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Nusiginklavimo Komisija 
Atmetė Sovietų Pasiūlymą
Nepatenkinta tuo sovietų delegacija kai* 

ba apie pasitraukimą iš paruošiamosios 
nusiginklavimo komisijos darbų

GENiEVA, Šveicarija, bal. 19.
Nežiūrint stipriu sovietų de

legacijos vado, Maksimo Litvi- 

novo, protestų, paruošiamoji 

nusiginklavimo komisija atsisa

kė svarstyti rusų pasiūlytą val

stybių nusiginklavimo projek

tą.

Dešinieji komunistai Siuvėjų unija Chica- 
planuoją boikotuot goj laimėjo bylą su 

Stalino valdžia komunistais 
t.

Pasak “Pravdos,” dešiniųjų va-i Maskvos gizeliai, kurie bandė 
dai rengiasi visi kartu pasl-Į pasigrobti siuvėjų Joint 
traukti iš vietų valdžioj I Neardo iždą, gavo guzą

BERLYNAS, bal. 19.—Mas-1 International Ladies Garment 
kviškė “Pravda” įdėjo straips- VVorkers Cloak and Dress Ma
nį, kuriuo aštriai jr piktai puo-Įkers unijos Jungtinė Taryba 
lamas dešinysis komunistų par- (Joint Board) Chicago j laimė- 
lijos sparnas. >, jo teisme bylą prieš komunis-

. , ... tus, kurie bandė pasigrobti
‘■Pravda’ kalima.-dešiniųjų |Jung,ti^s l al.vboB ižd,_ 

vadus dcl visos eilės vadinamų I Circllil teis’mo teisėjas Fitz, 
■•nusikaltimų." išklausęs byla, kurių jis buvo

Vienas tų nusikaltimų yra 
tas, kad dešinieji vadai ren
giasi ateinančioje komunistų 
partijos konferencijoje paskelb
ti savo pažvalgų deklaraciją. 
Antras, dar didesnis, nusikalti
mas yra tas, kad dešinieji ko
munistai projektuoja visi kartu 
rezignuoti iš savo vielų val
džioj-

Kitais žodžiais tariant, deši
niojo sparno komunistų vadai 
rengiasi paskelbti boikotą Sta
lino kontroliuojamai sovietų 
valdžiai.

VVASHINGTONAS, bal. 19. 
— Prezidentas Iloover gavo du 
pakvietimu katilėli Chieagoj: 
Gegužės 26 ir Liepos 4 dieną.

Chicagai ir apieiinkei federa- Į 
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Daugiau lietaus ir mažumą 
šilčiau; vidutiniai, daugiausia 
pietų rytų ir pietų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 40° ir 46° F.

šiandie saulė teka 5:03, lei
džiasi 6:35. Mėnuo leidžiasi 
3:54 ryto.

Kaina 3c. Chicago, III., šeštadienis, Bahndžio-ApriJ 20 d., 1929

Sovietų delegacija gal p a s i- 
trauks iš konferencijos

GENEVA, Šveicarija, bal. 1!). 
— Vienas sovietų delagaeijos 
paruošiamoj nusiginki avim o 

; konferencijoj narys pasakė, 
kad esą labai galimas daiktas, 
jogei sovietų delegacija paliau
sianti toliau dalyvavus konfe
rencijoj dėl to, kad ji atmetė 
sovietų pasiūlytą ginkluotės su
mažinimo projektą.

perdavęs master’iui i n chancery 
ištardyti ir po to duoti savo 
sprendimą, patvirtino, master’io 
raportą, būtent, kad Interna
tional unija turėjo pilną teisę 
įsimaišyti į lokalų rinkimus ir 
kad iždas, kurį komunistai no
ri pasisavinti, yra neginčijama 
Jungtinės Tarybos nuosavybė.

Tenka čia priminti, kad prieš 
tūlą laiką, kai Cloak Maker’ių 

Unijos nariai davė “kiką” ko- 
imunistams, pastarųjų vakai ėmė 
ir užareštavo Jungtinės Tary- 
bos pinigus, kurie buvo padė
ti Amalgameitų banke.

International unijos advoka
tas Susinau ir Darbo Federaci
jos vicepirmininkas Oscar Nel- 
son atsakė komunistams pa
šaukimu į teismą. Jie parodė, 
kad komunistai atsimetė nuo 

į International unijos ir įsisteigė 
savąją “uniją,“ bet vyliugingai 
vartoja Jungtinės Tarybos ir 
International unijos vardą-

Advokatai taipjau pristatė 
International unijos statutus pa
rodančius, kad unijos viršinin
kai turi teisės prižiūrėti rinki
mus ir nustatyti sąlygas, ku
riose viršininkų rinkimai turi

| būt laikomi.
Byla traukėsi ilgą laiką. 

Prieš master’į in chancery, ku
riam teisėjas buvo perdavęs by
lą, įvyko keletas tardymų ir

per tuos 'tardymus buvo išklau
syta abiejų šalių advokatų ir 
liudininkų parodymai.

Master i n chancery rado, kad 
komunistai neturi nė kokios tei
sės Jungtinės 'tarybos pini
gams; kad jie neturi teisės sa
vintis Jungtinės Tarybos ir In
ternational unijos/vardų, — ir 
teki savo sprendimą pasiuntu 
Cireuh teismo teisėjui Fitz’ui.

Tci<ėj.is Fitz patvirtino mas- 
ler’ib in chancery sprendimų ir 
pareiškė, kad jei komunistai 
•nepildys nuosprendžio, jie bus 
pašaukti atsakomybėn už teis
mo paniekinimą.

Baisus badas siaučia 
Kaušu provincijoje, 

Kinuose
Per metus 2 milienai žmonių 

išmirė; gyventojai minta žo
le, valgo žemę ir — miršta

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 19.
Del sausros, žemės drebėji

mų, Ivanų, religinių karų ir 
bado per vienus praeitus me
tus gyventojų skaičius Kansu 
provincijoj nuo 9 milionų su
mažėjo iki 7 milionų.

Bado srityse žmonės maiti
nasi sudžiūvusiais lapais, su
trinta žole, medžių žievėmis, us- 
nėmis ir medvilnės sėklomis. 
Tūstančiai žmonių, kurie neiš- 
mirė hadu, buvo fanatikų ma
hometonų išskersti.

Viename mieste žmonės, ne
galėdami gaut dagi žoles, pamė
gino valgyti užmiesčio kalvos 
žemę. Bado “kirmėlė’’ buvo 
“numarinta,” ir tuojau papli
to žinia, kad dievai išklausę 
maldų ir atsiuntę pagalbą. Žmo
nės šimtais ėmė plaukti j kalvą, 
valgė žemę ir — mirė.

Apskaičiuoja, kad aprūpinti 
maistu Kansu baduolius iki at
einančios piutės, kuri bus bir
želio mėnesį, reikėtų bent 38 
milionų dolerių. Bet nė ko
kios piutės birželio mėnesi ne
galės būti, kadangi jokios sėjos 
nebuvo.

Baduoliams gelbėti centrali- 
nė valdžia autorizavo išleisti 
tam tikrus bonus ir atsišaukė 
Į provincijų ir vietų vyriausy
bes, kad padėtų sukelti fondų 
šalpos darbui. Bet vaisiai Ilg
šio] buvo menki. Iš reikiamų 
50 milionų dolerių tesurinkta 
vos 625 tūkstančiai dolerių.

Kinijos baduoliai vagia 
ir valgo vaikus

PEKINAS, Kinai, bal. 19. — 
Tarptautine baduolių šelpimo 
komisija gavo iš misionieriaus 
Williamo Simpsono Alindavę, 
Kansu provincijoj, pranešima, 
kuriame sakoma, kad dėl siau
čiančio tame krašte baisaus ba
do pasi reiškiąs kanibalizmas. 
Daugely vietų badaujantieji va
gia vaikus ir, papiovę, valgo-

•/'..■t-... .
>. (AtJ»ntic aru] Padfle Photo)

Camilla Iforn, vokiečių krutamųjų paveikslų aktorė, kuri bu
vo sustojusi Ghicagoj,

Voldemaro organas 
apie socialdemokra

tą areštus
Ką tik atėjęs iš Kauno Vol

demaro valdžios organas, “Lie
tuvos Aidas,” balandžio 3 die
nos numery apie įvykusius so
cialdemokratu areštus rašo ši
taip:

“Vakar “Socialdemok r a t o” 
redakcijoj ir soedem. partijos 
centro komitete policija padarė 
kratą ir rado kelius šimtus egz. 
paskutiniojo “'Pirmyn“ n-rio. 
Kratos metu redakcijon pradė
jo rinktis žmonės pasidalyti ne- 
lega-lę literatūrą skle i d i m u i. 
Tuos žmones policija sulaikė. 
Kaipo atsakomasis “Socialde
mokrato“ redaktorius sulaiky
tas inž- St. Kairys.”

“Lietuvos Žinios“ balandžio 
4 dienos numery, ipadavusios 
žinią iš “Lietuvos Aido,“ paste
bi, kad buvę areštuoti dar K. 
Bielinis, du Galiniai ir kelios 
dešimtys kitų asmenų, taipjau 
daug kratų padaryta.

Kauniškis lenkų laikraštis 
‘‘Dzien Kavvienski“ rašo, kad 
kriminalinė policija padarė kra
tą ir klerikalinės Darbo Fede
racijos komiteto bute ir suėmė 
paskutinio jos suvažiavimo pro
tokolus. Ryšy su revizija bu
vę suimti kiti asmens.

Bedarbių skaičius Vo
kietijoje sumažėjo

BERLYNAS, bal. 19. — Ofi
cialiųjų pranešimu, per antrą
ją kovo mėnesio pusę bedarbių 
skaičius Vokietijoj sumažėjo 
19 n uos.

WASHING TONAS, bal. 19.
Pan-American Darbo Fede

racija šaukia šeštą savo kon
gresą Havanoj, Kuboj, 1930 m. 
sausio 6 dieną-

Didelė traukinio ne
laimė Čilėje

14 žmonių užmušta ir 20 su
žeista katastrofoj

SANTIAGO, Čilė, bal. 19.— 
Geležinkely tarp Iquique ir An- 
tofagastos įvyko didelė trauki
nio katastrofa, kurioj keturio
lika žmonių buvo užmušti ir 

i dvidešimt skaudžiai sužaloti.
Nežinia kokiu bildu traukinio 

lekometyva pametė savo teki
nius. ir visi vagonai suvirto 
ant jos.

Operos dainininkei siu- 
lo du tuzinu farmų

............— ■1
NEW YORK A,S, bal. 19- 

Miss Marion Talley, jauna pri
ma donna, kuri pasiskelbė pa
sitrauk i a uiti visai iš Metropoli
tan Operos ir norinti apsigy
venti faunoj, jau gavo arti dvie
jų tuzinų pakvietimų apsigy
venti siūlomose jai farmose įvai
riose vietose, nuo Kalifornijos 
iki Floridos.

Rado jauną mokytoją 
I pasikorusią Brooklyne

NEW YORiKAS, bal. 19. — 
Savo kambary Y. W. C. A. rū
muose rado pasikorusią Miss 
Lucillę Mari i n, 26 metų am
žiaus, mergaičių Packer Colle- 
giate instituto Brooklyne mo
kytoją. Prieš pasikorimą ji 

j Idar buvo persipiovus riešo ar
teriją. Nusižudymą priežastis 
nežinoma. Mokyklos vyriausy
bė sako, kad jaunos mokytojos 
rekordas buvęs gėrių geriau
sias.

Į Afganiečiai puolė sovie- 
tijos kaimus

MASKVA, bal. 19. — Prane
šimai iš Afganistano sienos 
ko, kad dvi sukilėlių bandos įsi
veržė į Sovietų Sąjungos pusę 
ir ėmė plėšti sovietų kaimus.

•<►437

žemės drebėjimas ke- 
turiuos' Italų miestuos

ROMA, bal. 19. — Bolonijoj, 
Modcnoj, l'idcnzoj ir Parmoj 
šį rytą buvo jaustas žemės dre
bėjimas. Ar padaryta kur ža
los, žinių nėra.

Graf Zeppelin skrenda 
j pietų Vokietiją

11RIED1HCHSHAFEN, Vokie
tija, bal. 19. Dirižablis “Graf 
Zeppelin“ išskrido trumpon ke
lionėn per Reinb miestus i pie
tų Vokietiją. Orlaiviui koman
duoja kap. Lehmann.

Didelės kautynės palei 
Jangtse, Kinuose

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 19- 
— Praneša, kad abiejose pusė
se Jingtsekiango upės, tarp Są
ri ir Ičango, Hupch provincijoj, 
eina didelės kautynės tari) tau
tinės Kinų kariuomenės ir Vu- 
hano opozicijos jėgų.

Lordas Revelstoke mi
rė širdies liga

PARYŽIUS, bal. 19. — šir- 
dies liga šj rytą staigiai mirė 
lordas Revelstoke, britų ban
kininkas ir delegatas reparaci
jų eksportų konferencijoje.

Lordas Revelstoke buvo tarp
tautinio britų Baring Brothers 
& Co., Ltd., banko direktorius.

Maskva įspėja Persus
MASKVA, bal. 19. — Sovie- 

tų vyriausybė instruktavo savo 
pasiuntinybę Teherane duoti 
Persų vyriausybei žinoti, kad 
SSSR negalėsianti pakęsti, jei 
Persai bandytų grobti Afganis
tano teritorijas.

x

Badas Lietuvoje
I V »•

Lietinga pereita vasara ir šalta žiema 
Lietuvos žmonių gyvenimų taip pablogino, 
kad iš daugelio apskričių gyventojai šau
kiasi pagelbos. Pagelba urnai reikalinga.

Naujienų pinigų siuntimo skyrius pagel
bės sušelpti už labai mažų atlyginimų. 
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.

No. 94

LIETUVOS ŽINIOS
Praloto Olšausko 
žmogžudybės byla
KAUNAS. — Pralotui Ol

šauskui kardomoji priemonė ne
pakeista. Sėdįs Kauno sunkių
jų darbų kalėjime pralotas Ol
šauskas buvo padavęs prašymą 
pakeisti jam kardomąją prie
monę, paimant jo parašą ar pi
niginį užstatą ir leisti sutvar
kyti savo reikalus.

Kaip teko patirti, prašymas 
atmestas ir kardomoji priemo
ne lieka nepatenkinta. Tokiu 
budu, pralotas Olšauskas ir to
liau pasilieka kalėjime.

Praloto Olašusko skundą ant 
tardytojo dėl jo areštavimo 
svarstė Apygardos teismas sa
vo posėdyje kovo 28 dieną ir 
atmetė.

Pralotas Olšauskas traukia
mas atsakomybėn sulig Baudž. 
įstatymo 453 str. ir bus teisia
mas Apygardos teisme dar prieš 
vasaros atostogas. Spėjama, 
pral. Olšauską gins pris. adv. 
Tumėnas.

Baudžiamojo Statuto str. 
453 šiaip skamba: “Kas nusi
kalto nužudęs, tas yra baudžia
mas kalėti sunkiajame kalėji
me ne trumpiau kaip aštuone
rius melus.”

Kredituoja miško me
džiagą bažnyčioms

KAUNAS. — šiomis dieno- 
mis ministerių kabinetas savo 
posėdy nutarė leisti švietimo 
ministerijai išduoti miško me
džiagą kreditan 5 metams baž
nyčioms: Žiežmarių bažnyčios 
statybai 290 kub. metrų, Juo
daičių bažnyčios statybai 50 
ikietm., Alvito bažnyčiai slatyti 
120 kiet., Krounių bažnyčiai sta
tyti 56 kub. metrus.

“BIRUTE”
• * į j ' < < ■* < ■ . » ♦

Rytoj, Sekmadieny, Balandžio 21 d.,
Eig'hth Street Teatre

8th Street ir Wabash Avenue

Stato J. Eichbergo 2 veiksmų komišką operą

“Bailus Daktaras ’
DALYVAUJA VIRŠ 100 ŽMONIŲ

Solistai: p. N. Gugienė, 0. Biežienė, S. Čerienė, J. Balanda, P. Jakavičius,
Dr. K. Kliauga, J. Sarsevičius, A. Tvarijonas, “Birutės” mišrus choras ir

1 “Birutės” orkestrą.
Pradžia 8 vai. vakare. Dirig. K. Steponavičius. Rėžis. St. Pilka

Už $1.00 galite turėti puikią vietą. Visus kviečia “BIRUTĖ”.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Tikimasi daugiau kvie
čių šiemet

Chicagos Sveikata

Pamoka policininkams
Priimti tarnybon 79 nauji 

polipai ninkab ‘Policijos komi- 
sionierius Wm. F. Russell davė 
jiems painoką. .Jisai įsakė 
jiems elgtis mandagiai taip su 
turčiais, kaip su biednuomene. 
Perspėjo, kad piliečiai esantys 
jų samdytojai, o jie, policiniai, 
piliečių tarnai.

Simfonijos Orkestras 
duos koncertą

Illinois valstijoj šiemet tiki
masi gauti kviečių iš viso im
liotu) akrų daugiau, neug per
nai. ■
-gauti liek, jeigu audros, potvy
niai ar kurios kitos nelaimės 
nesugadins pasėli aus.

Sveikatos departamento ko- 
misionierius, Dr. Kegel, prane
ša, kad kiekvieni trys moki- 
niai-nes iš kiekvienų keturių

Suprantama, tikimasi jų [pirmuose keturiuose pradiniuo
se laipsniuose naudoja šepetu
ką dantinks valyti. Pasak Re
gelio, iš 20,000 tų* mokinių — 
5,000 valo savo dantis kasdien; 
10,211 valo juos priepuolamai, 
o 5,600 niekuomet nevalo. Chi
cagos departamento štabas ko
vo mėnesį išekzamenavo 27,- 
392 kūdikių sveikatą. Kai dėl 
švaros užlaikymo burnoje, tai 
jie rado, kad 5,228 mokinių 
burnos buvo sveikos ir švariai 
užlaikomos, 9,200 buvo pakan
kamai sveikos ir švarios, o 
509 nesveikos ir nešvariai 
laikomos.

Amą torių kumštynės 
Chicagos stadiume

23, 24 ir 25 dd. Chicagos sta- 
diume daugiau kaip 100 ama- 
terių turės kumštines deliai 
Suvienytų Valstijų amatorių 
kumštininkų čempiono vardo.

i Tai bus vadinamų Junior kumš
tininkų kontestas. Kumštinin- 

!kai suvažiuos iš įvairių miestų. 
Kiekvieną vakarą kumščiuosis

. Inuo 25 iki 35 porų.
Chicagos (Liaudies Simfonijos! ___________

Orkestras duos koncertą sekma-!
dienį, balandžio 21 dieną, 2:45 ! Suradę mašininę Kanuo- 
valandą po pietų, Eighth Street Ję, kuria l)UVO nušauti 
teaitne, 
Biletai 
$1.50.

6,- 
už-

1915 metais taryba turėjusi pa
kankamai pinigų savo darbuo
tei; 1916 metais ji turėjusi sko
los $245,000; 1917 metais ši sko
la' padidėjusi iki $658,000; 
1918 skola buvusi $3,000,000; 
1934 metais mokyklų tarybos 
skolas siekusios $15,000,000; 
1928 metais tos skolos pašoku
sios iki $35,511,000, o 1929 me
tų pradžioj — iki $48,000,000; 
gi šiuo laiku — $64,000,000. 
Kodėl Chicagos mokyklų taryba 
lenda j skolas? P-nas Cakhvell 
aiškina, jogei statymas mokyk
lų, padidėjimas mokinių skai
čiaus ir pagalios dolerio vertės 
sumažėjimas įvarė mokyklų ta
rybą j skolas. Ir, girdi, kol ne
bus mokyklų tarybos įplaukos 
pakeltos iki tokios aukštumos, 
kad jos padengtų išlaidas, tol 
tarybos finansai blogės.

Peoples Furniture Kompanijos
1922-32 So. Halsted Street Krautuvės

Fieldo muzejus Teatruose

Persikėlimo Išpardavimas
PASKUTINĖS DIENOS

Šeštadienis, Sekmadienis, Pirmadienis, 
Antradienis ir Trečiadienis

Visi liekanti dalykai dabar parsiduoda beverčia, kurių dar yra 
didis skaičius. Todėl turite progą pasinaudoti, jei atsilankysite 

virš minėtoms dienoms!
Musų Halsted Gatvės Krautuvė bus Atvira ir Nedėldienį nuo 10 vai. 

ryto iki 4 valandos vakaro

r

7 gengsteriai711 So. Wabash Avė.
y pat ta i nuo 50 centų iki
Solistais bus — Sylvia i

Siegel, pianistė, Dora Lyon — cįj,a užtiko Steve Osvvald name, 
mezzo-soprano ir smuikininkas 5359 Bacine Avė

Jcseph Shapek. Orkestras esanti ta pati, kuria tapo nu- 
išpildys kurinius šių kompozi
torių: Čade, Rimsky-Korsakov, 
Held, Ponchielli, Parks, Lalo, 
Chapek, Liszt. Paskutinis kon
certas bus gegužės 5 dieną.

Mašininė kanuolė, kurią poli

są koma

Pernai metais Fieldo m užė
jus gamtos istorijos aplaikc do
vanų daugiau kaip $400,000. 
Stambiausią dovana suteikė ma
žėjui William Kelley — $10,- 
000; kitos mažesnės.

išauti septyni (Murano gengės 
nariai. Taip tvirtinantys eks
pertai. •

Užgirė Pasaulio Paro
dą Chicagoje

“The Duke 
gi produk- 
“Argentine

prade-

Italas nušautas už tei 
kimų informacijų 

policijai

Automobilio biznis 
nois valstijoj

Illi-

Ulinois valstijos atstovų bu
tas vienu balsu užgyrė suma
nymą rengti pasaulinę parodą 
Chicagoje 1933 metais.

Naujų automobilių užregis
truota pirmus 'tris mėn. 1929' 
metais Illinois valstijoj — 55,- 

j691. Sausio mėn. jų užregis- 
vasario—13,691 

Šios skait-

Chicagos švietimo tary
ba prašo daugiau pinigų

Joliete nušautas italas Per
konti, kuris davė policijai in-1 truota 14,794; 
formacijų ryšy su pavogimu;ir kovo — 27,209. 
Ranieri šeimynos vaiko. Ma- lines, rodo, kad Illinois valstija 
noma, gengsteriai, I 
už tas informacijas, 
Perkonti.
italą Olmetli, kuris gyv 
Kast \Vashington St. 
klausinėti jį 
Perkonti nušovimą.

keršydami j yra pirmoje vietoje su naujų 
>, nušovę ’ autų užregistravimu. Ty’rinė- 

Pclicija areštavo ; j imas šešiolikoje Illinois valsti- 
. 3300 jos pavietų parodo, kad kovo 
Paėmė mėnesį bendrai imant, parduo- 

ką jis žino apie ta aulų 80 nuošimčių daugiau, 
negu vasario mėnesį.

Chicagos tarybų mokyklos 
pirmininkas praneša, kad tary
bą laukiąs ateinantį rudenį me
tinis ideficitas 
kad deliai to 
rias mokyklas 
miestas neduos 
gų.

Pasak pirmininko, p. Cald- 
well, mokyklų tarybos finansai 
prastėjantys jau keletą melų, nusipirk typewriterĮ

$13,000,000 ir 
reikės kai ku- 
uždaryti, jeigu 
reikalingų pini-

Chicago teatre — šiuo laiku 
rodomas laibai juokingas pa
veikslas pavadintas 
S teps Out”; scenos 
cija yra pavadinta 
Nights”.

Roosevelt teatre
dant šeštadieniu, balandžio 20, 
bus rodomas paveikslas “My 
Man”, tai kalbantis paveikslas; 
kitokie numeriai.

McVickers teatre — jau tre
čią savaitę eina kalbantis ir 
dainuojantis paveikslas “The 
Broadvvay Melody”; paveikslas 
labai Įdomus, ką patvirtina tas 
faktas, jogei jisai yra rodomas 
taip ilgai vienoje vietoje; kito
kie numeriai.

Oriental teatre — pradedant 
šeštadieniu Jack Osterman ir 
jo džiazinis orkestras duos nu
meri pavadintą “Play Bali”; 
kalbantis paveikslas “Hot 
Stuff”.

Naujos mados elektrikiniai Radio Setai, puikiausiose kabinėtose, pilnai 
įrengti su tūboms ir kalbėtuvu. Verti iki $200.00, C AR P H
dabar turite progą pirkti tik už v.
Nuo $95.00 iki $165.00 vertės radio setai, 
dabar tik po ...............................................
Nuo $200.00 iki $300.00 vertės Radio Setai, 
dabar tik po ...................................................
Nuo $300.00 iki $450.00 vertės Radio Setai, 
dabar tik po ....................................................

$30.00
$75.00

$125.00
Grojikliai Pianai

$500.00 vertės Kimball grojikliai pianai, dabar 
tik po ......................................................... ...................
$650.00 vertės Kimball grojikliai pianai, dabar
lik po .......... .................... .......... ____ ........... .............
$750.00 vertės Kimball grojikliai pianai, dabar
tik po ............................................. ...............................

Kitokių išdirbysčių grojikliai pianai po SIS'O.OO, 225.00, $275.00 ji’ augščjau. 
$975.00 Kimball Grand Pianai 
po .............................................

Jei nori išmokti 
gerai rašyti —

—

Buk išmintingas.-Pirk ir įsivesk apšildy
mą dabar.—Pradėk mokėt spalio mėnesį

Mes Įvesime šilumą į jūsų na
mus tik biskį Įmokėjus, o liku
sios sumos jums nereikės pradė
ti mokėti iki spalio mėnesio. Ne 
tiktai tai, bet jus galite sutau- 
pinti tarp 20 ir 30% dabar — 
jeigu pasinaudosite iš šio pasiū
lymo.
Jeigu jus esate nusisprendę įsi
vesti karšto vandens ar garo
šilumą į savo namus ateinančiai žiemai, nepraleiskite šios progos. 
Pašaukite mus telefonu, ar patys ateikite i musų ofisą ir mes pasiųsime sa
vo inžinierių į jūsų namus. Jis paaiškins ir parodys jums kaip jus galite tu
rėti visus patogumus šalčiausiame žiemos laike, visai nesutrukdant kitų jū
sų reikalų.
Inžinieriaus suteiktos žinios nekainuo s jums nė vieno cento. Jeigu jums ne- 
išrodys galimu pirkti, jus nebusite verčiami tai daryti, šis patarnavimas yra 
dykai. Jeigu jus norėsite patys įsivesti šilumą, tai mes paskolinsime jums vi
sus reikalingus atlikimui darbo Įrankius, visai dykai ir taipjau dykai pa
darysime braižinį su nurodymais kaip suvedimo darbą atlikti.
Mes taipjau užlaikome pilną pasirinkimą plumbingo reikmenų už žemas kai
nas ir ant šių dalykų mes taipjau galime sutaupinti jums nuo 20 iki 30%. 
Mes turime pilną pasirinkimą tank šildytuvų vandeniui šildyti, gaso šildytu-

Ivų, paipų, fitingų ir visokių kitokių plumbingo ir 
'apšildymo reikmenų. O musų biznio obalsis yra: 
Visos plumbingo ir apšildymo reikmenys, kurias 
jus čia perkate, jei nebūtų patenkinančios, bus 
apmainytos, arba bus sugrąžinti jums pinigai.

z

Musų vieta yra didelis ilgas naujas namas. Ji yra 
arti 22 gatvės, State gatvėj, su musų vardu ant 
namo.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Mes būname atdari kiekvieną vakarą iki 8 vai.
Nedaliomis iki 1 vai. po piet

* »i**
't i

M LEVY&COMPANY
iState and 22nd Si Pitone Calumet 0644-0645

Si katalogą

prie geležinkelio tilto. Tol. Saginaw 4847
k k, atspausdint, Pasiklausykite per radio musų dviejų valandų links- 

maus programų is VVbBC stoties kasdieną tarp 7

$540.00
l\CA*Radiola

už

$198.00
$295.00
$380.00

> Seklyčiom Setai
$100.00 vertės, 3-jų šmotų nauji ir dailus Jacųuard Velour setai 
tik po ...............!.........................................................................
$160.00 vertės, 3-jų šmotų Jacųuard, Mohair arba Moąuettc 
setai, dabar po ................. .................... .......... ..... ..... . .........
$350.00 vertės importuoto Frizai, Mohair arba Damask setai 
su Mahogany medžio romais, po ...................................

Nuo $50.00 iki $100 vertės skuriniai, 3-jų šmotų seklyčios setai po:

$49.50
$88.00

$176.00

$15.00, $25.00, $32.00, $37.50
Valgomojo ir Miegamojo Kambarių

$75.00 vertės, 7 šmotų Stalas ir 6 Kėdės 
už .......... ........................................ .’................................ ............
$100.00 vertės, 7 šmotai, Stalas ir 6 Kėdės
už .................................................... '............. f............................ .....
$150.00 vertės, 7 šmotai, Stalas ir 6 Kėdės
už .......................................................................... :................................
$80.00 vertės Setai; Kamoda, Lova ir šeforeta
už ..................................................................................................
$150.00 vertės Setai, Kamoda, Lova ir Šeforeta 
už .......................................................................... ..................
$225.00 vertės Setai, Kamoda, Lova ir Vanity 
už .................................................................................................

Kaurai ir Grindų Uždangalai
$9.50 vertės Felt Base 9x12 grindų uždangalai 
už ....................................................................................................
$38.00 vertės 9x12 Velvet kaurai, pasirinkimas
tik po .........................................................................................
$190.00 vertės 9x12 tikri Wilton Kaurai, 
dabar tik po ..................................................................................

