalėjimą. Jake sužinojo, jog 
ji tiesiog badauja.

Iki to laiko Jake neuždirbo 
kalėjime nei cento. Jis dirbo 
valstijai, bet atlyginimo nega
vo. Liuosu laiku iš visokių gelž
galių kalėjimo prižiūrėtojui jis 
padarė didelį laikrodį, kuris ir 
dabar tebekabo kalėjimo knygy
ne.

Jake dabar pasiryžo uždirbti 
pinigų, kad galėjus šelpti savo 
sergančią motiną. Kaliniams 
buvo leidžiama daryti smulkius 
daiktus, kuriuos kartais nupirk
davo lankantieji kalėjimą žmo
nės. Jake pradėjo dirbti dėžu
tes ir įvairias komodas. Jis tuos 
dalykus padarydavo taip gra
žiai, jog pirkėjų niekuomet ne
trukdavo. Motina susilaukė pa
ramos.

Jake pasidarė papuliarus. Ka
lėjimo viršininkai pamėgo jį ir 
suteikė jam daugiau laisvės. Ka
linys, su kuriuo jis sėdėjo vie
noj kameroj, pasiūlė tokią pro- 
paziciją: už pusantro dolerio per 
mėnesį valyti kiekvieną dieną 
kamerą. Tuo budu Jake galėjo 
pašvęsti daugiau laiko savo dar
bui. Kameroj atsirado tiek vi
sokių įrankių, jog nebebuvo 
vietos nei apsisukti. Kalėjimo 
viršininkas p.erkraustė Jake ir 
jo draugą į kitą kamerą, o se
nąją leido naudoti kaipo dirbb- 
tuvę.

Prabėgo keli metai. Atsira
do draugų, kurie pagelbėjo 
Jake’ui parduoti dėžes. Biznis 
vis labiau ir labiau augo. Jake 
įsteigė dirbtuves net trijose 
kamerose. Jis pasidarė darbda
viu,— jo dirbtuvėse dirbo 25 
kaliniai, kuriems per mėnesį jis 
išmokėdavo apie $300. Medžia
gą Jake pradėjo pirkti olseliu.

Jake turėjo ir nemalonumų. 
Prieš septynerius metus persi
mainė kalėjimo viršininkas, ku
ris sumanė suvaržyti kalinius. 
Atrodė, jog Jake turės uždaryti 
savo biznį. Tačiau jis nuėjo 
pas viršininką ginti savo reika
lus. Kaliniai, sakė jis, dabar 
turi progos pasidaryti šiek tiek 
pinigų. Jie turi tikslą gyveni
me. Ar geriau butų, jei jie 
dykiniautų ir planuotų visokias 
riiekadėjystes? Viršininkas po 
kelių dienų svyravimo nutarė 

palikti Jake ramybėj.
Ant galo, Jake įgijo didelį bū

rį simpatizatorių, kurie ėmė rū
pintis jo paliuosavimu. Po dvi
dešimt šešerių metų kalėjimo jis 
tapo paliuosuotas pradėti naują 
gyvenimą. Tuo laiku jis jau 
buvo sutaupęs apie $10,000. Su 
tais pinigais Jake nuvyko į 
West Berlin, kad statyti sau 
dirbtuvę. Prie darbo jis pradė
jo verbuoti buvusius kalinius. 
Kai kurie piliečiai bandė neda- 
leisti, kad dirbtuvė butų pasta
tyta. Bet jis nugalėjo visas 
kliūtis ir atidarė dirbtuvę, kur 
dirba išimtinai buvusieji kali
niai. Dabar, sako Macdonald, 
Jake planuoja savo pramonę 
dar labiau praplatinti, — 
padidinti dirbtuvę. O tai 
reikš, jog pas jį ras 
prieglaudą dar didesnis buvusių 
kriminalistų skaičius. Tie klai
dą padarę žmonės, turės progos, 
taip sakant, atversti naują gy
venimo lapą.—K. A.

r—..................    e
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Ar bolševikai yra dar
bininkų draugai?

Darbininkas, prašydamas dar
bo, gali su ašaromis akyse aiš
kinti, jog jo motina miršta, mo
teris serga, o kūdikiai kenčia 
šaltį ir badą, ir kad jį persekio
ja ir neduoda jam ramybės gro- 
serninkas, bučeris ir daktaras, 
tačiau tie prašymai ir maldavi
mai darbdavio paprastai neįtili- 
na. Darbdavis tik tada samdo 
darbininką, kuomet pastarasis 
jam yra reikalingas ir naudin
gas. Darbininkai tatai žino. 
Žinau ir aš. Kartą aš pra
šiau darbo suminėdamas visas 
aukščiau nurodytas nelaimes, 
bet darbo negavau, nes nemokė
jau jo dirbti.

Kuomet piusų “draugai” ko
munistai prašo iŠ musų centų, 
tai jie nei nebando įtikinti mus, 
kad jų darbas bus mums nau
dingas. Jie vilioja centus per
sekiojimo ir užpuldinėjimo de
javimais. Jeigu juos kas už
puldinėja ir persekioja, tai 
mums jų gaila. Bet ir mumis 
persekioja įvairios nelaimes, 
vienok musų dejavimai nei kiek 
neprisideda prie darbo gavimo. 
Ar nebūtų kartais musų šeimos 
sotesnės ir geriau aprūpintos, 
jeigu mes pirm duodant savo 
centus reikalautumėme “drau
gų” komunistų paaiškinti, ką 
gera jie mums yra padarę, ką 
gera jie mums padarys, ir ka
da, kur ir kaip mes galėsime 
jų darbo vaisiais naudotis? Mes 
turime teisės reikalauti paaiški
nimų. Ne iš komunistų, o iš 
savo kišenių mes turime rėdy
tis, maitintis, gydytis ir leisti į 
mokyklas savo vaikus.

Be jokių įrodymų, kad jų 
pasitarnavimas yra ar bus 
mums naudingas, bolševikai pra
šo iš musų centų ir dejuoja, 
kad neva juos kas tai persekio
ja ir grasina deportavimu. Jei
gu taip iš tiesų yra, tai jų gy
venimas Amerikoj darosi nepa
kenčiamas. Antra vertus, jei
gu jie tiki į bolševizmą, tai ko 
jie bijo deportavimo? Kuriems 
galams kentėti čia persekioji
mus ir grasinimus, kuomet 
jiems kelias į bolševikišką rojų 
yra atdaras?

Gal jie nori ir tikisi įvykdin- 
ti bolševikišką rojų Amerikoj? 
Jeigu taip, tai jie turėtų su
prasti, jog tai galima padaryti 
tik panaikinus • konstituciją. O 
panaikinti konstituciją negali
ma be daugumos >Amerikos pi
liečių pritarimo. Jeigu jie tai 
žino, tad kuriuo budu jie mano 
patraukti tuos piliečius savo 
pusėn? Ar gi galimas daiktas, 
kad musų “apšviesti ir progre- 
syviški tavorščiai” nesupranta, 
jog be Amerikos piliečių balsų 
jie, kaipo politinis kūnas, yra 
mizerni ubagai? Jeigu jie ti
ki, kad gali įpiršti bolševizmą 
Amerikos piliečiams, tai ko jie 
laukia? O jeigu jie žino, kad 
to padaryti negali, tai kokiais 
išrokavimais jie savinasi teisę 

varginti mus savo tuščiomis 
svajonėmis?

Pagalios, prieiname tokios iš
vados: jeigu bolševikai tiki į 
komunizmą ir mano jį įvykdyti 
Amerikoj, tai jie yra ignoran- 
tai; o jeigu jie į bolševizmą ne
tiki, tai jie yra veidmainiai ir 
šarlatanai. Nei veidmaniai, nei 
ignorantai negali būti darbinin
kų draugais. —Darbininkas.

ĮVAIRENYBĖS
Iš gorilos gyvenimo 

žmonių tarpe
“La Nature” buvo patalpinęs 

įdomų vienos ponios pranešimą 
apie gorilos gyvenimą jos na
muose. Gorila buvo gautas visai 
sergantis, toks silpnas, kad sa
vo jėgomis negalėjo judintis. 
Bet naujas gorilos savininkas, 
tos ponios seserįetis stropiai jį 
saugojo ir gydė ir naujas gori
la greit pasveiko ir pradėjo mo
kytis gyventi tarp civilizuotų 
žmonių. Pradžioje gorila turėjęs 
pats vienas miegoti savo kam
baryje, bet jis tokios vienatvės 
nemėgo, nes naktimis garsiai 
rėkavęs. Tik, kuomet jo savi
ninkas — majoras persikėlė taip 
pat į šitą kambarį, gorila, ku
rio vardas buvo John, nurimo.

Poni labai pamėgo Johną. 
Kasdien po 2 sykiu ji prausė 
Johno veidą, rankas ir kojas ir 
šukavo jį. Bet greitu laiku John 
pats išmoko naudotis ir šepetu
ku ir šukomis. Taip pat John 
greit susiorijentavo viso buto 
sutvarkyme. Pdts vaikščiojo į 
kitą aukštą, į pirtelę nusipraus
ti, o nusiprausęs iškilmingai 
ateidavo į salioną. Įdomus buvo 
jo apetitas. Išskyrus šiltą pieną, 
visi kiti valgiai labai greit jam 
atsibodo. Labiausiai mėgo įvai
rius, kiek pašildytus, vaisius. 
Valgydavo irgi ir šviežias rožes, 
taip pat ir medžių pumpurus. 
Kuomet John pirmą kartą gavo 
didelį kokoso riešutą, tai supra
to, kad jame yra kažkas gero 
ir stengėsi į grindis sudaužyti 
kietą kevalą. Kuomet tas jam 
nepavyko, tai jis su kokosu atė
jo pas poną, lyg prašyti pagal
bos. Majoras davė jam plaktu
ką ir John pats sudaužė riešutą 
ir po to jau gerai mokėjo apsei- 
ti su tuo įrankiu.

