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PRAHA, čechoslcvakija, geg.

Slocum, l’ex., kur audra užmušė 8 žmones, o sužeidė apie 100

I ler-

nčmis demonstracijomis, per

iš naujo kilusių komunistų riau-1 tematinius žingsnius su Mas- 
šių, dviejose Berlyno miesto, kva ryšy su bolševikų geguži- 
dalyse šiandie tapo paskelbta

Biaušėse, kurios tęsėsi visą 
praeitą naktį iki auštant, dar 

ar daugiau asmenų bu- 
štueniolika rim- 
'aug buvo areš-

Del Neramumų Berlyne Pa
skelbta Apsiausties Padėtis
Per pastaras tris komunistų riaušių die

nas, kautynėse su policija 13 asmenų 
buvo užmušti ir šimtai kitų sužaloti 
Del riaušių kaltina Maskvą

minislerių kabineto nariai, ypa
čiai kancleris Mueller, apsau-' 
ges ministeris Groener ir vi
daus reikalų ministeris Seve- 
ring, o taipjau policijos šefas; 
Zoergiebel ir kili.

atsi-koelno priemiečio gatvėj, 
naujino. Iš namų pro langus 
ii’ nuo stogų imta šaudyti į po- 

plylgaliais ir 
tu iš šal už
rinki is komu-

13 užmuštų, šimtai sužalotų per 
riaušes

akmenimis, 
nių gatvių

vo apsiginklavę vėzdais ir gele
žiniais pabūklais, kuriais jie 
atakavo policiją. Pastaroji pa
vartojo šaujamą ginklą. Apie 

pietų kova 
Daug asme- 
taipjau p.;-

Per visas tris dienas riaušių, 
prasidėjusių gegužės 1, Berly
ne buvo, kiek žinoma, trylika 
asmenų užmušti ir dvidešimt 
sunkiai sužaloti, neskaitant šim
tų lengvai sužeistų. Keli šim
tai riaušininkų buvo areštuoti.

Komunistų vadai tariasi apie 
generalinio streiko paskelbimą.

čjc “visu frontu.’’ 
nų buvo sužaloti 
šautos dvi moterv

baigė komunistų tarpusavio 
kautynėmis

De! komunistų riaušių verčia 
kaltę Maskvai

Berlyno policijos viršininkas, 
taipjau reichstago nariai, dėl 
riaušių kaltina Maskvos komu
nistus ir komunistų internaci
onalą.

— Komunistai čia buvo su

užsienio reikalų

.... .........................................  i.
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Lietuvos Naujienos
Pardavė miško už pusę Kauno konkės pabai#- 

milijono litų tuvių programa
KAUNAS- — Miškų depai ta- KAU> 

mente įvyko varžytines paga- Vaklyba 
mintai miško medžiagai. Par-'džio mėn. 15 d., 16 vai. įvyks 
duota 9816 kietmeterių už 530,- Kauno arklių geležinkelio tram

vajaus sustabdymas. Paskuli- 
i nis jo važiavimas Kauno gatvė*

Tv . .• • ? it • m’s» visais vagonais kartu,Is tautinio sociatis- įvjks lygiai 16 vai. ir prasidės 
to fašistas, iš fašis- 'V°"kts p*™. <ie<i>mi»o gat- 

to komunistas

S. — Kauno Miesto 
praneša, kad balan-

choslovakijos kabineto mini,de- 
ris, per dvejus metus rado rei
kalo jau antrą politinę partiją! 
organizuoti.

Strirbrny pirma buvo suor
ganizavęs tautinę slavų sociali-;

Sukilimas Meksikoje| 
visai likviduotas _ Amerikos mokyklose«

i-a Sonoros Valstija, paskuti
nė sukilėlių tvirtovė, jau fe
deralinės valdžios rankose

MEKSIKOS MIESTAS,

TOKIO, Japonija.
Garlaivis llah.iro 
praneša išgelbėjęs

i 100 žmonių nuo garlaivio Gayo 
(Maru, kuris per smarkią audrą 
sudužo Kronotski įlankoj.