Setai
$43.75
$65.00
$75.00
$44.50 
$77.50 

$115.00

$4.95
$19.95
$49.50

Virtuvių Pečiai ir Ledaunes (Ice Boxes)
$44.50 
$69.50 
$8.95

$15.75 
$22.50

$80.00 vertės pilnai porceliuoti įvairių spalvų pečiai 
tik po ......................................................................................

Į $110.00 vertes porceliuoti Kombinacijos spalvuoti pečiai 
po ............................................ ..............................................

$19.00 vertės, šemyniškos mieros ledautnės su 2 durim, 
po .............................................................................................
$30.00 vertės, šeimyniškos mieros su 3 durim ledaunės, 
po ........................................ m..................................................
$45.00 vertės, didelės mieros, 3 durų ledaunės, 
Po .............................................................................................

Kiti Naudingi Namams Daiktai 
Negirdėtai Žemą Kainą

$12.50 vertės puikus Vatiniai 45 svarų Matrosai 
dabar .............................................................................................
$12.50 vertės gvarantuoti Coil Springs a i lovom 
dabar ............................................................................... .............
$10.00 vertės bile didžio Plieninės Lovos
dabar .............................. ...................................... .......................
$8.00 vertės Stalo ir grindų Lampos, 
dabar ................................................ ..................................... .......
$20.00 vertės Kūdikiam Vežimėliui 
dabar ........................................... .................................................
$25.00 vertės puikios ir tvirtos Kamodos, dabar 
l>o .......... ....................... .... ...................... ................................ .
$3.50 vertės G svarų elektrikinis prosas,
dabar po .......................................................................................

$5.98 
$6.70 
$4.48 
$3.98 
$9.95 

$12.75
$1.48

Del Tamstų parankumo laikome Krautuves atda
ras vakarais: Utarninkais, Ketvergais, Pėtnyčio- 
mis ir Subatomis. Nedėldienį nuo 10 valandos 

ryto iki 4 valandos po pietų.

Peoples FurnitureCompany
1922-32 So. Halsted St. 1177-83 Archer Avė.

18-tos Gatvės Kolonijoje Brighton Parke
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Nepamainoma “Bailaus daktaro” vaidintoja
Tarp Chicagos 

Lietuvių
Paskutinė Černovo 

lekcija Chicagoje
šiandie Rusų socialistų revo

liucionierių partijos vadas, čer- 
nov, skaitys paskutinę lekciją 
Chicagoje, Mirror Hali salėje, 
1110 North VVestern Avė., prie 
Division St., tema “Nacionalis 
klausimas ir ekonominis jo pa-

p. Salomėja čerienė, kaip ir pirmame “Bailaus daktaro

černov yra vienas žymiųjų 
Europos intelektualų. Išvytas 
iš Rusijos, jisai 'buvo priimtas 
profesoriauti viename čeko- 
Slovakijos universitetų. Jisai 
skaitosi nacionalio (klausimo 
ž i n ov u.

Ir šios dienos tema ypatin
gai opi bus mums, lietuviams, 
kaip lygiai balĮgūdžiams, maž- 
gudžiams ir kitoms (automs, 
kurios seniau priklausė ar da
bar dar priklauso Rusijai.

Tema rimta ir opi. Ateikite 
išgirsti paskaitą žmogaus, ku
ris gerai nusimano kalbamu 
klausimu.

Mes kart kaulėmis kalbame, 
kokis likimas gali laukti Lie
tuvos nepriklausomybę; išreiš- vaidinime, taip ir dabar dainuos daktaro tarnaitės Onos parti- 
kiame visokių minčių, dažniau-; ją. Toji rolė tik gerb. vaidintojos gabumu gali būti tinkamai

silpnu išpildyta. Girdėti, kad p. čerienė ilgesniam laikui žada apleisti 
tema Chicagą, tad pasinauduokime proga pasigerėti jos puikiu dai-

teatre “Birutės” šauniame

šia remdami jas laibai ! 
pagrindu. šiandie šia tema 
kalbūs žmogus, kuris giliai pa- navimu sekmadienį Eighth Street 
žįsta painų nacionalį klausimą 
Europoj, ypač gi valstybėse prie 
Rusijos rubežių- Prie to, čer- 
nov yra žmogus, kuris moka-* 
painiausius 
populiariai, 
siems.

černovo
7:30 valandų vakare.

parengime.

•iš visų Chicagos vietų ir kam
pų su viršum 1700 ypatų.

klausimus aiškinti ^ajp Jau yra vjsjems Hetu- 
suprantamai vi- vjams žinoma, daugiausiai dėl 

prohibicijos šnipų ir nekuriu 
! policijantų nukenčia lietuviai. 
Juk ne paslaptis, kad praeitą 
mėnesį, kaip tiktai išdavė Chi
cagos policijos
William F. Russell 

, kad policijantai turi
garažus, besementus ir namus 
klausdami raktų, kad į juos 
Įeiti, tai daugumas policininkų, 
ažuot gražiuoju prašyti raktų 

ir namų,

paskaita
Rep

Chicagos lietuvių 
protestas 

prieš prohibicijos šnipų 
sauvaliavimą

11 Wardos Lietuvių Demok
ratų Organizacijos i 
balandžio 9 dieną, 8 vai. vaka- į pavartodavo tvirtesnius budus 
re, buvo sušauktas masmitin
gas Lietuvių Auditorijoj, 3133 mantus,
S. Halsted St., Chicago, 111. Ga-1 arba vyno ir t. t. Pasekmė to 
Įima sakyti, kad iš visų atžvil- vjs0 buvo ta, kad daug lietuvių 
gių masmitingas puikiausiai pa- piliečių nukentėjo dėl prohibi- 
sisekė. žmonių buvo susirinkę cijos šnipų ir sauvalingų polici- 

I jantų siautimo.
Viršminėtam masmitinge ger.

■ kongresmanas Adolph J. Sa
bath, atstovas' 5-to distrikto,! 
pasakė: “Kad niekas, nei polici-l 
jantai, nei prohibicijos agentai 
neturi teisės ir negali be va
ranto, išduoto teisėjo, krėsti 
privatišką namą, besementą ar
ba garažą. Kad galėjus krėsti 
namus, garažus ar basementus, 
jie turi gauti varantą iš teisė
jo, ir varantas turi būti per
skaitytas prie namo savininko 
durų, pirm negu jie gali pra
dėti krėsti privatišką namą ar 
kokią biznio vietą.” Be to, kon
gresmanas A. J. Sabath prane
šė, kad kiekvienas pilietis gali 
gintis nuo policijos arba prohi
bicijos agentų krėtimo visokiais 
budais, tiktai tegul nenaudoja 
ginklų, jeigu šie bando krėsti 
namus be teismo išduoto va
ranto. Kongresmano A. J. Sa
bath kalba buvo rimta ir ilga. 
Visą jo kalbą butų sunku at
kartoti. Todėl pažymėjau tiktai 
svarbiausią jos dalį.

Kiti kalbėtojai buvo: 11 var-

dos lietuvių demokratų organi
zacijos sekretorius p. B. J. Ja
kaitis, lenkų piliečių atstovas 
JoSeph J. Novickį ir adv. Joseph 
Grish. Kalbėjo ir advokatas A. 
A. Olis.

Kadangi laikraštyje negalima 
daug vietos užimti aprašymui

komisionierius | įvairių susirinkimų, todėl į la- 
įsakymą, bai platų aprašymą negalima 
eiti per I leistis. Bet minėtas masmitin

gas buvo tiek Ringas, kad 
mums tenka pažymėti, jog lie
tuviai pradeda suprasti bendro 
veikimo reikalą. Ir tas jų atsi
lankymas rodo, kad mes paju
dinome ląbai svarbų klausimą.

dant apžiūrėti garažus ir base-, Pasekme to masmitingo gali- 
ar kas nedaro alaus ma ir yra rimto pamato būti

iniciatyva, savininkų garažų

Specialistai rydyme chronišku ir nauju U 
rą. Jei kiti negalėjo Jumis ISrydytl, ateilan 
kykit pas mane. Mano pilnas i£e<zamlnavl- 
mas atidengs jusą tikrą ligą ir jei aA apsl 
imsiu jus gydyti, sveikata jums sugryft. Ei 
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jusu 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys p< 
galutino ISėgzaminavimo—kas jums yt

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioi 

nuo 10 iki 1 no piety.

St

PO

24 Menesiai
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

Dzimdzi-Drimdzi 
Maršrutas

1929 m. Balandžio 
d. Detroit, Mieli. 
—< Cleveland, O. 
— Rochester, N. Y. 
— Amsterdam, N. Y. 
— Brooklyn, N. Y.
1929 m. Gegužes
— Bridgeport, Conn.
— New Haven,. Conn.
— New Britain, Conn.
— Boston, Mass.
— Norwood, Mass.
— Boston. Mass.
— Montello, Mass,
— Lovvell, Mass.

(po piet)
— Lawrence, Mass. 

(vakare)
— WQrcester, Mass.
— Worcester, Mass.
— Athol, Mass.
— Westfield, Mass.
1929 m. Birželio

— Hartford, Conn.
— Newark, N. J.
— Ansonia, Conn.
—Philadelphia, Pa.

12 •— Baltimore, Md.
14 — Wilkes Barre, Pa.
16 — Scranton, Pa.
18 — Mahanoy City, Pa.

17
19
21
26
28

3
5
9

10
12
15
19

19

23
25
26
29

1
2
5
8

Coliseum—Dabar
Du sykiu į dieną—2 ir 8 v.

4M[l?lCA's
, GREATEST CiRCUS

SHaOTING A MAN 
FROM A CANNŪN 

PODOLĖS HAHNEf ORO SS"
Reumatizmo
Specialistas

jus turįte atkaklų skaudėjimąJei ..
bile kurioj jūsų kūno daly, kuris ne
leidžia jums miegoti, arba jeigu jus 
negalite vaikščioti delei skausmų, 
patirimo, ar sutinimo jūsų kojų, to- 
kis kentėjimas, ar tai nuo reuma; 
tizmo, ar nuo kitos ligos, gali būti 
ant visados išgydytas šiais specia
liais vaistais. \

Daugelis kenčiančių, kurie turėjo 
reumatizmu ar kitas ligas, liko išgy
dyti šių specialių vaistų. Pasitari
mas dykai. Jeigu jus negalite at
eiti 
ar

asmeniškai, prisiųskit atstovą 
rašykit dėl informacijų.

W. K. Chang’s 
Oriental Remedy
LIETUVIŲ AGENTACIJA 

2346 W. 69th St., 2-ro floro 
Chicago.

Bilietai pas Marshall Field, 
Lyon & Healy, Davis Store 

ir Coliseum.

JOE SMILGIS
Pirmos klesos Duco Male- 
vojimas. Geriausias auto

mobilių taisymas
Musų pataisytas jūsų automobi
lius išrodys kaip naujas.

4642 S. Western Avė.
Tel. Lafayette 4501 
CHICAGO

pilnai patenkintais. Net tuojau, 
ant rytojaus, Chicagos Herald- 
Examiner ir Chicago Triburę 
pranešė, jog Chicagos policijos 
komisionierius atmainė savo įsa
kymą, buk policija turinti tei
sės eiti per privatiškus garažus 
ir namus be varanto. Nėra abe
jonės, kad šitas masmitingas 
daug prisidėjo prie sustabdymo 
policijos sauvaliavimo lietuvių 
ir kitų svetimtaučių apgyven
tose Chicagoj vietose.

Iš to matome vieną gerą pa
sekmę, o tai yra, kad vienybe 
daug daugiau mes galime gero 
padaryti patys sau. Tiktai rei
kia netingėti, ir kada yra kvie- 

Amerikos lietuviai pilie- 
bendrą susirinkimą kovai 
nepaprastą 

sauvaliavimų,

18-ta Gatve
Auto nelaimėje sunkiai sužeisti 

du vyrai

prohibicijos 
reikia vi- 

atsilankyti. 
budus var-

čiami 
čiai į 
prieš 
šnipų
siems, kas tik gali,

Apie tai, kokius 
toti prieš prohibicijos šnipų 
siautimą, kaip veikti ir kada, 
pranešiu vėliau Chicagos lietų? 
vių laikraščiuose, nes kongres- 
manas A. J. Sabath jau paskel
bė atkaklią kovą dabartinei 
Amerikos prohibicijai, kokia ji 
šiandien yra. Jisai kviečia lie
tuvius, kaip Amerikos piliečius, 
prie tos kovos prisidėti, ramiai 
nesėdėti prieš prohibicijos šni
pų siautimą.

Pasitikiu, kad “Naujienų” 
dienraštis duos vietos savo la
puose plačiau apie tai išsireikš
ti. —V. M. Stulpinas, 11 Wardos 
Lietuvių Demokratų Organiza
cijos pirmininkas.

Vakar anksti ryte, taip apie 
6 valandą, važiavo 18-ta gatve 
didžiulis trokas iš vakarų pu
ses Halsted gatvės linkui. Va
žiavo jis visu smarkumu. Pa
siekęs Halsted gatvę, nė trupu
čio nesulaikydamas greitumo, 
šukė į Halsted gatvę pietų link. 
Vieloj užsisukus pagal sąlygą t- 
vį vakarų pusėje, trokas už
ėmė visą kairiąją gatvės pusę. 
Ir kaip tik tuo laiku važiavo iš 
pietų šiaurės link “lordas” su 
dviem vyrais. Tiesiai ties “Nau
jienų” langais autas ir trokas 
kirto vienas kitam. Pasėkoje 
— “fordas” tapo sulaužytas, su
jauktas. Nukentėjo ir trokas. 
Bet labiausia nukentėjo du vy
rai, kurie važiavo “lordu.” Kai 
juos paimta vežti ligoninėn, 
tai vienas jų išrodė dar gyvas, 
o kitas visai nekrutėjo. Ir ne
žinia, kaip brangiai teks jiems 
užmokėti už tai, kad kai kurie 
draiveriai nepaiso miesto pa
tvarkymų, nusakančių važinė
jimų gatvėmis. Report.

Laiškai Pašte

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

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa-

jCOAL
(ANGLYS)

3 dienų išpardavimas, Pocahontas 
$7.00

50 vagonų nupirkirųas neveikliu se
zonu už pinigus ir už bargeno kai
nas. Mes atiduodame sutaupinimą 
jums. Navy Standard Pocahontas— 
iškasti McDovVell To., W. Va., širdy 
Pocahontas lauko. Be durnų, be klin- 
keriu, 40% rupus ir vieni iš stip
riausių iškasami) anglių.
Pristatome kol jų išteks, C. O. D., 
šviežius iš kasyklos, tiesiai iš vago
nų, 5 tonų ar daugiau vežimais, bile 
kur Chicagoje ax artimuose prie- 
njieščiuose, tuojaUįs ar kaip pagei
daujama, prieš birželio 1, jei bus 
užsakyta laike šio išpardavimo. Sva
rumas miesto patvirtintas. Parduo
dame išbandymui. Visokios rųšies an
glys už žemiausias kainas Chicago
je. Gaukit musų metinių kontraktų 
kainas.
Saugokitės pigių Illinois ir 
Pocahontas Screenings, yarduose su
maišytų su kiškučiu Pocahontas 
Lump ir pardavinėjamų kaipo Po
cahontas Mine 
kainas.

UNITED 
O F

19 S. La Šalie
Kasyklų atstovai ir urmo pardavėjai 
KAINŲ NUPIGINTOJAI PUBLIKAI 
Pasilaikykit šį -apgarsinimą. Gaukit 

kredito $1 su pirmu užsakymu.

^dresiųTdezaininimas
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 
190 N. State Št. cor. Lake St.

10 aukštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

is

DYKAI
Šerinis šepetys, 4 colių ilgio, 
maliavojimui, vertės $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų Hammer 
Bros. White Lead.
Valspar Varnish geras iš lau
ko ir vidaus C A QO
galionas    drLvO 
Stogine popiera 8 ply, raudo
na ir žalia $1.98
Pure boiled Linseed.... flOn 
Oil, galionas    vvv

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St.

Lafayette 4689 
PRISTATOM VISUR

žymėta. Laiškus 
tam tikrą laiką, 
naikina.

905
916
926
930
943
944
945

paštas taiko 
o paskui su-

Petronilei
Mrs J

1010 Webui Janui
1010 Ziagas V
1017 Zylyftas Odo

Birbilaitei 
Davidonis 
Frankiewicz John 
Gredraitienei Mrs A 
Jesiunene Agata 
Juška P 
Jurgelionuis Kliopui

‘47 Kavalauski Pranciška 
948 
957 
959 
963 
964 
965 
966 
973 
974 
983 
984 
991 
996 

1004 
1005

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

X1TXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1H

Kazlauskienei Anelia 
Krikcrinkaitis Antanas 
Leckauskene Anan P 
Lebrikiene Marijona 
Lilei ka Pceter 
Linkus A
Mackįevvicz Teodora 
Navickiene Barbora 
Norvilas Pranos 
Radnis Matausas 
Razmus John 
Sausckene Zuzane 
Stumbrienei Teklei 

Vasalauckui Juonui 
Vilinas G

M 
H 
M 
N 
N 
H 
H 
M 
H

Reumatizmas 
Sausgėlė

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštą 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,“ augalais gydyties, 
kaina 50 centu.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.
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M

M
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M
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M CHlCALrU, 1L»L». MM rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>-

Pranešimas visiems Chi
nagos Lietuviams kurie 
turi Moon Automobilius

Mes turime naujus “Moon” automobilius 
“Winsor White Prince”.

Malonėsite atsilankyti i musų show ruimą 
ir pamatyti musų naujus “Moon” automobi
lius, gražiausius ant stryto. Mes duodame 
geriausią kainą už jūsų seną automobilių, 
negu kiti dyleriai Chicagoj.

V. Tamošauskas
7241 Vincennes Avenue

Phone Stewart 0037

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3M0RGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

Run už prisiviliojimo

COAL BUYERS 
CHICAGO
St. Tel. Franklin 5390

Nieko jums nekainuos gauti') nemokamą apskait- 
liavimą iš šios didelės užtikimos kompanijos.

Atdara visą dieną subatoj ir nedėlioj.

Paraše S. E. Vitaitis

Chicago, III. j

itLi ■K

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

CHICAGO, ILL.

BASEMENTAS
SVEIKATOS DEPARTAMENTAS Gyvenimo Dumble

reikalauja, kad jūsų basementas nebūtų 
pavojus gyvaščiai ir sveikatai.
Jus galite turėti modernini cementuotą 
basementą ištaisytą už nepaprastai že
mą kainą ir

Apysaka iš Realio Amerikos 
Lietuvių Gyvenimo

Be Įmokėjimo arba
įmokėkite kiek mažiausia galite, o likusius išmokėsite JŪSŲ PA
ČIŲ SĄLYGOMIS, kurios ATITINKA JŪSŲ KIŠENIUI.
Nevilkinkit nė vienos dienos! Modernizuokit savo namą, padarykit 
jį patogesni ir padidinkit savo smagumą.

NORTHERN ILLINOIS CONSTRUCTION CO.
1553 Madison Street Monroe 0426

Pasiuskit kuponą šiandie
Tegul jūsų atstovas ateina ................................... .
Vardas
Adresas

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

Laikas
..Tel.

Popieros apdaruose $1.50
Audimo apdaruose $2.00

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel.’Kedzie 8902 1739 S. Halsted St
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Nawa

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanlan New» Pub. Co., Ine. 

\739 South Halated Street 
Chicago, 111. 

Telephone Roosevelt 8*0*

Užsisakymo kalnai
Chicagoje — paltui 

Metama ............................—<
Pusei metu--------------- .
Trims mėnesiams _——
Dviem mėnesiam ■, 
Vienam mlneeiui ........

)
Chicago j per iineiiotojus 9 *

Bditor P. GRIGAITIS
Subseription RatMi 

$8.00 per year in Canada • 
17.00 per year outaide oi Chicago. 
$8.10 per year ia Chicago. 

8c per eopy.

Entered aa Socond ClaM Mattar 
March 7th, 1014. at the Poat Office 
of Chicago, I1L, under the art of 
March Brd. 1879.

Naujienos eina kasdien, Hsldriant 
sekmadienius. Leidila Naujiena Ben
drovė, 1789 So. Halsted St. Chicago. 
I1L —• Telefonas: Rooaevelt 8501.

Viena kopija 
Savaitei —
Mėnesiui

Suvienytose Vaistuose.
paltui

Metams............ ....
Pusei metu — 
Trims mėnesiams M 

Dviem mėnesiams __
Vienam mėnesiui __

Lietuvon ir kitur uisieniaosa 
[Atpigintai!

Metams — ....... , 18.00
Pusei metu____ f ------- 4.01
Trims mėnesiams T - — 2.50
Pinigui reikia siusti palto Mansy 

Orderiu kartu su atsakymu.

SMURTININKŲ UŽMAČIOS

Žinia apie masinius socialdemokratų areštus Lietu
voje ne tik pasitvirtino, bet ir paaiškėjo. Paskutiniai 
atėjusieji iš Kauno ir iš Vokietijos laikraščių numeriai 
paduoda daugiau smulkmenų. Iš jų matyt, kad jokio 
“slapto” susirinkimo socialdemokratų organo redakci
joje žvalgyba neužtiko. Tapo suimta ne 100 žmonių, bet 
“tik” 30, ir kai kurie iš jų buvo ant rytojaus paleisti. 
Žvalgybos užpuolimo metu partijos organo redakcijoje 
butą tik keleto žmonių, atėjusių paprastais reikalais 
(užsimokėt už laikraštį ir t. t.). Policija juos sulaikė. 
Kiti asmens buvo suimti jų namuose. Po areštų Kaune, 
buvo padaryta suėmimai ir provincijoje.

Ko valdžia staiga sumanė pulti socialdemokratus? 
Kaipo priežastį, ji paduoda tai, kad partijos centras 
esąs susektas palaikant ryšius su politiniais emigrantais 
Vilniuje (“plečkaitininkais”), ir to įrodymui skelbiama, 
kad “Socialdemokrato” bute rasta laikraščio “Pirmyn” 
“sandėlis”. Kiek tam “sandėlyje” buvo uždrausto laik
raščio numerių, oficiozas nepasako; jisai mini tik vieną 
jo numerį ir paduoda vieno tilpusio jame straipsnio ant- 
galvį. Tai neatrodo į labai baisų “nusidėjimą”, nes juk 
ir pats Voldemaro organas, matyt, gauna atskirus “Pir
myn” numerius, kadangi retkartėmis paduoda iš jo iš
traukų.

Darosi dar keistesnis visas žvalgybos sukeltas 
triukšmas prieš socialdemokratus, kuomet perskaitai 
“L. Aide” pranešimą, kad ant rytojaus po tų masinių 
suėmimų kriminale policija, išklausinėjusi Kairį ir Sie
linį, juodu paleido. Jeigu socialdemokratų partijos cent
ras, kaip tvirtina Voldemaro žvalgyba oficiozo lupomis, 
turi “tamprių ryšių su valstybės išdavikais”, laiko “san
dėlį” literatūros, agituojančios už ginkluotą sukilimą, ir 
tą literatūrą “skleidžia” iš savo organo redakcijos, — 
tai kodėl kriminale policija negalėjo nieko surasti prieš 
vyriausius socialdemokratų vadus, prieš jos centro ko
miteto pirmininką ir atsakomąjį redaktorių?

Aišku, kad tas riksmas apie “plečkaitininkų litera
tūrą” yra biaurus humbugas. Valdžia nori įkąsti social
demokratams, todėl ji ieško priekabių prie jų! O kad ji 
nori jiems įkąsti, tai aiškiausiai parodo editorialas, til- 
pęs oficiozo bal. 4 d. laidoje. Tame pačiame “L. Aido” 
numeryje, kur pranešama, kad kriminale policija nera
do nieko, dėl ko ji galėtų apkaltinti ir laikyti kalėjime 
socialdemokratų partijos vadus, Kairį ir Biblinį, oficio
zas sako:

“Kaip ilgai dar musų socialdemokratai pikt- 
naudžios musų vyriausybės ir plačiosios visuome
nės (! “N.” Red.) tolerancija? Susidedam! su Lie
tuvos priešais, su musų tautos išgamomis (melas, 
nes su smetoniniais fašistais jie nesusideda! “N.” 
Red.), padėdami jiems pragaištingą priešvalstybinį 
darbą dirbti — ar musų socialdemokratai tuo pačiu 
patys sau nepasirašė mirties dekreto, ar jie tuo pa
čiu neužsinėrė sau ant kaklo kilpos?”

< »

Toliaus oficiozas pareiškia, kad “leisti jai (social
demokratų partijai) ir toliau ramiai veikti... nebūtų iš
mintinga”.

Vadinasi, fašistiniai smurtininkai nori pasmaugti 
socialdemokratų partiją ir ieško tam tikslui virvės!

Well — kitąsyk taip pat darė Rusijos Stolypinas, o 
kur šiandie tie ponai, kuriems jisai tarnavo?..

ApžvalgaĮ
...............................  lin* ■ I ..................

KAUNAS IR MASKVA

Iš Maskvos pranešama, kad 
Lietuvos pasiuntinys Baltrušai
tis bal. 4 d. įteikė sovietų vy
riausybei kopiją dokumento apie 
Lietuvos prisidėjimą prie Mask
vos protokolo. Dokumentas yra 
pasirašytas Litvinovo ir Baltru
šaičio.

Maskvos protokolas yra spe
ciali sutartis tarp Rusijos, Len
kijos, Latvijos, Estijos ir Rū
mam jos, kad Kelloggo amžinos 
taikos paktas tuoj aus įeitų ga- 
lion, nelaukiant, kol jį ratifi
kuos visos pasirašiusios valsty
bės. Voldemaras pradžioje la
bai karštai rėmė tą protokolą, 
bet kai prie jo prisidėjo Lenki
ja, tai jisai nutarė jo nepasira
šyti. Dabar gi tapo padėtas ir. 
Lietuvos parašas po protokolu, 
greta su rusų, lenkų, rumanų, 
latvių ir estų parašais.

Taigi karo pasmerkimo pak
tas jau įėjo galion tarp šitų 
valstybių.

SKALDOSI IR VALOSI

FRANCUOS SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS

Papildomuosiuise rinkimuose į parlamentą tapo iš
rinktas Francijos socialistų gabiausias vadas, Leon 
Blum (išt. Blon), kuriam nepavyko praeiti į parlamen
tą pernai metais, kuomet darbininkų balsus jo apygar
doje, Paryžiuje, suskaldė komunistai, išstatydami savo 
kandidatą prieš jį.

šį kartą Blum ėjo Norbono miesto distrikte, ir nors 
prieš jį buvo susivienijusios visos partijos, pradedant 
klerikalais ir baigiant radikalais, bet jisai gavo daugu
mą balsų. Parlamente jisai, be abejonės, vėl atsistos 
priešakyje socialistų frakcijos, turinčios daugiau kaip 
šimtą atstovų.

Saksonijoje:
Seimui nutarus skelbti nau

jus rinkimus, visos partijos 
Saksonijoje veda smarkią prieš
rinkiminę agitaciją. Bet komu
nistų partijoje didėja skilimas. 
Dešinioji Brandlerio opozicija 
pasiuntė komunistų centrui Ul
timatumą, kad iki tam tikro 
laiko (bal. 5 d.) jisai priimtų 
jos sąlygas, kurių tarpe yra ir 
ta, kad “reguliarė” kompartija 
turi priimti atgal pašalintuosius 
iš partijos opozicijos žmones. 
Jei sąlygos bus priimtos, tai de
šinieji sutiks eiti bendrai su 
stalincais į rinkimų kovą. O jei
gu sąlygos bus atmestos, tai 
brandleriečiai statys atskirą sa
vo kandidatų sąramą.

r •' • —- U i -
čechoslovaki joje:

Komunistinės opozicijos orga
nas “Svoboda” (Laisvė) prane
ša, kad Kladno apygardos ko
munistų visuotiname narių su
sirinkime bal. 2 d. opozicijos 
įnešimas tapo priimtas 179 bal
sais prieš 122 b. Politinį Biurą, 
anot to laikraščio, remia tik 
kai kurie sekretoriai vietinėse 
kuopose, o visi žymesnieji par
tijos darbuotojai stoja už opo
ziciją.

Iš Prahos pranešama, kad 25 
senatoriai ir atstovai, kurių iš
metimo iš komunistų partijos 
reikalauja Stąlino šalininkai, 
jau sudarė atskirą kliubą. Jie 
rengiasi, kai nutarimas apie jų 
pašalinimą bus priimtas, duoti 
apeliaciją Kominternui Maskvo
je.

Mieste Bruen komunistų or
ganizacija išmetė iš partijos at
stovą Burion už tai, kad jisai 
parodė savo solidarumą su ki
tais opoziciniais atstovais ir se
natoriais. Opozicijos organas 
tame mieste sako, kad partijos 
nariuose viešpatauja labai ne
patenkinta nuotaika ir partija 
smunka diena iš dienos. Ant 
popieros esą neva 70,000 narių 
čechoslovakijos komunistų par
tijoje, bet duokles mokančių 
narių bepalikę tik 25,000.

Franci joje f

Komunistų vadas Doriot bu
vo priverstas viešai “prisipažin
ti prie klaidų’’, kadangi jisai 
įvertino vidujinę politikos pa
dėtį Franci joj e kitaip, negu 
Maskvos kardinolai. Bet Mask
va tuo dar nepasitenkino. “Hu- 
manite” įdėjo Francijos komu
nistų generalip sekretoriaus 
straipsnį, kuriame “draugui” 
Doriot prikaišiojama bailumas 
ir veidmainybė.