Labai mėgdavo John, kuomet 
ateidavo svečiai jį aplankyti. 
Jis paimdavo svetį už rankos ir 
vedžiojo po visus kambarius. 
Jeigu John pastebėdavo, kad 
tas asmuo jo kiek bijo, tai la
bai tuo džiaugėsi ir dar labiau 
stengėsi savo svetį išgąsdinti, 
šokinėdamas aplink ir išlengvo 
jį stumdydamas, nors nieko pik
to nekuomet nepadarė. Taip pat 
mėgdavo išsikišti per langą į 
gatvę ir labai džiaugėsi, kaip į 
jį žiūrėdavo daug žmonių ir iš 
džiaugsmo mušė savo delnais į 
krutinę. Maloniausias jam žai
dimas — buvo “nuduoti akląjį”. 
John gerai užsimerkdavo ir 
paskui nieko nematydamas laks
tė po Visą kambarį, daužydama- 
sis į stalus, sienas ir t. t. Pas
kui majoras išgalvojo jam kitą 
žaidimą — slėptis. Pats John 
labiausiai mėgo slėptis, ir čia 
jis rodė didelio sumanumo. Jei 
jam besislepiant tekdavo eiti 
per tamsų kambarį, tai jis pra
džioje užsidegdavo sau elektrą 
ir tik tuomet ėjo. Taip pat mė
go žaisti su senais popieriais, 
kurie būdavo krepšyje po sta
lu. Jis tuos popierius gražiai su
dėdavo ant grindų; bet jeigu 
jam buvo įsakyta surinkti, tai 
tuoj viską sukraudavo atgal į 
krepšį. Labai mėgo vaikus ir 
linksmai su jais žaidė, o jei vai
kas verkdavo, tai stengėsi jį 
pralinksminti.

John niekuomet neparodė no
ro pabėgti. Majoras išvežė jį į 
savo vasarnamį, ir tenai dažnai 
eidavo su Johnu pasivaikščioti. 
Miškas patikdavo jam už vis la
biau. Pamatęs didelį gyvulį, ark
lį ar karvę, John labai nusteb
davo, bet su jaunais gyvulėliais 
labai mėgdavo pabendrauti. Val
gydavo John prie stalo, visai 
kaip kultūringas žiriogus, pama
žu, nedideliais kalneliais. Tik 

duonos tai nemėgo, ir tik vakar 
re suvalgydavo kiek duonos su 
uogomis. Vandenį visuomet pats 
ėmė iš vandentraukio ir niekuo
met nepamiršdavo užsukti kra
ną.

Majoras nesistengė iš Johno 
padaryti kokį nors ypatingai 
protingą gyvulį. John daugiau
siai tai pats visko išmoko vien 
tik žiūrėdamas ir pamėgdžioda
mas žmones. Koks didelis buvo 
jo sumanumas, parodo šis au
tentiškas atsitikimas: Kartą po
ni rengėsi eiti svečiuosna ir tuo 
tikslu buvo užsidėjusi naują 
suknelę. Kaip tik po to atėjo 
John ir norėjo jai atsitūpti ant 
kelių, bet ji atstūmė jį ir jis 
nukrito į žemę ir pradėjo verk
ti ir dejuoti kaip vaikas. Paskui 
atsistojo ir apsidairęs po kam
barį — pamatė gulint laikrašti: 
paėmė tą laikraštį, išdėstė jį ir 
padėjo poniai ant kelių ir tuo
met atsisėdo.

Liūdnas tik buvo jo galas. Jo 
savininkai turėjo išvažiuoti, o 
nieks nepanorėjo paimti toliau 
laikyti Johną. Paskui atsirado 
vienas ponas, kurs žadėjo Johną 
paimti į savo parką, bet iš tiesų 
paėmė jį į savo žvėryną. Tame 
žvėryne John po kelių savaičių 
pastipo iš gailesio netekęs savo 
pirmutinių gerų auklėtojų.

Pagelba nuo Gasų, 
Pilvo Skaudėjimo, 

Kvaitulio. .
Daktarai mokina mus, kad 90 nuoš. 

visų ligų paeina nuo pilvo ir vidurių 
suįrimų. Jus negalite būti sveikas, 
jei jūsų virškinimas yra prastas; jus 
veikiausia susirgsite, jeigu maistas 
nebus jums skanus ir tinkamai jo ne
virškinsite.

Tanlac turi pastebėtiną rekordą, 
kaipo pagelba nuo virškinimo pajri- 
mų, net ir nuo daugelio metų užsise- 
nėjusių.

Mrs. Walter J. Frisbie, 2198 Ash
land Avė., Detroit, Mich., sako: “še- 
šius metus kentėjau nuo vidurių pa- 
Įrimo ir mano apetitas buvo visiškai 
išnykęs. Tanlac ištiktųjų padarė ste
buklus! Dabar mano virškinimas yra 
toks geras, kad galiu valgyti viską.”

Jeigu jus kenčiate nuo gasų, pilvo 
ar vidurių skaudėjimo, kvaitulių, vė
mimo, konstipacijos ar neveiklių ke
penų; jeigu jus neturite apetito, ne
galite miegoti ir esate nervingas, rfu- 
sikamavęs, jus esate reikalingi Ta*»- 
lac. Tai yra geri, gryni vaistai, pa
daryti iš šaknų, žolių ir žievių. Gau
kite bonką šių vaistų nuo savo aptie- 
kininko šiandie. Pinigai bus sugrą
žinti, jeigu jie jums nepagelbės.

Tanlac
52 MILIONAI BONKŲ SUNAUDOTA

ATeJO “Kultūros” No. 3. 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina 45 centai.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Rooeevelt 8500

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx( JI

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

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

Klausyk! “Gyveni
mas” beldžiasi j du
ris ! Atidaryk savo 
namų duris, įsileisk 
“Gyvenimų” ir nuola
tos skaityk jį. “Gyve
nime” rasi “Kasdieni
nius Užrašus” ir ki
tus naudingus straip
snius. Tapk “Gyveni
mo” draugu.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and Ali Aches and Pains

Ali drų4|i»t>—3Sc and 65c i ars and t uhf s.
* Children’a Mustcrole(o>i!dcr iorin)3hc.

Betterthan a Mustard Plaster
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BILE KDIRBYSTeS 
Radio Pataisymo Aptarnavimas 

Patenkinimas Garantuotas
Kainos prieinamos 

Sekmadienio ryto aptarnavimas
BATERES ČARŽINAMOS IR TAISOMOS

F. Doyle
2845 W. 63rd Street

Republic 7386

Antradienis, balan, 9, 1929 NAUJIENOS, Chicago, III.
___________________ . ■ , - u - ■ —

Leo Pečiulis

PASISEKIMO 
PASLAPTIS

Vienam gyvenimas labai 
kasi, o kitam ne. Kodėl taip 
yra?!.. Tai, be abejo, aktualus 
klausimas Nuo jo priklauso 
daugelio žmonių laimė. Aš il
gai džiovinau savo smegenis, 
norėdamas šį klausimą išpsręsti. 
Bet prašau nemanyti, gerbia
mieji, jog tai toks lengvas da
lykas. Ir jau aš buvau jį iš
sprendęs, bet vos tik visko ne-

Specialistas gydymą chroniškų ir nauju li
rų. Jei kili negalėjo jumis Išgydyti, atkilau- 
kykit pas mane. Mano pilnas IŠegsaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apal- 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryt. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išėgzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 W. Jackson Bhd^ netoli State SU 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 
pietų, nuo 6 iki 7:30 vakaro. Nedalioj 

nuo 10 rr!* iki 1 po pietų.

Del išmokėjimo
Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis. 

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojame paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

nunešė šuo ant savo uodegos. 
Buvau bemanąs, jog šią proble
mą priseis palikti kitiems spręs
ti iš naujo. Mat, aš trupučiu
ką sirgtelėjau, žinote, gripu ir 
vos neišsikrausčiau pas “Ab
raomą”. Ten, sakoma, nėra nei 
skausmų, nei vaitojimų ir ne
bereikia jokių smegenų, net ir 
sudžiuvusių. Bučiau, žinoma, 
pasitenkinęs kokio tai “namie 
auginto” filosofo reikšmingais 
žodžiais: “Amžių gyvenk, am
žių mokinkis, o visvien durnius 
mirsi”.

Bet, garbė Alachui, su gripu 
galutinai apsidirbau. Ir aš sku
bu pasidalinti su plačiuoju pa
sauliu savo pasiektais rezulta
tais. Nors, turiu perspėti, jog 
tai aš darau visai ne dėl gar
bės. Aš garbės netrokštu. Tai 
aš darau vien altruistiniais su
metimais.^ Sakau sau, gal būt, 
ne vienam likimo skriaudžia
mam nušluostysiu byrančias 
ašaras.

Ir taip! Kas nori gyvenime 
turėti pasisekimą, tas turi iš
mokti pasakoti anekdotus. Tai 
yra aksioma. Dviejų nuomonių 
čia būti negali. Į jokius deba
tus aš nesileidžiu ir statu tašką.