<1.

radio

kilimas, gen. Plutaico Elias 1
Calles, respublikos prezidente " LI Lfuidldo (Radi 
paskirtas vyriausiuoju tedera- tlGlTIAtlC! Il'/H'llivi 1 
linių armijų vadu, prižadėjo ** dolilVHio Hl.JliltL.il/?. 
p.r du mėnesiu laiko sukilimą1 d-LiBijOj’ Izij-ii Člivolfhi'l 

> ikvidueli. Savo iprižaif\p'mą I cVHJJ
jis išpildė. Sukilimas visame --------------
krašte sutriuškintas. Paskuti- Skaudžiausiai- nukentėjo pi et i-

Sonoros !
valstija, į kurią buvo susime
tusios visos maištininkų jėgos, 

v.io kautynėmis: kairieji komu- ‘dabar jau irgi visa yra ledera- 
nistai susimušė su dešiniaisiais linės valdžios rankose. Kahiuo- 
komunistais. se besislapsto dar tik vyriau-j
_ jias sukilimo vadas, gen. Gon-

reikšti užuojautą savo polili 
nuims draugams Berlyne. De- sukilėlių tvirtove, 
rnoiislracija h-etgl liūdnai

Pilotas Lou Foote 7 Manilos revoiiuci 
tapo išteisintas ninkai nubausti

Grand jury rado jį nekaltą (1*1 
katastrofos, kurioj 14 žmo. 
niu žuvo

MANILA, Filipinai, geg. 3.
Čia pasibaigė byla devyniolikos 
žmonių, kurie buvo suimti, kal
tinami dėl organizavimo 
bucinės aimijos

vėje link Rotušės aikštės. Lai
ke šio paskutinio važiavom 
grieš orkestras ir bus atlieka
mos kilos ceremonijos.

Latvija pradeda ekono
mines derybas su 

Lietuva
: -r-;ganizavęs tautinę slavų sociali- Latvių “Janu. Zin.” rašo, kąd 

wt - • -j, Istą partiją ir agitavo, kad ji' Latvijos atstovybė Lietuvoje
nuomones laisve dėtųsi su vokiečiais. Naujoji! pradėjusi ekonomines derybas

- - - partija betgi pasirodė tam prie- su Lietuvos Užsienių reikalų mi-
Įšinga: ji siejo už dėjimąsi su Į Misterija.-Pirmon galvon taria- 

_______ ' i slavais. > masi apie prekybos sutarties su-
Docentas ir du studentai išvyti Neseniai betgi Stribrny buvo Į 

iš universiteto už liberališkas i išmestas iš jo paties suorgani-Į 
pažvalgas

Grand jury, kuris tardė kovo 
17 dieną Įvykusią čia aeroplano 
katastrofą, išteisino to aeropla
no pilotą Lou Eoote, nuimda- 
ma nuo jo bet kurią kaltę dėl 
įvykusios nelaimės.

[Kovo 17 dieną didelis trijų 
motorų Fordo aeroplanas, ku
rio pilotu buvo Lou Foote, iš
skrido trumpon ekskursijon su

Netrukus vic-
nas 
na s

pasažierių.
motoras sugedo, ir aeropla- 
buvo priverstas greitai lei- 
žemėn.

nosim
Besileisdamas jis 

atsimušė j geležinkelio

genais
k a pasažierių

smilties. Visi keturioli- 
užsimušė; patsai 

buvo skaudžiai sužalc-

ORAS:
koinpanijc’s streiklaužio, Ha
roldo Hendriciksono. Bausmė 
Hadkbartui bus paskelbta pir-

Chieagai ir apielinkei tedera* 
linis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Didėja debesiuotumas; 
vakarą gali būt lietaus; 
vidutiniai, daugiausia

apie 
vėsu; 

žiemiu

Sekmadienį gal bu t 
taus.

Vakar temperatūra 
tarp 35° ir 46° F.

šiandie saulė teka 5:44, lei
džiasi 7:49. Mėnuo teka 3:45

bus lie-

įvairavo

ryto.

Kaip žinoma, Lietuva pernai 
zuotos partijos už jo fašistinius rudeni įteikė Latvijai laikinos 
palinkimus. Dabar Stribrny i sutarties projektą. Bet per tą 
organizuoja naują, komunisti- laiką dalykų padėtis tiek 

jsik'eite, kad dabar tikimasi 
daryti nuolatinę prekybos

Cigaretų rūkytojai Mi- ........................

FITTSBUiRGH, Pa., geg. 3.
Iš Pitlsburgho Universiteto ta- partiją, 
po pašalinti filosofijos docen
tas Fioderick Moltman ir du 
studentai, Wm. Albertson, Stu-

>'denių Liberalų klubo pirminin
kas, ir Arthur McDoweIl, to 
klubo narys. Pats klubas tapo: 
uždai y tas.

t ’TirvėtsrtetoT'vy r i irusybei ne-.
paliko, k.?.d nStudentų Liberalų , |cyj-jUo apdedami mokesniu ei

chigane apdedami 
mokesniais

LANS1NG, Mich., geg. 3

su-
su-

Esą tikimasi ją sudaryti iki 
i liepos mėn., kada baigsis Lietu- 

.i vos Latvijos susitarimas dėl 
| muitų palengvinimo.