BEGĖDIŠKAS SIUNDOMAS 
PRIEŠ SOCIALDEMO

KRATUS

Kauno “Aido” 74-am nuni. 
įdžta pranešimas apie kratą 
“Socialdemokrato” redakcijoje 
ir užtikimą neva “plečkailimn-

kų” literatūros, žmonės, kurie 
buvo, girdi, atėję tos literatū
ros pasiimti, tapę suareštuoti. 
Suimtas esąs, kaip atsakomasis 
“Socialdemokrato” redaktorius, 
ir inž. St. Kairys.

Sekančiam Voldemaro organo 
numeryje įdėta žinia apie Kai
rio ir Bielinio palėidimą. žinio
je sakoma, kad “inž. Kairį ir p. 
Sielinį kriminalinė policija ap
klausinėjusi vakar paleido.”

Tam pačiam numeryje, te- 
čiaus, kur pranešta apie Kairio 
ir Bielinio paleidimą, įdėta pur
vinas, šmeižiantis ir pilnas juo
dašimtiškų kurstymų prieš so
cialdemokratus vedamasis (re
dakcinis) straipsnis. Tenai kal
bama apie “tikrąjį musų social
demokratų veidą” ir sakoma, 
kad krata “Socialdemokrato” 
redakcijoje įrodžiusi, kad so
cialdemokratų partijos centras 
ir organo redakcija palaiką ry
šius su “valstybės išdavikais”, 
“plečkaitininkais”. Vyriausybė 
iki šiol buvusi tolerantiška so
cialdemokratams, jų nepersekio
jusi (tik apie 300 sugrudo į 
Varnius!), nes ji taip pat, kaip 
ir visuomenė, maniusi, kad jie 
esą lojalus ne tik valstybei, bet 
ir vyriausybei.

“Bet užvakar vakaro davi
niai”, tęsia oficiozas, “staiga 
atidengė tikrąjį musų social
demokratų veidą, staiga iš
blaškė tas paskutiniais metais 
musų visuomenėj susidariu
sias iliuzijas apie musų so
cialdemokratų lojalumą ir pa
prastą valstybiškumą. Lyg 
stabo ištikta musų visuome
nė išplėstomis akimis skaito 
laikraščiuose (tam pačiam 
“L.” Aide”. “N.” Red.) pra
nešimus, kad socialdemokra
tų partijos pats centras pa
laiko tamprius ryšius su mu
sų valstybės' išdavikais, su 
lenkų agentais, kad pačiame 
šios partijos centre ir parti
jos organo redakcijoj yra sle
piama ir iš čia platinama kon
trabandos įteliu atgabenta iš 
Lietuvos priešų biauri agita
cinė literatūra.”
Toliaus pasakojama, kad

“Musų socialdemokratų par
tijos redakcijoj rastas gau
singas ‘Pirmyn’ stambiomis 
raidėmis skelbia: ‘Ginklas 
dar šį pavasarį turi prabilti 
ir pašalinti/ašistiškų okupan- 

1 tų vergiją. Gėda, kurią jau 
trečius metus Lietuvos liau
dis neša, turi būt fašistų 
krauju numazgota.” 
Oficiozas,,, pagaliau, tvirtina, 

kad socialdemokratai dabar “už
sideda amžiną juodą dėmę”, 
“suduoda sau mirtiną smūgį ir 
gula į politinį karstą drauge su 
kitomis jau faktiškai mirusio
mis musų partijomis.”

Ar Voldemaro žvalgyba tik
rai rado “Socialdemokrato” re
dakcijoje “Pirmyn” numerių ir, 
jeigu rado, tai kas juos tenai 
padėjo (gal pati žvalgyba!), 
sunku tikrai patirti. Mes taip 
pat nežinome, ar iš tiesų suras
toje “Pirmyn” laidoje yra šau
kiama prie ginkluotos kruvinos 
kovos su fašistiška valdžia (jei 
“Pirmyn” tokius atsišaukimus 
deda, tai elgiasi labai negud
riai). Bet vienas dalykas mums 
atrodo visai keistas: valdžios 
laikraštis kaltina socialdemok
ratų partijos centrą ir organo 
redakciją palaikymu tamprių 
ryšių su “valstybės išdavikais” 
įr platinimu literatūros, kurs
tančios prie ginkluoto sukilimo, 
— o tuo tarpu tas pats laikraš
tis praneša, kad socialdemokra
tų partijos organo redaktorius 
ir centro komiteto pirmininkas, 
inž. St. Kairys, tapo paleistas 
po to, kai kriminale policija jį 
išklausinėjo. Reiškia, policija 
neturėjo kūo jį apkaltinti!

ĮVAIRENYBĖS
MIRTIS KAZINO SALĖJ

“Dai Telegraph” Paryžiaus 
korespondentas rašo, kad Ri
vieros kazino įvyko nepapras
tas atsitikimas, kuriuo susido
mėjo franeuzų ir kitų kraštų 
spauda ir visuomenė. Ties ka
zino stalu sėdėjo vienas lošė
jas, kurs ant vieno numerio 
lošė po 1,000 frankų. Jo nume
ris laimėjo. Lošėjas . tartum, 
nepastebėjęs savo laimėjimo, 
paliko savo pinigus ant stalo. 
Staiga jis rankomis apdengė 
savo veidą, iš ko kiti suprato, 
kad jis nebesidomi lošimu. Tas 
pat numeris laimėjo dar kelis 
kartus ir priešais laimingąjį lo
šėją atsirado didelė pinigų krū
vą. . Tačiau jis į tai nekreipė 
jokio dėmesio.

Jo kaimynė, viena moteris, 
nustebinta tuo lošėjo elgesiu, 
akyliai į jį pažiurėjo ii’ pama
tė, kad jis nerodo jokių gyvy
bės žymių. Jis buvo miręs.

Lošimas pertrauktas ir velio
nis buvo perkeltas į kitą kam
barį. Vėliau paaiškėjo, kad jis 
išlošė 500,000 frankų, kurių 
pareikalavo jo žmorih. Tačiau 
kazino administracija atsisakė 
juos išduoti našlei, tvirtinda
ma, kad lošimas buvo beregu- 
liarinis, nes lošėjas buvo miręs. 
Velionies našlė tų pinigų ieško 
teismo keliu. Visi su dideliu 
susidomėjimu laukia teismo 
sprendimo.

JURŲ NUSAUSINIMAS

Vienas vokiečių laikraštis pa
skelbė fantastinį projektą nu
sausinti Vokiečių, arba šiaurės 
juras. Tos juros yra labai ne
gilios, vidutiniškai lig 30 met
rų. Kadaise dabartinis jurų 
dugnas buvo sausuma, tik vėliau 
liko vandens užlietas. Senoji, 
pirmykštė kranto linija yra la
bai aiškiai žymi. Ji prasideda 
maždaug ties Hull miestu Ang
lijoj ir eina pamažu į šiaurę 
lig Limfjordo Danijoj, apie 500 
kilometrų ilgumo, 30—35 metrų 
gilumoj. Per visą tą liniją rei
kėtų supilti pylimą ir tuo bu- 
du liktų nusausinta apie 120,- 
000 kv. kilometrų labai derlin
gos žemės. Pylimą, esą, galima 
butų pastatyti dvejopu budu: 
arba leidžiant į vandenį iš lai
vų milžiniško didumo gelžbeto- 
no plytas, arba paleisti j'“Jurų 
dugną žemę kasamas mašinas. 
Antrasis būdas atrodo pats ge
riausias. Tos dirbančios jurų 
dugne mašinos turėtų būti ne
paprastai didelio galingumo ir 
judėti tankų principu. Apskai
tyta, kad pakaktų trijų tokių 
30,000 arklių jėgų mašinų to
kiam pylimui padaryti per 10 
metų. Per tą laiką mašinos tu
rėtų pakelti G miliardus kubi
nių metrų žemės. Vienas met
ras pylimo ilgumo kainuotų lig 
70,000 litų. Išlaidos apsimokėtų 
ne tik dirbamasios žemės, bet 
ir nesuskaitoma daugybe elekt
ros energijos, nes vis pylimu 
butų galima pastatyti kiek no
rint vandens varomųjų elektros 
mašinų, kur vandens kritimas 
siektų 30 metrų! Tačiau di
džiausia kliūtis šiaurės juros 
nusausinimui yra ne techniška 
ar finasinė, nes tas yra įvyk
doma, bet politinė. Angiai ne
sutinka iškasti tunelį po La
manšu, o tuo labiau nesutiktų 
leisti nusausinti juras, kurios 
gina Angliją nuo priešininkų. 
Taip tad šis sumanymas turbut 
amžinai liks tik fantastiniu pro
jektu !

—Anglijoj vienoje bažnyčioje, 
vyskupui tik pradėjus pamokslą 
sakyti, iš vietos pašoko mote
ris ir visu balsu suriko: “Nu
tilk, senas kuine!” Bažnyčios 
tarnai išvedė moteriškę iš baž
nyčios.
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ATĖJO “Kulturoą” No. 3. 
Galima gauti “Naujienose” 
Kaina 15 centai.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Hateted St 
lel. Rooeevelt 8500

. - ----- . -

KNYGOS
Tūkstančiai gerų knygų yra sukrauta 

“Naujienų” knygyne dėl jūsų ant 
pareikalavimo
Knygų Mėgėjai

Ras čia dėl savęs gražų knygynėlį kaip pasi
skaitymui, taip mokslo, istorijos ir kitokių 
žinių reikalams patenkinti.

Beletristika
APYSAKOS, ROMANAI LENGVI 

SKAITYMAI
žmogaus siela, lygiai kaip ir kūnas reika
lauja įvairaus peno. Sielai reikia laikraščių, 
moksliško turinio knygų, apysakų, romanų, 
pasakų, poezijų, juokų, perstatymų, sueigų 
ir pasilinksminimų, lygiai kaip ir kunui įvai
raus maisto. Kaip nukenčia musų kūnas nuo 
vienodo ir vis to paties maisto, taip kenčia 
ir musų siela.,— Penėk savo sielą tinkamu 
maistu sukrautu knygose!
No. 25. Barbora Ubrika. Minyška Krokovos Karmelitų Klioštoriaus, 

jos gyvenimas ir vargai po Jėzuitų letena. Nė vienas negali 
sau įsivaizduoti koks skaudus likimas prispaudžia jaunų mer
gelę patekusią j klioštorių, kol neperskaitys Barboros Ubrikos 
gyvenimo, šios knygos tekstas yra paremtas oficialiais doku
mentais, bet sudaro vieną iŠ žingeidžiausių apysakų. 118 pusi., 
kaina .................................................. ;.................................... .75

No. 26. Pagal Įstatymus. Įstatymai yra geras dalykas. Įstatymai 
yra reikalingi palaikymui tvarkos ir apsaugojimui piliečių tei
sių, bet nelaimingai Onai Biokoriutei, namų tarnaitei, įstaty
mai buvo visų vargų priežastimi! Ji žuvo prislėgta bejauslių 
Įstatymų pasta, rankose netinkamų Įstatymams vykinti žmo
nių. Tai yra labai puiki ir užimanti apysaka iš gyvenimo tik 
ką praėjusių dienų. 158 pusi., kaina ..................................75

No. 32. Darbas. Garsaus franeuzų rašytojo Emil Zolo romanas. 
Knyga parašyta tais laikais, kada po didžiausios franeuzų re
voliucijos ėmė sparčiai tarpti pramonė, fabrikai statytis vienas 
po kitam ir darbininkai patapo “Darbo Vergais“. Neperskai
tęs šios knygos žmogus negali* turėti supratimo koks tada buvo 
darbas ir kaip jis priėjo prie musų dienų darbo. Nepaprastai 
žingeidi ir naudinga knyga. 291 pusi. Kaina ............... $1.00

No. 40. Žemaitės Raštai, karo metu. Kam nemalonu yra turėti sa
vo namuose Žemaitės Raštų? Kam nemaloni yra ta karšta 
meilės ugnelė, kuri degė Žemaitės sieloje iki tol, kolei užgeso 
kartu su jos gyvasčia. Šioj knygoj telpa keliolika apysakaičių 

x ir pasakojimų iš tų laikų, kada ant Lietuvos žemelės kariavo 
dvi milžiniškos armijos ir kankino nekaltus Lietuvos valstie
čius. čia taipgi telpa Žemaitės atvaizdas ir atvaizdai jos nuo- 
širdžiųjų draugų—adv. A. Bulotos ir p-nios Bulotienės. 125 pusi. 
Kaina ....  75

No. 34. Raistas. Apysaka iš gyvenimo Chicagos skerdyklų darbi
ninkų, kurioje svarbiausią rolę lošia lietuvis, Jurgis Rutkus. 
Šią knygą parašė garsus Amerikos rašytojas Upton Sinclair, 
kuris specialiai studijavo šios Chicagos miesto dalies vadinamos 
“Tovvn of Lake“ darbininkų padėtį ir garsiąsias Chicagos sker
dyklas. Raistas savo laiku yra sukėlęs trukšmą net Jungtinių 
Valstijų Kongrese ir nuo to laiko darbininkų padėtis žymiai 
pasigerino. Nėra kitos knygos Amerikoje, kuri taip drąsiai, 
taip gyvai ir aiškiai nušviestų ateivių gyvenimo apystovas, 
kaip Raistas. Perskaityk šią knygą ir tik tada žinosi kas tai 
yra Stock yards“ arba “Štokerdai“. Labai įdomi ir pamoki
nanti knyga. 355 pusi. Kaina ...................................... $1.50

i • ■ • •
No. 46. Pasakojimai apie Jėzų. Tomų tomai knygų yra prirašyta 

apie Jėzų, bet ši maža knygelė geriau už visas kitas nušvie
čia Jėzaus gyvenimą, įnirtį ir prisikėlimą iš numirusiu. Labai 
cryvi ir jdomŲs pasiskaitymai. 42 pusi. Kainu ..........................25/

Poezija-Eilės
Eilių skaitymas priduoda žmogui daug smagumo, nereikalauja 

daug laiko ir tinka visada ir visur. Eiles gali skaityti sau vienas, 
kada siela ieško ramybės; gali skaityti ar iš atminties padeklamuoti 
svečiuose ar šiaip žaidimų vakarėliuose, piknikuose ir išvažiavi
muose—žodžiu eilės-poezija reikalinga papuošimui, paįvairinimui 
kasdieninio musų gyvenimo ir suraminimui verkiančios sielos, že
miau telpančios eilių knygos kaip tik ir susideda iš tokių eilių, ku
rios turi savyje “gyvybę“ ir kurių skaitymas ar deklamavimas vi
suomet bus malonus, suraminantis, žingeidus, viliojantis ir brangus 
taip, kaip mylima ypata yra visuomet laukiamas svečias.

Užsisakyk sau šias eilių knygutes ir turėk visuomet po ranka.
No. 68. Deklamatorius. Rinkinys gražiausių eilių keliolikos geriau

sių musų poetų surinkta krūvon ir, taipgi pamokinimai kaip 
skaityti ar deklamuoti, kad butų smagu pačiam ir kitam, kuris 
klauso. Čia taipgi yra keletas monologų dėl skaitymo ar loši
mo. 164 pusi. Kaina ............................  75

N. 69. Eilėmis ir Proza. V. K. Račkausko eilių ir poezijos daly
kėlių prozoje. Čia apart kitų eilių telpa garsioji Edgar Poe 
poema “Varnas“, kuri niekuomet neikirės skaitytojui, kad ir 
tukstantj kartų skaitytų. 83 pusi. Kaina ............................. 35

No. 70. Gludi-Liudi. Rinkinys Lyrikos eilių, vertimų ir prozos ro- 
šinėlių. šių eilių turinys yra taip įvairus, kaip patsai musų 
gyvenimas, kaip gyvenimas visų žmonių i daiktą paėmus ir 
jų kalba taip graži, kaip paukščių čiulbėjimas ir girios šlamė
jimas. Tai eilės talento, koks retai Įsikūnija ir vėl pranyksta. 
105 pusi. Kaina . ........................................................................50

No. 71. Gyvybė, čia telpa keletas trumpų ir ilgų eilių žmogaus 
geidžiančio pasiekti erdves. 41 pusi. Kaina ................... .20

No. 73. Keptos Kančios. Satyros eilės, kaipo protestas prieš baugi
nimą žmonių pragaru. 28 pusi. Kaina ..................................20

“Naujienų” Knygyno Katalogas
Naujas ir pilnas jau baigiamas spausdinti ir 
neužilgo bus siunčiamas kiekvienam ant pa
reikalavimo.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

CHICAGO, ILLINOIS
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Tarp Ohicagos 
j Lietuvių
Atlankykite Lietuvą

Jau visai nedaug laiko liko 
išsirengimui, kad paspėti išva
žiuoti Lietuvon su “Naujienų” 
ekskursija.

Tad, kurie manote šią vasarą 
važiuoti atlankyti savo gimines 
Lietuvoje, tuojaus be atidėlioji
mo, atsilankykite į “Naujienų” 
ofisą dėl informacijų, o mes 
suteiksime visas žinias, kokios 
yra reikalingos keliaujantiems 
Lietuvon.

Jeigu nesate Amerikos pilie
tis, tai pasirūpinkite gauti gi
mimo metrikus iš Lietuvos, nes 
be prirodymo gimimo vietos 
negausite Lietuvos pasporto. 
Taipgi nusiimkite šešis mažiu
kus paveikslėlius, kurie reika
lingi pasportui ir permitui su-

“Naujienų” laivakorčių sky
riaus patyrę vedėjai jums viską 
sutvarkys taip, kad jūsų kelione 
bus saugi, smagi; be jokių ne
smagumų pasieksite Lietuvą į 9 
dienas.
Naujienų Laivakorčių Skyrius.

Vakarėlis
Draugystė Lietuvos Dukterų 

rengia gražų vakarėlį sekma
dienį, balandžio 21, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Pradžia 7 valandą vakare.

Užkviečiame publiką kuo- 
skaitlingiausia atsilankyti ir 
linksmai laiką praleisti prie 
puikios muzikos. O mes stengsi
mės kuogražiausia svečius pri
imti.

ši draugija yra skaitlinga na
rėmis. Ji turi daug jaunų ir 
darbščių narių, o ir pinigiškai 
stovi gerai. Draugija nutarė 
padidinti savo narių skaičių 
priimdama nariais dykai, be į- 
stojimo mokesties. —Draugija.

Roseland
Šiandie vakare Strumilo sve

tainėje Golden Star Kliubas 
rengia balių su dovanom. Visas 
vakaro pelnas skiriamas sušel- 
pimui M. Valentos, kuris yra 
narys G. S. Kliubo ir kuris jau 
antri metai serga.

Bukime visi tame parengime 
ir sušelpkime nalaimėn pateku
sį žmogų.—A. Narbutas,

..   —————C
(

Joniškiečių Kliubo 
vakaras

ro. 9-tą valandą vakare už val
giais apdėtų stalų, papuoštų gė
lėmis, pradėta sodinti svečiai. 
Po to prasidėjo programas. R. 
Šiliukas atidarė jį perstatyda- 
mas Joniškiečių Kliubo pirmi
ninką, Butautį, kuris trumpai 
papasakojo apie kliubo darbuo
tę. P-lė Briedžiutė vykusiai pa
skambino pianą. Paskui išėjo 
p-lės Andrėjunaitė ir Sruoginiu- 
tė, kurios surėžė vieną smarkų 
maršą ir prie to dar sugrojo ki
tą gražų kavalkėlį. Tatai sve
čiuose sukėlė nepaprastai ma
lonų ūpą.

Dainuoja joniškietė, p-lė An- 
čytė. Prieina prie manęs vienas 
joniškietis, su kuriuo Lietuvo
je, Rudiškių koplyčioje, dar 
tekdavo atlaiduose giedoti, ir 
sako: “Ištikrųjų, p-lė Ančytė 
turi gražų balsą; jeigu sveika
ta leis, tai bus tikra pažyba jo- 
nieškiečių dainininkuose.”

Dar smuikuoja p-lė Andreju- 
naitė. Vakaro vedėjas primena, 
kad p-lė Andrėjunaitė parėju
sią vasarą buvo išvažiavusi Lie
tuvon. Kliubas buvo davęs jai 
parvežti Lietuvon auką Joniškio 
suvargusiems seneliams; ji tą

auką ir įteikė Joniškio pavargė
liams.

Dainuoja p-lė Gricaitė. Ji ne 
tik moka gražiai dainuoti, bet 
moka ir publikos skoniui pritai
kyti dainas.

Vieną naujanybę turiu pri
minti. Smuikavo p-lė Sruoginiu- 
tė, kuri dar pirmą kartą pasi
rodė Joniškiečių publikai. Lin
kiu p-lei Sruoginiutei lavintis ir 
toliau muzikoje, o rezultatų su
silauks gražių.

Kalba plačiai žinomas Chica- 
gos lietuviams, daug veikęs 
draugijose, ypatingai Lietuvių 
Tautiškoms kapinėms, E. -Che- 
pulis. Sakosi, kad jisai jaučiasi 
lyg butų pačiame Joniškyje; 
pareiškia, kad daugelio kliubų 
ir draugijų parengimuose jam 
tekę dalyvauti, bet niekur ne
užtikęs tokio draugingumo, to
kių linksmių, gražių žmonių, 
kaip Joniškiečių kliubo parengi
me; išreiškia gražius linkijimus 
Joniškiečių Kliubui.

Buvo pasižadėję dainuoti Kas
tas Sabonis ir p. Rimkus, bet 
kadangi turėjo tą vakarą daly
vauti kitur, tai Joniškiečių kliu
bo programui pavėlavo. P-as

Sabonis parėiškė, kad jis dar 
turėsiąs daug progų dainuoti 
Joniškiečiams. P-ia Rimkus taip
jau pasižadėjo ateityje Joniš
kiečiams dainuoti.

Programo dalyviai — kiek
vienas ir kiekviena — buvo ap
dovanoti, gausiais aplodismen
tais. Prie to, reikia padėkoti vi
siems programo dalyviams, ku
rie patarnavo be jokio atlygi
nimo. Taipjau reikia tarti ačiū 
p. Bruziuliui, kuris mokėjo taip 
gabiai visą tvarką palaikyti.

Svečių vakare dalyvavo apie 
pusantro šimto. Visi jie gražiai 
priimti. Būtinai reikia paačiuo- 
ti Joniškiečių šeimininkėms, ku
rias visą vakarą dirbo sušilusios 
ir viską taip gražiai prirengė. 
Pagalios reikia tarti ačiū vi
siems vakaro darbininkams ir 
svečiams, kurie atsilankė. Tik
rai malonu matyti tiek daug 
susirinkusių ir taip gražiai juos 
linksminantis. Tai buvo kaip ir 
Joniškiečių paroda, tai Joniškie

čių pavasariniai atlaidai—nors 
ten joniškiečiai suplaukdavo į 
bažnyčią, o čia į svetaines.

Vasara jau nebetoli. O vasa
rą—į žaliuojančias girias! Daug 
buvo pasekmingų Joniškiečių 
kliubo vakarų, bet šis tai pa- 
sekmingiausias.—Joniškietis.

P Ko ne Virginia 20 54”

JOSEPH, VILIMAS
Namu Statymo 

r KONTRAKTORIUS J
4556 So. Rockwell St., Chicago, III.

ŠLIFUOTI AKINIAI
Babravičiaus kon
certas balandžio 28 

dieną
Už savaitės laiko vėl turėsi

me progos išgirsti musų J. Ba
bravičių dainuojant. |šis pava
sarinis jo koncertas duos naujų 
dainų rinkinių, pilnai atsakan
čių pavasario upui.

Kiek teko girdėti, daug bile- 
tų jau parduota. Todėl norim
tieji gauti geresnę vietą pasi
skubinkite apsirūpinti biletais 
iš anksto. Biletus galima gau
ti “Naujienose”.—-M-tė.

Pereitą sekmadienį, balandžio 
14 dieną, Lietuvių Auditorijoj 
įvyko metinis ir sykiu sezonui 
užbaigti Joniškiečių L. K. Kul
tūros kliubo vakaras.

Daugelis organizacijų ir drau
gijų dejuoja, kad negali su
traukti didesnės publikos į savo 
parengimus. O Joniškiečių Kliu
bas, dėka nuoširdžiam pasidar
bavimui savo narių, sutraukia 
tiek publikos, kad ji nebeparei
na svetainėse.

Gerai pritaikinti šlifuoti Akiniai apsaugos jūsų akis, prašalins akių 
nuovargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas 
raides, .siūti ir aiškiai toli ir arti matyti.

ŠTAI MES VĖL ČIA!
BASEBALL ŠOKIAI

RENGIA RAUDONOS ROŽĖS PAS. KLIUBAS
iš Cicero

Subatos vakare, balandžio 20, 1929
Lietuvių Liuosybės Svetainėj

14th St. ir 49th Ct.
Pradžia 7:30 v. v.

įžanga (su drabužių pasidėjimu) nuo narių 65c, prie durų 75c. 
Muzika nario JONAS F. POCIUS
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ArManaiPirkli
RADiO

Kas buvo atsilankęs pereito 
sekmadienio vakarą į Joniškie
čių parengimų, tas mano pasa- 
kybą patvirtins.

Dabar eisiu prie paties vaka-

Dr. G. Serner
Ofisas ir akinių dirbtuvė

3265 So. Halstęd St. Chicago^ Illinois

Mes patariam geriausiai pirkti 
Radio ir Victrola — Combination, 
tai bent turėsi geriausią muziką sa
vo namuose. Tai žinai, kad busi 
užganėdintas taip gražiu kabi
netu.

Pirmiausia pamatyk musų Radios 
ir dasižinok apie jų kainas. Mes 
parduodam lengvais išmokėjimais, 
be nuošimčių.

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

J. J. STASULANIS
Eagle Music Co.
3236 So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.
Telephone Victory 6736
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NAUJIENŲ
EKSKURSIJA 
LIETUVON

MALEVOKIT SAVO] 
NAMUS

Brangus tautiečiai ir mano 
draugai. Kurie rėmėt mane iki 
šiol, neužmirškit manęs nei da- i 
bar.

Užlaikau geriausiu rųšių ma- j 
leyu — spindanciu ir nespindan- 
čių —- White lead ir visokios aly-

I vos, visokį enamel. Taipgi už
laikau visokių šepečių ir iš , 
Hardvvare visokių reikmenų.

Neužmirškit atsilankyti i mano 
' krautuvę, nes bus duodamos DO- 
I VANOS per visą mėnesi.

A. PAVILIONIS
6825 S. Western Avė.

Tol. P rus pec t 8816
< -------

U. S. Laivu GEORGE WASHINGTON

Gegužio 22d.,1929
Tai bus smagiausia kelionė iš visų buvusių. Kurie no
rite turėti smagią kelionę, kreipkitės tuojaus i “Nau
jienas”. Mes parūpinsime visus reikalingus dokumen
tus. Parduodame laivakortes ir ant visų kitų laivų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

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

Kai Jums ar jūsų draugystei reikės ką nors 
spauzdinti visuomet kreipkitės i šią spaustuvę, 
čia jums padarys geriausią.

Spaudos Darbai
Su Ženkleliu ■<£■■■437 reiškia gerumą

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.

GETE
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

NAUJIENOS, Chieago, III. šeštadienis, balan. 20, 1920

Town of Lake I

$25 iš kasos ir paragino komi
siją parink'ti au'ky iš nariu tar
po arba kad ir nepriklausančių 
prie k Ii ubo, 'bet tokių, kurie at
jaučia Oak Forest varguolių 
sunkią padėlį.

Oak Forest prieglaudų atlan
kyti paskirta yra 28 diena ba
landžio. Komisija pasistengs 
gauti užtektinai automobilių,

,F . v. .v . Ikuriais galės norintieji ten nu- kaip yra žinoma is senesnių i x. . .... ...., 1 . . ,.vl .... T . važiuoti tani) kilimo nariai, kaiplaikų, teatrališkas kliubas Lie- ___ .K1___  ._ ’ uA
luva visuomet pasižymėdavo j 
savo veiklumu. Bet kadangi, 
atsižvelgiant į pasikeitusias apy-j 
stovas, negalima šiandien daug

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo: 

24727 Onai Jackien-ei
22825—Onai Kašalauskienei 
24746—Jonui Giminauskui 
24756—Nastazijai žilaitytei 
24761—Nastazijai Parauskienei

|lie, kurie nepriklauso jam, bet 56,-)27_ Barborai Mikotienei 
prisidėjo prie Šio sumanymo 2r)029Kazei Bagačiunenei 
su aukomis. Deliai platesnių ^47157—Vincentai Petrauskaitei 
informacijų kreipkitės ypališ- 24769—Onai Sakalauskienei 

ka nuveikti panašiais lošimais '!a' pas aflkščiau mlnt‘l,,s k""1k 24771- Nastazijai Navickienei 
arba šokiais, kokie būdavo ren- |aiJos nar,"s> aibatelelonuoki-124774—Marijonai Ciesienei 
uiami praeHvj, tai visoms drau-i e:_ „ t'a . .. .. 124775—Pranciškai Valeckaitei
tijoms prisek sumanyti ką i, 1 j S' Normoj, vai.uot. pra-124777. Mykolui Saldžiui 
nors naujo ir prisilaikyti prieyla slLSinnktl va’ 24778—Stanisl. Rutkauskaitei
dabartinių aplinkybių, norinti 
ką nuveikti.