Yra asmenų, be kurių negali 
apseiti joks šein/yninis pasilinks
minimas : ar tai vestuvės, var
duvės, sukaktuvės, etc. Ir tie 
asmens visuomet pageidaujami 
svečiai. Jei kada šių “išrinktų
jų” nėra, tai visiems nėra ūpo. 
Kažko trūksta ir gana. Nei 
kalbos, nei šiaip niekas nesi- 
klijuoja. žodžiu, visi jaučiasi 
“ne savo lėkštėje”.

Tokie asmens svečiuose suge
ba papasakoti vieną-antrą atsi
tikimą, naują anekdotą... Ir, 
kaip tai nejučiomis, sudaro visų 
svečių tarpe linksmą atmosfe
rą, įneša gyvumo, pakelia visų 
ūpą. Ir niekas net ir nemano 
nuobodžiauti, žinoma, tokie 
žmones visuomet esti pastebėti. 
Jie visiems yra simpatingi. To
kiems žmonėms pasisekimas gy
venime užtikrintas visais 99 
procentais iki pat gyvos gal
vos.

Bet iš pasakyto dar nereiškia, 
jog kiekvienas ims, ot, ir papa-

PAIN-EXPELLER
«C.V.5. PAT.ii't'-

MALEVOKIT SAVO 
NAMUS

tautiečiai ir mano 
Kurie rėmėt mane iki

Brangus 
draugai, 
šiol, neužmirškit manęs nei da
bar.

Užlaikau geriausiu rųšių ma- 
levij — spindančių ir nespindan- 
Čių — White lead ir visokios aly
vos, visokį enaniel. Taipgi už
laikau visokių šepečių ir iš 
Hardware visokių reikmenų.

Neužmirškit atsilankyti i mano 
krautuvę, nes bus duodamos DO
VANOS per visa mėnesi.

A. POVILONIS
6825 S. Western Avė.

Tel. Prospect 8816

Vel vet
Fiat
Balta

Maleva
SI.69

Galionas

Lead 100 svaruDųtoh Boy White 
$11.50

Pure Lineecd Oil, galionas 
98c

Atsineškite savo keną. 
Stiprios 6 pėdų kopėčios 

$1.29
Ateikit ir pamatykit.
John Derinsis 
4414 Roekvell Street 

Lafayette 4689

F —nuo Influenzos
F Apsisaugojimui nuo Influcnzos k ir gydymuisi nuoios išsitrynimas 1 P su PA1N - EXPELLERIU ste- 4 k buklus padaro. Muskulų Gėlimas ' 
r ir Skaudėjimas pranyksta. Su- J k naikinapii susikimšimai, šiltas ir 
r malonus jausmas pakeičiu šiurpu- k lingu padėti. ’L Išsitrinkite PAIN - EXPELLE- 
7 RIU dažnai. Jis padilgina kraujo b cirkuliacijų Suteikia reikalingos 
[ šilumos. Pralinksmina jus — pra- k šalina nuovargį, užmuša skausmą.
. Taip pat labai geras nuo
* Išsinarinimų, Nusimušimų,
k Sustingusių Sąanarių, Ge

liančių Pečių, Neuralgijos,
► Galvos Skaudėjimo ir t. t.
, INKARAS ant pakelio paliudija, 

kad yra Tikrasis Vaistas.
35 Ir 70 centų didumo bobkutės, 
gaunamos Vaistinėse arba rašykite 

stačiai mums

"ThoLtbortfonts of 
F.AcL RICHTER CO?

SIRRVAND SOUTH riFTH STS. 
BROOKLYN, N.V

sakos anekdotą. Ir jam, girdi, 
imk tuoj ir padėk gatavą pasi
sekimą. Palauk!.. Pirma reikia 
sužinoti, kaip anekdotas reikia 
pasakoti. Tik tuomet galima 
bandyti šioje dirvoje savo ga
bumai. Nors perspėju, jog 
anekdotų pasakojimo rezultatai 
esti nevisuomet vienodi, 
kiekvienas turi žinoti.

Yra asmenų, kurie anekdotus 
pasakoja mikčiodami, apsiaša
roję ir vos susilaikydami nuo 
juoko. Nors, dažniausia, tokia
me pasakojime nieko juokingo 
nėra. Baigę pasakot, patys ne
svietiškai paplūsta juokais. 
Klausytojai gi mano, jog su 
kiu pasakotoju nėra gerai, 
be abejo, toks pasakotojas 
kios karjeros nepadarys.

Yra antra asmenų grupė, 
anekdotus pasakoja taip:

—Vieną gražią dieną... Ne! 
Gražų vasaros rytą, puikiame 
važelyje, kurį, linksmai prunkš
damas, traukė nusistovėjęs bė
ris... Ne, ne!... Palaukit. Tai bu
vo ne vasarą, o žiemą. Taigi, 
važiavo jauna porelė į užsakus... 
Bet, kad rodosi, ji buvo sena, 
bet turtinga...

Tokio pasakotojo likimą sun
ku įspėti. Bet, esu tikras, jog 
už tokio pasakotojo kaukuolės 
pralaužimą teismas išduotų I 
rųšies pagyrimo lapą, kaip už 
sąžiningai atliktą pilietinę pa
reigą.

Jeigu kas nori turėti tikrą 
pasisekimą, tai turi pasakoti 
rimtai, trumpai ir anekdoto 
“pipirus” reikia paleisti į klau
sytojus visai netikėtai, kaip iš 
rankovės žvirblį.

Pavyzdžiui:
—Laike manevrų, nakties me

tu, atsiliko nuo savo kuopos 
miške du kareiviai. Jie sėdi prie 
sukurtos ugnies ir laukia vaka
rienės. Surištas iš lazdų tri
kojis laiko ant ugnies pakabin- 
ą katiliuką. Jame plepa verdanti 
grikių košė.

Prie kareivių prieina paklydę 
miške du žydukai-siuvėjai, ne
šini ant savo kuprų maišuose 
siuvamas mašinas.

—Labas vakaras, kareivėliai. 
Leiskite paklydusiems žyde
liams susišildyti,—prašosi siu
vėjai.

—Prašom, prašom!.. Greit 
ir košė išvirs—pavaišinsim neti
kėtus svečius, —užprašo karei
viai.

Siuvėjai, suminkštėję nuo ka
reivių lipšnumo, susėda prie 
ugnies. Vienas iš vienos pusės, 
greta vieno kareivio, kitas iš 
kitos—greta kito kareivio.

Kareiviai teturėjo po vieną

kaustą. Košei išvirus, vienas 
kareivių kreipusi j antrąjį:

—Duok, Jurgi, mano svečiui 
savo šaukštą. Kai mudu paval
gysim, šaukštus duosim jums.

—žinai, Dzidai, Tu prie mano 
svečio nelįsk. Geriau duok savo 
šaukštą mano svečiui. Kitaip 
tavo svečiui gali būti riestai,— 
atsako Jurgis savo draugui.

—Tai tu toks,—atrėžia įpykęs 
Dzidas. Tu drįsti mano svečiui 
grąsinti. Ir trenkia sėdinčiam 
greta draugo siuvėjui į žandą.

Antrasis kareivis, pasipikti
nęs savo draugo nedžentelmo- 
nikurnu, apkumščiuoja antrąjį 
siuvėją.

Tai taip tragingai užsibaigė 
siuvėjams kareiviškos vaišės. 
Siuvėjai, sugriebę savo mašinas, 
sprunka miško tankumynan.

Vienas siuvėjų, kiek atsipei
kėjęs, taria savo draugui:

—žiūrėk, Jankei, Kokie geri 
tie kareiviai—kaip jie rimtai dėl 
mudviejų susipešė.

Arba vėl:
Viena, 90 metų amžiaus, bo

butė eina išpažinties. Drebėda
ma pasisako kunigui, jog esanti 
padarius meilės nuodėmę:

Kunigas labai nustebo ir klau
sinėja:

—Sakyk, kaip tai atsitiko?... 
Kaip tu, viena koja grabe sto
vinti, Dievo nepabijojai?!..

—Oi, kunigėli!.. Didelė nuo
dėmė, ką ir bekalbėti,— apgai
lestauja verkšlendama bobutė. 
Gal Dievas ir atleis. Aš tuo
met turėjau tik 16 metų.

Kunigas, sužiojęs, jog bobutė 
buvo ištekėjus ir turi vaikų, sa
ko:

—Tai tu savo nuodėmę senai 
atmeldei.

—Ačiū, šviesiausias kunigėli. 
Atmelsti, gal ir atmeldžiau, bet 
malonu prisiminti,-—patenkintai 
sušnibžda bobutė.

■■ V -..................,.R.|.h...RS........................ PlUS—ISlfS

Pasaldinkit Rūgštų 
Skilvį Šiuo Malo

niu Budu
Kai žmonės pajunta nesma

gumą už dviejų valandų po val
gio — kenčia nuo širdies ėdi
mo, gasų, nevirškinimo — de
vintuose iš dešimties atsitiki
mų būna perviršis rūgščių, kas 
ir 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; ant kurios atside- 
da milionai 
tų nuolatos 
mo.