Lietuvos komu
nistu partijos centro komiteto 

klubas norėjo surengti univer- Į,ul.elai ' |<iekvie„am pit,keliui i byla, kurioj figūruoja C.rosma- 
... . f . „ mitingą, kuriame turėjo • ci.ųaretu parduodamu Michiga- buSia.nh nflgrinejama Apy-

Paskiausiais Associated 1 i ess kabėti žinomas sociologas, Dr. Į no va|s(įįoi reikės mokėti 2lgar< os teisme Me»l,žes niėn- •’ 
pranešimais, per audras ir to r-'f |.lrry Ejm,cr Barnes. Mitinge : centai< įaks ’ ‘ ” ar 6 dieną,
nadus, kurie’trečiadienį ir ket-1 <.... |„lt *.*:,*;.*„ nriimtn re-1 \ ‘‘...n • *. ’. . tuicjo lui taipjau piumca le ; Senatas tą b.liu vra iau anks-
Virtadieni siaule septyniosa pie- zc!iu<.ija; reikalaujanti, kad iš ėiau priėmęs. '' 
tų ir vidurinių vakarų valsti- kalėjimo butu paleisti darbi-! __________

ijose buvo užmušti viso trisdę-’ 1)inkų va<|ai) Mool)cv jr Bill-! 
šimt trys asmens, o sužalotų 
skaičius siekia apie šimtą. Be 
to penkių dar pasigendama.

Virginijos valstijoj gyvybių 
daugiausiai. Bye C.ove 

tornadas sugrio
vė mokyklos trobesį, patikrin- 

į tomis žiniomis buvo užmušti 
•, i keturiolika mokyklos vaiku ir •H , . • ,,, . A zs

ties valdijes; Virginijoj žuvo 
14 mokinių ir mokytoja

Ligos Kauno mieste.

Nuo balandžio mėn. 1 d. ikiJ j a Jii J i< IZH (j nik ii* i vi. ii\i

Nugina Žinias apie dik- 7 d. aitriomis apkrėčiamomis li- 
tatoriaus. Stalino Momis susirgimų naujai jivgis-

raveo ir gen. Yucupicio su li
nkučiais savo alkanų kareivių.
Visi kiti sukilimo vadai gene
rolai, kad savo kailį išgelbėtų, 
palikę pulkus7 paspruko per sie
ną i Jungtines Valstybes. z žuvo

Gen. Calles, ketinių štabo'mostels, 
karininkų lydimas*, aeroplanu, 
latvykc Į Ilermosillo, Sonoros! 
valstijos sostinę ir paėmė 
savo vyriausybės vaidu.

Sukilimas brangiai parėjo ii 
pinigais, ir žmonių gyvybėmis.' 
Bet užtai jis stipriau konsolida- 

pasimokėli vo ^aštą, išvalė iš armijos ne-

Biednų anglių ameri
kiečio turtas nevilioja

rezignavimą

revo-
valdžiai nu-

“revoliucinin- 
nuleistas še- 
kalėjimo ir

Pedro l'closa, 
kų” vadas, tapo 
šiems mėnesiams 
500 pesų ($250) pabaudos pi 
nigais. Kiti šeši gavo po 3 me 
nesiūs kalėjimo ir | 
po 200 pesų pabaudos. Lik u- ramiuosius elementus ir patik- 
sieji dvylika kaltinamųjų pa- rina taiką ir ramumą Meksikoj 
leisti be bausmėj ilgiems metams.

Streikininkas rastasMiąh. atstovų butas 
kaltas dėl streiklaužio priėmė mirties baus-

“kidnapinimo” | m®s bilių

MASIKVA, geg. 3. Iš auto- 
etingų \ e.rsmių praneša, k .d

jtruota viso 9, iš kurių: vidu
rių šiltine 1, skarlatina 8. De
zinfekcijų butuose padaryta 3.

LONDONAS, geg. 3. — Kun. 
Joseph Shepherd, klebonas ls- 
lingtono bažnyčios Londono be
turčių kvartale, pranešė, kad 
jis neradęs nė vienos merginos, 
kuri norėtų tekėti už besiper- 
šančio turtingo amerikiečio, 
kuris sakosi turįs $15,000 paja
mų per metus ir gražius namus 
Jungtinėse Valstybėse.

pranešimai apie dik-
Slalino, generalinio

Antra miškininkų byla.
KAUNAS. — Praneša, kad 

greit Apygardos teismas nagri
nės antrų Miškų departamen
to tarnautojų bylą.[Pirmutinės žinios skelbė, 

i kad užmuštų buvę penkiasde
šimt. Mokykloj buvo 155 mo
kiniai ir astuonios mokytojos. 
Dauguma jų buvo sužaloti.