Taigi teatrališkas kliubas 
Lietuva pirmiau laikytame su
sirinkime, po visapusio apkal
bėjimo, išrinko komisiją ir pa- į 
vedė jai surasti kliubui budus! 
veikti ateityje, ypač gi vasaros j 
laiku. Ve, pereitame susirin
kime, ši 'komisi ja, išduodama I 
savo raportą, rekomendavo su-j 
sirinkimui priimti sekamą pla-Į 
na:

1. Ko] oras yra dar vėsus, tai i 
atlankyti ir sušelpti vargdie
nius, esančius Oak Forest 
gtaudoje.

2. Toliau, suorganizuoti
pę norinčių važiuoti į U. S. 
torical Park, Starved Rock; tai 
yra gana Įdomi vieta pamatyti 
ii* I i 11 k ai 1 ii i k q pi’ii-

landą po pietų (ne vėliau) prie 56529—Justinui Uzniui 
(pp. Wm. J. Kareivų namų, ad- 
ircsu 1641 So. Paulina Si.

1089—Marijonai Sarapinienei 
23540—Elenai Valeikienei

22736—Vincentai Tautkevičaitei 
23542—Saliomijai Murauskienei 
15045—Anastaz. Savukačiutei 
15055 Elenai Pautienei 
23543 Petronėlei Ablingienei 
15102—Emilijai Kišky tei 
15074 Gigai Daugvilienei 
23549—N iaf onu i Vizgintu! 
15090—Mykolui Vaidžiuinui 
23772 -Marijonai Punienei 
24709—Aleks. Mikolauskieniei 
24772—Antanui Grigaliui 
24773—Bolesl. Voitkevičiui 
24779—Jonui Šaučiunui 
24784 -Onai Piragiutei 
24787—Antanui Gritenui 
56530- Elžbietai Ginatienei 
96044 Kazimierui Gedvilai 
24781—Mikolui Batrimavičiui 
24776 Antanui Jonaičiui 
1504 4—Karol i nai Sinku s 
15043—Onai Rudienei 
15049 Onai Bobinaitei

kimas darbininkų dėl kapų puošimo 
dienos apvaikščiojimo. Taipgi bus 
iškeltas klausimas kasbnk davimo 
loto veltui Dėdei šernui.

Kviečia Kapinių Valdyba.

“Birutė” balandžio 21 d. Eighth 
Street teatre stato operetę “Bailus 
Daktaras”. Vietos rezervuotos. Tad 
pirkite tikietus iš kalno.
galima gauti Naujienose, Universal 
State Bank, Metropolitan 
pas visus Birutės narius.

— Birutė.

Tikietus
Bank ir

Tautiška Draugystė’ Lietuvos 
Dukterų rengia draugišką va
karienę subatoj, 20 d. balandžio 
(April) 1929, Vilnies svet., 3116 
So. Halsted St. Pradžia 7 vai. 
vak. Gerbiamą publiką kviečia
me kuo skaitlingiausia atsilan
kyti į musų rengiamą vakarie
nę. Kaip seniau, taip ir dabar 
busite užganėdinti. Jžanga 50c.

Kviečia Draugija.

piet. Mark White Souare svet. Drau
gės malonėkite atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarimui. —Rašt.

Roseland. — Balandžio 22 d., 7:30 
vai. vakare, Aušros kambariuose, 
10900 S. Michigan avė., įvyks Aįuš- 
ros knygyno rėmėjų susirinkimas, 
šiame susirinkime bus svarstoma 
kaip palaikyti Aušros knygyną. Dė
mėjai, kurie prisidėjote aukomis bei 
daiktais, kviečiami atsilankyti.

J. Tamašauskas, sek r.

pne-

gru- 
His-

•»
ryti būrį ir važiuoti vandeniu 
i Bcnton Harbor, Mieli.’ Ten 
taipjau galima turėti malonaus 
laiko — kaip laivu važiuojant, 
taip nuvažiavus Į vietų.

O susilaukus tikrai šilto oro, 
sunaudoti liuosą laikų ežerų pa
krančių partijoms (Beach Par
ties), piknikams, etc., ir su 
gal ir sezoną užbaigti.

Komisijos raportą visi 
nu balsu priėmė ir patarė 
vykinti išdirbtus komisijos
nūs. Pirmiausia kas yra svar
bu, tai atlankyti Oak Forest js- 

ten 
vv- 
ko-

tuo

vie- 
tuoj

taigą ir sušelpti esančius 
lietuvius. Tam sumanymui 
kinti tapo užginta ta pati 
misija, kurion įeina \Vm. 
Kareiva, Juoz. Gaižauskas, 
Strunlskiiitė', C;. Mi(kala.uskač», 
H. 1 vaškevičajtė, .L Makar, A. 
Petkunas ir E. Kareiva.

Prie to, kliubas paaukavo

Komisija. į 15013 Antoninai Janionienei

Laiškai Naujienų 
Ofise

Adaši imas, S. 
Alex.kowski, J 
Bružas, Mag. 
Bertulis, Wm. 
Bukas, A. 
Cramer, T. 
Dambrauskaite 
Damercckienė, 
Gedlakis, St. 
Gelgaudas, E. 
Gacawich, P. 
Keršulis. .L 3 I^atvis, J. 
Lapcnis, F. 
Lipikauskienė, 
Laureckis, S. 
Mikna, M. 
Mockus, X. 
Ostes, J. 
Puceta, Jos. 
Petryla, F r. 
Simokaitis, B. 
Žilinskas, J. 
Šiokias, V. 
Venckus, J. 
Valei u kas, St. 
Wasilienė, 
Vitališkas, A. 
Vinevičienė, 
\Vasilius, A. 6 
Zmuidzina, St. Dr.

P.

M.

Traukinys užmušė vie-i 
ną, sužeidė kitą

Chieago, Elgin and Aurora 
traukinys trenkė i National Tea 
Company troką apie Lombard.

Murauskienei 
Marozienei—

28537 -Saliomijai 
15033—Marijonai 

Jonienei 
15060—Broniui Tulauskui 
15054—Elžbietai Juškienei 
15040—Onai Ijaučaitei 
22737—Petrui Urbonui 
15042—Onai Maramytei 
15046 Povilui Vasiliauskui 
15048—Barborai (šlotienei 
23541 Agotai Grabauskienei 
15052—Juozapui, Dominiko, 

Motiukui
15059—Ignui Kudla
15062 Marcelei Žukauskaitei 
23544—Domicėlei Petkaitei 
22738—Pranui Scerbinskiui 
1 J>050—Leonorai Kulikauskienei 
25037—Karoliui Gudui

v

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija

Tegul 
jums; 
NfiSE 
reitus 
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio paįrimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jusu 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

PRANEŠIMAI

Dr. C. C. Singley patars 
jis specializavosi CHRONI- 
ir KRAUJO ligose per pe- 
40 metų; ypač sifilio, jau-

Pavasario Laikas Yra laikas
Biskis enamelio —’ šepetukas — Keli transferiai ir biskis laiko — Padarys 

tikrus stebuklus!

Specialis Pasiūlymas
Tik trims dienoms

Ketverge, Petnyčioj ir Subatoj, Balandžio 18,19 ir 20
1 — !4 paintės Lyk-A-Lak Enamelio. (Išdžiūsta į 4 valandas). 

(Bile kurios spalvos) .....................................
1 — 1|4 colio tikras “Diamond” į rūbe r j įsodintas šepetukas.....
1 — Setas Rakandų Transferių (gražiausių spalvotų kvietkų 

pervedimui ant rakandų) ...............................

YtLLOVV

King Malevų ir Varnišių produktas

( KING .
PAINI PRODUCTS'

Draugystes Lietuvos Gojaus svar
bus mėnesinis susirinkimas atsibus 
Nedėlioj, Balandžio (April) 21 d., 
1:30 vai. po pietų, A. Bagdono sve
tainėj, 1750 So. Union Avė., kampas 
18-tos gatvės. Visų narių atsilanky
mas yra labai reikalingas, nes tu
rime svarbiu reikalų užbaigti ant 
šio susirinkimo. Bukite laiku.

—Valdyba.

Brighton Park Lietuvių Vyrų ir 
Moterų Pašelpinis Kliubas rengia 
dideli ir puikų balių Subatoj, Ba
landžio 20 d., 1929, Lavvler Hali, 
3929 W. Madison St. Pradžia 6:30 
vai. vak. Kviečia Komitetas.

Leb. G. D. L. K. Vytauto Bridge- 
orte laikys susirinkimų nedėlioj, 
balandžio 211 d., 12 vai. dieną, Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Visi nariai teiksitės j 
laiką pribūti, nes randasi daug rei
kalų aptari i. —Valdyba.

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk
terų laikys mėnesinė susirinkimą 
nedėlioj, balandžio 21 d., 1 vai. po

Lietuvės Akušerės

31st St

Universal Restaurant
Musų vir t i e n i a i. 
dešros ir kopūstai 
primena mamytė? 

valgius
A. A. NORKUS

Lietuvių Tautiškos Kapines. Lotu 
savininkų ir draugijų atstovų visuo
tinas susirinkimų j vyks septintadie- 
ny balandžio 21 dienų, 1929 m., 
Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted 
St., 1 valandų po pietų ant 3 lubų. 
Būtinai atsilankykite, nes bus rin-

Grajboriai
Phone Boulevard 4139

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

Liet. Teatr. Draugystė šv. Marti
no laikys hertainį susirinkimą sek
madieny, balandžio 21 d., 1 vai. po 
piet, šv. Jurgio parap. svet., 32 PI. 
ir Auburn avė. Nariai būtinai ma
lonėkite atvykti, nes turime svarbių 
reikalų aptarti iš priežasties mirties 
musų geri), pirm. Taipgi privalote 
apsimokėti savo mokesčius.

P. K., nuL rašt.

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 Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

A. MONTVID, M. D
1579 Milvaukee Avenue, Room
Kampas North Avė. ir Robey

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathennia

209 
St. 
vak.

JUOZAPAS KAZLAUSKAS 
Sirgęs 2 savaites

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 17 dieną, 2 valandą 
vakare, 1929 in., sulaukęs 55 
metų amžiaus, gimęs Miela- 
ėiu kaimo, Kurtuvėnų narap., 
Šiaulių apskr. Paliko didelia
me nuliuūime moterį Julijoną, 
(lukteri Julijoną 20 melų, sū
nų Vincentą 18 metų, 2 sese
ris Lietuvoje, vieną Ameriko
je, du brolius Lietuvoje ir vie
ną broli Amerikoje ir kitus 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3218 S. Wallace St.

Laidotuvės įvyks Balandžio 
22 dieną, 8:00 valandą ryte, 
iš namų į švento Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Kazlau
sko giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė ir Sūnūs.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

brangus todėl, kad ne
turim 6 išlaidu užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

Musų patarnavimas 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avenue

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

J. Lulevich
U Lietuvis graborius 

ir balsamuotojaa
Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SU 

Chieago, III.
Tel. Victory 1115

Phone 
ilock 9252

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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valančios:9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.

4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chieago. III.

Arti

DR. MARIJA 
DOWIATT-SASS

4817 Montana Street
N. Cicero Avė. ir lullerton St. 
Telephone Berkshire 4820

Specialybė — moterų ir vaikų ligos
Vai.: 9 v. r. iki 12 v., 6 iki 9 y. v. 
Nedėliomis tiktai iki 12 vai. dienos

UNDERTAKING CO
P. B. Hadley lac. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Canal 3161

S. D. LACHAVICZ

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Corn. Leavitt St)

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

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

3265 So. Halsted St

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

30c

Pranas Kvederas

Nuolatinė 
kaina 

...  25c

.... 25c

Viso 80c

Viskas už 25c
Padarys tai, kad jūsų rakandai išrodys 

visiškai kaip nauji

Dirbtuvės ekspertas bus su mumis visą dieną Subatoj, Balandžio 20 d. 
kad demonstruoti Lyk-A-Lak ir .taipjau pagelbėti jums išrišti visus jūsų 
malevojimo ir varnišiavimo klausimus.

Dovanos visiems bus duodamos dykai
Tad ateikite ir mus aplankykite — jums tai apsimokės

PAVILIONIS HARDWARE
Malevos, Aliejai, Varnišiai, Stiklai ir 1.1.

6825 So. Western Avė.
Tel. Prospect 8816

Mes turime King Malevų ir Varnišių produktų dėl kiekvieno tikslo ir dėl 
kiekvieno paviršiaus

PADĖKAVONĖ
A. A. Marijona Kasulis, ku

ri mirė Balandžio 12 dieną, 
1929 m. ir palaidota tapo Ba
landžio 16, o dabar ilsis Lie
tuviu Tautiškose kapinėse, am
žinai nutilus ir negalėdama at- 
sidėkavot tiems, kurie suteikė 
jai paskutini patarnavimą ir 
palydėjo ją i tų neišvengiamų 
amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams; dėkavoja
me graboriui A. Masalskiui 
kurs savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo jų i amžinastį, dėkavojame 
J. J. Bagdonui, kuris pasakė 
prakalbą ant kapiniu ir dar 
dėkavojame grabnešiams ir vi
siems, kurie važiavo į kapines 
padarydami dideli skaitlių au
tomobilių ir pagalios dėkavo
jame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms; o tau 
musų mylima Marijona sako
me: ilsėkis šaltoj žemėje.

Nubudę,
Vyras Antanas, Duktė 
ir visi Gimines.

Lietuvis Graborius ir 
BalcamuotojM

1814 W. 23rd PI.
Chieago, J1L

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roosevalt 2518-2516

Daktarė Constance 
O’Britis

perkėlė savo ofisą tam pačiam name į
2408 W. 63 St.,
kampas Western Avė.

Tel. Hemlock 5524Simpatiškas 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 CL, Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS 

8201 Auburn Avė. Tel. Rlvd. 8201

Res. tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206 1670 Ml!waukee Avė.
Tel. Brun8wick 0624

Valandos: nanedėliais, seredoiniR Ir p6tny. 
ėiomia 2—0 vak. Nedalioj parai sutarimą. _ . _ 7mh p]Auburn Fark Honpital, 481 W.

Tel. Radcliife 1000 
Utarninkaia, ketvergaia ir snbatomlB 

11 v. ryto iki » v. vak.ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

OPTOMETRIST
, Phone Boulevard 6487

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

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS i

nuo 9 ild 11 valandai ryta; 
nuo 6 ild 8 valandai vakare 

apad Šventadienio ir ketvirtadienio

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

Musų mylimas tėvelis ir vyras tapo užmuštas per žmogžud
žius, prie Lietuvių Liuosybės svetainės, ant 8-tos gatvės, Balandžio 
15 d., pirmų valandų naktį. Kol kas žmogžudžiai nesurasti.

A. A. Pranas Kvederas išgyveno 22 metus Amerikoje, o Wau- 
kegane 21 metų. Buvo visiems gerai žinomas, netik lietuviams, bet 
ir kitataučiams ir visų buvo mylimas. Visi apgailestauja ir labai 
nustebo išgirdę tokių liūdną žinių.

A. A. paliko nubudime savo mylimų moterį Marei joną ir 4 dūk- 
ris: Stanislavą 16 metu, Elzbietą 14 metų, Marcelę 9 metų ir Zo
fiją 5 metų, Lietuvoje seną motiną ir 4 seseTis, Amerikoje broli 
Joną, Waterbury, Conn., du pusbroliu Chicagoje: Kastantą ir Sta
nislovų Kaleckius, ir dvi pusseseres: Elzbietą ii’ Oną Galiunukes.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse, kurios įvyks subatoje, balandžio 20 dienų, 
10 vai. ryto Į North Shore kapines.

Kūnas randasi pašarvotas 738 S. Jackson St., VVaukegan, III. 
Tel. Waukegan 6561. Laidotuvėms patarnauja graborius Juozas 
Petrošius. Palieka nubudime

Moteris, Dukterys ir visi Gimines.

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 va

karo. Nedaliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

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
Valandos nuo 2-4 po piet.

Norintieji matyti prieš piet, 
pašaukite telefonu

Tel. Lafayette 0098
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Lietuviai Gydytojai
DR. J. J. KOWARSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Saite 3.1 

Prospect 1028
Rez. 2859 S. Leavitt St., Canal 2880 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutarti

—---- O-------

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.
-------O-------

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas} 3102 S. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

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

Advokatai

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

Tel. Lafayette 4146 

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

- O------

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
8323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
NedSliomic r.uo 9 iki 12 ryto

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.
-------O-------

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S'. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenae 

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

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.
CHICAGO, ILL.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

Vai. 7-9 Utarninko, Ketvergo 
ir Subatos vakarais.

P. WAITCHŪS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 8 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avc.
Pullman 5950

John Kuchinskas ir

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

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

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 į 

Rez. Telephone Plaza 3201

DR. CHARLES SEGAL

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

Cor. Washington and Clark St* 
Ofiso Tel. Central 29.8 

Namų Tel. Hyde Park 8395

Praktikuoja 20 metai
OFISAS

4729 South Ashland Avė., 2 lubos
CHICAGO, ILL.

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų Ligų 

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

Phone Midway 2880

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

115 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St

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

Residence Tel. Fairfax 6352

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 73< 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman A’ 
Tel. Prospect 3525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

1(1 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St 
Hemlock 4080

NAUJIENOS, OHcago, H

Furnished RoomsEducational Financial
Finansai-Paskolos

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Business Service 
Biznio Patąiiiavimas

KAM LAUKTI? 
Budavokite dabar

2 flatai, bungalow, rezidencijos ir 
garažai pastatomi ant jūsų loto. Ne
reikia įmokėti. Mokėkite kaip rendą. 
Musų kainos yra žemos. Neieškokit 
flato. Pirmiau mus pamatykit. Mes 
atliekame visokį remodeliavimo 
bą. 
BLUE BELL CONSTRUCTION 

3645 Montrose Avenue 
Keystone 1633

dar-

CO.

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

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

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

5201 W. Grand Avė. Berkshire 1321

ŽELV1S BUILDING CO.
General Contractors

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

2506 W. 69 St.
Prospect 9856

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Generalinis Kontrak- 
torius

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

Duodu paskola ant namų.

JOHN J. MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street 

Phone Republic 4537

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Paipting 

& Hardvvare Co., 
HARDWARE PAlNTS &

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St.

Tel. Victory 7261

PASTATYSIU medini namelį ne 
toliau 8Q mylių nuo Chicagos, taip
gi 18x18 garažų ant jūsų loto 
$275. Mažas extra primokėjimas 
už finansavimą.

Lackawana 6461

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovv iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS. 
4309 West G3rd Street 

Phone Republic 7869

J. BALSEVICIS
Hardware, Paints, Gils 
Glass and Varnishes 

2325 So. Hoyne Avė 
Phone Canal 6850

William Kanapackas 
Piano tuning and Repairing 

Players and Reproducing Pianos 
6122 So. Rockwell Street 

Hemlock 4081 
—--- O-------

WITOLDS TIRE SHOP 
3647 So. Halsted Street 

Boulevard 2854 
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų čardžinimas, taisymas. 
Lietuvis savininkas. 

—----- O--------

PRIDEK vienų ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų garažas 
$250. Aprokavimas dovanai.

REX CONSTRUCTION CO. 
1608 W. 35th S?t. Lafayette 7150

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senūs namus.
Padirbam pienus, pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus

’ Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

---- o---- 
A Rate Bargain

Tamsta nepraleisk šitos pfogos. 
Pamatyk šitą vietą, nes kas tą vie
lą paims padarys didelius pinįgus.

5 akerai žemės, 10 ruimų stuba, 
yra naujas gas station ii’ refresh- 
ment vieta. Panašiai kaip ant 67th 
ir Western Avė. 
date. 9 stalai — 
kas sykiu labai 
Nelauk ilgai, nepraleisk tos progos.

Tik pašauk tamsta ir pamatyk, 
niekad nesigailėsi.

Šinulc *
State 5048 arba 7275 ?

Klausk
. STANKUS ■

____________________L___________________________

PAGRAŽINKIT savo namus. Da
bar geras laikas. Pentuojam ir po- 
pieruojam ruimus. Atliekam darbų 
pagal jūsų norą, Phone Yards 0891

tokia vieta up-to- 
soda fountain, vis- 
pigiai parsiduoda.

Financial
Finansai-Paskolos

Paskolos suteikiama 
j vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate

kontraktus

PINIGAI PASKOLOMS 
už žmones gero budo gali pa- 

siskolinti nuo $50 ir augš. 
f\ ant savaitinių ar mėnesinių 

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

C0MM0NWEALTH 
INVESTMENT & 
FINANCE PLAN

100 N. La Šalie St. 
Tel. Randolph 6811 

WEST SIDE OFFICE.
Roosevelt Rd. Tel.Rockwell 6030

KAMBARYS rendon vienam vai
kinui prie mažos šeimynos. 3138 So. 
Aubum Avė., 2-ros lubos.

REIKALINGAS kambarys prie 
mažos ir blaivos šeimynos. Esu naš
lys su viena mokyklų lankančia 
mergaite. Knygynas “Lietuva”, 3210 
S. Halsted St. Box 18.

PASIRENDUOJA ruimas dėl vai
kinų, šviesus, telefonas maudynės 
ir kiti patogumai; maža šeimyna. 
822 W. 55th St.

Personai

Help Wanted—-Male-Female
Darbininkų Reikia

VYRAI ir moterys, dalį laiko 
dirbti, geras mokestis, lengvas 
darbas.

Rašykit:
Naujienos,

, Box 1077

Automobiles
28
27

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRiUJ ASHLAND STATE BANKO !

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS!

Nuo 2 iki 4:36 i: uuu 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 ik 1:30 p. po piet

Telefonas Canal U4G4

Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo G iki 9 vai. 

Phone Boulevard 3697 
8315 So. Halsted Street

PORČIAI — GARAŽAI
Remodeliavimas namu. Pirkite da

bar ir sutaupykite. 18x18 2 karų 
garažas $217, su cemento grindi
mis $298.

Tel. Berkshire 1321
MR. ZELEZNIK

5201 W. Grand Avc.

KNTERNATHONAL 
INVESTMENT 
CORPORATIION 

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

CLASSIFIED ADS.i'

EXPERTŲ TAISYMAS
Pertaisymas motorų, clutch ir 

differential; taisomi bodies. Vi
sas darbas garantuotas. Išmo
kėjimais, jei norima. Visada at
dara. 4545 N. Crawford avė. 
Irving 8178.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviam* žinoma* per 2i 
metu* kaipo patyrę* gydytoja*, chi 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th SU nętoli 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

Mokyklos 
Educational

l’AOERINR SAVO ANGLIŠKA KALBĄ. Fa 
tobulink «»avo iškalbumą. Išsimokink gra
žiai rašyti ir kalbėti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 niūncalus galėsite vartoti kaip sa
vo kalbą. Tokiu bildu galėsite pagerinti sa
vo būvį. Del vyrų ir moterų privatiškos va
landos. kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCIIOOL OE ENOLISH, 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 0 iki (Mus. Užsirašykit dabar I

MODERN CONSTRUCTION 
COMPANY

Remodeliavimas visokios rū
šies; naujas ir senas darbas. 
2 karų garažas $198; cemento 
darbas—specialybė. Kedzie 8908

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

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Cldrk St

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukce Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. irt 
tie t alus vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 Su. Halsted St., Chicago, 111.

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

6551-53 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 3939
Mclrose Park 3458

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA 
SKALBYKLA CH1CAGOJ.

Mes atliekame visokius skalbimo 
darbus gerai ir greitai. Mus reik 
tik pašaukti. Kurie savo skalbi
nius patys atneša ir atsiima, tiems 
darbas atliekamas 20% piginus.

KARPENTER1S.—Generalinis kon- 
traktorius, ceinentuoto.ias, plasteriuo- 
lojas, naujas darbas ar taisymas.

Drexel 2696.

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA
Mes -skolinam pinigus ant 1-nio, 
2-ro ir 3-čio niorgičių. Taipgi 

ir parduodam morgi- 
čiug

3201

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jum* naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS, 

3335 So. Halsted SL 
----- o-- —-

MES DAROME 1, 2 ir 8 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

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

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

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Inaustrial Loan Sefvice 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

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

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

Tek Armitage 1199

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

MORGEČIŲ, APDRAUDOS, 
PIRKIMO ir PABDAVIMO, 
ir kitais reikalais, geriausia 

patarnauja
J. J. HERTMANAVIČIUS
3327 So/' Halsted Street

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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.

VISI įrengimai bučernės, groser- 
nės, labai pigiai. 6459 So. Kedzie 
Avenue.

PARSIDUODA pigiai fikčeriai gro- 
scrnčs ir dclikatessen, viskas kaip 
nauji. Turiu parduoti greitai, nes 
apleidžiu Chicagą.

2862 W. 88th Street

PARDAVIMUI 2 misinginės lovos 
su springsais, 1-mos _ klesos stovyje, 
pigiai. LAWLER, 7935 Woodlawn ay.

PARSIDUODA daiktai dėl bu- 
černės ir grosernės: 2 Ice boxai, 
kaladė mėsai kapoti ir kiti visi rei
kalingi daiktai. Parduosiu atski
rais šmotais arba visus sykiu. Die
nomis matykite

6852 Indiana Avė. 
Vakarais

3631 So. Halsted St.

For Rent
PASIRENDUOJA garažas, gera 

vieta dėl gero mekaniko, renda pi
gi, dydžio 50x30 pėdų. Atsišaukite, 
708 W. 18th St. Klausk savininko 
M r. A. Bagdono.

RENDON 4 ir 5 kambarių flatai, 
elektra, gesas ir toiletai kiekvienam 
flate, 3817-19 So. Halsted St.

RENDON 2 floras 4 kambarių 
flatas ir garadžius už $20. Base- 
mente 3 kambariai už $8. 946 W. 31 
Place.

ŠTORAS ant rendos ir 4 ruimai 
užpakaly, storas tinka dėl bučerųės 
ir grosernės^ Atsišaukite pas sa
vininką, 2900 W .40 St.

PASIRENDUOJA tinkama .vieta 
dcl bile kurio biznio. Yra ir 4-ri rui
mai gyvenimui. Storas randasi 834 
W. 33rd St. prie lietuviškos bažny
čios. Renda pigi. Kam yra reikalin
gas geras storas—tuoj atsišaukite 
šiuo adresu: W. Prelgauskas, .3812 
S. Lowo Avc., Tel. Boulevard 2186.

Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos. šviesus 

kambarys iš fronto ant 2-rų lubų, 
su prieinama kaina. Atsišaukite J. 
Astrauskas, 2016 Canalport Avc.. 
Chicago, 111.,

REIKALINGAS partneris į res- 
tauranto bizni, geras biznis, pelnin
gas, bet vienam per sunkus yra at
laikyti. Atsišaukite ar rašykite, 
Naujienos, Box 1078.

PAIEŠKAU Petro Ambrakaičio, 
Kauno rėdybos, Raseinių apskr., Jur
barko valsčiaus, Rotulių sodžiaus. 
Jau 30 metų kaip atvyko Amerikon. 
Yra svarbus reikalas sąryfiy su pa
liktu turtu Lietuvoj. Atsišauk, arba 
kas žinote praneškite. Kazys Aksa- 
mitauskas, 3116 So. Halsted St., 
Chicago, III.

PAIEŠKAU savo brolių — Anta
no, Jurgio, Jono, taipgi sesers Onos 
Vaičaitytės. Paeina iš Geišių kaimo, 
Jurbarko parapijos, Raseinių ap
skričio. Prašome greit atsiliepti, nes 
brolis Kazimieras parduoda žemę. 
Vincas Vaičaitis, Geišių kaimo, Jur
barko paštas, Raseinių apskričio, 
Lithuania. .,

NAŠLYS* paieškau geros moteries, 
laisvos ir ne senesnės kaip 40 me
tų,z kuri mylėtų šeimyniškų gyveni
mą. Meldžiu parašyti, o aš duosiu 
atsakymų. Aš turiu namų. K. Char
les, 3747 S. California avė., Chica
go, UI.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

*www^w****»**zw^w^w**w^**z*^z**ww*z^w^^**w******w^

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

'27
29
26
28

Hudson Broutrham—euttom bullt !
Cbandler coach!

coupe Į
Pontiac Landau aed., mažai var
totas ---------------------------------------- 1
Hudson Brourham, reram stovy 1
Essex __________ ______________ w 1
Dodge Sedan !
Pontiac Coupe ....... !
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St.. Trianffle 8330

PRANEŠIMAS

ą . * KAMBARYS išsirenduoja vienamArClier Avenue Į arba dviem vyram, ".aru apšildomas, 
vana ir visi puraiiktinlai. 3256 So. 
Uniuii Ąve., 1-mos lubos.

4034
Phone Lafayette 6719

*796 
$896 
$350
*505 
$405 
$650 
$175 
$460

Turime garbės pranešti lietuviams, 
kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

■ " o

PARSIDUODA Nash automo
bilis sport model, mažai varto
tas. Mainysiu ant loto, mažo 
namo arba biznio.

3231 So. Union Avė.
Tel. Victory 4238

sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oi 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiška 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bu* trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijo* šių 
karų ir geriausių būdų juo* parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 Ii ry- 
,to iki 4 vai. po pietų.
' Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

OAKLAND sedanas. Vėliau
sio modelio. Vartojau visai ma
žai ir yra kiekvienu žvilgsniu 
absoliutiškai kaip naujas. Gra
žiai išmuštas, 4 ratų brekiai, 
geri tairai ir daug extras. Par
duodu, nes man neikia pinigų. 
Priimsiu tik $250. Kainavo man 
$1,650 visai nesenai. Privatiš- 
kas savininkas. Galima matyti 
visą dieną nedėlioj.