šaukštas
Magnesia stikle vandens neutra
lizuoja daug didesnį kiekį rūgš
čių perviršiaus; ir padaro tai 
tuojaus. 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 aptiekos 
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 Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri

KILLS PAIN

Kauno Mall’as

Ateina šiltas oras; kiekvienas 
rėš turėti savo namuose šalto ir 
gardaus gėrimo. Nusipirkit Kau
no Malt’ą pas mus arba kitose 
geresnėse krautuvėse ir pasidary
kit gardaus gėrimo. Kauno Malt’- 
as yra padarytas iš tikru miežių, 
su Bohemian apyniais. Mes siun
čiam Kauno Malt’a ir j kitus mie
stus.

J. GAUBAS
352D 8. Halsted St.

Chicago, Illinois
Tel. Boulevard 7258

KAUNO
b0HEMIAN STYtf 

IOO% Pure
MALT
HTBACT

"liTHUANIAiT
BEVTRA0E CO
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Lietuvių Ekskursija
Baltic American laivu
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LITUANIA
Gegužės 18 d. tiesiai į Klaipėdą

Naujienos aprūpins visais reikalingais do
kumentais ir parduos laivakortę, paskirdami 
geriausią vietą ant minėto laivo.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

Siekite Lucky
'II

Didelis Atidarymas
Musų vartotų karų 

loto 
karai gerame 
stovyje

’23 Spec, Tour.......
’24 Spec. Sedan ....
’24 Spec. Brougham

o ne saldumyną

* Fannie Ward 
Pagarsėjusi Savo 
Visada-Jauna Išžiūra.

"'Siekite Lucky, o ne saldumyną.* Toks buvo 
mano elgęsis nuo to laiko, kaip tik pasirodė 
Luckies—tai mano priemonė delei išlaikymo 
tokios figūros, kokia man reikalinga, kad 
galėčiau būt finoma, kaipo visad-jauna Fannie 
Ward. Taigi aš ir sakau jums, moterys, kurios 
norite prigaut savo metus, kaip kad aš padarau, 
'Siekite Lucky, o ne saldumyną.’ ”

FANNIE WARD

Visi

$89 
$369 
$282 
$261 
$398 
$389 
$196

Studebakcr 
Studebaker 
Studebakcr 
Moon ’24 5 Pass. Sedan ..... 
Nash 7 Pass. Sedan ........
Willys Knight ’25 Sedan . 
Hupp Club Sedan .............

Ir daug kitų
Dykai valstijos laisnis 
vienu iš minėtų karų, 
kit kuriuo nors iš šių 
dienas ir jeigu nebusite pilnai 
patenkinti, sugrąžinkit jį, o įmo
kėti pinigai bus priskaityti prie 
naujo ar kito vartoto karo.

INDEPENDENCE 
AUTO SALES C0. 
Van Buren 9151-3203-3204 
3848-50 W. Roosevelt 

Road
Autorizuoti Studebaker 

pardavėjai

bilesu 
Važinė- 
karų 5 AJ.V.S*. •.

riebinančio saldumyno. ^Tūkstančiai 
tatai daro —• vyrai tuo būdu palaiko 
savo sveikatą ir drūtumą, o.moterys 
išlaiko savo figūras dailiai laibas. 
Lucky Strike, puikiausi tabakai, mi
triai suderinti ir sumaišyti, paskui 
apkepinti, kad išdirbt tokį kvapsnį, 
kuris smagiai pavaduoja tą pageida
vimą riebinančių saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky 
Strike nuo nešvarumų; 20.679 dat 
tarai tatai pripažįsta, sakydami, kad 
Luckieą mažiau teerzina rūkytoją, 
negu kiti čigaretai. Štai kodėl žmonės 
sako: “Tai yra geras daiktas rūkyti 
Luckies.1^

Fannie Ward
Pagarsėjusi Savo 

| Visad* J auna.
Išžiūra

(JJutaMl *in‘>VRį.
v m—■ kad milžiniškas pa
didėjimas rūkimo Cigaretų paeina ii 
pagerinimo Cigaretų dirbimo pro
ceso, pritaikant prie to kaitinimą. 
Tiesa, kad 1928 metais Lucky Strike 
Cigaretų naudojimas pakilo aug- 
ičiau, negu visų kitų Cigaretų, 
krūvon sudėjus. Tas, neabejutiikais 
žodžiais patvirtina visuomenės pasi
tikėjimą Lucky Strike viršenybe*

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

MASTER COLLEGE 
1VO N. (State iSt. oor. Lake fcH.

10 augštaa
JOS. F. KASNICKA, principalas

Imkite Lucky 
vietoj saldumyno.

It’s toasted
Nri Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

Kas sukatos vakar a per radio griežia Lucky Strike Šokiu Orkestrą 
tokias "Melodijas kurios Broadivay padare Broadn'ay.” Ta muzike 
PO visa sali, nuo vieno vandenyno iki kito, paskleidžiamo Nailonai 

Broadcasttng Company tinklu.
/ ■ 192S, The Amertcan Tobacco Co., M.nuli'tur«»
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Viktoro M. Černovo 
paskaita

Vieni žmonės atvyko paskaitos 
klausyti, o kiti — ją ardyti

Balandžio 7 d. Amalgamated 
svetainėj įvyko garsaus rusti so
cialistų revoliucionierių vado, 
Vifkotro M. Černovo, paskaita 
apie dabartinę Rusiją ir jos ga
limą ateitį. Publikos susirinko 
apie tūkstantis. Bet ji susirin
ko ne vienokiu tikslu: vieni 
žmonės atėjo pasiklausyti pa
skaitos, o kiti — suardyti susi
rinkimu. Žinoma, nėra reika
lo aiškinti, kad tais ardytojais 
buvo niekas kitas, kaip tik su- 
chuliganėję bolševikai, kuriems 
vadovavo buvusia Maskvos bur- 
dingierius VVilliam Kruse. Jis, 
kaip pastebi vienas laikraštis, 
stengėsi įrodyti, jog per trejus 
metus ne bereikalo duoną val
gė Maskvoj. Labai galima, kad 
Maskvoj jis lankė ir komunistų 
propagandos mokyklą, kuriai 
vadovauja “golovoriezas” Belą 
Kun. Tekią bent išvadą gali
ma padaryti iš jo elgesio.

Triukšmas ne vietoj.
Bolševikai atėjo į svetainę 

susiorganizavę. Susiorganiza
vę vienam tikslui — suardyti 
prakalbas. Kas ir ką kalba, 
jiems tai nesvarbu. Jie žino tik 
vieną dalyką: rėkti ir triukšmą 
kelti. Pasitaikė ir juokingas 
kurjozas. Černovas kalba apie 
perversmą. Kruvino pervers- 
mo, sako jis, negali pageidau

ti nei vienas doras žmogus, 
kuris tautos gerovę stato auk
ščiau savo asmeniškų reikalų. 
Pakankamai jau Rusijoj tapo 
pralieta kraujo.

Ir aršiausiam bolševikui, ro
dosi, nebuvo ko dėl tų žodžių 
piestu stoti. Juk negalima pri
leisti, kad bolševikai pageidau
tų kruvino perversmo Rusijoj. 
Perversmo prieš juos pačius. 
Bet atsitiko taip, kaip anoj pa
sakaitėj su lenkų kareiviais. 
Pamatęs besiartinančius prie
šus, vadas sušuko: “Panove, na 
konie i do basu” (Ponai, ant 
arklių ir j mišką). Visi karei
viai šoko ant arklių, išėmus 
vieną. Vadas klausia, kodėl jis 
nepildo įsakymo. Kareivis at
sako, kad esą jis turįs ne ar
klį, o kumelę. Tąsyk vadas 
rūsčiai pakartojo paliepimą: 
“Či kon, či kobyla, ale koman
da byla” (Ar arklys, ar ku
melė, bet komanda buvo).

Nesuprato apie ką kalbama.
Taigi pildant savo vado Kru- 

se’s “komandą,” bolševikai ir
gi turėjo šokti ir “ant arklių 
ir ant kumelių” ir kelti triukš
mą. O ta komanda greičiau
sia buvo duota dėl to, kad jų 
vadas nesuprato kame dalykas- 
BeburdingierJaudamas per tre
jus metus Maskvoj, jis, mato
mai, neišmoko pakankamai ru
sų kalbą, kad supratus apie ko
kį perversmą černovas kalba. 
Todėl jis ir “komandavo” kaip 
tas airišis, kuris sakė: “Whe- 
never you see a head — hit it.” 
Jei kokis jam suprantamas žo
dis nepatiko, tai tuoj bolševi
kiškai “armijai” jis liepė revo
liuciją kelti.

Nepasisekusi “revoliucija”
Bet “revoliucija” visgi nenu

sisekė. Sakoma, kad kuomet 
bulius įsigauna į indų krautu-

L A tlantic and Pacific ^hotoj

žvilgių primena religiją. Ne be 
reikalo 
“vardan 
narnos, 
kalbėsiu

“Laisvėj” ir maldos 
Lenino” buvo spausdi- 
Bet tiek to. Geriau 
apie paskaitą.

(Bus daugiau)

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

Pavasaris
Darau siutus ant orderio. Turiu dideli pasirinkimą gatavų siutų. 
Taipgi ifiprosinu, išvalau ir pataisau.

LIBERTY TAILORS
T. BRAZIS, Savininkas

1403 So. 49 Ct., Cicero, III.
Phone Cicero 336

Į Gyvenimo Dumble
Apysaka iš Realio Amerikos

» Lietuvių Gyvenimo
į 1

’ Paraše S. E. Vitaitis.