Woodvillėij, Va., kur temadas 
taip pat sugriovė mokyklą, bu
vo vienas vaikas 
keli sužaloti, Ten 
mušti du negrai, 

i audra sugriovė.
MorgantoNvne, W. Va., torna

do buvo apie penkiasdešimt na
mų sugriauta ir iapdraskyta, ir 

i daugiau ne dvidešimt žmonių
sužalota, daugelis pavojingai. ■ nors vįs0 parlamente vietų yra 

‘Padaryti materialiniai nuoste- |įR 615.
Bihum numa-;lia. siclĮ(ja api(, ^oojmmI.

Hiarmony G rovė,

užmuštas ir 
pat buvo už
kurių namelį

1,700 kandidatų į Ang
lijos parlamentą

Jungtinių 
paskelbti 
taloriaus 
komunistų partijos centralinio |
komiteto sekretoriaus,- rezignn- 
vimą iš savo vietos, o taip pal 
apie tai, kad Stalinas sergąs, 
esą niekuo nepamatuoti. nuo nederliaus šelpti paaukojo: 

Lietuvos pasiuntinybės Estijoj 
tarnautojai 100 litų, Lietu
vos konsulato Karaliaučiuj

Illinois gubernatorius Emmer- 
sen išleido proklamaciją, kvies
damas visos valstijos gyvento- tarnautojai 260 litų ir vice-kon- 
jus švęsti sekmadienį, greguži sulas kun. Jovarauskas Liepo- 

juj 100 litų. »

LONDONAS, geg. 3. — At
einantiems rinkimams j Angli
jos parlamentą yra pastatyta 
bendrai arti 1,700 kandidatų,LANSING, Mich., geg. 3. 

Legislaturos atstovų butas 61
(jury) rado kaltą prieš 34 piiemė miities

- : mietu bausmės bilių.
Allen A kompanijosĮtoma mirties tel,slPs elektros;

- - ■ ked^j visiems nusilkaltėltiains, j.
. ........... . __ J miesto į Pamerktiems dėl piimo lai|xs- nlu§tas ir keli kiti skaudžiai I tija — 565 ir liberalai — 475.
ir uždaryme daržinėj vieno tos ■ n’° žmogžudybės. sužaloti. !-----------------

———— Didelės žalos audros padare: Į)Viejų garlaivių SUSi-
Musulmonų riauses A.kans.se, Ak^oj, du^as N. Y. uoste

cky, taipjau Missouri, Illinois, į

Obio ir Michigano valstijose.

KENOSHA, Wis., geg. 3. — 
Circuit teismo prisaikintieji po- 
sėdininkai l._ 
Elmerą Hiackbortą, 
amžiaus, * 
mėgstuvių streikininką, dėl da
lyvavimo išgabenime iš i

Prancūzo ir amerikie-' 
čio duelis dėl merginos

PARYŽIUS, geg. 3. — Vakar 
Bo’s de Boulogne įvyko duelis 
tarp vieno jauno turtingo ame
rikiečio ir vieno žymaus fran- 
euzo. Dueliantai, šovę vienas 
antrą per 50 žingsnių, ir nei 
vienas nei antras priešo nekliu
do, išsiskyrė. Duelio priežastis 
buvo jaunutė amerikietė, Sor- 
bonos universiteto studentė.

prieš indusus
BOMBĖJUS, Indija, geg. 3.— 

Bombėjuj šiandie įvyko musul
monų riaušių prieš indusus. Du

I asmens buvo užmušti \r apie 
i trisdešimt sužaloti.

Moteriškė pagimdė kei- 
merinius dvynaičius
MATTOON, III., geg. 3.

Viena moteriškė,
Lenz, pagimdė čia dvynaičius, 
daiktan per pilvą suaugusius. 
Dvynaičiai ir motina tarpsta.