2116 W. Harrison St,, 2 fl.

PEERLESS — turiu paaukoti sa
vo vėliausio modelio 4 durų seda
ną. Vartojau visai mažai, tik nedė- 
liomis ir šventadieniais. Karas yra 
kuogeriausiame stovyje iš lauko ir 
vidaus. Motoras, balloon tairai ir 
originale maleva kaip nauji. Visas 
karas neturi nė vieno įbrėžimo. 
Man reikia pinigų ir paaukosiu tik 
už $275. Karas kainavo man $2300 
trumpų laiką atgal. Namie nedėlioj 
visą dieną. 2231 N. Kedzie Avė. 
Apt. 1.

REIKALINGAS janitoriaus pagel- 
bininkas, unijistas, nevedęs. Gali bu; 
tik įstojęs į uniją. Klauskite jani- 
toriaus. 4643 So. Lake Park Avė.

DARBININKAI reikalingi dėl stok- 
jardų. PULLMAN PIPE and TUBE 
CO„ 900 W. 120th St., Chicago.

REIKALINGI painteriai ne uni- 
jistai. Atsišaukite subatoj iki 7 vai. 
vakare. Nedėlioj iki piet. 4313 So. 
Maplevvood Avė.

Aš esu priverstas paaukoti savo 
vėliausio modelio REO 5 pas. se
danų. Išvažinėjau tik keletu tūks
tančių mylių ir yra absoliučiai kaip 
naujas. Karas yra kaip dienų išė
jęs iš dirbtuvės. Originaliai balloon 
tairai ir daug extras. Man reikia 
pinigų. Priimsiu $300. Atsišaukite 
nedėlioj. 2538 N. California Avė, 
Apt. 1.

REIKALINGAS darbininkas prie 
duonos išvežiojimo, turi būt unijis
tas ir patyręs tame darbe. J. Bara
nauskas, 3800 So. Emerald Avc., 
Tel. Boulevard 7635.

Musical Instruments
_______ Muzikog Inatrumentai

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

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

PILNĄ ir dalį laiko. Gera al
ga ir bonus bus mokama pen
kiems vyrams ir* 5 moterims, ku
rios sutiks dirbti darbą, kur 
jos gali atlikti. Turi būti virš 
21 m. amžiaus ir turi galėti 
teikti rekomendacijas.

E. H. DEVORE, 
Room 700, 134 N. La Šalie
Atsišaukite nedėlioj nuo 10 v. 
ryte iki 2 vai. po piet, panedėly 
nuo 10 v. ryto iki 8 v. vak.

TURIU PARDUOTI
$75 nupirks mano $50 grojiklj 

pianų; reikia pinigų. Atsišaukite 
šiandie nuo 10 v. ryto iki 8 v. v., 
arba nedėlioj nuo 10 iki 6 v. p. p. 
Klauskite p. Krantz grojiklį.

Schroeder Storage & Expr. Co. 
16 N. Western avc., arti Madison St.

Radios
su

St.

REIKALINGAS geras bučeris. At
sišaukite 5840 So. Kedpie Avė.

REIKALINGAS salesmanas parda
vinėti naujo išdirbinio automobi
lius. Turi būti patyręs automobilių 
salesmanas. Labai geros sųlygos. 
7241 Vinccnnes Avė. Tel. Ste-wart 
0037.

Help Wanted—Female
Darbininkių Keikia

REIKALINGA mergina dirbti lie
tuviškoj valgykloj. Patyrimas ne
reikalingas, bet turi būti darbšti. 
Darbas ant visados, su teisingu at
lyginimu. Atsišaukite, Box 1076, 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

REIKALINGA patyrusi moteris 
sortavimui skudurų. Gera mokestis, 
nuolatinis darbas, 5138 Węntworlh 
Avenue.

PAIEŠKAU gaspadinės prie na
mu darbo. Dr. S. A. Slakis, 6733 
Crandon Avc. Tel. Hyde Park 3395.

REIK ALINGA i groseri mergina 
už klerkų, turi būt patyrusi.

4266 Archer Avenue

KAM TROTYTI PINIGAI
Kad jus galit permainyti 

battery 
trikinio 
pilnai 
Tūbais.

$2.00 į savaitę $2.00 
FROST RADIO STUD1O 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

savo 
elek- 
Box 

$95.00 su A. C.

setą ant moderniško 
Radio Crosley Show 
įrengto

TURIU atiduot beveik naują Ma- 
jestic Radio už $75.00, ant syk mo
kant arba $10.00 kas ničnesis.

JOSEPH DEMBOSKI, 
2332 W. Madison St.

LIETUVIU RADIO DIRBTUVE
Išdirba aukščiausios rūšies radios. 

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

Miscellaneous for
įvairus Pardavimai

ale

PARSIDUODA pigiai du mažai var
toti trokai, vienas tinkamas mupa- 
vimui, o kitas bučernei arba bekar- 
nei, 8601 So. Lowe Avė. Telefonas 
Yards 6966.

1926 FORDAS, 2 sėdynių, atrodo 
kaip naujas, $65.00. Ford trokas, 
1927 m., 6 geri tajerai, gerai bėga. 
Parsiduoda gro.iiklis pianas, geras 
dėl kokios įstaigos, gerame stovyje, 
$65.00. l’honc Blue I land 2051.

J. IJAGUUN
134th St. and Woodlawn Avc.
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Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real K statė For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Real R statė For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

CHICAGOS didžiausia sank
rova vartotų garinių ir šiltu 
vandeniu šildomų katilų ir ra
diatorių, garantuotų kaip nauji. 
Mes ir sudedam, jeigu norite. 
Aprokavimas dovanai. 
Wellington 8941.

Šauk

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

PARSIDUODA 15,000 pėdu varto
tu lentų, visai pigiai. Kampas Ash
land Avė. ir 28th St. PETRAUS
KAS, Lafayette 3787.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, pigiai, dėl ligos. Teisingas pa
siūlymas ne bus atmestas, 2908 W. 
59 St.

GROSERNĖ ir delicatessen uždėta 
per 25 metus, laimė dėl tinkamos 
ypatos. Daug šviežio tavoro, gera 
vieta uždėt ir bučernę, taipgi ir na
mas parsiduoda žema kaina, Storas 
ir 3 po 4 kambarius flatai, 2 po r* 
kambarius. Savininkas išeina 
biznio.

5406 Wentworth Avė. 
Boulevard 1823

IŠ

KENDŽIŲ išvažiojimo biznis par
siduoda su troku, lietuvių kolonijoj, 
išdirbtas biznis per daug metų. Kai
na labai prieinama.

4222 Augusta .Street---o—_ r
PARUODU pigiai groserne deli

katessen ir kendžių krautuve sale 
muving piktures teatro. Biznis pel
ningas, seniai išdinbtas. Priežastis 
patirsite vietoje, 5346 S. Wentworth 
Avenue.

KEPYKLA ir namas parsiduoda, 
5959 So. Wood St. Agentai nerei
kalingi.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė, 1-mos kiesos įrengimai ir 
biznis išdirbtas, renda tik $15. Par
duosiu pigiai. 210 W. 57th St.

PARDAVIMUI bučernė pigiai ar
ba mainysiu i automobilių. Fikče- 
riai geri — biznis pelningas. Randa
si prie mokyklos. Bargenas.

3518 Šo. Wallace Street

PARDAVIMUI grosernė ir deli,- 
katessen nebrangiai, vieta gera ir 
pelninga. Priežastį sužinosite vieto
je. 9328 So. Cottage Grove Avė.

PARSIDUODA pigiai grosernė ir 
delikatessen krautuvė. 908 W. 35th 
PI. Tel. Yards 3239.

PARSIDUODA bučemė ir grose- 
ris, pilnai įrengtas, geras biznis, par
duosiu pigiai. Ateikit ir pamatykit. 
5129 W. 31st St., Cicero, III. P. 
JERUSH.

PARDAVIMUI pekarnė, pirmos 
klesos įrengimas ir biznis, viskas 
pigiai. Išvažiuoju ant- savo ūkės.

4513 So. Wood- Street

PARSIDUODA Meat Market, Sfe
ras biznis. 6412 S. Ashland Avė.

GROSERNĖ ir bučernė parsiduo
da už prieinama kaina. Del infor
macijų šauk Cicero 147.

PARDAVIMUI cigar-štoris ir 
kitų smulkių daiktų sankrova. 
Taipgi sykiu randasi cigarų iš- 
dirbystė-fabrikas. Galiu parduo
ti sykiu krautuvę ir cigarų fab
riką arba vien cigar-štorį.

3310 S. Halsted St.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, arba mainysiu ant namo, ne
mokantį išmokinsiu. 3451 So. Wallace 
St. ir 35 St.

BARGENAS, bučemė ir grosernė 
geriausia vieta, biznis cash, 7851 S. 
Western Avė.

PARSIDUODA grosernė labai 
gražioj vietoj, su namu arba be na
mo. Biznis per 3 metus išdirbtas, 
biznį mainysiu ant mažo namo. 
7359 So. Paulina St.

PARDAVIMUI Ice Cream Storas 
geroje vietoje, biznis išdirbtas, 
1503 S. 49th Avė., Cicero.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, geras biznis; parduosiu nebran
giai, arba mainysiu ant loto, 6 kam
bariai dėl pragyvenimo, renda ne
brangi, 828 W. 31st St.

PARDUOSIU arba mainysiu bu- 
čeme ir groserne, su namu arba be 
namo. Didelis bargenas. Atsišaukite 
greitai Boulevard 2548.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė lietuvių kolonijoje, biznis “cash”. 
5 kambariai gyvenimui, garažas, ren- 
dos $45.00. Labai pigiai.

2901 So. Emeraid Avė.

SAVININKAS parduoda 50 
karų garažių gyviausioj vietoj 
So. Halsted gatvėj. Savininkas 
apleidžia miestą ir turi tuojaus 
parduoti. Atsišaukite

3123 W. 54th Place

PARDAVIMUI grosernė, parduo
siu pigiai arba mainysiu į automo
bilių. Galima matyti visada.

4612 So. Wells Street

PARDAVIMUI lunch ruimis pigiai 
arba mainysiu į automobilių. Fikče- 
riai geri — biznis pelningas. Ran
dasi prie mokyklos. Bargenas.

3518 So. Wallace Street

20 KAMBARIŲ furnišiuotų par
siduoda pigiai, geriausias pasiūly
mas nebus atmestas. Parduodu iš 
priežasties ligos. Mrs. Neff, 876 
Mihvaukee Avė.

Bargenas
4 FLATŲ mūrinis namas ir 4 ka

rų mūrinis garadžius. Visi flatai po 
5 kambarius, stikliniai porčiai, garu 
šildomas, 2 metų senumo. Pusė blo
ko nuo 63-čios gatvės ant California 
Avė. Parduosiu su mažu Jmokėjimu. 
Priimsiu mažą mainą kaipo įmokė- 
jimą.

S. Paszkewicz
6345 S. California Avė.

Hemlock 4555

PARDUODU savo namą-reziden- 
ciją 12kos ruimų — 6 žemai ir 6 
aukštai — gyvenama išvien. Visi 
tinkami įrengimai: “Steam Heat”, 
Sun Parlor”, užpakaliniai porčiai 
stikliniai. Garažas dėl 2-jų mašinų. 
Didelis lotas ant kurio stovi namas, 
Mortgičius imas $7000 
per 5kis metus. Kaina 
mas randasi 135 E. 110 
arti Michigan Avė.

nemokamas 
$15,500, na- 
St. Roseland

PARSIDUODA kriaučių šapa, nau
jo ir seno darbo, gera vieta. Prie
žastį patirsite ant vietos.

4250 W. 63rd Street

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
flatų, 5 ir 6 kambariai, karštu van
deniu apšildomas, 2 karų mūrinis 
garadžius. Kaina $8,500.

BARBERNĖ ir Beauty Shope, 3 
balti krėslai kombinuoti, ilgas ly- 
sas. Ant vietos pagyvenimui kam
bariai. Patyrimui priežasties parda
vimo. šauk Vincennes 0044—1734 W. 
79th Street.

74x160 kampinis lotas Lombard, 
III, Mainysiu j grosemę, bučernę 
arba automobilių. Pulhnan 5950. 
\Vaitches Bros. Corp. 52 E. 107 St.

BIZNIAVAS namas ant 71st St. 
netoli Western Avė. Storas, kamba
riai užpakaly ir viršuj 6 dideli kam
bariai. Tile maudynės, 2 karų 
rinis garadžius. Parduosiu už 
einamą kainą.

mu- 
pri-

PARSIDUODA labai pigiai Hard- 
ware, Paint ir Variety krautuvė. 
3317 S. Morgan St. Tel. Boulevard 
1873.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

25 AKERIŲ — Michigane — 4 
mylios į rytus nuo Benton Harbor 
— 2 akeriai vinmedžių — 8 akeriai 
peaches — 3 akeriai višnių — 2 ake
riai obuolių, namas, arkliai padar
gai. šiltaš vanduo,y furnisu apšildo
mas — elektros šviesos, visi miesto 
įtaisymai, parduosiu kaipo didel 
bargeną. E. B. BELDING, 4213 So. 
Halsted St.

NAMAS, KURIS SUTEIKIA 
PRAGYVENIMĄ

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

J. H. WAG0NER 
424 Main Street 

Glenn Ellyn, Phone 25

Exchange—Mainai
NORIU mainyti savo 4 lotus į 

mažą dviflatį arba bungalovv, 2 lotai 
randasi ant 58 St. prie pat Harlem 
Avė., gatvės pilnai ištaisytos. Kiti 
2 lotai randasi ant 69 PI. tarp Cent
ral Park Avė. ir Lavvndale — visai 
arti prie Marųuette Park. Atsikreip
kite pas savininkų lotų: Mickevičius, 
3210 So. Halsted St., Tel. Victory 
1266.

MAINYSIU savo biznį, na
melį 2 ar 3 flatų, ant farmos, 
loto, biznio ar kitokios nuosa
vybės.

2031 W. 35th St.
Lafayette 0909

PASISKUBINKIT KAS NORIT IN
TELIGENTIŠKAI GYVENTI

IŠSIMAINO puikus kampinis mu
ro bungalovv, su 2jų karų garažu, 
karštu vandeniu šildomas, bungalovv 
įtaisymai vėliausios mados, parduo
siu pigiai arba mainysiu ant 2-jų 
flatų namo, Cottages, lotų, bučer
nės, restauranto, arba kas turit ge
rą automobiliu, priimsiu kaipo dalį 
įmokėjimo. Bungalovv turi būt par
duotas ar išmainytas šią savaitę, 
kas pirmas, tas laimės.

šaukit telefonu
Lafayette 5107

na- 
ant

EXTRA MAINAI
IŠSIMAINO puikus kampinis biz- 

niavas muro namas, mainysiu ant 
farmos, prvatško namo arba lotų.

IŠSIMAINO bizniavas namas ge
roj biznio vietoj, mainysiu ant bun
galovv arba lotų.

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus 
mas po 5 kambarius, mainysiu 
farmos nepaisant valstijos.

IŠSIMAINO 2jų flatų namas po 6 
kambarius, su 2jų karų garažu, 
mainysiu ant bučernės.

IŠSIMAINO puikus 3 namai, vie
nas mūrinis du mediniai, mainysiu 
ant nedidelio namo nepaisant apie- 
linkės.

IŠSIMAINO puiki farma Wiscon- 
sno valstijoj, parduosiu pigiai arba 
priimsiu lotus, bučernę, kaipo pirmą 
imokėjimą. Proga geram žmogui ge
rą farmą isigyti.

IŠSIMAINO geri bizniavi kampi
niai lotai ant Archer Avė., tinkami 
bile kokiam bizniui. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant didelio 
mo ar biznio. Su virš minėtais 
kalais kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

na- 
rei-

REIKALAUJU i mainus. Kas tu
rit 2 flatų po 6 kambarius, štymu 
ar karštu vandeniu šildomas. Vienu 
boileriu. Geistina butų Marųuette 
Manor apielinkėje, arba 6 kambarių 
bungalow. O gal norėtumėt mainyt 
ant dvejų flatų pečium šildomą. At- 
sišaukit Tel. Republic 7129.

PARDUOSIU arba maftiysiu 
savo North Side lotą, ant karo, 
bono, morgičiaus ar ką turite.

Rašykite:
Naujienos,
Box 1079

Taipgi turiu visokių namų 
mainų, budavoju namus ant 
traktų, apskaitliavimą suteikiu 
kai. Kam kontraktorius reikalingas 
kreipkitės

John G. Mežlaiškis 
2453 W. 71st Street

Republic 4537

ant 
kon- 

dy-

PARDUOSIU 2 namu, vienas biz
niavus, labai pigiai, su mažu jmo- 
kėjimu arba priimsiu morgičių ar 
mainysiu ant farmos ar ant bile 
ko. Rendos neša viršaus šimtą dole
rių. šitie namai randasi and 83rd St. 
prie lietuviškos bažnyčios. F. K., 
3416 Union Avė. Boulevard 1765.

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

PARDAVIMUI 6 kambarių moder
niška mūrinė bungalow. Karštu van
deniu Šildoma, ąžuolo trimingai per
dėm, tile maudynės kambarys. 1 
kambarys viškose. 1 karo garažas. 
83 pėdų lotas. Kaina $10,200.

5942 So. Talman Avenue

TURIU parduoti tuojaus 5 kam
barių murinę bungalovv, pigiai. Arli 
mokyklų ir bažnyčių, gatvekarių ir 
busų linijų.

5617 So. Savvyer Avė.
-------O——

BRIGHTON PARK. 4 kambarių 
nauja mūrinė bungalovv. Mainysiu 
ant loto ar automobilio. Savininkui 
reikalingi pinigai, veikite greitai. Pi
giai. 4256 So. Richmond St.

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

PARDAVIMUI biznio namas, vie
nam bizniui ir dėl 3-jų gyvenimų. 
Pigiai. Priežastis pardavimo važiuo
ju j Lietuvą, noriu parduoti tuoj. 
Namas randasi geriausioje Bridge- 
porto kolonijoje. Agentai neatsišau
kite. Kreipkitės: PRALLE, Telefo
nas Boulevard 2186.

PARDAVIMUI rezidencija, 7 
dideli kambariai, lotas 48X125, 
2 karų garažas. Kampas 69 PI. 
ir Hoyne Avė.

Cremin & O’Connor
30 No. La Šalie St.

PARSIDUODA 6 kambarių 
rezidencija akmeninių blokų, 
šiltu vandeniu apšildomas, nau
jas garažas 3 karų. Lotas 40 
per 125 pėdų. Parduosiu už ge
riausi pasiūlymą. Atsišaukite:

1535 So. 57th Avė., Cicero

PARDAVIMUI namas mūrinis, 1-5 
camb. ir 4, lotas 25x125 pėdų, Bri- 
ghton Park. Parduosiu bargenu kai
na. Atsišaukite 1318 Cullerton Avė. 
JOHN SOMEN.

IŠSIMAINO 3 arba 4 flatai La 
jrange Parke, gražioj vietoj, vis
tas įtaisyta: gatvės, šalygatviai ir 
suros. Mainysiu ant bungalovv ar
ia didesnio namo.

GUST, 
1G06 S. 49th Ct., Cicero. 

Phone Cicero 4006

PASINAUDOKIT. Išvažiuoju ant 
anuos, parduosiu 6 kambarių me

dinį namų, 2 karų garažas, lotas 
30X125 pėdų. Parduosiu labai pi
giai. Atsisaukit greitai. Joe Mikenis, 
5817 S. Kiktare avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių namas, 
iirnasu apšildomas, gatvė ir elėš 
išmokėtos. Parduosiu už $5500, $500 
reikia įnešti. 4025 S. Campbell avė. 
Tel;. Lafayette 6124.

TIKRAS PIRKIMAS
Kas nori 2 flatų murini namą, 

geriausiame padėjime, (i—6 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas ir vi
si ^rengimai naujos mados. Garažas 
dėl 2 karų. Moteris likusi viena 
parduoda už labai numažintų kainų, 

3332 S. Union Avė.

5 kambarių stucco bungalovv, 40 
pėdų lotas, garažas, šoninis įvažia
vimas, elektrikinis refrigeratorius, 
miegamieji porčiai, 7 šmotų valgo
mojo kambario setas, 3 šmotų sek- 
yčios setas, ugniavietės, šėpos kny

goms. Didelis bargenas už cash. 
3221 W. G5th Place, Hemlock 6592.

PARDAVIMUI 2 flat 
namas, G kambarių ir 2 
žas. Savininkas, 
avė.

mūrinis 
arų gara- 

3229 So. Emeraid

TAIPGI parduodu 2 lotus prie 58 
St. ir Harlem Avė. Gatvė pilnai iš
taisyta, visi įrengimai. Kiti 2 lo
tai pardavimui prie Marųette Park, 
pusė bloko nuo Central Park Avė. 
ir blokas ir pusė nuo Cravvford Avė. 
— randasi prie 69 PI. Parduosiu 
nebrangiai. Reikale pirkimo namo 
arba lotų kreipkitės bas savininką 
šiuo adresu: Julius Mickevičius, 8210 
So. Halsted SU Tel. Victory 1266.

Cicero
2 augštų mūrinis namas 
4 kambarių kiekvienas 

5243 W. 24th PI., Cicero.

6 kambarių rezidencija
5337 W. 24th PI., Cicero.

LOTAS 50X125
19 gt. ir Cicero Avė., Cicero, 

teisingas pasiūlymas nebus at
mestas. Kreipkitės 3860 Ogden 
Avė., ar telefonuokit Crawford 
4100.

Emil Denemark
2—4 kambarių mūrinis nau

jas namas, ^aulės seklyčia, pla
tus lotas, basementas.

Specialė kaina $9,000
Naujas mūrinis štoras ir 5 

kambarių pagyvenimui užpaka
ly. Karštu vandeniu apšildomi. 
. Specialia bargenas. $n,obo

Kampinė mūrinė grosernė, 
basementas, 5 kambariai. Mai
nysiu ant 2-6 mūrinio, ar bun- 
galow. j

3 augštų mūrinis storas, 7 
flatai. Mainysiu ant1 gasolino 
stoties. Veikit greitai.

Mes pastatysim jums naują 
namą ir priimsim seną mainui. 
B. R. Pietkiewicz & Co.

2608 W. 47th Street
—————' ■ 11 ----- r......... .....  »———

PARSIDUODA (bizniavas namas 
730 W. 18 St. Storas, keturi kamba
riai su vana; antras flatas 6 kam
bariai ir vanos, $2,500 įmokėt, o li
kusius ant morgičių. Savininkas S. 
M. S. 718 W. 18th St.

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

TIKRI BARGENAI SU 
DIDELIU PELNU

GREITAM pardavimui 114 akeris 
žemės su dideliu mišku, puiki vieta 
sveikam gyvenimui ant aukšto kal
no pc lapotais, pavėsingais me
džiais; gasas, elektra, 1 blokas nuo 
gatvekarių linijos, pačiam vidur- 
miesty SPRING FOREST. Kaina 
$1850.00, trečdalį įmokėti, likusius 
per 5 metus mėnesiniais išmokėji
mais. Pamatykit greitai.

NAUJAS dviejų flatų muro na
mas, 5 ir 5 kambariai su dideliais 
miegojimui porčiais, 2 karų muro 
garažas, aštuon-kampis sun parlor, 
shovver baths, garu šildomas ir vi
si kiti nauji Įtaisymai. Lotas 30X 
135, renda neša $160 į mėnesį; pre
kė $14,500 su ketvirta dali įmokėji- 
mu. Randasi Marciuette Manor, arti 
G3-čios gatvės ir krautuvių.

S. P. KAZWELL & CO., 
S. P. KAZLAUSKAS, S. P. Kazwell 

2839 W. 63rd St.
Republic 8899

GERI PIRKINIAI
Pardavimui kampinis 4. flatų mū

rinis namas prie 43 PI. ir Wallace 
St., po 6 kambarius 
elektra, maudynės, karštu vandeniu 
apšildomas 1 flatas. Garažas. Kai
na $11,000.

kiekvienas,

4514 Union Avė., 2 augštų mūri
nis, 6 ir 6 kambarių, elektros švie
sa, maudynės, pečiais šildomi. Kai
na $4,500.

645 W. 48th St., 2 augštų medi
nis, 6 ir 6 kambariai; elektra ir 
maudynės. Kaina $3200. $500 įmo
kėti. Išmokėjimui tik po $50 i mė
nesi.

539 W. 46th St., 5 kambarių medi
nis namelis, elektra, maudinė, for- 
nasu apšildomas. Kaina $2500. $500 
įmokėti, likusius kaip renda.

John W. Sweeney
655 W. 43rd St.

Yards 0860

2 AUGŠTŲ medinis namas, ce
mentinis pamatas^ 4-4 kambariai. 
Priimsiu maža imokėjimą, ar lotą 
mainui. 4256 S. Richmond St.

GERI MAINAI
Turiu 7 lotus labai geroj vietoj 

ir pigius. Mainysiu į namą nedi
desni kaip 10 flatų, nežiūrint kokioj 
kolionijoj. Galiu duoti vieną ar 
daugiau lotų ii’ turiu pinigų pridėti. 
Del platesnių informacijų kreipkitės 
pas Wm. Gritenas, 3241 So. Halsted 
St. Tfel. Victory 5065.

MAINAU 100 karų garadžių, ge
roj vietoj South Side ant priyatiško 
ar biznio namo, nepaisant kolionijos. 
Labai pigus taipgi galima pirkti ir 
už cash. Kreipkitės pas Wm. Gri- 
tenas, 3241 So. Halsted St. Tel. 
Victory 5065.

MAINAU 2 pagyvenimų, Brighton 
Park, 5 kambarių mūrinis pečium 
šildomas namas. Mainysiu kur nors 
ant Bridgeporto. Kas turite ką? 
Atsišaukite pas Wm. Gritenas, 3241 
So. Halsted St. Tel. Victory 5065.

PARSIDUODA 18 flatų namas, 
South Side, labai geroj vietoj ir la
bai pigiai. Po 6-5, 4-3 ir 2 ruimus 
ir 2 karų garadžius. Lotas didelis 
100x125 pėdas. Morgičius tik 
$30,000.00 ant 5 metų 6%. Taipgi 
primsiu mažą namą kaipo pirmą 
imokėjimą. Kreipkitės pas Wm, 
Gritenas, 3241 So. Halsted St. Tel. 
Victory 5065.

PARDUOSIU biznio namą, pi- 
giaus negu kainavo pastatymas, ant 
59th St. ir Kedzie Avė. Taipgi pri
imsiu 2 flatų arba bungalovv į mai
nus. Namas yra moderniškas, gra
žus, štoras, 2 flatai ir 2 karų gara
džius. Kreipkitės pas Wm. Gritenas, 
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 
5065.

PARSIDUODA arba išsimaino ge
ras bizniavas namas, 4 Storai ir 12 
flatų po 5 kambarius, pečium apšil
dytas. Rendos neša $8000.00 į me
tus. Namas randasi geroj vietoj, 
prie didelio teatro ir bankos! Pa
žiūrėkite, nes tikras bargenas. Kreip
kitės pas Wm. Gritenas ,3241 So. 
Halsted St. Tel. Victory 5065.

TURIU 3 namus, Gary, Indiana, 
mainysiu ant Chicagos properčių; 
namai yra geri, pečiais apšildomi, 
rendos neša $350.00 per mėnesį. 
Taipgi rtiainysiu ant farmos, loto ar 
namo, kas ką turite ? šaukite Victory 
5065 nuo 8 vai. ryto iki 11 vai. 
vakare. Wm. Gritenas, 3241 So. Hal
sted St., Chicago, III.

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

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

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

miegamais porčiais, 3 karų mūrinis 
garažas, elektros refrežiracija, lie
taus maudynės; 2 flatai išrenduoti 
po $95 j mėnesį. Geriausia invest- 
mentas. Kainų $24,600 arba mes pa- 
budavosime ant jūsų loto ką tik 
norit — bungalovv arba flatų bu- 
dinką.

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

Keyštone 5254

DEL apsigyvenimo arba in
vestavimui pirk ant North 
Shore — gražiausiame

GLEN OAKS ACRES
Pasiūlom didžiausią progą Chi- 
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

i
1
i

Real Estate For Sale 
Namai-Zemė Pardavimui

P-a-k-v-i-e-t-i-m-a-s

Bukite Biznieriais
Aš turiu btzniavą namą ant 71st 

St. 5 flatai po 3 kambarius, štoras 
ir 2 mašinų mūrinis garadžius. Tai 
yra vienas iš geriausių namų ant 
71st St. Parduosiu arba įmainysiu.

Antras
Dabar statomas namas, 3 flatai po 

5 kambarius, didelis štoras ir 2 ma
šinų muro .garadžius. Viskas bus 
įrengta sulig vėliausios mados, ši
čia yra aukso mainos dėl biznie
riaus, nes šis namas randasi prie
šais Marųuette Parko kampo, kur 
piknikai yra laikomi, iš kitos pusės 
yra statoma daug nemažų namų, šis 
yra pirmas biznio namas prie par- 
kių. Parduosiu arba mainysiu.

Trečias
Dabar statomi 2 muro namai po 

4 flatus, 4-4-3-3 kambariai, 3 maši
nų muro garadžius įrengta sulig vė
liausios mados, randasi gražioj vie
toj, prie Marųuette Parko. Parduo
siu arba mainysiu.

5 Ketvirtas
Turiu 5 kambarių mūrinį bunga

lovv po adresu 6311 W. Bradley PI., 
fumasu apšildomas, sleeping porch, 
2 mašinų medinis garadžius. Parduo
siu tiktai už cash $7,800, įmokėti 
$700 arba daugiau, kitus $60 į mė
nesį. ši viela yra North Side.

Penktas
Turiu 2 flatų mūrinį namą po 6 

kambarius, 2 mašinų muro garad
žius. Parduosiu arba mainysiu. Pui
ki vieta.