Jei nori turėti smagumo iš skaitymo, būtinai 
perskaityk šią knygą, čia pamatysi skirtumą tarp

• meilės ir viliugingos meilės; pamatysi kapucino ir 
kunigų sąžinės dumblus, teismų teisingumą, dumble 
paskendusių žmonių sielas, “išrinktųjų” žmonių pai-

• kystę ir didybę ir, kada pagalios baigsi įsitikrinti 
jog ištikrųjų nieko gero nėra ant šios žemės, pama-

i tysi, kad yra dar ir sveikai protaujančių ir gerų 
žmonių.

Popieros apdaruose $1.50
, Audimo apdaruose $2.00

NAUJIENOS
i 1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Francijos maršalas Ferdinand Foch, kuris šiomis dienomis 
pasimirė Paryžiuj. Laike pasaulinio karo jis buvo vyriausias 
talkininkų armijų vadas.

K
Pirmas Pasirodymas

“Vaidyla” Vyry Choro
Vedėjas p. J. J. SAURIS

Lietuvių Auditorijoj
3133 S. Halsted St.

Seredoj, Balandžio 10,1929
Pradžia lygiai 8 vai. vakare

Darbininkams Nepaprasta Proga

‘jum

“VAIDYLA”, vienintelis vyrų choras Chicagoje, žada nuste
binti visus chicagiečius Balandžio 10, 1929.

GERB. J. J. SAURIS, vedėjas, yra surengęs gražų programą 
įvairių liaudies dainų ir didesnių veikalų.

Programe taipogi dalyvaus žymi dainininką ANELĖ SALA- 
VEIČIKIUTĖ ir KASTAS SABONIS, užsiregistravęs kaipo vienas 
geriausių Lietuvių baritonų netik Chicagoje, bet ir visoj Amerikoj.

štai yra pavyzdys tų puikių naujai statomų namų, iš kurių vieną jus tuojau galite iš
sirinkti. Tie namai randasi: 818, 822, 828, 830, 832, 834, 840, 930, 932 W. 34 PI.

3418, 3419 S. Auburn Avė.
3415, 3417, 3421, 3414, 3416 S. Mosprath St.
3411, 3413, 3412, 3414 S. Wallace St./

<

M. J. Kiras, visiems žinomas namų statytojas, išdirbo planą, kaip žmogus 
gali nusipirkti sau namą įmokant $1,500, o likusią dalį namas pats per save išsi
mokės rendomis.

Nėra kasdie tokios progos nusipirkti 2 augštų mūrinį namą, su aukštu ang
lišku skiepu, kuris yra prirengtas dėl trečio gyvenimo- Tų namų vidus ištaisytas 
aržuolo ir beržo medžio materiolu. Yra maudynės, sinkos ir vėliausios mados 
plumbingas. Frontiniai porčiai koklėmis dengti, prieangiai tile grindimis. B ren
tiniai ir valgomieji kambariai su “cornice”. Ledaunių durys atidaromos iš užpa
kalinių porčių. Užpakaliniai porčiai stikliniai.

Naudokitės tuojau šia nepaprasta proga, nes kitos tokios progos gal dau
giau nepasitaikys. Atsilankykit tuojau į musų ofisą dėl platesnių žinių.

Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti į musų PIRMĄ KONCERTĄ 
ir duoti mums morališką parėmimą.

vę, tai jį kuogreičiausia prisi
eina varyti lauk. Panašiai te
ko pasielgti ir su “bolševikais 
buliais.” Keli jų tapo išpravo- 
dyti už durų, o likusiems nie
ko kito nebeliko daryti, kaip 
tik pričiaupli savo dideles bur
nas. Ypač IX) to, kai policijos 
atstovas pasakė, jog jis, reika
lui esant, pasikvies ir daugiau 
poliemonų “revoliucijai” mal
šinti.

Religinis fanatizmas
Jeigu neklystu, savo laiku! 

laikraščiai rašė, kad nabašnin-i

ko Lenino du trečdaliai smage- 
nų buvo sugedę. Kiek tame 
tiesos, — spręsti nesiimu. Bet 
kad tų rėksnių, kurie bandė su
ardyti Černovo paskaitą ,yra 
sugedęs galvos aparatas, tai 
vargu gali būti bent kokios 
abejonės. Sveiko proto žmo
nės niekur taip nesielgia, kaip 
elgėsi tie Lenino garbintojai. 
Fanatizmas tokioj šlykščioj for
moj gali pasireikšti tik pas re
liginius fanatikus, kurie serga 
tam tikros rųšies psicliozu 
(proto pakrikimu). O rusiš
kas bolševizmas daugeliui at-

ONCERTAS
<1

Šokis po koncerto prie geros muzikos.

Investuoti Pinigus į 
Savo Namą

Darbininkas žmogus galvoja kaip ir kada 
įsigyti sau namą

Tel. Yards 6894

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

'įonik
Fer Cuts and Woundt
> ABsisaagokit ■iaikritimo! 

Gydykit koin* žaizdą ar
ba įaibrčžimą ra žino nu
nuodijančia antiseptika.

į Zonite ažmaia bakterija*
I Ir iifydo.I

TUBBY Having the Measles Has Its Reward.
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CHICAGOS PRANEŠIMAI

ŽINIOS
Pasišlavė $3,500

Penki banditai įsibriovė Gu- 
yon Paradaise viešbutin, 124 
N. Clark st., įveikė naktinį sar
gą, išdegino acetelino žibintu 
saugiosios šėpos duris, pasišla
vė $3,500 ir išdūmė savais ke
liais.

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo paprastas susirinki
mas jvyks utaminko vakare, apie 8 
vai. vak., balandžio 9 d., 1929, Chi- 
cagos Lietuvių Audtorjoj, 3138 So. 
Halsted St. Gerbiami drauga ma
lonėkit visi atsilankyti, kadangi tu
rim kitų svarbių reikalų aptarimui, 
deltogi geistina, kad kuodaugiausiai 
atslankytų. Kviečia Valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašalpos susirinkimas at
sibus utarninke, balandžio 9 d., 1929, 
Masonic Temple svet., 1547 N. Lea- 
vitt St. ir North Avė., 7:30 vai. 
vakare. Nariai malonėkite susi- 
rnkti laiku taipgi būtinai priduokite 
savo antrašus, kurie persikėlėte i ki
tas vietas.

X. Saikus, sekr., 1521 Irving Avė.

Roseland. — Balandžio 9 d., 7:30 
vai. vakare, Aušros kambariuose, 
10900 So. Michigan Avė. ivyks Drau
gijų delegatų susirinkimas. Šiame 
susirinkime bus raportų, pranešimų 
ir bus svarstoma nauji reikalai Auš; 
ros knygyno labui. Visi delegatai 
ir delegatės atsilankykite paskirtu 
laiku. — Sekretorius.

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
mėnesinis susirinkimas įvyks balan
džio 10 d., 8 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijos svet., taipgi yra kvie
čiami jauni vaikinai nuo 16 metų iki 
25 metų — bus priimami be įstoji
mo mokesties — dykai.

— Valdyba.

Indiana Harbor, Ind. — S. L. A. 
343 kp. mėnesinis susirinkimas 
ivyks antradienio vakare, baalndžio 
d., 7 vai. vakare, U. S. N.. Banko 
svetainėj, Broadvvay ir Main gat.

Visi nariai-ės yra kviečiami atsilan- * 
kyti i susirinkimų, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. Nepa
mirškit būti laiku, o užsilikę su mo
kesniais prašomi užsimokėti.

— Fin rašt. P. S’. Rindokas.

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

valgius
A. A. NORKUS, lav.

750 West
31st Si

Graboriai
Phone Boulevard 4139

Ramus žmogus
Teisėjo Gentzel kambary bu

vo nagrinėjama byla negro 
Shanks, kuris užmušė merginą, 
p-lę Constance. Negrui grūmo
jo mirties bausmė. Visi buvusie
ji teisme laukė atydžiai teisėją 
perskaitysiant džiurės nuospren
dį. Teisėjas perskaitė. Teisėjas 
pagalios kreipėsi Į negrą. “Da- 
vid”, tarė jis. Negras gi tyli. 
“David!” pašaukė teisėjas bal
siau. Negras tyli. Advokatas 
pabudino negrą iš miego. Teisė
jas paklausė negrą: “Kaip tu 
jauties?“ Negras atsakė žiovau
damas: “Fine“. “Well’, pareiš
kė teisėjas, gali jaustis “fine“, 
kadangi šią naktį nereikės kel
tis nemaloniai operacijai, o ga
lėsi miegoti ligoninėj pamišė
liams. Bet teisėjo žodžiai, kad 
negrui mirti elektros kėdėj ne- 
priseis, padarė menką įspūdį j 
kaltinamąjį.

Mirė moteris, Illinois 
atstovų buto narys

Staigiai mirė p-ia Flora S. 
Cheney, Illinois valstijos atsto
vu buto narys, susilaukusi 57 
metų amžiaus.

12 sužeistų buso ne
laimėje

Michigan City, prie Michigan 
gatvės ir Carroll avė., Ali Ways 
busas kirto į stulpą ir apvirto. 
Sužeista dvylika važiavusių bu
sti žmonių, jų tarpe trys chica- 
giečiai.

Dar viena grand džiurė
Renkama specialė grand džiu

rė skundams klausyti prieš kai 
kuriuos Sanitary Distrikto vir
šininkus. Tie viršininkai bus 
kaltinami jų globoj buvusių pi
nigų eikvojimu.