Mrs. Fred

Badas Lietuvoje
Trys vyriausios partijos kan- 

Marylande, didatų yra pastačiusios*: kon- 
'■ audros buvo vienas žmogus už- servatoriai — 584, Darbo par-

NEW YORKAS, geg. 3. — 
! Per tirštą miglą pasažierinis Is-Šiltinės epidemija Ruhre

BERLYNAS, geg. 3. —
Ruliro krašto praneša apie ki- nėn į Ispaniją su 1,(MM) pasažie- 
lusią ten šiltines epidemiją. EI- rių, užgavo Anglijos prekių gar 
berfelde ir Barmene šešiasde- laivį River Orontes ir smarkiai 
šimt asmenų susirgo, vienas nii- jį sužalojo. River Orontes te- 
rė. ko ūmai vilkti į krantą ir is-

----------- gelbėti nuo paskendimo. Cristo- 
SAN JUAN, PortiyRika, geg. bal Colon, taip pat susižalojęs, 

3. — Porto-jRikos gubernato- ■ buvo priverstas grįžti atgal į 
rius Horace To^mer išvyko į į prieplauką ir visus savo pasa- 
VVasbingtoną su vizitu prezi- žierius išsodinti krantan, kol 
deniui Hooveriui.

' panijos garlaivis Cristoibal Co- 
Iš j lon, išeidamas iš uosto kelio-

laivas bus sutaisytas.

j
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 atlyginimą. 
Siunčiant pinigus per Naujienas telegramų 
bus išmokėti į 5 ar 10 dienų.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III
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A.kans.se
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Bethoveno Mirties Kaukė
Italų rašytojo M. Bontempelli 

apysaka

“Bravo!” atsakiau aš atsilo
šęs kėdėj ir tęsiau skaityti. Bet 

I aš neišgirdau nė vieno garso.
Na gi pažiūrėk!” ji išsigan-Gipso liedinio viršutiniame

krašte buvo metalo grandis kau- dusi sušuko, 
kei pakabint i. Taigi ne jos kai-!

■ tos butą, nes ji elgėsi taip pat, | -
■ kaip visos jaunos, fortapijonu, - 
i, skambinančios merginos, kurios I “j
• turi Bethoveno mirties kaukę. 

Jos turi paprotį pakabinti kau
kę netoli fortapijono, ir taip

I pat norėjo daryti Lavinija. Ji
• pakabino ją už metalo grandies

ant vinies prie sienos, lygiai 
kaip visos jaunos merginos kad ; uždengusi veidą rankomis. Ją 
daro, lyg tai butų žarnų plauna-, ramindamas aš sakiau: “Kas 
masis aparatas! nors bus fortapijono viduje pa-

Be sampročio,
pakabino ją prie sienos. Bet aš
bijojausi, nes jaučiau nelaimę j chanizmą,
prisiartinant. Gal aš ją numaty
damas ir iššaukiau. Aš nedrįsau 
apie tai kalbėti, nes nesuprati-

: mas verčia žmogų būti atsargiu.
Tą naktį aš girdėjau Lavini- 

ją gretimame kambary per mie
gą kelis kart suvaitojus. Kitą 
rytą ji man

Dievai mėgsta keršyti. Aš gy
venau su Lavinija viename gra
žiame mieste. Lavinija kasdien 
po pietų tris valandas skambin
davo fortapijonu — daug daug 
muzikos kurinių ir ji turėjo pa
protį užbaigti kuria nors Be
thoveno simfonija. Bet įvyko 
kai kas dar blogesnio.

Vieną vakarą Lavinija grį^o 
namo džiaugsmu žėrinčiu veidu 
ir kažkokiu nešiniu rankose. Ji 
tuoj išvyniojo nešini ir — ma
no širdis nustojo plakus tai 
pasirodė Bethoveno mirties kau
kė, kurią ji nupirkusi. Ji rodė 
man tą gipso liedinį, laikydama 
jį ištiesta ranka prieš mano 
akis. Ji stengėsi rodyti kaukę 
taip, kad ant jos kristų daugiau 
šviesos ar ji išrodytų gyvesnė. 
Aš bandžiau neparodyti jokio' 
susidomėjimo, bet visgi vidų j i-, 
niai susijaudinau kai viena aki
mirka apie gluodžiai nuskustą kajp juos prisimindama: baisus 
viršutinę lupę švysterėjo giliaus j aitvaras> bėgimas! 
skausmo išraiška. Paskui jo: p - - - - ■ ■
kakta aptemo, lyg per ją butų kanipary pakabintą kaukę

: tarė:
“Ar tu ją buvai nuėmęs?

I paskui vėl pakabinai?”
“Apie ką tu kalbi?”

i “Apie kaukę. Pereitą naktį 
jau galvojau apie tai įstaiga pabudau ir pamačiau 
nelaimingoji. . netoli lovos ant kėdės, lyg

norėda pasilsėti. Bet aš tuoj vėl 
užmigau.”

Aš ją įtikinau, kad tai tik 
sapno butą, nors supratau, kad sisuko į mane.

, tai pradžia daug blogesnių da- 
lykų. 13et nuolaadus ii- pasingas

I aš tylėjau ir laukiau kas bus 
I toliau.