šeštas
5 kambarių mūriniai bungalovv da

bar statomi, karštu vandeniu apšil
domi, bus įrengta sulig vėliausios 
mados, arti Marųuette Parko, tik
tai už cash $7,800, pinigais $1,500 
arba daugiau.

Septintas
Parduodu lotą ant Maplevvood Av., 

tarpe 70th ir 71st St. 30x125, tik
tai $2,350.

Aštuntas
Lotas 30x125 arti Marųuette Par

ko ant Mozart St., tiktai $1,400.
Turiu daug bizniavų ir rezidenci- 

jinių lotų aplinkui Marųuette Park 
ant kurių galiu pastatyti dėl tam
stų namą, koki tiktai norėtumėt. 
Bile kokiame namų reikale matyki
te mane, aš parūpinsiu planus, pir
mus ir antrus morgičius už mažes
nį komišiną.

JOHN PAKEL
(PAKALNIS)

General Building Contractor 
and Realtor

2547 W. 71 St.
Hemlock 0367

--------o--------
T0WN OF LAKE. 2 flatų 

mūrinis, 5 ir 6 kambarių, pe
čiais ir fumasu šildomi, mau
dynės, elektra, 1 blokas nuo 
gatvekario ir parkp. Tik $2,200 
cash. Kaina $10,200. Savininkas

5314 So. May St.
—HO•

PARDUODU bizniavą namą, Sto
ras, 2 flatai 6-6 ruimai, metinė ren
da $1800, 6 ruimų bungalovv, vande
niu šildoma arti Marųuette Parko 
bažnyčios. Priimsiu lotus, duosiu 
antrus morgičius. Savininkas, 6952 
So« Rockvvell 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 Broadvvay 
Tel. Bittersvveet 6180

MES pabudavosime ant jūsų loto 
6 kamb. bungalovv, 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., 
4336 W. 51 st St. 

Virginia 1010.

BLUE ISLAND. — 5 ir 6 kam
barių murinės rezidencijos, $9,500 — 
$10,750, 846-51 119th PI., 849 
Gregory, Blue Island. Savininkas 
ant vietos. Pabudavosime ant jūsų 
loto, ar priimsime lotą kaipo pirmą 
imokėjimą.

B. M. EDVVARDS. 
Oakland 5664

2 FLATŲ mūrinis, 538 N. 
Kedzie Av., 6-6 kambariai, nau
jas furnas. Kaina $6500 su 
$1,000 įmokėjimu. Hostetter & 
Co., 137 N. Kedzie Avė.

MES PASTATYSIME ant jusu 
loto bile kokio stiliaus ir rųšies 
bungalovv ar flatų namą, kokį tik 
norėsite, už nebrangią kainą. Pa
šaukit mus šiandie dėl nemokamo 
apskaitliavimo.

CO-OPERATIVE BLDG. CO.
• i /

4445 So. Homan Avė.
Virginia 2417

Rimtų Bargenu
Turgan

Atyda:
Kviečiame visus savininkus ne
krutinamų nuosavybių (real 
estate), turinčius lotus, namus, 
farmas, biznius etc. — atsilan
kyti i musų turgų; taipgi ga
lima telefonuoti arba rašyti, 
prisiunčiant savo tavorą.

Musų ofisas—raštinė, atdara 
kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 9 
vai. vakaro, o nedėlioms nuo 
9 vai. ryto iki 2 vai. po pietų. 
Musų įstaiga yra grynai lietu
viška, skirtingesnė nuo kitų sa
vo darbštumu teisingumu—at
jautimu ir geraširdyste dėl sa
vo klientų—kostumierių. Lau
kiame jūsų pažinties ir tavoro.

Priimsime:
Mainais stora, bučernę, groser
nė, saliuną (be mulo) ir dar 
$1,000.00 cash. Už 6 kambariu 
modemišką bungalovv Chicago 
Lavvn—prie vienuolyno. Stebė
tinai pigiai.

Priimsime:
Cash $1,500.00 už bizniavą lo
tą, vertinga dvigubai daugiau, 
negu parsiduoda, skersai nuo 
milijono dolerių vertės teatro 
(2500 seats)—tinkamą dėl “hot 
dogs, pop ar B.R.Q. sandwich 
stand”.
Kaina xtik $3,500.00.
Ateitis rodo gerą uždarbi.

Priimsime:
Bungalovv, 2 flatų ar 4 flatų 
namą Marųuette Distrikte, už 
2 flatų murini namą po 6 kam
barius, su visais naujais įtai
symais.
Tik $5,000.00 pirmo morgičiaus. 
Atsiliepkit—žmogus laukia.

Priimsime:
Pasiūlymus mainais, biznių, lo
tų, rezidencijų, namų, už biz
niavą namą, su 5 pagyveni
mais, geroj vietoj.
Rendų neša i menesi $185.00. 
Kaina teisinga—matykite.

Priimsime:
Bungalovv 6 kambarių, mainais, 
geroj vietoj, už bizniavą namą, 
vertės $15,000.00, labai tinka
moj vietoj dėl visokio biznio.

Laukiame:
Rimto pasiūlymo.
4 fl. medinis namas Bridge- 
porte. Geroj vietoj.
Cash reikia tik $1,000.00 ir 
kitką priedų.
Kaina tik $6,500.00.

Laukiame:
Rimto pasiūlymo.
5 fl. namas, West Side.
Rendų neša per metus $1,050. 
Cash reikia tik $500.00 įnešti, 
o kitus po $30.00 kas mėnuo. 
Kaina tik $3,800.00.
Stebėtina proga—pamatykite.

Laukiame:
Rimto pasiūlymo.
Už 2 fl. mūrinio namo ir prie
do 4 lotai su $2,000.00 cash 

MAINYTI
j bizniavą namą, su 2 pagyve
nimais, geroj vietoj. Duokit 
žinoti.

4-4 FLATŲ medinis, akmens pa
matas. Pasirenduos už $80 i mė
nesį. Pečiais apšildomi. Prie 50th 
St., arti Halsted. Savininkas krau
stosi i pietus. Labai lengvios są
lygos.

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

KAS turite biznio namą ir nori
te mainyti ant lotų. Lotai randasi 
greitai augančioj kolionijoj.

Kreipkitės pas
K. G. URNEŽIS, 

3223 Auburn Avė. 
2nd floor rear

PARSIDUODA 7 kambarių bun
galovv, kampinis lotas 50x125 prie 
6557 So. Talman Avė. Nereikia cash, 
priimsiu mažą dalį kaipo pirmą įmo- 
kėjimą' morgičius, staką arba bon
sus. šaukite Prospect 0386 iki 9 
vai. ryto ir Yards 6513 po 12 vai. 
po piet.

8 FLATŲ apartmentas, kampinis 
namas, Marshfield Avė. ir 61st St. 
Visi po 4 kambarius, garu šildomos, 
gęra transportacija. Geras invest- 
mentas. Kaina $38,000. Tikras bar
genas. Savininkas apleidžia miestą.

F. KUTSCHERA
1685 W. 61st Street

NAUDOKIS namų savininkyste. 
Bungalovvs dabar žemoms kainoms, 
puikiausiai pabudavotos, gražiausios, 
5 kambarių, “octagon” bungalovvs, 
karštu vandeniu apšildoma, artistiš
ki stiklai, uždari porčiai, tiktai 
$5,475. Taipgi 2 flačiai. Pekara Con
struction Co., 5947 Milvvaukee Avė. 
Nevvcastle 3136.

BIEDNO žmogaus namas čia Jef- 
fersono daržuose už $4,800. Parsi
duoda per savininką 5 kambarių me
dinis namelis, 1 blokas iki Milwau- 
kee Avė. ir 2 blokai iki mokyklos, 
lotas 50x125, 2 karų garažas, gera 
apielinkė; jmokėt $700. M. B. Cald- 
well, 5117 Milvvaukee Avė. Palisade 
4750.

PARDAVIMUI namas su krautu
ve Dry Goods. Didelis štoras ir pen
ki kambariai pragvvenimui. Dviejų 
kari) garadžius. Parduosiu arba mai
nysiu ant loto ar namo.

Atsišaukit:
2614 W. G9th Street

Laukiame:
Rimto pasiūlymo.
4 kambarių triobesis, platus 
lotas 50x125, su dideliais med
žiais, tyras oras, 1 blokas prie 
strytkarių, parsiduoda visai pi
giai, už $1,800; įnešti cash rei
kia tik $300.00, o kitus po $15 
j mėn., pigiaus negu renda.

Laukiame:
Rimto pasiūlymo.
2 flatų namas, 5 ir 6 kamba
rių, gražus, suaugę medžiai, 
švari 4pielinkė—platus lotas. 
Rendos i mėnesį neša $45.00. 
Reikia cash tik $500.00. Maty- 
kit ši nepaprastą pirkini; retai 
tokie atsitinka. Teisingas pa
siūlymas bus priimtas.

Pirks—kostumeris:
Brighton Parke 2 flatų namą 
po 4 ar po 5 kambarius, me
dini ar murini, turi būti tik
ras bargenas. Cash įneš $3,000. 
Tuoj atsiliepkit.

Pirks—kostumeris:
Marųuette Parke bungalovv ar 
2 flatų namą, 5 ar 6 kamba
rių. Tik bargenas tebus žiūri
mas. Cash $9,000.00. Paskubė
kit pranešti.

Pirks—kostumeris:
Už Kedzie, West.
2 flatų namą ar bungalovv. 
Duokit žinoti.

Pirks—kostumeris:
Garažą 100 karų, geroj vie
toj, gerus pinigus duos. Su 
$25,000 cash ir priedų namas.

Pirks—kostumeris:
Farmą apie 100 ar dauginus 
akerių, 100 iki 125 mylių nuo 
Čikagos.
Fermeriai atsilienkit.♦ ♦ ♦

Turime daugelį visokių bar- 
genų mažų ir didelių, apart 
Čionai paminėtų. Noriai patar
nausime ant pareikalavimo.

BRIGHTON REALTY 
COMPANY

3647 Archer Avė.
Phone Lafayette 4195 

Nedėlioms ofisas atdaras 
iki 2 vai. dienai.
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K eli fizinės geologijos r
bruožai

miko 
termometras ligi šių dienų te- 
berodo tą pačią temperatūrą 
4 11.6C. Patirta, kad leidžiantis 
į žemę gilyn, kyla ir .tempera
tūra. Tai lengva patirti kasyk
lose ir gręžiant tunelius. Yra 
buvę atsitikimų, kad dėl didelės 
temperatūros turėdavo pamesti 
darbus kasyklose. Kasant Simp- 
lono tuneli (fšveicarijojj, darbi
ninkai keitėsi kas dvi valandos, 
nes temperatūra sieke daugiau

ppatenka į stratosferą ir suspro- 
. gsta, ir tada skeveldros gali pa- 
i tekti ir ant žemės.

Dar aukščiau eina sluoksnis, 
; kuriame vandenilis į savo vietą 
užleidžia kažin kokias kitas du
jas, daug lengvesnes už vande- 

geo- 
že-

Lavuaz je’s pakabintasis. Pavyzdžiui, retai kuri mineralų 
kasykla nusileidžia į žemę dau
ginu per kelis šimtus metrų, tik 
paskutiniais metais, gręžiant 
artezinius Šulinius ar kalnus jų 
viduriams iširti, pasiekta tru
putį daugiau ne 2 km. gilumos. 
Kaip tai negilu, galime supras
ti iš to, kad tie 2 km. lygus 
vos 1/30 žemės plutos storio 
.daliai ir vos 1 3000 žemes ^spin
dulio daliai.

tlantic I*hotol

1. Atmosfera (graikiškai at- 
mos—oras, sfaira—rutulys), tai 
oro rutulys, kuriame yra žemė.

2. Hidrosfera (graik. hydor—. 
vanduo), tai žemės vandens ap
dangalas.

3. Litosfera (graik. lithos— 
akmuo), arba uolų pluta.

4. Pirosfera (grai.k. py r 
ugnis), tai žemės branduolys.

5. A t mos fe ra

L— Nejudomosios žvaigždės
šviesią žiemos naktį pažvel

gusi žvaigždėtą dangų, labiau
sia traukia musų akis daugelis 
skaisčiai spindančių žvaigždžių, 
kurios, tarytum, nekeičia savo 
vietos dangaus skliaute. Jos dėl 
to vadinamos nejudamomis, pa
stoviomis žvaigždėmis, žinoma, 
toks jų pavadinimas nebus vy
kęs, nes ir pastoviosios žvaigž
dės be paliovos juda, gana 
smarkiai skrieja beribėj erdvėj; 
to žmogaus akis, net ištisais am-| 
žiais, nepastebi nuotolio vienų; 
žvaigždžių nuo kitų pakitimo. 
Ištikrųjų ir pastoviųjų žvaigž
džių distancija (nuotolis) kinta, 
ir kitos iš jų skrieja greitumo 
50 km. per sekundą.

Musų artimiausioji 
moji žvaigždė, saulė, skrieja! . 
su savo planetų šeima greitu-1 s,h)n,au šviečia dujų 
mu 57 km. per sek. į Heraklio! (sbioksniai), kurie

saulės karūna. Ji, kaip ir pro
tuberansai, matoma tiktai vi
siško saules užtemimo metu, t. 
y., kai mėnulis visai uždengia 
saulės skritulį. Karūna yra iš 
žėrinčių dujų, lengvesnių už| 
helio ir vandenilio dujas 
dar žemėj nerastas 
vadinamas koroniju.

Jau ir silpnu teleskopu žiū
rint į saulę, jos fotosferoje ga
lima įžiūrėti juodų dėmių, I 
rių diametras dažnai didesnis! 
už žemės diametrą. Jų forma;

I labai nepastovi; jos tačiau taip! 
ilgai matomos, jo galima sekti, 

į kaip jos pasirodę rytiniame 
i saulės krašte, palengva slenka į 
vakarus ir pagaliau dingsta va
kariniame krašte. Ši saulės dė-

I mių kelionė rodo saulės sukimą-j 7^20) 
si aplink savo ašį, ir apsisukimo!
periodas trunka apie 27 dienas. Į —

Saulės dėmių prigimtis nėra I į.oo365 "įavo'oo tūrio, 
nustatyta. Jų pasidarymas į- 
vyksta audringai; 
yra fotęsferoje 

. vgniutai, ]žvaigždes, ... . r..f> . paviršių, dar tikrai nežinoma. Pastara-
3. Planetarinė sistema.

nejuda-

į analizu 1895 m. chemikas Ram- 
say išrodė esant ir viename 
žemės minerale drauge su nau
jai surastu argono elementu, 
šiandien žinom, jog helio ele
mentas išeina iš radijo elemen
to.

Protuberansai kyla ne iš švie
siai spindančio saulės rutulio, 
fotosferos, bet iš dujų sluoks
nių aplink fotosferą. ši nuo 
rausvai ligi rožės raudonumo 
šviečianti dujų masė aplink gel
toną saulės rutulį, viršutiniuose 
sluoksniuose esti iš /ėrinčio van
denilio ir helio, apatiniuose 
sluoksniuose iš sunkiųjų meta
lų, tik žinoma dujiniame stovy. 

’ šis visas apdangalas vadinasi 
chromosfera, kuri siekia apie 
10(10—1500 mylių storio.

eina i 
klodai I I 

vadinami i

Visos regimosios žvaigždes, 
kuriu paprasta akimi galim į- 
žiurėti apie 5000 6000, o su 
stipriais teleskopais iki 60 mi-i 
lionų, skirstomos šiomis ketu
riomis grupėmis:

Pirmajai žvaigždžių klasei' 
priklauso visos tos žvaigždės, 
kurios spindi skaičia šviesiai 
mėlyna šviesa; šiai grupei pri-l 
klauso apie pusė visų žvaigž- i 
džių. Tai yra žėrintieji milži-j 
niški rutuliai su nepaprastai Į 
aukšta temperatūra, kuri, ma-į 
noma, žymiai aukštesnė už, 
70000 C.

Antrajai grupei priklauso tesi 
žvaigždės, kurios šviečia gelsva i 
šviesa; jos ir tempęraturą turi 
šiek tiek žemesnę, negu pirmo-1 
sios grupės žvaigždės; tačiau ir 
jų temperatūra, manoma, sie
kianti iki 70000 C. Musų saulė 
priklauso prie geltonųjų žvaigž
džių; pastarųjų yra 
•% visų žvaigždžių.

Trečiosios grupės 
spindi raudona šviesa, 
jai grupei priklauo tik visų i 
matomųjų žvaigždžių. Jų temp - 
ratura žemesnė už geltonųjų 
žvaigždžių ir, manoma, kad ji 
siekia tik 40000—30000 C.

maždaug

žemė iš visų pusių apsupta 
dujine danga, vadinama atmos
fera. žemės traukiamoji jėga 
neleidžia atmosferai išsiblaškyti 
l>o begalinę pasaulio erdvę; at
mosfera gaubia žemės rutuli ir 
sukasi kartu su žefne aplink 
jos ašį.

Musų planetos žemesniųjų' 
sluoksnių atmosferą sudaro:! 
azotas (N) 78.04%> tūrio ir de
guonis (0) 20,99% tūrio, šios 
dujos nesudaro cheminio jun-) 
ginio, bet tik paprastą mecha
nini mišinį, 'lai nuolatinės su
dedamosios atmosferos dalys. 
Be šių pastarųjų atmosferos 
dalių, ore randasi vandens ga
rų, anglies dioksido apie 0.03% 
(tūrio) argono apie 0.94% (tū
rio), kriptono, neono, ksenono.

Anglies dioksidas patenka j 
atmosferą vulkanams išsiver- 
čiant, degant, gyvuliams kvė- 

lJzĮpuojant. Be -to, ore visuomet 
sis!yra tai daugiau, tai mažiau dul- 

elementas jjy žaibuojant atmosferoje 
randasi ozono ir azoto oksidų.

žemės atmosferos sodrumas 
(tankumas) mažėja kylant au- 
kštyn nuo žemės paviršiaus. Jau 
7420 metrų aukštumoje atmos
feros sodrumas, anot Arago, ly
gus 0.4 sodrumo prie žemės pa- 

’ viršiaus; ant Montblano 0.5, 
ant Jungfrau—0.25.

OOC oras 773 kartus lengvcs- 
Į nis už vandenį, tokiu budu ly- 
j ginamasis svoris — 0,0012932 
t , j arba 0.90446 (0—1), 
i arba 14.564 (H 1)4 Oras 1OC 
i pašildytas skečiasi 1/273—

[Pacific and

Myron T. llerrick, Amerikos 
ambasadorius Francijai, kuris 
šiomis dienomis mirė Paryžiuj, 
turėdamas 74 metus amžiaus.

nų (Everestas Himalajuose, 
8840 metrų> viršūnės nesiekia 
šio sluoksnio ribų, Oro lakūnai, 
kurie aukščausiai buvo pakilę 
(Glečeris ir Koksuelas, 1862 m.; 
Berzonas, 1901 met.), pasiekda
vo troposferos ribas. Kylant 
nuo jurų lygio aukštyn, tropos
feros temperatūra krinta; šio 
sluoksnio ribų temperatūra sie- 

Troposferos oras 
šio sluoksnio oro 
vienoda.

sluoksnį vadina

kia 55OC. 
nuolat juda: 
sudėtis visur

Aukštesnįjį
stratosfera; jo storumas nuo 11 
km. iki 75 km. 
oras visai ramus, 
temperatūra 
daug—55OC. 
Stratosferos 
tiek skiriasi

van-
h

inilį; tos dujos vadinamos 
! koronijumi”.* '1'oKių dujų 
| mėje nėra.

6. Hidrosf.i'a
Žemės vandenys sudaro

Jonynus, kurių yra beveik 
viso žemės rutulio paviršiaus. | 
hidrosLrą. įeina taip pat ežerų 
ir upių vandenys. Didžiauisias 
vandenyno gilumas (hidrosfe
ros. storumas), kuris iki šiol su
rastas, 9.5 km. (Didžiajame

Aukščiausia sausumos vieta pa
kilusi nuo jurų paviršiaus ai*ti 
9 km. (Gaurizankaro viršūnė, 
Himalajuose).

7. Litosfera

K. Pirosfera

Pirmiau buvo minėta, kad že
mės temperatūra juo giliau, juo 
aukštesnė ir siekia kelis tūks
tančius laipsnių. Visi ten esan
tieji žemės kūnai taip įkaitę, 
jog normaliu atmosferos slėgi
mu jie ištirptų ir virstų ugni
ne mase. Kadangi viršutiniai 
žemės sluoksniai, arba litosfe
ra, kartu su hidrosfera ir at
mosfera savo sunkumu slegia 
vidurinius žemės sluoksnius, t. 
y. pirosferą, tai reikia manyti, 
kad taip baisiai, slegiami piros- 
feros kūnai ne skysti, bet kieta 
mase sukritę. Kada slėgimas 
kurioje vietoje sumažėja, tai 
tuojau ta masė tirpsta ir trykš
ta aukštyn (vulkanų lava). Pi- 
rosferos storis lygus keliems 
tūkstančiams kilolnetrų. Ta pi- 
rosferos dalis, kuri yra pačia
me žemės centre, vadinasi ba- 
risfera. Spėjama, kad čia yra 
sunkiausiųjų žemėj -esančių ele
mentų, kaip geležies, vario, pla
tinos, aukso ir kitų.

—Pingvinas.

Pastebėta kasyklose, kad po 
kiekvienų 30 40 metrų gilumo 
(vidutiniškai 33 metrų) tempera 
turą pakyla 1OC. šis temperatū
ros pakilimas vadinamas geoter
miniu laipsniu. Didelėse žemės 
gilumose geoterminis laipsnis 
dar mažesnis, t. y. nereikia nė 
23 metrų kastis į gylį, kad ras
tum 1OC aukštesnę temperatū
rą. Kad ir didelėse gilumose 
geoterminis laipsnis pasiliktų 

33 mt., tai jau 60—70 km. 
gilumoje temperatūra butų apie 
2000OC.

Litosfera, arba žemės pluta, 
pasidarė iš visokių uolų. Litos
feros storumas, žinoma ,tik teo
retiškai apskaičiuotas, siekia 
nuo 60 iki 70 km.; tatai suvok
ta betyrinėjant gilesniųjų žemės 
sluoksnių temperatūrą. Tur 
būt, visi žino, kad oro ir žemės 
paviršiaus temperatūra pareina 
nuo saulės būklės. Jų tempera
tūra keičiasi ir metų ir paros 
laiku, nes šitais tarplakčįais 
saulės spinduliai tai stačiai, tai 
įžambiai krinta į žemę. Kelioli
kos metrų gilumoje, po žemės 
paviršiumi, temperatūra visados 
esti vienoda, t. y. tiek dieną, 
tiek naktį, tiek žiemą, tiek va
sarą. Jos aukštumas toks pat, 
kaip vidutinė toje vietoje metų 
temperatūra, šis reiškinys ga
lima matyti Paryžiaus astrono
minės observatorijos rūsyje. Te
nai dar 1783 met. garsaus che-

Tokioje temperatūroje visos! 
uolos tirpsta, dėl to, kaip aukš
čiau buvo minėta, litosferos sto
ris, teoretiškai išskai<*iuotas, 60 
—70 km. Kadangi žemės rutu
lio spindulys lygus maždaug 
6367 km. ilgio, tai galima su
prasti, kad žemės pluta, paly
ginti, labai plona, nes jos storis 

dygus vos 1/100 žemės spindulio 
(radiuso) daliai, taigi ji plones
nė už kiaušinio lukštą, jeigu, 
lukšto storį lyginsime su viso 
kiaušinio storiu.

Reikia neužmiršti, kad litos- i 
feros storį mes žinome tik iš 
teoretiškų apskaičiavimų. Tie-1
siog visos litosferos žmogus iš-1 vę 9 tukst. 676. Pirmą pusmetį 
tirti dar neįstengia, žmogaus 1927 metais atsirado 10 tukst. 
lig šiol ištirta, palyginti, labai 560, o pirmą 1928 m. pusmetį 
plonas žemės plutos sluoksnis, jų priąugo iki 27 tukst. 191.

—Sovietų Rusijoj žymiai au
ga karčiamninkų skaičius. Pas
kutinį 1926 m. pusmeti jų bu-

Stratosferos 
Stratosferos 

pastovi, lygi maž- 
Čia nėra, debesų, 

oro sudėtis šiek 
nuo troposferos:

čia beveik nėra argono, azoto 
procentas kiek didėja, o deguo
nie mažėja; vandenilio procen
tas didėja.

Stratosferos paviršiuje plau
kioja tie “sidabriniai debesys”, 
kuriuos sudarė visų didžiausias 
vulkano Krakatoa (Zondo saly- 

i išsiveržimas 1883 m. rug- 
i piučio m. 26 d.

Aukščiau stratosferos randas 
Čia ore dau

giau vandenilio, kaip kitų su- 
i lygi su žemės traukiamąją jė- dedamųjų oro dalių; deguonies 
ga.

Apatingoji,

Atmosferos forma panaši Į 
ar tai jau žemės formą. Ji šiek tiek ski- 

pasidariusieji j rįasj nuo ruįuij0 formos; ji yra
I
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sferoidas, kurio trumpoji ašis Į ne) 
dar tikrai nežinoma. L..*____x______

Aplinkui saulę skrieja aštuo- 
nios planetos: Merkuras, Vene-I 
ra, žemė, Marsas, Jupiteris, Sa
turnas, Uranas ir Neptūnas, 

grupei priklauso j Tarp Marso ir Jupiterio dar 
skrieja apie 600 mažų planetų-- 
planetoidų.

Lyginamasis planetų svoris 
nelygus, žemės jis didžiausias, 
o Saturno mažiausias. Planetų 
masė labai įvairi.

Mažiausia planeta yra Merku
ras. Jupiteris vienuolika kartų 
didesnis už žemę ir dešimčia 
kartų mažesnis už saulę. Imda
mi žemės masę=l ir žemės ly-

Ketvirtajai ■ 
visos tiek ataušusios žvaigždės, 
kurios jau neįstengia savo jokios 
šviesos skleisti. Jos paviršių ap
traukia kieta pluta, ir ji, nors 
viduryj dar gana karšta,' iš
nyksta iš savo šviesa šviečian- 
čiųjų dangaus kūnų tarpo; ji 
tuomet darosi panaši musų sau
lės planetoms.

2. Saule

Lyginamasis 
svoris 

...........0,23

ginamąjį svorį (5.6)=1, lygin-
darni planetas gauname:
Vidurinių Lyginamasis
planetų masė svoris
Merkuras .... ... 0.04. ............. 0.8
Venera ........ ... 0.81. ............. 0.9
žemė .......... ... 1.00. ............. 1.0
Marsas ........ ... 0.12. .............0.8

Sušalusios plutos ir dujinga

300,000

žerinčių 
aukštyn

• Saulė yra žėrįs dujų rutulys, 
kurio temperatūra paviršiuj sie
kia apie 70000 C, tuo tarpu 
saulės branduolio temperatūra 
yra žymiai aukštesnė.

Tuo momentu, kai saulė visai 
užtemsta, mėnulio skritulys vi
sai uždengia saulės skritulį, 
matyt nuo jo krašto kylant į 
erdvę baisių raudonų liepsnų, 
šios liepsnos, arba protuberan- 
sai, per sekundę nušauja 400 
kilometrų ir kai kada pakyla 
nuo saulės krašto iki 
kilometrų.

Protuberansai esti iš 
dujų, kurios metamos
baisių eksplozijų. Jie yra dve
jopos lyties: arba kaip debesų 
pabūklai, nuo kurių dalys atsi 
skiria ir pamažu nusileidžia at
gal j saulę, arba kaipo pėdų pa
vidalo pakylantieji spindulių 
ryšuliai, kurie priešingai debesų 
protuberansams, milžinišku 
smarkumu kyla nuo saules sta
čiai arba įžambiai ir vėl krinta 
atgal; šie vadinami • spindulių 
protu beransais.

Debesų protuberansai esti iš 
spindančio vandenilio, helio ir 
kit. Helio elemento, pirmiau 
žinomo tiktai saulėje, spektro

sutampa su žemės ašimi.
Atmosferos aukštumas nėra 

begalinis. Ją randame toje au- vandenilio sfera, 
kštumoje, kur išcentrinė jėga

visai nėra, azoto—labai mažai, 
sodrausioji at- Šis sluoksnis kyla iki 200 km. 

mosferos dalis, siekia 11 klm. čia daugelis meteorinių akmenų, 
nuo jurų lygio; ją vadina tro- patekusių į žemės 
posfera. Visų aukščiausių kai- virsta garais; tiktai kai kurie

atmosferą,

Sis Didelis Bankas
Kviečia Jus

...........0,12
14.74......... ....*„0.25
16.47...............0.14
manoma raudonai

skysta atmosfera.
Išorinių 
planetų masė 
Jupiteris .... 309.61 
Saturnas .... 
Uranas .......
Neptūnas ....

Branduolys
žėrįs su stipriai absorbuojančia 
atmosfera.

Iš šios lentelės matom, jog 
vidurinės planetos mažesnės, 
negu išorinės, bet jų lyginama
sis svoris didesnis. Iš to da
rome tokią išvadą, jog toliau 
nuo saulės stovį planetos yra 
primity vesnes. mažiau SUSlfor- 
mavusios, negu arčiau saules 
esančios planetos ir jog žemės 
evoliucijos laipsnis yra žymiai 
aukštesnis, kai bet kurios išori
nės planetos.