O slonies ir nepastebėjo
Trys banditai padarė holdapą 

National Building & Develop- 
ment kompanijos ofise, 209 W. 
Jackson blvd. Banditai paęmė 
iš kasos $340. Gi portfely, ku
ris buvo padėtas ant kėdės, ra
dosi dar $1,000. Bet banditams 
neatėjo mintis pažiūrėti, kas 
jame yra.

r.

JULIJONA 
MARCINKEVIČIENĖ 

po tėvais Žukaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 7 diena, 8:30 valan
dų ryto, 1929 m., sulaukus 45 
metų amžiaus, gimus Kauno 
rėd., Tauragės apskr., Kaltinė
nų parapijos, Gaudviiišių kai
mo. Amerikoj išgyveno 28 
metus. Paliko dideliame nu
liūdime du sūnų — Pranciškų 
ir Vladislovų ir dvi dukteris — 
Zofija Goria ir Pranciška, švo- 
gerius ir švogerkas Marcinke
vičius ir žentų Mikola Gorlo. 
Kūnas pašarvotas, randasi prie 
dukters Zofijos Gorlo 1825 W. 
45th St.

Laidotuvės jvyks balandžio 
10 dienų, 8:30 vai. ryto iš na
mu j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Viši A. 
kcvičienės 
pažįstami 
kviečiami 
ir suteikti jai paskutini patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Nūnai, Dukterys ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Ežerskis, Tel. Boule- 
vard 9277. ________ '

A. Julijonos Marcin- 
giminės, draugai ir 

esat nuoširdžiai 
dalyvauti laidotuvėse

Specialė Ekskursija

LIETUVĄ
gURENGTA ir asmeniniai vadovaujama kelionių • 

eksperto, kad užtikrinti jums didžiausi pato
gumų ir smagiausių kelionę. Žemos kainos!

Išplaukia dideliu White Star linijos laivu, ant 
kurio jus rasite visus patogumus moderniškiau
sios kelionės vandeniu.

Birželio 15
laivas

HOMERIC
Del pilnų žinių apie šių ekskursijų kreipkitės prie

Agento P. P. BALTUTIS
3327 S. Halsted St., Chicago, III.

P-as Baltulis palydės jus ir aprūpins dėl jus 
visus kelionės reikalus.

WHITE STAR LINE
International Mercantile Marine Co.

180 N. Michigan Avė., Chicago, III-

Musų patarnavimai gjĮĮ 
laidotuvėse ir kokia*1 
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne- 
brangus todėl, kad ne- 
turime išlaidą užtai- 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

O-------

Pilna Fizinė 
ir Analitinė ’

Egzaminacija 
$5

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

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 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

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.

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

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

31
3464 South Halsted Street

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

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

A. L Davidonis, M. D.
4910 So. Michigan Ave< 

TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

J. Lulevich 
Lietuvis graborias 
ir baisamuotojas 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SL, 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2859 S. Leavitt St, Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

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 4:33 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 p. po piet

Telefonas Canal D464

Pagražinki! Savo Namą
krūmais, medžiais, kvietkomis

Pigiau negu kur kitur Illinois valstijoj. Pirmos klesos 
augmenys. Jei, ką mes parduodame, neaugtų, mes mielai 

sugrąžysime pinigus.

Chicago Shrub Co.
806 W. Randolph St.

Tikrai pasidairykite šio numerio — jums tai apsimokės.

FIRESTONE
Stiprnausi tairai 
visame pasaulyje

Turi visus pasaulio re
kordus dėl stiprumo, pat
varumo, greitumo ir 

saugumo.

UNION GARAGE
3100 So. Emerald Avė., Tel. Victory 1014

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3M0RGICIAMS 
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Ldc. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

S. D. LACHAVICZ
Lietuvi* Graborius ir 

Bahamuotojas
2314 W. 23rd PI.

Chicago, m
Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin-

Roosevelt 2515-2516

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS ~

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

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.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St, Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomię nuo 9 iki 12 ryto

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

ŽMOGAUS 
flF 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 namų j namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 1762

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenhė 

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

f

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

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 Avcnue 
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Lietuviai Gydytojai

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

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

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.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 0:80 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950 ,

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street 

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
nom* visokiuose rei

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

MRS. A. JARUSH-KAU8HILLAS 
AKUSERKA 

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Phone 
Hemlock 9252

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

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniais pagal susitarimą

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted Street 

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

Pėtnyčios.

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

Vai.: 1 iki 3 po piet" 6 iki 8 vąk.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Netoli 46th St. Chicago, III.

Phone Canal 2118
Ofiso valandos nuo 6-8 v. vak.

DR. A. L YUSKA
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS

1900 South Halsted Street

Rezidencija:
4193 Archer Avenue

« A

Valandos nuo 2-4 po piet.
Norintieji matyti prieš piet, 

pašaukite telefonu
Tel. Lafayette 0098

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3203

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark St* 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8395

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 Midvray 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St

Vai. Ž-^4 po piet ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6352

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

135 West Adams St, Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9630

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Ar, 
Tel. Prospect 8525.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peter*) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 64 56 S. Whipple St.
Hemlock 4080

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

Advokatas
10 So. La SaHe Street
Vakarais nuo 6 Iki 9 vai.
Phone Boulevard 3697

3315 So. Halsted Street
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Svarbus Pranešimas
Chicagos lietuvių laisvė pavojuj

Nuo pat įvedimo porhibici- 
jos įstatymu lietuviai daugiau
siai nukenčia dėl prohibicijos 
šnipų sauvalės. Kas gali su
skaityti, kiek yra lietuvių na
mų iškrėsta be teismo leidimo, 
kiek tuksiančių dolerių vertės 
turto sunaikinta ir kiek tūks
tančių dolerių išplėšta vadina
mo “pafiksinimo” pavidale; tai 
butų sunku aprašyti ir apskait- 
liuoti.

Delko taip yra? Dėlto, kad 
dauguma lietuvių nesupranta 
savo, kaipo Amerikos piliečių, 
teisių. Dauguma nežino, kad 
jeigu prohibicijos šnipas nori 
įkrėsti namų, beismentų arba 
garažų, tai jisai turi turėti va- 
rantų, gautą iš teisėjo. Tasai 
varantas turi būti pasirašytas 
teisėjo, sulyg pareiškimu, pa
darytu po priesieka, kito pilie
čio, kad jisai gavo pirkti arba 
gerti pas tą, kuri norima krės
ti. Tiktai su varantu gali krė
sti namą, biznio vietą arba ki
tas gyvenimui priklausančias 
vietas, ir dar, apart to, varan- 
tas turi būti perskaitytas prieš 
Įeisiant į namą krėsti.

Bet kaip jau mes žinome, tas 
Įstatymas, krėčiant lietuvius, 
nėra pildomas. Todėl, kas tik
tai esat priešingas tokiai padė
čiai Chicagoje, kas esat prie
šingas prohibicijos šnipų ir po
licijos sauvaliai nt jūsų 
mų neliečiamybės, tai
kykit į Mlfl^INIŠKĄ MASS- 
MITINGĄ, kuris įvyks utarnin- 
ke, balandžio 9 dieną, 8 vai. 
vakare Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., Chicago.

Ten bus gabių kalbėtojų, ku
rie išaiškins, delko taip yra, ir 
kas yra reikalinga veikti, kad 
panaikinus tokią sauvalę pro
hibicijos šnipų ir kitų įstatymų 
vykinimo ypatų.

Be to, kalbės Hon. Adolph J. 
Sabath,' kongressmanas 5 dis- 
trikto. Jis yra pionierius ko
voje prieš visokį laisvų Ameri
kos piliečių persekiojimų, ir to
dėl bus labai svarbu išgirsti, 
ikokius kovos budus jisai nuro
dys prieš dabartinę prohibici
jos šnipų sauvalę Chicagoje. 
i Aitsillaiil kykit visi. Įėjimas 
veltui.

Visus kviečia 11 VVardos Lie
tuvių Demokratų Organizacija.

na- 
atsilan-

Bridgeportas
dTrečiadienį, balandžio 10 

p. .luciaus kavinėje bus Lietu
vių Moterų Draugijos “bunco 
party.” Pradžia 8 vai. vakare.

Juciaus valgykla yra adresu 
3243 So. Halsted :S»t. Laimėju
sieji gaus dovanų. Visi kvie
čiami atsilankyti. Rr.

Specialiai trumpam 
laikui

Naujas Grojiklis Pianas

$395.00
kartu su suoleliu, rolėmis, uždanga 

ir nemokamu pristatymu

Reichardt Piano Co.
1311 ivlilwaukee Avė

Prašalinkit tą mer- visoki« atžvil^- 0 1 gal ir dėl to, kad daugiau jau 
art. Pilkos paruoštų vaidinimų 
Chicagoje nebeturėsime.