Po piet ji sėdo, kaip visada, 
prie fortapijono. Ji skambino 
įvairių dalykėlių ir baigoj ati
darė simfonijų sąsiuvinį.

“Šiandien”, tarė ji nekaltai 
nusišypsodama,

I grindinai studijuoti 
Į simfoniją.”

Trečioji simfonija prasidėjo, 
kaip žinoma, atskiru stipriu 

I akordu, ir aš mačiau, kaip La- 
' vinija visomis jėgomis paspau
dė klavišus. Tačiau ne vieno 

j garso nepasigirdo.
Klavišai buvo nepajudinami, 

lyg Įšalę. Lavini j a dar kartą 
bandė ir staiga pradėjo verkti,

be baimės ji

perėjęs debesio šešėlis. Bet La
vinija to visai nepastebėjo, tą 
patį ir aš nuduodamas klausiu

“Ar tu jau išrinkai jam v.ie
ta?”

JOE SMILGIS

Pirmos Pirmos klesos Duco Malevo-, 
jimas. Geriausias automobiliu taisy
mas. Musu pataisytas jūsų automo
bilius išrodys kaip naujas.

1642 So. NVestern A 
Tel. Lafayette 4501

Aš išardžiau fortafijono me- 
bet nieko negalėjau 

rasti. Ir pakviestasis mechani
kas nebuvo gudresnis ir netru
kus pasakė, kad viskas esą tvar
koj.

Lavinija vėl atsisėdo prie for
tapijono ir skambino eilę muzi
kos dalykėlių. Kaip rasos lašai

išpasakojo savo mirgėjo po jos rankomis žais- 
I sapnus, bet labai nesąryšingai, lingi gracioziški garsai. Lavinija 

žėrėjo džiaugsmu.
“Bet dabar pasiklausyk Be

thoveno /trečiąją”, tarė ji.
Tačiau, stebėtinas daiktas, aš 

neišgirdau nei trečiosios simfo
nijos, nei bendrai ko nors iš Be
thoveno. Priešingai, Lavinija 
pradėjo skambinti uvertiūrą, iš 
“Sevilijos kirpėjo”, ją nutraukė 
ir pradėjo iš naujo. Dabar aš 
išgirdau seno valso garsus, ku
rie, galiu prisiekti, buvo Strau
so parašyti. Bet ir dabar ji stai
ga nutraukė skambinimą ir at-

Paskui ji pažiurėjo i muzikos 
» kaukę ir

ro con brio. L. V. Bethovenas. 
Op. 53.”

“Ar tu supranti tai?” — 
klausė ji prislėgtu balsu. “Bet 
juk tai ne tas dalykas, kurį aš 
skambinu? Klausykis dar kar
tą, aš atkartosiu.”

Ir ji paspaudė klavišus tie
siog kaip buvo gaidose parašy
ta ir kurios turėjo išreikšti gar
sais nemirtingą Bethoveno ku
rinį.

Iš fortapijono gi plūdo kirki
nantys, lengvi garsai iš “Ma- 
dame Angot”...

$ K* >!t

Lavinija nutraukė skambini
mą, sušuko ir šoko pas mane, 
ieškodama globos mano ranko
se. Po pusvalandžio ji kiek nu
siramino ir ašarotomis akimis 
žiurėjd į mane.

“žinai, tai juk burtai. Išaiš
kink tai man.” \

Nemielaširdingas aš jai atsa
kiau: “Misterijų negalima iš
aiškinti.”

“Jis man neleidžia”, galų ga
le ji tarė, rodydama į Bethove
no gipso kaukę. “Ji nenori, kad 
aš skambinčiau jo kurinius. Bet 
dėl ko tai ?”

šėju, kuris nešė kažkokį didelį 
pakistą.

“Padėk jį tamsta tenai!”
Nešėjas išpildė jos liepimą ir 

padėjo jį po Bethoveno kauke. 
Aš jaučiau, kad artinasi kažkas 
neišvengiama. Pro kambario 
langą įsiveržė pilka švininė 
migla ir apsiautė mane, Lavini- 
ją, Bethoveno mirties kaukę ir... 
gramofoną. Lavinija tarė: “Jis 
nenori, kad aš skambinčiau jo 
kurinius, bet aš negaliu gyven
ti be jo muzikos.”

Sustingęs aš laukiau neišven
giamo.

Lavinija atidarė gramofoną, 
uždėjo plokštelę ir .iškilmingai 
tarė: “Penktoji”.

Aš sukandau dantis, nes... 
man pasirodė baisu.

Praskambėjo trys pirmieji 
simfonijos taktai, pusiau užtil- 
dyti gramofono čirškimo.