4. Žemė kaipo planeta

žemės planetą sudaro:

Ateikite ir susipažinkite
Prisidėkite prie desėtkų tūkstančių 
žmonių, kurie atlieka visus savo ban
kinius reikalus šiame dideliame, popu
liariame banke.
Jus rasite, kad ši finansinė įstaigą yra 
visuomet pasirengusi ir nori maloniai 
suteikti savo vertingą patarnavimą.
Nelaukite kol jus surinksite didelę su
mą pinigų, kad patapti depozitoriu — 
pradėkite dabar kad ir su $1.00.
Ir atsiminkite—visi jūsų bankiniai 
reikalavimai gali būti atlikti patogiai 
ir užtikimai.

West Side Trust
AND SAVINGS BANK

CORNER HALSTED md JROOSJVELT ROAD
CHICAGO

Atdara kasdie nuo 9 vai. iki 3 v. po piet 
Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 8 v. vak.

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą 
Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite

EUDEIKĮ
Mes atsiekėm savo gerą reputaciją teikdami kostumeriams 

žemas kainas ir geriausį patarnavimą. Mes esame vienatiniai 
lietuviai graboriai, kurie perkame grabus tiesiai iš išdirbystės 
dar neužbaigtus ir patys tuos grabus galutinai užbaigiame. Tuo 
budu prašaliname uždarbį trijų tarpininkų ir tą uždarbį, atiduo
dame savo kostumeriams. Mes nepriklausome prie jokios gra- 
borių komisijos ir todėl galime sutaupyti bereikalingų išlaidų 
ir tuo budū teikiame geresnį ir pigesnį patarnavimą savo kos
tumeriams.

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime aiš
kiai pažymėję kainas ant visų musų grabų.

Nelaimės valandoje atsiranda šimtai visokių klausimų, mes 
esame patyrę tame dalyke ir galime suteikti patarimus viso
kiuose legališkuose dalykuose.

Mes esame gelbėję savo kostumeriams sutaupyti tūkstan
čius dolerių sukolektuodami jų apdraudas.

Nežiūrint musų kostumerių finansinės padėties, mes nie
kuomet neatsisakom patarnauti lietuviui; ar turtingas ar bėd- 
nas, mes teikiam kiekvienam tą patį mandagiausi ir geriausį 
patarnavimą.

Reikale esant pašaukit mus, mes atvažiuosim į jūsų namus 
ir be jokių jums iškasčių parsivešim jus, kad patys pamatytu
mėt musų puikius grabus, kuriuos parduodam daug pigiau, ne
gu kur kitur.

DIDYSIS OFISAS:
4605-07 South Hermitage Avenue

Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS 
3201 Auburn 

Avenue 
Boulevard 3201

Tel

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield

Avenue
Lafa-yette 0727

SKYRIUS 
1410 S. 49th Ct 

Cicero 
Tel. Cicero 3794



M. Zoščenko.

Tamošius Netikėlis i
Tamošius Kriučkovas 

metus neturėjo nuo sūnaus 
laiško, o čia, jam netikėtai, iš 
Maskvos miesto, nuo tikro sū
naus penki rubliai atėjo.

‘’Mat kaip, — manė Tamo
šius, žiūrėdamas į gautą pa
kvietimą. - Kitų sūnus, gal sa
kysime, kokius tris rublius iš
mestų ir užtenka. O čia, žiū
rėk, penkis rublius atsiuntė. To
kiai progai atsitikus už ruiblį 
ir išsigerti galima.

Tamošius išlsivanojo pirty. 
Užsivilko švarius marškinius ir 
nuvažiavo į paštą.

“Sakyk tu man, 
mošius, ’— penkis 
kas tik pasauly 
Dievulėliau mano, 
kai vyksta! Carų
nėra, 'mužikas valdo. Sūnūs, 
gal, visą valstybę valdo... Po 
penkis rublius tėvui siunčia... 
O gal meluoja žmonės, apie val
stiečius kalbėdami? Simus, gal
prie kambar ių viešbuty tar-i išspjaudamas ašakas ant grin- 
nauja?”

Tamošius atvažiavęs į paštą 
priėjo prie stalo ir padėjo pra- mošius. — Pagarba visgi mato- 
nešimą.

—Pinigų, — sako Tamošius, snukį užvažiuotų, o čia klauso, 
- - pinigų nuo sunaus gauti rei-|bijo 
kia.

Kasininkas,
rį, padėjo aut stalo penkis rub
lius." — 
sius, — 
nerašo?

Kasininkas, nieko neatsakęs, 
pasišalino nuo stalo.

Nerašo, - pagalvojo Tamo
šius. — Gal vėliau parašys. Ga
lima laukti, jeigu, sakysime, pi--va? 
nigai yra. . —0 gi niekur, — abejingai

'Tamošius paėmė pinigus, su i atsakė Tamošius, apžiūrėdamas 
nusistebėjimu į juos pasižiuro- kasos patalpą, 
jo ir staiga sudavė delnu į sta-

—Mat, kaip, — galvojo Ta
mošius, — 
ja.” Nugi 
garbina?

Tamošius

atvaizdus 
sodietį kaip carą

NAUJIENOS, Chicago, UI.___________________________________ šeštadienis, bal. 20, 1929

galvojo Ta- 
rublius! Ir 
neatsitinka!

nėra, nieko

trejus
bet lies mišku pasuko arklį ir 
nuvažiavo į miestą.

Apsistojo Tamošius stoty. 
Pririšęs arklį prie tvoros, įėjo 
į vidų.

Buvo beveik visai tuščia. 
Prie durų pasidėjęs po galva 
maišą, miegojo kaž koks žmo
gus, minkštą skribėlę užsidė
jęs.

Tamošius nusipirko už porą 
kapeikų saulėžolių, atsisėdo ant 
lango, ibet valandėlę pasėdėjęs 
priėjo prie miegančio ir staiga 
su riko:

—Tu, skrybėliau, lipk nuo 
suolo! Man sėsti reikia...

Žmogus su skrybėle pramer
kė akis, išsigandęs pasižiurė
jo ir atsisėdo, žiovaudamas ir 
spjaudydamas, pradėjo sukti 
popirosą.

Tamošius atsisėdo šalę jo, 
pastūmė į šalį maišą, ir pra
dėjo kramtyti saulėžolių sėklas

pasileido važiuoti,

Tamošius, pasilenkęs pas lan- kon įvežti viršminėtus produk- 
risavo- gelį staiga spiovė į kasininką 

ir greit nuėjo prie išėjimo.
Tamošių suėmė, jam arklį 

alrišant. Jis, nenorėdamas pa
siduoti, rėkė, kėsinosi įkasti 
sargą, bet jį nepermaldaujamai 
vedė pas budėtoją.

Ten, kiek nurimęs, Tamo
šius bandė kaž ką aiškinti, mo
savo rankomis, išėmė iš kepu
rės pinigus ir siūlė agentui į 
juos pasižiūrėti. Bet agentas, 
semdamas iš rašalines rašalą, 
rašė protokolą apie įžeidimą 
veiksmu kasininko, einant jam 
tarnybos pareigas. Ir dar apie 
tai, kad Tamošius, girtas bū
damas, kramtė viešoje vietojo 
saulčžoles ir spiaudč ant grin-

tus, jeigu kiekvienas toks siun
tinys bus Lietuvos Vyriausy
bės atatinkamai paliudytas, kad 
siunčiamieji produktai paga
minti prisilaikant veterinarijos 
reikalavimų, šio liudijimo for
ma tapo nustatyta ir ji tilpo 
Suvienytų Valstijų Agrikultū
ros Departamento mėnesiniam 
biuletene, išleistam vasario mė
nesį, kaipo instrukcija visoms 
įstaigoms, turinčioms reikalo su 
mėsos bei mėsinių maisto pro
duktų importavimu.

----- o-----

ted by the regulations govera- 
ing the meat inspection of the 
Lithuanian Ministry of Agricul- 
ture, and have bcen handled 
only in a sanitary manner in 
this country.

—Paryžiaus miesto lėšomis 
įsteigtas paklydusių šunų prie
glaudos namas. Prie sukūrimo 
tos labdaringos įstaigos prisidė
jo geraširdis pilietis, padovano
damas 100 tūkstančių.

—Apskaičiuojama, kad Ame
rikoje kas minutę uždegama 203 
tukst. papirosų.

—Pasauly esą apie 6 mil. ne
regių—aklų žmonių.

bemeluoja, — galvojo Ta-

ma. Klauso. Pirmiau, gal į

.Mat, kaip viskas atsiti- 
niums nematomai įvyko...

popie- Sakyk tų* man.. Nemeluoja.
Tamošius atsistojo ir palcn- 

per salę. Vėliau 
kasos pasižiurėjo

Taip! — sako 'lamo- kintas perėjo 
o laiško man sūnūs pr Įėjęs prie

Kur? — 
kas.

—Ką kur?
—Kur bilietą

paklausė kasiniu

—Tu, dėdei — suriko Tamo
šius.—Kokius pinigus kiši, žiu-

pinigai?
pini-

gai....
Naujieji? — atkirto Tamo

šius. (ial jie tavieji, a? Ma
nai, kad įsigėrusiam žmogui 
viską kišti galima? Kur gi žy
mės, a?”

Tamošius pasižiurėjo į švie
są, pavartė rankose, paskui vėl 
pasižiurėjo.

—Na? su nusistebėjimu tęsė 
Tamošius. — Kas ten per vie
nas, vadinasi, atvaizduotas?... 
Ar ne mužikas? Sodietis, kaip 
Dievą

žikas

myliu, sodietis. Neme- 
vadinasi, žmonės. Mu- 

ant pinigų atvaizduotas, j 
nemeluoja? Nejaugi val-

Tamošius vėl priėjo prie sla-

—Dėde, — pasakė*Tamošius, i
— kas atvaizduotas? Atleisk 
už žodžius...

— Gavai pinigus ir

Kur atvaizduotas?

Kasininkas pasižiurėjo i 
dielį ir šypsodamos sako: 

Mužikas atvaizduotas.
jūsų Didenybė, vietoje caro at
vaizduotas, supratai?

—Na? sttih’Siejsi Tamošius.

so

—.Mužikas? O kaip gi aš, dė
de, nieko nežinojau, negirdė
jau? Žemę ariu ir visi pas 
mus aria ir niekt) nežino.

Kasininkas nusijuokė.
Kaip Dievą myliu, — tęsė 

Tamošius. - Tikrai sako žmo
nės. Visuomenės veikėjai da
bar sodiečiai. Ir sodiečius gar
bina. O kaip iš tikrųjų, ar

nežinia..-
ar meluoja žmonės -- 

ngu ant pini- 
Negi nertieluo-

— vėl sa-
ko kasininkas. — Nesimaišyk 
čia.

— Tuojau, tuojau, — teisinė
si 'Tamošius. Pinigus su at
vaizdu leisk paslėpti... () aš, 
dėde, turėk galvoj ir ankščiau

vą myliu.
Tamošius liūdnai pažiurėjo j

Tamošius pastatęs ant pro
tokolo kryžiuką, dūsaudamas 
ir linguodamas galvą, išėjo.

Atrišo arklį, įsėdo į ratus, iš
ėmė iš kepurės pinigus ir pa- 

sumo-

žemiaus paduodame užinte- 
resuotų asmenų žiniai Agrikul
tūros Departamento pranešimą 
ir paties liudymo tekstą:

UNITED STATES DEPART
MENT OF AGRICULTURE.

Service and Regulatory 
Announcements.

Kind of product

sižiuirėjo į juos. Paskui 
jo ranka ir pasakė:

Meluoja velniai...
Ir pasileido važiuoti

mus. ' Vertė

Bureau of Animal Industry.
January, 1929.

i na-
B. D.

Z

Galima importuoti 
mėsos produktus 

iš Lietuvos

Identification marks on meats 
and packages..............................
Consignor ..................................
Address ...................... ...............
Consignee ..................................
Destination ..............................
Shipping Marks ........................

NOTICES REGARDING MEAT 
INSPECTION

Lithuanian Meat-inspection 
Certificate

The fascimile shown on page 
3 represents the form of the 
approved Lithuanian meat-in
spection certificate acceptable 
under the provi&ons of B. A. L 
Order 211 (revised), regulation 
27, section 5, paragraph 5.

Authorized vcterinary surgeon 
of the Ministry of Agriculture.

—Vokietijoj pagamintas mil
žiniškas laikrodis, kurio takšė
jimą ir mušimą radio perduos 
pasauliui. Laikrodis įtasytas 
observatorijos bokšte.

Ligi šiol buvo sunkumų su 
gabenimu mėsos arba mėsi
nių maisto produktų iš Lietu
vos Amerikon.

Teisybę pasakius, jų visai ne
galima buvo iš Lietuvos Ame
rikon įvežti. Mat įvežamoji A- 
merikon mėsa ir mėsiniai mai
sto produktai turi būti paliu
dyti, kad jie yra sveiki ir tin
ka vartojimui. Tas reguliuoja
ma tam tikru susitarimu tarp 
abiejų šalių vyriausybių.

Toks susitarimas dabar jau 
įvyko ir mėsos bei mėsiniai mai
sto produktai (kaip dešros, 
kumpiai, palendvicos ir dauge
lis kitų) gali būt liuosai iš Lie
tuvos įvežami Amerikon.

Dar pereito sausio mėnesy 
Amerikos Vyriausybė pranešė 
Lietuvos Pasiuntinybei Wash- 
ington’e, kai Amerikos Agri-

REPUBLIC OF L1THUANIA 
Ministry of Agriculture (VY
TIS) Veterinary Department 

Meat-inspection certificate

Place

Galiu aš į vidų kasos pa
ine?

Jai niekur, lai nėr reikalo 
snukio visur, kišti.

Snukio — įsižeidęs pa
klausė Tamošius. — Ar žinai 
su kuo kalbi?

—Mat girtuoklio šmotas! — 
rūsčiai suriko kasininkas. — 
Taip pat į langelius žiuri. Vėl- i kultūros (žemės Ūkio) Depar- 
nias nelabasis.... tamentas sutinka leisti Ameri-

sižiurėti, ar

Dabar

Date ...........................................
This is to certify that the 

meat or meat food products 
herein described were derived 
from animals which received 
ante-mortem and post-mortem 
veterinary inspection at the 
time of slaughter, and that said 
meat and meat food products 
are sound, healthful, vvholesome 
and othervvise fit for human 
food, and have not been treat- 
ed with and do not contain any 
preservative, colouring mattcr, 
or other substance not permit-

SIE X
Pasiklausykite “Hud- 
8on-Essex Challengers” 
radio 
vieną 
rą.

progranio kiek- 
pėtnyčios vaka-

geriausi

Nacionalinis Bankas
(NATIONAL BANK)

The Peoples Stock Yards State Bank, .
t 47th Street ir Ashland Avenue,

dabar veikia po Nacionalio banko čarteriu ir jo 
vardas tapo permainytas į

Peoples National Bank 
and 'Jrust Company 

o f' Chicago
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

Tas pats tvirtas nusistatymas, kuris subu- 
davojo šio banko pasisekimą per ketvirtadalį 
šimtmečio, bus išlaikytas ir toliau. Nebus jokios 
permainos nė tarp viršininkų ir direktorių, nė 
tarp šio banko darbininkų.
Ponai Sedemka, Jagminas, Rimkiewicz, Žabelio 
ir Mickiewicz, visi lietuviai, dirbantys musų 
Banke, yra pasirengę Tamistoms visuomet nuo
širdžiai patarnauti.

DIDELIS BANKAS

47th S t. ir Ashland Avė.
Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių 
visoj Amerikoj savo stiprumu ir ge
ru pularnavimu.

Reguliaria Narys
l'cdcral Rezerve 

Clpcago Clearing
System
House AsbociaUon

Iššaukia jus, kad žinotumėt
V eikime—Puikume—Komforte

r AF • • I • Pavyzdžiui, Coach $268Lengvas inusipirkti ’mokčti .ir. mč-° * nešimų $50.16
Jūsų dabartinis karas galbūt padengs visų pirmą 

įmokejima.
H. M. C. Pirkimo Planas pasiūlo lengviausiai galimas 

finansines sąlygas likusiai daliai pinigų.f Aa/ A9 Musų pačių gatvėse Essex Chal-L^engvas ISiamytl lenger, po konipetetinga priežiūra,
* padarė vidutiniškai 20 mylių ant 

galiono. Veik kiekvienas savininkas šiame mieste gali tikėtis 
nuo 18 iki 20 mylių ir daugiau. Komerciniai vartotojai, operuo
jantys didelį skaičių Essex karų sako, kad aptarnavimo 
ir išlaikymo kaštai, apimantys milionus mylių opera- 
vinio, yra žemiausi už kiekvieną karą, kokį jie bandė.

Essex Challenger teikia visą pilnumą puikaus 
karo įrengimo, kurį pirmiau galima buvo gau
ti tik brangiuose karuose ir jei buvo galima 
gauti, tai tik kaipo “extras”, už cxtra kainą, 
karuose Essex kainos. Susižymėkit tuos 
dalykus, kad jus perkate. Pas Essex Chal
lenger—pilną, puikų didelį “Six”—-šie daly
kai, suprantama, yra stanard įrengimas. Jie 
nekaštuoja ne vieno cento cxtra ir yra dau
giau šimto dolerių priedines vertės.

W5
AND UP-//7 FACTORY
Standard tąulpmant in. 
cludet:4 hydraulicthockab. 
torbers—eleetrie gauge for 
gas and oil —radiator thut. 
terš — taddla lampt, uiitid- 
thield uiper — glare - proof 
rear-view mlrror — eleetro. 
lock —Controls on steering 
vheel—all bright partt chro. 

mium-flatgd.

8695
695
695
725 i

Coach - - 
2-Paša. Coupe 
Phaeton - - 
Coupe - -

(uith rumble teat)
Standard

Sedan - - 
Town Sodan < 
Roadster • • 
Convertible 
- Coupe - -

795 Į 
850 
850

895

HUDSON MOTOR COMPANY OF ILLINOIS
2220 S. Michigan Avė.

NORTH
Biii'liliighniii Motoro, Ino. 

3918 N. Dūmon Avė. 
Lincoln Avė. ut Irvine l’nrk 

Blvd., Buckinghtim 23)0 
HndBon Motor (Jo. of llliuoiB 

EvaiiBton Brandi 
1820 RidKO Avė.

Nbeldrake 2300 (IniverBity 720 
Hudson Motor Co. of lllinoia 

North Side Branch 
0250 Brondvvay 
Rheldrake 7210 

KeyBlone Motor Naleii Corp.
8113 W. Laivrence Avė. 

Keyatone 3400 
and

4940 N. Mestern Avė.
Nortli-West Hudson Co. 

0715 Olmatead Avė. 
Edition Vark. III. 

NevvcaaUe 3150 
A. W. I’eiHon 

Highland Taik, III. 
Highland Fark 2193 

riamoDilon Motor Co.
4824 Nheridon Koud 

LougbuKb 1818 
Pertame Hudson Co.

4101 Mthvftuke^ Avė. 
Fallhiude 1800

Kreipkis į artimiausią pardavėją 
WK8T 

Bcrivyo Hiidson-EsseK (Jo. 
8145 Oak Tark Avė. 

Berwyn, UI. 
Berwyn 351 

Ura d dali Motor Car Co. 
430 Madivun Rt. 

Oak Vark. III. Enclid 5917 
Grandai! Motor Cnr Co. 

of ft|ipwood 
51 bake Nt. at Kirst Avė. 

Ma.mood. UI. Mayivood 300 
Hudtion Motor Co. of Illinois 

T.ogao Hųuare Branch 
2017 Milwaukee Avė. 

and 
2101 Logau Blvd. 

Bimtilding 3000 
Dūduoti Motor Co. of Illinois 

Parknųy Branch. 
8308 IV. North Art. 

Albany 4010 
Hudson Motor Co. of Ullnols 

IVcnt Nide Branch 
3910 Ogden Avė. 

T.aivtjdale 0911 
Lyons Motor Sales 
8027 Ogdeu Avė. 

Lyor.s 7121 I..-cr.g,
Feisgos Motor Čir Co. 
fttiOl U. Dlvlalon St. 

Coluuibla 3070

MEST (Contintied)
S. A B. Motor Suirti Corp. 

3851 W. KooHevelt Koud 
Vilti Itm/li I9IO 

Jbh. Slnger Motor Sales 
2428 KooHevelt Kohi| 

Monroe 0310 Haymarkot 01112 
Suili van-Morgan Motor Sale.

4701 W»fhhigton Blvd. 
Mun.field 

and 0201 W. 
Henvyn

Motor

2414 
22nd 8t. 
171 

Nchellcoberger Motor NiiIch 
5028 W. 32od St. Cicero 1887

80VTH

Aja* Auto Company 
7800 btony IbIuikI Avė. 

Snglnaw 1400 
• NOOTH (ConUnuriD 

Rurke Motor Nalee 
3512 Archer Avė. 

Lafayette 5180 
Calumet Motor Co.

10940 N. Mlchlgon Avė. 
Fullrtian 7300 

Halbled Hudson-Ebser Co. 
7023 ’f rlstcd b'. Trhrų-lo 03*1 

Votor bsiei
7420 Oottuge Grovo Air. 

Vtnci-unea 6716

Phone Calumet 6900
SOUTH (Continued) 

lleberl-Teniple Motor Raimi 
8918 Coimuercial Avė. 

Regettt 4082 
UendrlekB-MltcltelI Motor Sulea 

5200 l.Hke I*nrk Avė. 
Fairfav 0825-0 

He>n« Motor Nalen 
5104 8. Ashland Avė. 

ProB|>ect 7910 
lludson Motor ('ar Co., of 

lllinoia 
Wentvrorth Ate. Branili 

. 7141 Kent north Avė. 
Trlntigl* 5000 

Miihvay Corporation 
liOll < oltugo (irote Ąve. 

Fairfai 1810 
Joilf l'erliiui'i Motor Hales 

0727 H. Mentėm Aie. 
IJemloi k H<137 

R. A R. Motor bale* 
8031 8. HalMiil 8t. 

Vinį erines H808 
bttatford Motor Neles 

708 W. 
W tta

Imi
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Po Lietuvą Plačią
—7-------- -----------
viename kampe pamatysi šiau
dinę amerikiečio skrybėlę, be- 
lygstančią karvę, ar arklį, o ne 
retai ir šiaip “gerame upe”, nes 
ko gi snaust, kad Dievas davė?!..

(Vaizdelis iš praeito rudens 
rūpesčių)

Iš Kauno.— Šiaulių paroda. — 
Pavojingas redaktorių ama
tas. —Blogas derlius. — Že
maičiai Forduose šieną veža. 
—Klaipėdos “Ryto“ viešbuty. 
—Amerikiečiai Lietuvoje.

Kas kartą buvo Kaune, tas 
gerai prisimena plačią vidury 
miesto alėją ir šen ten išmėty
tus suolelius, pavargusiems pa- 
sautams prisėsti. Toje alėjoje 
visas Kaunas? Prieš porą metų 
sėdėdamas tokiame suolelyje ir 
kaupdamas jėgas lipti į “žalią
jį kalną“, galėjai tik žydų ir 
rusų kalbas mokintis, arba jei 
nebuvo tam gero noro, žiovau
ti į saują, nes visur aplink tave, 
ant medžių ir ant tam tyčia 
pastatytų lentų, margavo veik 
vieni žydų ir rusų kalbomis 
spausdinti skelbimai, įvairios 
reklamos ir girdėjosi tik žydiš
kai rusiškas žargonas, šiandie 
Kaune truputį kitaip: sėdi, žmo
gus, Laisvės alėjoj ir lauki ei
nančio į “Žaliąjį kalną“ autobu
so, o neužilgo gal ir elektros 
tramvajaus, nes arklių tram
vajus šiomis dienomis jau pa- i 
naikinama. Tuo tarpu perskai
tai, nors ne visuomet taisyklin
gai rašytą, bet lietuvišką skelbi
mą. Pasidžiaugi karališka poli
cininkų unifornja, o jei esi mu
zikos mėgėjas, tai ir pamiršti 
kur beeinąs. Beveik iš kiekvie- tarpiais pažvelgdamas į praei
nu lango plaukia naujausi foks- vius. Kiti daro tą pat. Prie jų 
trotai, girdėtis traviatos, rigole- 
to, Sopinąs, Bethovinas, žodžiu 
— visos muzikos garsenybės; 
mat, Kaunas, paskutiniu laiku 
liovėsi čirškinti gramafonus, 
ėmėsi stropiai radio. Visur ra- 
dio, visur antenos. Pasakoja, kad 
visame mieste esą jau virš 3,000 
aparatų—priimtuvų (iš viso gy
ventojų tik 100,000!) ir dėl tos 
priežasties esą užginta karo bei

ne ko griebtis. Vienas kitas mė
gina užsiimti prekyba, kurie ar
čiau miestų, miestelių, tie lyg 
pakerėti, perkasi už 6—8 tūks
tančius litų Fordus (automobi-

valandėlę: | liūs) ir važinėja keleivius. Už-
— Karvės, kaip karvės — gir- darbia labai menkas. Kai kurie 

di sau mąstančią moterėlę, — su automobiliais taip su- 
ateitų tie ponai į musų kaimą, bankrutijo, kad ir paskutinę 
ne blogesnių parodyčiau. Ana karvutę išvedė agentas, žinoma, 
Semkienės “čekė“ taip pat po Pinna patį,jau gerokai apdaužy- 
du gorčių pieno duoda ir tokio t’4 fordą. (Kas Lietuvos keliais 
pat balto, kaip tos čia... važiuojant nedūžta?). Išsilgę

—Ir tą pačią žolę ėda ir ki- techniškų tobulumų, bet nepra- 
tais atžvilgiais taip pat elgiasi, | tę su jais apseiti, žemaičiai di- 
—sutinka kaimynė, — manoji 
kartais ir diržus ėda, ana rado 
prie klėties pakinktus ir su
graužė, yieni variniai sagčiai 
teišliko sveiki....

Parėjusios kaimynės namo, 
žinoma, papasakos kitoms:

—Ne kas ten jau buvo, ne ką. 
Karvių begalės, ministeris iš 
Kauno nespėja auksinius, sidab
rinius medalikus dalyti, sako jų 
du puru atsivežęs, o tokias kaip | ne vien dėl daugybės ameriko- 
manoji 
“čekė“ 
granyčnos“, ir tikėk dabar žmo-lir tas, kad iš New York’o gali- 
gus, kad tai musų gyvulių pa- m a tiesiog susisieti su Lietuvos 
rodą! (žemele, su didžiausiu Lietuvos

uostu—Klaipėda, ne be svarbos. 
Kit kart juk to nebuvo! Sėdė
damas Klaipėdos “Ryto“ vieš
buty, lyg nenoroms prisimeni, 
kaip laimingai kelios amerikie
čių ekskursijas su maršu ir gies
mėmis palietė juodą prūsišką 
Lietuvos žemę Klaipėdoje, 

kaip paskui links- 
šnekučiuodami sri’ub-

ii delio malonumo rado automobi
lyje ir vildamies daug tuo pel- 

[nyti, prisipirko skolon ir da
bar nežino, kas pradėti. Teko 
matyti vieną, ūkininką šieną 
vežant sunkiuoju automobiliu, 
sako ko stovės pastogėj, ge
riau šieną gelbėsiu nuo lietaus, 
prekių šiaip ar taip nėra vežti.

Kas senai bebuvo Lietuvoj, tas 
kada atvažiavęs tikrai nustebs,

“deglė“, ar kaimynės niškų automobilių, bet ir dėl 
nė plauko, —visos “za- daug ko kito. Sakysim, kad

Kitur, vežime susėdę, pietau
ja trys vyrai, matyt, kiaulių 
apylinkės. Vienas jų. nedrąsiai, 
lyg drovėdamasis, krapšto pei
liu raudoną valstybinės pusbu
telio galvą, paskui išmuša kamš
tį ir palaukėjęs: “sveiks ku- 

iš pačio butelio 
ir duoda kitam, 

sviestu 
duonos

mai!“—geria 
porą gurkšnių 
Paskui tepa 
gabalą juodos
lėtai nesiskubindamas, 
mas nė vieno žodžio,

sūrį, ima 
ir valgo 
netarda- 
tik pro-

prieina jaunas vyrukas, matyt, 
iš miesto.

—Skalsink Die...! —pasveiki
na jis, matyt, gerai pažįstąs 
kaimiečių papročius, ir atsako 
nelaukdamas kalbina:

—Ar iš toli, vyrai? Kaimie
čiai pasižiūri į drąsuolį, atsi- 
piauna gerą gabalą kumpio, ke
letą kąsnių kanda, tuomet pra
taria vienas:

ir 
mai 
čiojo “Ryte“ geltoną alų, mieš- 
daųii raudoną, ir kitos spalvos, 
degtinėlę, ir kiek dolerių čia pa
liko,—tą prisiminęs šypsosi ne 
tik kelneris, bet ir nuo to laiko 
nemazgoti stiklai. Aplankius 
šią vasarą kelioms amerikiečių 
lietuvių ekskursijoms Klaipėdą, 
čia tankiai buvo galima pama
tyti tai pajūry, tai miesto gat
vėse, vieną kitą amerikietišką 
veidą, kartais net ir visą šeimą, 
dabar jau rečiau. Amerikiečiai- 
lietuviai, kurie dar tebevieši 
Lietuvoje, visi užsiėmę darbu. 
Jų giminėms, tėvams, tikras iš-

Balzamavimas

jų tūkstančių metų, o paskui 
jau žmogus laimingas pomirti
niame gyvenime. Reiškia, rei
kia palaikyti, kad kūnas nesu- 
putų bėgyje trijų tūkstančių 
metų—čionais ir bus svarbiausia 
priežastis kodėl egiptėnai lavo
nus balzamuodavo.