žinąs ir matęs.

giną”!
i Abiejų dukterų tėvas Benai- 
lis savo nelaimei su tinka artis
tą Pilką, kuris negaili išsirink
ti, kuri iš aibieįų yra jam mei
lesnė, ar Milerienė ar Salaveiči- 
kiutė. Krikšto tėvas, Vaitekū
nas ir oiaterių fabrikantas Kve
daras puola į desperaciją. 
Obuolių koše dega, Zavistaitė 
lieka be cukraus, pieno butelis 
ne vietoj iškrenta iš kišeniaus, 
policisto žmona vėl gimdo kū
dikį. Tokią linksmų košę ga
lim drąsi iri valgyt pavasario 
dienoms pakvipus. Juokiausi 
nuo pradžios iki galo. Ma
čiau pažįstamus asmenys (ne 
artistus, bet tuos kuriuos jie 
nuduoda). Kame dalykas sun
ku atpasakoti, bet viskas suka
si apie tai, kokia yra artistų pa

renka 
kokios 
reika- 
ieško.

dėtis, Ikuomiet a'rl'istini 
sau merginą pasirinkti, 
merginos artistams yra 
1 ingos ir kokių jie sau 
Mano manymu bus |>ats šio se
zono liiilksmiausias vaidinimas 
— art. Pilkos sutaisyta iš jo 
paties artistiško gyveninio ko
medija “Pašalinki! tą mergi
nų,” kurių tik tuo vienu sykiu 
chicagiečiai kviečiami pamaty
ti 12 balandžio, penktadienio 
vakare, Lietuvių Auditorijoj. 
Veikalas bus vaidintas iš rank
raščio ir tų .rankraštį art. Pil
ka vežasi su savim į Lietuvą. 
Kas mėgsta tikrai linksmus 
veikalus (atsiminkim “George 
Dandin” ir “Žemės rojų”), ga
lite tikėtis, ko norite. O ku
rie atsimena kitus p. Pilkos pa
ruoštus vaidinimus, žino, kad 
negailės praleisto laiko. Nau
ja “nenatūrali, bet gyvenimu 
paremta” komedija įdomi pa

LIETUVE NERVŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

Dr. Ona Dolly Oaks
3159 Southport Avė.

Tel. Buckingham 4899

ArManaiPirkli
RADIO

geriausiai pirkti
— Combination,

Mes patariam
Radio ir Victrola 
tai bent turėsi geriausią muziką sa
vo namuose, 
užganėdintas 
netu.

Pirmiausia 
ir dasižinok 
parduodam i 
be nuošimčių.

Musų Radios. tikrai 
tos. Mes užlaikom 
Victor lietuviškų rekordų; tie rekor
dai nauji išeina kas savaitę.

Tai žinai, kad busi 
taip gražiu kabi-

pamatyk 
apie jų 

lengvais

musų Radios 
kainas. Mes 
išmokėjimais.

yra garantuo-
didelj staką

J. J. STASULANIS

Eagle Music Co
3236 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.
Telephone Victory 6736

Vyrai ir Moterys
Jus galite būti išgydyti!
Jelru jus turite krau

jo sug-edimą. skaudulius, 
odos ligas, užsendintas' 
ar nervų liras, koki silp
numą, pūslės, privatinei 
ar šlapimosi ligas, atei
kite pas Dr. Ross lluo- 
sam pasikalbėjimui apie 
jūsų lirą. Jeiru jus tu
rite sifili, ateikite pas 
Dr. Ross iSsirydytl. Pa
liaukite bandę su 
moksliniais rydymais. 
palaimas tankiai 
paraližiaus. ar »...v ......... 
amžių.

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

SĄŽino tvirtumą ir vyrlSkumą tukstan- 
ains pacientų. Dr. Ross gydymas bu

vo sėkmingas per virė 30 metų. Ką jo gy
dymas padarė tūkstančiams kitų, tai pada
rys ir 
žemos

aklumo, 
»ą savo

dėl jus. Geriausias gydymas. — 
kainos. — Ateikite Šiandie.

DR. B. M. ROŠS
S. Dearborn St., kampas 
Monroe St„ Chicago
IŠTIKIMAS SPECIALISTAS

Tris deSimt metų Siame name. Imkit 
elevatorių iki penkto augSto. PriSmlmo 
kambarys vyrams 606, moterims — 508 
kambarys.

Valandos: Kasdie 10 vai. ryto iki 6 
vai. po pietų, Nedaliomis 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų. PanedSlials. Seredo- 
mis ir Subatomis nuo 10 vai. ryto iki 
8 valandai vakaro.
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CLASSIF1ED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas
Financial

Finansai-Paskolos
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia

KŪDIKIS NEINA SVARU- 
MON? DABOK JO 

VIRŠKINIMĄ

Kūdikiai negali eiti svaru- 
mon, jei rūgstančios atmatos 
užkemša žarneles, padarydamos 
gasų, kas gimdę dieglius, kon- 
stipaciją ir nesmagumus. Tik 
pabandyk daktarų patariamą 
būdą, jį žino ir milionai motinų 
ir pamatysite kaip jūsų kūdi
kis pagerės. Keli lašai grynų 
augalų nekenksmingos Flet- 
cher’s Castoria į valandėlę pa
darys neramų, karščiojantį kū
dikį ar vaiką kuosmagiausį. Ke
lios dozos ir jis gerai virškins, 
ir eis normaliai svarumon. Kad 
gauti tikrą Castoria, žiūrėk 
Fletcher parašo ant pakelio.

Specialiai pavasariui

Mes turime puikiausius siutus Ve
lykoms; naujausios mados ir geriau
sių pavasarinių materiolų. Siutų
kainos nuo $31 ir daugiau. Viršu
tinių kautų kainos nuo $21 ir dau
giau. Atsilankykit ir persitik- 

rinkit.
Brighton Park 

Clothiers
4249 Archer Avė.

Cor. Whipple St.

.........  . i n ■■ ■ i

CLASSIFIED ftDS.j
Educational

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa
tobulink aavo Ifikalbumą. išsimokink gra
žiai rąžyti ir kalbdtl ansllfikai teisingai*, per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo buv|. Del vyrų ir moterų privatiėkos va
landos. kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLI8H, 
21 E. Van Buren 9t„ 4 lubos. Valandos 
nuo 9 iki 9-tos. UžsiraAykit dabar I

Business Service 
_____ Biznio Patarnavimas^ 

Generalinis Kontrak- 
torius

Statau naujus namus ir taisau se
nus. Padarau planus dėl namų sta
tymo, pagal žmogaus norą.

Duodu paskolą ant namų.

JOHN J. MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street 

Phone Republic 4537

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

Abbott Construction 
Company

5201 West Grand Avė. 
Bershire 1821

ŽELVIS BUILDING CO.
General Contractors

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

2506 W. 69 St.
Prospect 9856

Ar Nori Būti Biznyje?
PINIGU VISAI NEREIKIA

Nereikia Experience
Tamsta nelauk ilgai, nes dabar 

yra proga atdara. Pašauk mane ar
ba ateik ypatiškai, o aš tamstai pa
aiškinsiu ir tamsta į trumpą laiką 
busi business man (ar lady) ir bu
si independent, nes nėra hmit į ši
tą biznf. Uždarbis nuo $5000-$10000 
ar daugiau į metus, tai mažiausia, 
jei tamsta nors kiek turi business 
ideas.

J. J. STANKUS
134 N. LaSalle St.
Sauk — Phone State 5048

Nuo 10 A. M. iki 5 P. M.

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

3230 So. Union Avė.
Phone Victory 2740 

--O------

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jum* naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St.
—------ o--------

REIKIA 4 patyrusių moterų Kor
tuoti sumaišytus skuduras. Pasto
vus darbas. Atsišaukite. West Side 
Metai Refining Co., 2917 So. La 
Šalie SI.

Business Chances
Pardavimui Bizniai 

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, biznis senas, gera vieta, pigi 
renda. 3603 S. Union Avė,

----- o------
Maliavoj imas, dekaravimas, 

plasteriavimas. Už pinigus ar 
ant išmokėjimo. Abelnas tai
symo darbas apskaitliuojama 
dovanai.
ADVANCE PLASTERING CO. 
1016 N. Clark St. Lincoln 3897

J. S. RAMANCIONIS 
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

J.

JOHN F. PAULUS 
IK 

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. Hemlock 5967

PRIDĖK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdaras 
porčius 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

PASTATYSIU medinį namelį ne 
toliau 80 mylių nub Chicagos, taip
gi 18x18 garažą ant jūsų .loto 
$275. Mažas extra primokė.) imas 
už finansavimą. *

Lackawana 6461
■............................. i ......--------------------' ................... ■

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBA 
CONSUMERS Stogų Darijos. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Mes atliekame geriausi 
darbą mieste. Kedzie 5111.

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

J. A. GURSKY BROS, 
4319 West 63rd Street 

Phone Repubhc 7869

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

J. .BALSEVICIS
Hardware, Paints, Oils 
Glass and Varnishes 

2325 So. Hoyne Avė 
Phone Canal 6850

Financial
Finansai-Paakolos

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmones gero budo gali pa- 
7Q1 siskolinti nuo $50 ir augš.

Įr\ ant savaitinių ar mėnesinių 
1 išmokėjimų tik už 7% palū

kanų. Reikalingi du pasirašytojai. 
Greitas veikimas, nėra “red tapė”.

COMMONWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN 

100 N. U Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE
3201 Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 6030

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

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

——o-----
Be Komiso ir Išlaidą

Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame tegalį nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandą.
Inaustrial Ix>an Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vaikinas arba mer
gina prie fotografijos darbo, paty
ręs arba nepatyręs. W, J. Stankū
nas, Pbotograpber, 3315 S. Halsted 
St.

PARDAVIMUI ar mainymui, bu
černė ir grosernė su namu, ant 2 
flatų namo. Duosiu morgičių. At
sišaukite 5547 Archer Avė., Sum- 
mitt, III.