čia staiga — vos suskambė
jo ketvirtasis taktas — sekė 
baisiausias sprogimas. Aš dau-

giau nieko nemačiau, mane pa
gavo viesulo vėjas, pakėlė j 
aukštį ir apie mane biro tinko 
luitai ii’ plūdo dulkės.

Kai aš vėl atsisąmonėjau, bu-

vau toli nuo savo gyvenamisios 
vietos. Kambarys, namai, ku
riuose gyvenau, išlėkė j orą.

Lavini jos aš daugiau niekada 
nemačiau.

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

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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.

a s 
ją
jo

kompozitorių kurinius, 
ji liūdnai žiurėjo i Be

kaukę prie sienos ir 
dvidešimt tylėjo. Vie-

Ji daugiau nebandė skambin
ti Bethoveno. Pirmą laiką ji bu
vo labai prislėgta. Bet po kelių 
dienų ji atgijo, juokėsi ir vėl 
skambino fortapijonu, bet tik
tai kitų 
Kartais 
thoveno 
minučių
na dieną aš mačiau, kad ji mal
daujančiai ištiesė į kaukę ran- 

“Sakyk, meldžiamasis, ką gi Į kad ir tyliai murmėjo: “Jis vis 
tikrai1 aš skambinu?” klausė ji dar nenori”. Aš jaučiau, kad 
manęs nedrąsiu balsu. j tai tęsis dar kai kurį laiką.

“Man rodos, kad pirma “Sev.i-1 * * *
lijos kirpėją”, o paskui kažkokį Vieną dieną aš pamačiau ją 
Strauso valsą.” ' kaži<ą tvirtai pasiryžus. Ji tarė:

“Sakyk man...” , “Aš atradau.”
“Ką gi...” ' j “Ką?”
“O štai čia?” “Neklausk! Duok man ve1r-

Visuomenės

Peoples Furniture Kompanijos
Halsted Gatvės Krautuvė Jau Persikėlė i

Naują Nuosavą Namą
2536-40 West 63rd Street

(l'/i bloko j vakarus nuo Western Avė.)

Iškilmingas Atidarymas
:xxxxxxxx>

M

M

>.

►< 
M 
M

N 
*

k 
H 
>4 
M

Vos gavusi pinigus, ji .išėjo, 
vo parašyta “3 simfonija. Alleg- Už pusvalandžio ji grižo su ne-

aš pradėsiu pa- Ji pirštu parodė į atidarytas čiau 800 lirų 
"~Ai trečiąją gaidas. Ten didelėm raidėm bu-: 'z~"

i hitui

3

2536-40 W. 63'd ST. & MAPLEWOOD AVĖ.4177’83 ARCHER AVĖ. cor. RICHMOND ST.

O _____ _ BETTER
t^erytHING ForThe HOM ES \

neras iš lau-

$4.98 
plv, raudo- 

$1.98
boilcd Linseed....
aliona.s ...................

J. DERINGIS
4414 S. Rockwell St. 

Lafayette 4689 
PRISTATOM VISUR

DYKAI
Kelinis šepetys, 4 coliu ilgio, 
maliavų jiinui, vertės $1.50 su 
kiekvienu 100 svarų llaimner 
Bros. Whitc Lcad.
Valspar Varnish 
ko ir vidaus 
galionas ...........
Stoginė popiera 
na ir žalia 
rolė .....................
Pure I 
Oil. galionas ....

SpevislietM rydynie chroniškų ir naujų li
gų. Jei kiti, negalfljo jumis išgydyti, atsilan- 
kyklt pas mane. Mano pilnas išcKzamiDavi
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei ai apsl-i 
Imsiu jus gydyti. sveikata jums augryl. Ei
kit pas tikra specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys pa 
galutino išegzatninavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 ’ki 1 po pietų.

Reumatizmas 
Sausgelė

Ncsikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, aiba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skaiP* 
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

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

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS.** augalais gydyties. 
kaina 50 centų.

JUSTiiN KULIS
3259 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

NAUJIENŲ
EKSKURSIJA
LIETUVON

U. S. Laivu GEORGE vVASHINGTON

M 

>4 Gegužio 22d., 1929
Tai bus smagiausia kelionė iš visų buvusių. Kurie no
rite turėti §magią kelionę, kreipkitės tuojaus į “Nau
jienas”. Mes parūpinsime visus reikalingus dokumen- 

Parduodame laivakortes ir ant visų kitų laivų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Naujoje krautuvėje viskas yra sparčiai rengiama ir tuojaus 
bus apreikšta šiame laikraštyje

Didžiausios ir gražiausios rakandų ir muzikališkų daiktų 
krautuvės visoje pietų vakarinėje miesto dalyje. Todėl lau
kite ir tėmykite šiame laikraštyje atidarymo pranešimą!