Rašo J. Lulevičius

Bene pirmu kartu lietuvių 
kalboj man prisieina rašyti apie

Egiptėnų balzamavimas užim
davo daug laiko, kartais iki 70 
dienų. Neturtingus jie balza
muodavo prastesniais budais, o 

balzamavimą. Todėl noriu nors I turtingus visai kitaip, nes jų
trumpai balzamavimo istoriją balzamavimas ir be to būdavo 
atpasakoti, žodis “balzamuoti“ labai brangus. (Herodotas sa-l 
labai senas ir reiškia “pripildyr ko kainuodavo nuo $300 iki 
ti kūną kvepiančiais sakais, $1200 Amerikos pinigais), 
balzamais“ — matomai norėta Trumpai suglaudus, balzamavi- 
pašalinti nemalonus lavonų kva- mo eiga būdavo šitokia: 
psnis. O kad balzamavimas labai Tuojaus po mirties mirusio 
senai praktikuojamas buvo, tai draugai atnešdavo kūną balza- 
mums egiptėnų istorija aiškiai muotojui, kuris matomai egip- 
sako (o gal prieš egiptėnus ki- tonų gyvenime lošė itin svarbią 
tos tautos ir-gi jau mokėjo bal-1 rolę ir buvo visų gerbiamas. To 

i būdami 
gimimą mėgdavo pasirinkti grabus; pui- 

balza-|kus grabas egiptėnui skaitėsi 
visai tinkama ir gera dovana. 
Ant grabų arba mumijų papras
tai jie piešdavo dievaičių pa
veikslus (paprastai Osiriso ir 
kt.). Mumijų, žinoma, būdavo 
įvairių įvairiausių, brangesnių 
ir pigesnių.

Balzamuotoj as pradėdavo sa
vo darbą nuo galvos, pirmiausia 

smegenis

zamuoti). Virš trijų tuKstančii) | negana jie dar gyvi 
metų prieš Kristaus 
egiptėnai jau lavonus 
muodavo. Egiptėnai žiloj seno
vėj lavonus džiovindavo saulės 
spinduliuose, paskui juos vynio
davo į lininius skudurus, dervo
je (smaloje arba sakuose) iš- 
mirkintus. O Egipte nėra ir ne
būdavo lietaus, oras visuomet 
sausas, tai ir balzamuoti kad ir 
šitokiu paprastu budu būdavo 
gan lengva. Apie egiptėnų bal-1 per nosį išimdavo 
zamavimą* sužinom iš Herodoto | tam tikslui padarytais kabliu- 
ir Diodoro raštų.

Sunku pasakyti kodėl egiptė-1 imantis daug laiko, bet jie tur 
nai pradėjo pirmieji balzamuoti, būt turėjo daug praktikos ir 
bet tur būt religiniais sumeti- gabiai dirbdavo. Labai dažnai, 
mais. Sanitariškumas vargiai sako Diodoras ir Gruphius, bal
tuose laikuose galėjo būti tin- zamuotojas pirmiausia pripilda- 
kamai įvertinamas arba net vo į smegenis cedro aliejaus 
paisomas. Egiptėnai, sakoma, (per ausis ir nosį); aliejus tur- 
balzamavimu stengės suteikt lai- būt ištarpindavo smegenis, ar
mingą ateitį arba pomirtinį gy-j ba juos suskystindavo. Paskui 
venimą 
tikrinti 
Herodotas 
kad egiptėnai gal pir
mieji tikėjo į sielos (dūšios) ne
marybę. Jie tikėjo, kad ‘siela 
niekados pilnai kūno neaplei
džia, dalis sielos gal būt pasilie
ka kūne; tad, sako jisai, egip
tėnai ir stengėsi palaikyti, kūną

kais. Tai sunkus darbas, už

pagerinti ir už- tuščią vietą prileisdavo sakais, 
savo mylimiesiems. Vidurių skrodimo operacija bu

mus užtikrina, I davo dviejų žmonių atliekama, 
egiptėnai gal

BRONISLAVOS 
POŠKAITĖS 

Muzikos Studia

žymėtojas sužymėdavo kur ir 
kiek piauti, o skrodikas (plovė
jas) plaudavo. Vidurius per
skrodęs skrodikas, sakoma, 
greitai pabėgdavo šalin, nes 
žmonės dažnai į jį akmenimis 
mesdavę. Sakoma, visos velionio 
nuodėmė ir-gi ant skrodiko 

| krisdavusios (taip egiptėnai ti
kėję).

Paskui per prapjautą vietą 
balzamuotojas išimdavo visus 
vidurinius organus (žarnas, 
skrandį ir kt.), bet palikdavo 
širdį ir inkstus, širdis, mat, 
buvo laikoma kaipo šilumos, 
gal ir gyvybės centras, bet in
kstų palikimo reikšmė nežino
ma.

(Bus daugiau)

—Rumunijoj vienas vyriokas, 
negalėdamas kitaip prisivalioti 
merginos—nakties metu persi
rengė velniu ir nudūlino j jos 
kambarį. *Toji, pajutus, patam- 
sėj atidarė rūsio duris, pro ku
rias bebaidydamas merginą, ir 
grasindamas, kad ji turinti už 
jo ištekėti, įpuolė į rūsį ir už
simušė.

—Visam pasauly žydų yra 
apie 16 mil. Europoj yra 10 
mil., Amerikoj—2 mil. Ma
žiausia Australijoje — tik 20 
tukst.

—Sausio 20 d. suėjo lygiai 
400 metų nuo paskelbimo Liu
terio katekizmo.

Jus greit būtumėt
narys

T • • V. . 4Jeigu jus žinotumėt kaip jūsų draugai 
džiaugias musų Bonų Biudžeto Planu, jus 
taipjau liktumėt narys.

Yra pastebėtina kaip žmonės trokšta likti 
bonų savininkais, kada jie sužincTkaip leng
va ir patogu yra nusipirkti Pirmo Morgi- 
čiaus Real Estate Auksinius Bonus sulig 
Bonų Biudžeto Planu ir gauti 6 nuoš. pa
lūkanų ant savo sutaupintų pįnįgų. Narys
tės vis dar yra priimamos—prisidėkit šian
die.

CENTRAI"“' B AN K
“privatiems“ lėktuvams skrai
dyti žemai po miestą, nes esą 
pavojaus įsivelti į “radio ban
gas“.

Jei besiklausydamas muzikos 
pasižiūrėsi į gatvę, tai visai ne
nustebsi pamatęs spurdančių 
automobilių tuziną, dabar tas 
ja nebe naujiena, o jei geres
nes akis turi, pamatysi ir pačio 
prezidento juodą dengtą maši
ną. Kai nusibosta, samdais ne
sulaukdamas autobuso, — taksi 
Fordą ir už kelių minučių esi 
gelžkelio stoty, arba kur pano
ri. Kam pakeliui, tas važiuoda
mas iš Kauno sustoja Šiauliuose, 
mat paroda— veislinių gyvulių 
paroda. Tik įvažiavus į Šiau
lius, jau ištolo girdėti klegesys 
sumišęs su žvengimu ir baubi
mu, kadangi taip parodos lan
kytojai, taip eksponatai/ nety
ląs. Vieni šlemščia žolę, visai 
nekreipdami dėmesio į etiketes, 
skelbiančias jų kilmę, amžių ir 
vardą bei riebumo procentus, ki
ti vėl, žiuri į juos, kramtydami 
storai sviestuota kmvnuoto sū
rio gabalą, arba pakšnodami 
naminį tabaką. Prieini prie rim
čiausių žiūrėtojų ir paklausai

—O pats, bene Šiaulių redak
torius? Girdėjom prieš kelias 
dienas, naktį, įsilaužę nepažįs
tami žmonės į vieno redakto
riaus butą j r išvedę jį su revol
veriais į gatvę. Ten pasodinę 
j automobilį, nuvežę už miesto 
ir taip sumušę, kad vargšą rei
kėjo vežte parvežti. Dabar vos 
gyvas gulįs ligoninėje.

—Tas tai tiesa, sutiko vyru
kas, bet aš ne tas, kuris dabar 
ligoninėje guli.

Kaimiečiai patenkinti pasise
kimu šypsosi, mat, rado progos 
pasirodyti, kad ir jie ne kvaili 

žino kas dedasi pasauly.
—Koks derlius? Ar rugius su

valėte?—vėl klausia pirmasis.
—Suvalėme—atsako. Derlius 

ne koks. Viskas supuvo. Bul
vių kaip ir nėra. Laukai pus
tuščiai, vienur kitur kyšo, tuš
čiame lauke laiškelis, nieko ge
ro. Vasarojus taip pat žalias, 
kai kur dar kaip liepos mėnesį.

—Taip, taip atsidusta vyru
kas ir pavaišipęs ūkininkus pa
pirosais, atsisveikina.

ganymas, mat, šiemet Lietuvo
je metai blogi, ekonominė padė
tis sunki, tai didžiausias rūpes
tis tenka užjūrio svečiams, pa
rūpinant sėklas, padargų ir vi
so, ko namiškių ūkyje stinga. 
Turgaus dienomis beveik kiek-

čielybėje, kad savo laiku sugrį
žusi siela jį galėtų susirasti. Mi
rusio žmogaus siela, egiptėnai 
tikėdavo, eina į kokį nors gy
vūną, paskui į žemę, vandenį ir 
į kitus daiktus, bet galų gale 
vėl sugrįžta į savo kūną už tri-

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

nitONISLAVA 
POŠKAITfi 

4262 Archer Avė.
Telefonas

Lafayette 4787

Šiemet Lietuvoje metai ištie
si! ne kokie. Ūkininkai nežino

Yra Geriausi Automobiliai

llabar yra labai geras laikas įsigyti sau gerą automobilių. Mes 
patariame lietuviams nusipirkti REO automobilių, šitie automobi
liai yra geri, stiprus ir nebrangus. REO automobilių beveik kiekvie
nas gali įsigyti, nes- juos galite gauti lengvais išmokėjimais.

ROXEE MOTOR SALES
J. ZABUKAS IR J. CHALKIS

Savininkai
907 West 35th Street

TfceJfodiau Yards tSOO

■

Stipriausi tairai visame 
pasaulyje

Mes esame autorizuota aptarnavimo 
stotis ir galime duoti kuožemiausias 
kainas. Ateikite ir sužinokite musų kainas

UNION GARAGE
3100 South Emerald Avenue

Tel. Vietbry 1014

TRUSTINfi KOMPANIJA

1110, West 35th Street, 
Chicago

VALSTIJINIS BANKAS CLEARI.NG IK)LSE BANKAS
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Kanadoje tokiu automobilių vis

Šeštadienis, bal. 20,U* —.M

nu ir jis tikisi laimėti.
Antras musų kumštininkas, 

tai nesenai iš Lietuvos atvykęs 
Juozas Vinča. Jis pirmas šioje 
šalyje kumštynes, turės balan
džio 27 d., subatoj, prie ko jis 
gana rimtai rengiasi. Jo kumš
tynės įvyks Brooklyne, Ridge- 
wood G rovė arenoje. Mušis 4 
roundus. Tai bus pirmas Vin- 
čos išbandymas amerikoniško 
kumštininko. Vienok dar nežino 
su kuo turės susitikti.

J. Vinča nuo atvažiavimo į 
Amerikon yra padaręs didelio 
progreso kumštynių supratime: 
daug yra išsitreniravęs. Nors 
jis Lietuvoje buvo žinomas kai
po Pabaltijo čempionas, bet 
čionai, amerikoniško kumštinin
ko supratimu, jis buvo vis^i 
“žalias”. E. Bensonas man pa
reiškė, kad Vinča apie mušty
nes nieko nežinojęs, kai pradėjo 
jiedu treniruotis. Bet dabar, 
girdi, Vinča atrodo kaip tikras 
čempionas!

Iš viso p. Vinča dabar gana 
gerai atrodo. Treniruotoj ai sa
ko, kad jis turi gerą “punčių”, 
gerą “speed” ir daug spėkos.

KORESPONDENCIJOS
Indiana Harbor, Ind

Mano žodis “atsakymų 
korespondentui“

Perskaitęs “Naujienų” No. 
84 svarbesnes žinias, sumaniau 
atversti lapą, kur telpa kores
pondencijos. Patėmijau kores
pondencija ir iš Indiana Har
bor. Reikia perskaityti, žinu
tės antgalvis ‘‘Atsakymas Hnr- 
boriečiui”.

Nors aš nesu pratęs visokius 
atsakymus ir polemikas rašyti, 
bet šiame abvėjyj visgi privers
tas esu keletą žodžių tarti; ge
riau sakant, duoti daugiau pa
raginimo 
(tentams”.

Atrodo, 
pondentas 
Visa bėda 
vo liuosu
kia, kol kas jo “tinkamu 
paprašo tai padaryti. Tiesa, ži
nelių čia netrūksta. Tad kodėl 
Proporterius jų nepraneša? Jis 
pasitenkina tik kritikavimu ki
tų už rašymą neva neteisingų 
žinių. 'Tai kodėl jis nemėgina 
pats parašyti teisingas žinias? 
Tada nereikės “pagal užsaky
mą’’ rašyti atsakymus.

Visai teisingai Properterius 
niekas nesmerkia 

kuris nusiperka sau 
Bet žmogus, kuris

pasekmingai praėjo, čia aš pa
duosiu sąrašą laimėjusių kandi
datų ir jų urėdus, o taip pat 
vardus ir tų, kurie buvo išrink
ti pirmiau. Georgetown town- 
ship rinkimuose laimėjo šie as
menys: Peter Glatkauskas tapo 
išrinktas Highway komisionie- 
rium, Walter Daujottis aseso- 
riu, Joe Norkus supervaizerio 
asistentu, Peter Guntor ir John 
Sungelas komitmenais.

Westville miesto rinkimuose 
už gaspadorių tapo išrinktas 
Peter Glatkauskas, klerku John 
Meleniu Jr., teisėju A. A. Ap- 
ponaitis, kasierium Thom Lu- 
cas, trustisais John Sungelas ir 
Frank Paulius, sveikatos komi- 
sionierium John Dapkus, nakti
niu kapitonu 
high school
John Šimkus ir Algy Apponai- 
tis ir Grade School tarybos na
riais Walter Daujottis ir John 
Milauskis.

Tie rinkimai aiškiai parodė, 
jog westvilliečiai laikosi vieny
bėj. O kur vienybe, ten ir ga
lybe.

John Lutchka, 
tarybos nariais

a t sa k y m u k orespc>n

kad atsakymo 
turi gabumo 
tik tame, kad 
noru nerašo,

korės-

jis sa- 
o lau- 
budu”

miestu yra Wiųdsor. Windsor’e 
yra General Motors, Studebaker, 
Ford, Chrysler korporacijų di
džiules dirbtuvės ir dar naujai 
statoma labai didėlė automobi
lių dirbtuvė Hudson Essex. Nė
ra Kanadoje miesto, kuris tu
rėtų tiek automobilių dirbtuvių, 
kiek jų tuiH Windsor’as. Apart 
automobilių dirbtuvių, čia yra 
daugybes kitų mažų ir didelių 
dirbtuvių, daugiausia Amerikos 
kompanijų skyriai. Visos Ame
rikos kompanijos atidaro savo 
skyrius Kanadai Windsor’e, nes 
Windsor’as yra arčiausiai prie 
Amerikos. Tokiu budu Wind- 
sor’as labai auga gyventojų 
skaitliumi ir galima tikėtis, kad 
išaugs j didmiestį artimoje atei
tyje.

Tinbai daug lietuvių privažia
vo į Windsor’ą iš yisos Kana
dos ir kas malonu pranešti, kad

u* i i'ia i^i i

visi gavo darbus ir laimingai 
darbuojasi. Pastebėtina, kad 
tūlas lietuvis atvyko šeštadieny, 
o sekantį pirmadienį gavo dar
bą General Motors kompanijoj.

Windsor’e labai mažai lietu
vių su šeimynomis, juos ant 
pirštų galima suskaityti; čia 
daugiausia privažiavo pavienių 
vyrų ir moterų. ^Vles, Windsor’o 
lietuviai, bandysime sukurti lie
tuvių organizaciją, nes be jos 
musų čia tarsi visai nėra.

Politinis lietuvių pasiskirsty
mas yra labai didelis, čia gali
ma rasti lietuvių prijučiančių 
visokioms partijoms. Apart slap
tos komunistų kuopelės, kiti), 
draugijų ( Windsor’o lietuviai 
neturi. Kitų tautų yra draugi
jų. Suomiai turi labai gražią 
salę.—W indsorietis.

T
r

namusifi namų ir daatatom į
Darbas garantuotas

Little Star Hatters
Valytojai ir Dažytojai 

3328 S. Halsted St. 
Pilone Boulevard 0179

Nemesk šalin savo seną skrybėlę
Duokit išvalyti ir išlyginti, tada pamatysit skirtumą. 

Valome moterų dreses, kautus, skrybėles
Taipgi valome vyrų siutus, overkantus ir skrybėles 

Paimam

Nauji Išradimai

SPECIALĖ

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Kur tik dabar eini, visur girdi Rekordų muzikę. Rekor
dus groja per Radio; Rekordus groja teatruose (Vita- 
phone), Rekordus groja kalbantieji paveikslai. Rekordus 
groja dabar visur geruose namuose, o netolimoj ateity gal 
paliks vien tik Rekordų muzika.

sako, jog 
žmogaus, 
namuka.
prašo savo draugų, kad sureng
tų jo naudai “siurpraiz parte”, 
yra vertas pasmerkimo. Juo la
biau. kuomet jis prašo, kad 
“partė” butų rengiama ant kito 
vardo, o dovana jam tektų. Juk 
tos “aukštosios klases” poniu
tės, kurios rinko dolerius, ne
sakė, kad tai renkama auk šo
riui. Jos sakė, kad “siurpraiz 
partė” yra rengiama kokiai ten 
panelei. Ar tai pagirtina?

Tų “parių” pas mus yra per
daug. O kuomet jos rengiamos 
vienam žmogui, o dovanos ten
ka kitam,—tai nutylėti nebega
lima.—Harborietis.

Brooklyn, N. Y
Lietuviai kumštininkai smarkiai 

treniruojasi

Teko aplankyti vietą, kur 
■treniruojasi lietuviai kumštinin
kai Juozas Vincą ir Ed. Ben- 
sonas.

Ed. Benson (lietuvis), turės 
susitikti J. Bradock, kuris vi
sai nesenai nugalėjo J. Slattery. 
Jų kumštynės įvyks Buffalo, 
N. Y., balandžio 22, pirmadienį. 
Ed. Benson nėra pradinis kumš
tininkas. Jis vienu tarpo buvo 
pradėjęs taip smarkiai kilti, kad 
net 8 kumštynes paeiliui buvo 
laimėjęs su “nukautu”. Vėliau 
tūlas negras jo progresavimą 
sulaikė. Dabar vėl pradėjo dar
buotis. Antros Ed. Bensono 
kumštynės įvyks Bostone, ba
landžio 29 d. §u J. Maloney. 
Apie tai kalbėjausi su Benso-

Kauno Malt’as
KAUNO

ant metų laiko. Jeigu jam čio
nai gerai pavyktų, tai sugryžęs 
Lietuvon galėtų žymiai pakelti 
sporto supratimą Lietuvoje.

Taigi žiūrėsime kaip jam 
nusiseks jo pirmos kumštynės 
balandžio 27 d., Brooklyne.

—A. P. Serbas.

Westville, III
VVestvi U iečiai laimėjo rinkimus

$ $ $
Darbai čia vis mažėja. Mai- 

nose visai silpnai bedirbama. 
Neužilgo bus pradėta tiesti nau
jas kelias dviejų mylių ilgio. 
Tai darbininkai turės progos 
šiek tiek užsidirbti. Mokama 
bus pagal unijos skalę. Darbi
ninkus ims iš Westville.

❖
Vandentiekis jau visai bai

giama statyti. Vanduo bus ima
mas iš Danville ežero.
—L. U. Kliubo korespondentas.

Ekskursija
LIETUVON

įlinkimai praėjo su didžiau
siu laimėjimu. Tapo išrinkti vis’i 
tie kandidatai, kuriuos westvil- 
liečiai buvo pastatę. Tai turbut 
pirmas toks laimėjimas West- 
ville istorijoj. Nei vienas kan
didatas nebuvo sumuštas rinki
muose.

Westvilliečiams priklauso di
delis kreditas, • ypač Lietuvių 
Ukėsų Kliubui, nes vyriausia jo 
pastangomis tie rinkimai taip

f

■
k?

0

0
H

Fotografuokites
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išradimų 

pa Veikslų 
traukime užti
krina jums ge
rą darbą.
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, pa 
kilius ir tam panai

W. J. Stankūno 
Studija

3315 So. Halsted Street įį
Telefonas Yards 1546 'į

Chicago, III.

a

V

pora us e 
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Kanada
VVINDSOR, ONTARIO

Amerikos didmiestis Detroit 
pripažintas automobilių miestu.

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

jo sugedimą, skaudulius, 
odos ligas, užsendintas 
ar nervų ligas, kokį silp
numą. pūslės, privatines 
ar šlapintos! ligas, atei
kite pas Dr. Koss liuo- 
sam pasikalbėjimui apie 
jūsų ligų. Jeigu jus tu
rite sifili, ateikite pas 
Dr. Ross Išsigydyti. Pa
liaukite bandę su ne
moksliniais gydymais. Ne
palaimas tankiai priveda prie aklumo, 
paraližiaus. ar prie sirgimo visą savo 
um^ių.

Silpni vyrai!
In-Mo-Raj< ir . 

grąžino tvirtumą Jr vyriškumą tūkstan
čiams pacientų.
vo sėkmingas per virš 30 metų. Ką jo gy
dymas 
rys ir 
žemos

specialia gydymas su-
Drt Ross gydymas bu- 

padarė tūkstančiams kitų, tai pada- 
del jus. Geriausias gydymas. — 
kainos. — Ateikite šiandie.

DR. B. M. ROSS
S. Dearborn St.» kampas
Monroe St., Chicago
IŠTIKIMAS SPECIALISTAS

Tris dešimt metų šiame name, 
elevatorių iki penkto augšto. P 
kambarys vyrams 506. moterims 
kambarys.

Valandos: Kasdie 10 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų, Nedėliomis 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų, Panedėllals, Seredo- 
mis- Ir Subatomls nuo 10 vai. ryto iki 
8 valąndai vakaro.

35

Imkit 
Priėmimo 

i — 508

ISj# uthvaniah
bevtraob co

H«"O

BOHEMIAN styU 
100% Pure
MALT
EATRACT

Ateina šiltas oras; kiekvienas no
rės 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 tikrų miežių, 
su Bohemian apyniais. Mes siun
čiam Kauno Malt’ą ir i kitus mie
stus.

J. GAUBAS
3529 S. Halsted St 

, Chicago, Illinois 
Tel. Boulevard 7258

BILE IŠDIRBYSTĖS
Radio Pataisymo Aptarnavimas

Patenkinimas Garantuotas 
Kainos prieinamos 

Sekmadienio ryto aptarnavimas
BATERĖS ČARŽINAMOS IR TAISOMOS

F. Doyle
2845 W. 63rd Street

Republic 7386

Nebėra reikalo ilgiau kentėti nuo
SKILVIO PAKRIKIMŲ 

kaip rūgščių aitiumo ir kitų nesmagumų 
W. J. STOMACH REMEDY 

pagelbėjo tūkstančiams.
Išbandęs šiuos didelius vaistus jus niekad nenorėsite būti be jų. Kad 
įrodyti, jog mes galime pagelbėti jums, mes mielai pasiųsime ban
domąjį gydmą tik už 50c

GARSIOS W. J. RHEUMATIC TABLETS 
pagelbsti tūkstančiams žmonię. Parsisiųsdinkit bandomąjį gydymą 
už 50c. ar 10 dienų gydymą, bile kuri, už $2.00.

VV. J. Stomach Remedy
W. J. Rheumatic Remedy 

(Pažymėkit kurių) 
VVALDO JOYCE, 
120 So. State St.

Chicago.

Vardas

Adresas r

Miestas

Išplaukia laivu

“George Washington
(tiesiai i Brpmen)

Išplaukia iš New Yorko gegužės ’22 d. ..
štai yra proga nuvykti i Lietuvą su speciale ekskursiją hnks- 

mioj savo viengenčių draugijoj, garsiuoju United States Lines laivu 
George Washington.

ši ekskursija yra rengiama po vadovyste ‘‘Naujienų” ir jus tu
rėsite nepaprastą patarnavimą, maistą ir pasilinksminimus, kuriais 
yra pasžyinėjęs šis vsame pasaulyje pagarsėjęs laivas.

Be to jus keliausite po asmenine priežiūra patyrusių kelionių 
vadovu, kurie jums viską iš kalno prirengs.

PIRKITE ROUND TRIP TIKIETUS
Del platesniu žinių, kainų ir t.t. rašykite 

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.
arba susižinokite su savo vietos laivokarČių agentu, ar tiesiog su

Naujausi Lietuviški Rekordai

45 Broadway, New York, N. Y. 110 S. Dearborn SI., Chicago, III.

Artinasi Pavasaris
PRISIARTINANT pavasariui apsižiūrėkite, kad 
visi jūsų rūbai butų švarus ir geroje tvarko
je; mes valom ir prosinam. O jei kam reikia 
naujų rūbų, tai pas mane galite užsisakyti. 
Turiu visokių geriausių pavasarinių materiolų; 
visokių spalvų ir pigiomis kainomis. Atsilan- 
kykit pas mane, tikrinu, kad busite užganė
dinti mano tinkamiausiu patarnavimu.

Frank Mickas
4146 Archer Avenue

Vilniaus Albumas
Tai yra

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

Tai yra knyga

kurią turėtų perskaityti kiekvienas, kas interesuoja
si “Vilniaus Klausimu” ir Lietuvos Sostinės istoriją. 
Tai yra 
gynėlį.

knyga kūri papuoš kiekvienų namų kny-

Katalogo kaina $4.00
Parsiduoda už $3.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St Chicago, III

Dabar yra išėję nauji lietuviški rekordai, taip gražus, taip 
ištobulinti, kad net yra malonu kožnam gėrėtis jų gražu
mu. Daugybė žmonių manė, kad Radio atsirado, tai jau bus 
rekordams galas. Bot tikrenybėje taip nėra.
Dabar Rekordai išsitobulino labiau už Badio. Ir visos nau
jos Radios yra dabar taip padirbtos, kad galėtų groti ir 
Rekordus. Rekordų kaina — 75c.
Kiekvienas būtinai išgirskite ir nusipirkite šiuos naujus 
lietuviškus Rekordus. Jie yra padaryti musų geriausių ar
tistų.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Vedėjas 

16122F (Tėvuko Polka 
(Kūmos Polka (Singing hy A. šaukevičius) 

J6121F (Palangos Polka 
(Tarnailės Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader; Singing by A. šaukevičius 

(Jaunikio Polka 
(žuvininkų Valcas—Mahanojaus Lietuviška Orkestrą, 
( Fr. Yotko, Leader

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ 
(Kalakutų Barškalai—Polka 
(Nekaltybė Valcas

JONAS BUTĖNAS, Baritonas 
su Orkestros

(Močiutę Širdelę 
(Ispanė (La Spagnola)

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA 
Fr. Yotko, 

16119F (Kalvarijos Polka 
(Raudona Kepurė Mazurka 

16114F (Pamylėjau Vakar 
(Išsigėriau Arielkylės

ANTANAS VANAGAITIS 
su Piano Akom p. M. Juozavitas 

(Trys Jaunikiai
(Mudu Du Broliukai—Anl. Vanagaitis ir K. B. Kraučiunas 

COLUMBIJOS ORKESTRĄ
(Meilės Abejonės Valcas—Orchestra • 
(Nakties Tamsoj Valcas

ANTANAS VANAGAITIS 
(Alleluja—Ėsu Bomas 
(Brygyta—Comic Song

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ

16112F

16115F

16116F

16118F

16117F

• 16128F

16127F

16113F

61002F

16034F

16035F

E2392

E3840

Akompan.

MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Vedėjas

Fr. Yotko, Vedėjas
(Magdės Polka
(Medžiotojo Valcas/

LIETUVIŠKA TAUTIŠKA ORKESTRĄ
(Puiki Porelė—Polka
(Šešupės Bangos, Polka

. Liaudies Dainos
JUOZAS BABRAVIČIUS, Tenoras

12 colių $1.25

Laivelis
10 colių 75c.

Samanota

(Karvelėli
(Plaukia Sau

(Aguonėlės
(Kur Bakūžė
(Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka
(Visur Tyla

MIKAS’ PETRAUSKAS, Tenoras
10 colių 75c.

(Sveiki Broliai Dainininkai
(Ko Liūdit Sveteliai
(Šia Naktelę Per Naktelę
(Ant kalno Karklai Siūbavo

JONAS BUTĖNAS, Baritonas
10 colių 75c.

(Padainuosiu Gražių DainaE4278
(Našlys

E4362 Kur Upelis Teka

E7025
(Viltis
(Noriu Miego
(Plaukė žąselė
(Oi Mergelę
(Stasys
(Aš Mergytė
Nesigraudink Mergužėle
(Kur Bakūžė Samanota
(Vilniaus Kalneliai 
įleiskit i Tėvynę 
(Litai (Lietuvos pinigai)

Pas Jos. F. Budriką jus visuomet galite gauti visus nau
jausius lietuviškus rekordus, o ypač dabar Jos. F. Budri- 
kas turi savo krautuvėj didžiausį pasirinkimą. 'Tik atsilan- 
kykit į Jos. F. Budriko krautuvę, išgirskite ir įsigykite 
sau naujų ir gražiausių Rekordų.

16009F
16010F
16012F

16016F

Jos. F. Budriame
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705