PARDAVIMUI bučernė geroj vie
toj; gera proga žinančiam šj bizni. 
Atsišaukite 6512 S. Western Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARDAVIMUI barbernė. Priežas
tis pardavimo — važiuoju Lietuvon. 
Gražiai įtaisytas ir pelningas biz
nis. Pigiai. 3344 So. Halsted St.

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

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

Tel. Armitage 1199

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

o--------

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mąžų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Iš PRIEŽASTIES pardavimo 
krautuvės — noriu parduoti savo 
3-jų ruimų rakandus “forničius” — 
parduosiu labai pigiai. Mr. Jokšas, 
(siuvėjas), 3612 So. Halsted St.

Automobiles

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

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

J. H. WAGONER 
424 Main Street 

Glenn Ellyn, Phone 25

Paskolos suteikiama; 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

For Reni
PASIRENDUOJA flatas 5 kam

barių, toiletas ir maudynė, 2-ros lu
bos. 1936 Canalport Avė.

PASIRENDAVOJA flatas su ofisu 
— garu apšildomas, tinkamas dėl 
daktaro arba advokato. 3524 So 
Halsted St.

Personai
Asmenų Ieško

ŠIUOMI pranešu Mr. Dambraus
kui, kuris yra savo Fordo Trokš pa
likęs garažiuj, adresu: 3447 Auburn 
Avė., kad laike 5-kių dienų savo 
trokų stsiimtų, kitaip busime priver
sti minima trokš už renda par
duoti.

JUREVIČIUS, 
6940 Artesian Av., Tel.Republic 6901

PAJIEŠKAU savo švogerių Jur
gio ir Jono Žukauskų, paeina iš 
Lingių kaimo. Girdiškių parapijos. 
Pirmiaus gyveno apie Chicagą. Jie 
patys, ar kas žinote meldžiu praneš
ti. Jonas Urbonas, 1022 Nassau St., 
New London, Wis.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanąs vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa
žengiami pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderią Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrą teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Tūri kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškal 
ir angliškai.

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas

Gossard, Building - 
Room 301

Rush and Ohio Sts.
tekintojų (grin-REIKALINGA tekintojų (grin- 

ders) dirbti prie šlapių tekilų. Atsi-
šaukite 5728 W. 65 St.

REIKALINGI darbininkai dirbti 
prie “drop hammer”. Prie mažo ka
limo. Vaughan & Bushnell, 2114 
Caroll Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkią 

REIKALINGA senyva moteris 
prižiūrėti namus ir 6 metų kūdikį. 
Liudvika Barauskienė, 5531 West 
64th PI.

REIKALINGA moteris arba mer
gina suaugusi, kuri turi patyrimą 
dirbti prie lunch ruimio. 2513 So. 
Halsted St.

REIKALINGA veiterka, nereikia 
dirbti šventadieniais. Gera vieta ir 
mokestis. 1527 S. State St.

'28
■27
•28
’28
’27
•20
■25
’28

Hudeon Brougham—cuatona bullt 
Chandler coach _______ ________
EBeex coupe _____ __ __________
Pontiac Landau eed., mažai var
totas .....................................................
Hudaon Brougham, geram stovy 
Easex .....................................   I
Dodgo Sedan ...................................
Pontiac Coupe .............................  :
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St., Triangle 9330

$796 
$806 
$360
$696 
$496 
*550 
$176 
$460

PARDAVIMUI farma, viena my
lia nuo miesto. Nauji trobesiai, gy
vuliai, mašinos ir visi padargai, 3 
karai. Parduosiu už pinigus arba 
mainysiu ant namo. Peter VVithas, 
Box 302, Crandon, Wis.

PARSIDUODA automobilius Reo 
Touring, 5 pasažierių, 1923 metų 
tik $150, gerame stovyje, 3305 So. 
Union Avė. w

Radios
MES elektrizuojame jūsų batte- 

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

CLAREWAY RADIO 
LABORATORIES

3933 Broadway Buck. 3970

------- o-------
25 AKERIŲ — Michigane — 4 

mylios i rytus nuo Benton Harbor 
— 2 akeriai vinmedžių — 8 skėriai 
peaches — 3 akeriai višnių — 2 ake
riai obuolių, namas, arkliai padar
gai. šiltas vanduo, furnisu apšildo
mas — elektros šviesos, visi miesto 
įtaisymai, parduosiu kaipo didelį 
bargeną. E. B. BELDING, 4213 So. 
Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti savo 

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

$2.00 į savaitę $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

c.

KODĖL RENDĄ MOKI?
Tiktai $500.00 padarys jums savi

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

RADIO BARGENAI
$25 Thorola Dynamic Kalbetuvas, vi
sai naujas, kartone; geriausias pir
kinys Chicagoje.......................... $9.85
Bremner Tully-6 tūbų Nameless 27.50 
8
6

57.50tūbų Super-Het ...............
tūbų Zenith ant stalo, 
garantuotas..........................
tūbų Thorola A.C., nauja 
kainuoja $75.......................
tūbų Wurlitzer, graži 
riešučio console...................

Visi šie setai yra garantuoti ir ge
ri; 200 pasirinkimui. Greitas 
patarnavimas. Mes pristatome 
menis.

THOMAS RADIO CO.
51 W. Chicago Avė. 
Tel. Superior 5272

7

6

29.50

29.50

33.75

radio 
reik-

TURIU atiduot beveik naują 
jestic Radio už $75.00, ant syk 
kant arba $10.00 kas mėnesis.

JOSEPH DEMBOSKI, 
2332 W. Madison St.

Ma- 
mo-

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE
Išdirba aukščiausios rųšies radios. 

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

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

BARGENAS Radios — upright ir 
grojikliai pianai, vietrolos $5.00. 
SCHWARTZ BROS. STORAGE, 640 
E. 61st St., Midway 9733.

$750.00 MODERNINIS Story & 
Clark Bungalow Grojiklis Pianas. 
Turi būti parduotas tuojaus. $120 
cash nr $180 šešiais išmokėji
mais.

Atsišaukite 
6186 S. Halsted St., 

1 augštas

Miscellaneous for Sale

GATAVAS dangtis — extra sun
kus $1.00 už role, balta maleva $1.50 
galionas. 1620 W. Lake St. ir 2553 
W. Madison St.

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

Business Chances
________ Pardavimui Bizniai________

PĄRSIDUODA bučernė ir gro- 
sernč su namu, arba išsimaino ant 
mažo namo. 2519 W. 43 St.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katessen krautuvė, biznis geras, ge
roje vietoje. Priežastis liga.

522 W. 31st Street

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė su namu ar be namo, geroj vie
toj, So. Ashland Avė. šauk Hem- 
lock 3130.

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

miegamais porčiais, 3 karų mūrinis 
garažus, elektros refrežiracija, lie£ 
taus maudynes; 2 flatai išrenduoti 
po $95 į mėnesį. Geriausis invest- 
mentas. Kaina $24,600 arba mes pa- 
budavosime ant jūsų loto ką 
norit — bungalow arba flatų 
dinką.
. . H. F. PASCHAL & CO.

3218 Bryn Mawr avė.
Keystone 5254

tik 
bu-

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk 
Shore —

ant North 
gražiausiame

GLEN OAKS ACRES
didžiausią progą Chi-Pasiūlom 

cagoj. Tiesiog ant dviejų dide
lių kelių ir bulvarų, elektra, ga- 
sas ir kiti visi įrengimai — 50 
pėdų lotai, tiktai $2,000, geroms 
sąlygoms. Rašykite arba telefo- 
nuokite

J. H. SCHAEFER & Co 
803 Ridge Avė. 

Wilmette, III. 
Telephone 364

2 AUKŠTŲ mūrinis namas, pe
čium šildomus, 2 po 6 kamb. apart- 
mentai su maudynėmis. Lotas 25 V 
125. Kaina $7500, $1,000 įmokėti. 
Randasi ant Union Avc., arti 46th 
St. Puikiausis bargenas.

JOS. W. HOUGH & SONS 
4213 So. Halsted St.

PIRKIT SAVO VASARNAMIO 
NUOSAVYBĘ DABAR

Mes turime dar tokių sąvasčių pa- 
ežeryje. 125x105, $125 — $2.50 įmo
kėti, likusius po $2.00 kas mėnuo. 
Gražus miškai, arti gero, didelio ke
lio. Taipgi ir mažesni kavalkai toms 
pačioms sąlygoms.

Mr. Shurman
MERTON R. FISH & CO. 

4119 Broadway 
Tel. Bittersweet 6180

MES pabudavoshne ant jūsų loto 
6 kamb. bungalow, šiltu vandeniu 
apšildomą, pleisteriuotas ceilingas 
beismente, uždarytais porčiais, įbu- 
davota maudynė — lietaus lašai, 
akmenukų asla maudynėje ir prie
menėje, Venicijos medicinų kabine
tas, kaina $7,400. Mes turime keletą 
jau pabudavotų dėl apžiūrėjimo.

Ist National Construction Co., 
4330 W. 51.st St.

Virginia 1010.

TURIU apleisti miestą priverstas 
esmi parduoti tuojaus 5 kambarių 
murini nameli, geriausiame stovyje. 
Bargenas $3500, Įmokėti $1500 arti 
North Avė. ir Robey St: Telefonas 
Kildare 0741.

6 KAMBARIŲ bungalovv 6 metai 
senumo, garu apšildoma, dideli mie
gamieji kambariai. Parduosiu u z 
$8,750.00, naujas garadžius, įmokėti 
$3750.00, likusią dalį mortgičiais. 
6141 So. California Avė.