Musų antra krautuvė 4177-83 Archer Avė., (Brighton Par
ke) yra prisirengus teikti patarnavimą kiekvienam musų 
rėmėjui. Todėl reikalui esant, meldžiame kreiptis į šią 
krautuvę, o jei neparanku, tai i musų naują krautuvę kuri 
dar nėra visai prirengta, bet mes stengsimės su visu pasiry
žimu aprūpinti tamstų reikalavimus, kaip prekių pasirinki
mui, taip ir mokesčių priėmime jįr t.t.
Atminkite, kad Iškilmingas A idarymas musų naujos krau
tuvės įvyks už keletą dienų,-bus dovanos, laimėjimai, de
monstracijos, muzika ir t. t. Rengkitės dalyvauti.

Brighton Park
Kolionijoje

Marųuette Park
Kolionijoje



štaliotiis, gegužės

s Tarų Chicagos 
Lietuvių

------- T----------- ---------------------  
susirinkli, kad pasitikti juos. 
Pasirpdykime ir mes eidami su- 
sirinkiman: atsiveskim ir savo 
draugus bei drauges, kad ir jie 
prisirašytų prie kliubo. Bukim 
su organizacija. Nvužmirš'kim

NAUJIENOS, Chieago, III.
^Įvvhen a young Indy from No. 

344 and a young man from No. 
353 mot at a dance some. time 
ago. Both of them are officers 

į of their respective lodges. It 
I I nPi/41 m ! vvas only a mattei of time untilUniversal Lidings both of them decided t0 vent.

The English Column
voal untold joys to you.

Don’t forget the meeting 
members. Any of you readers 
that want to spend a joyful 
evening come to 
We invite you.

See you later,

our assembly

Brighton Park Anton Jusas

“Vienybėj — galybė,” tai yra 
puikus, daug reiškiantis obal- 

paskleidimui
tarpe Keistučio pašai- 

daug savo laiku 
Ir jo darbuotė bu
kliu bas turi daug 

finansais stovi gerai.
to„ dabar vėl kDubas 
dideli žinksnį pirmyn, 

jau yra užbaigtas susitari- 
aklas su Draugyste Lietu- 
(Jojus, kad susivienyti, ar- 
kitaip sakant, vestuvėms, 
lai gražus įvykis ateinanti 

gegužės 5 dieną,

Bridgeportas

sis, kurio 
lietuvių 
pinis k 
pasidarbavo, 
vo sėkminga, 
narių ir

vietos M. .L Kiro nauji namai jau 
giami .statyti, o vienas jau visai 

užbaigtas

bai

nes
m.c

Bus 
sekmadieni, 
lygiai pirmą vai. po pietų, Mc-j 
Kinley Parko svetainėje, 
mcl Keistučio Kiiubui 
susirinkimą Draugystės 
vos 
viai įmaršuos 
kinsi

M a te r i olas 
viliote vi-

apielinkei

P. M., and please bring 
payment books. Every- 
should come down early. 

their dues and then šit 
chat or joke vvith each

Get acųuainted; that’s

u re upon the mysterious sea 
of matrimony. The takeoff 
will occur in June of this year. 
At a later date the narnės of 
this couple will be revealėd 
with the cxact date of the 
wedding.

Hoping they will read this 
column; in behalf of the mem
bers of the Universal Lodge 
and myself we all extend our 
heartiest congratulations to
your success and happiness in y 
the future years vvhich will re-j

pals.
J. Thomas.

Lietuvių bylos 
teismuose

Northvvest Side Lithuanian 
Building & Loan Assn. prieš 
John ir Petroniela Shimkus ir 
llarry Weiner ir kitus, bylos
No. 496935, Superior crt., byla | prie

uždaryti trust 
$16,000.

F. Montvidas prieš Chieago 
T. & T. Co., John ir Bessie Za- 
charievvicz ir kitus, bylos No. 
496975, Superior crt., byla už
daryti trust dydą sumij $5,500.

.sumoj

Tillia Weldzius prieš Leo K. 
Weldzius, bylos No. 497015, Su
perior crt., reikalauja atskiro 
užlaikymo.

P. Arliskas prieš Frank Ar-1 
liskas, bylos No. B. 179983, Cir
cuit crt., reikalauja atskir 
laikymo.

Peerless Lbr. & Supply 
Anton ir Petronėlė

tauskis, bylos No. B. 180021, 
Circuit crt., byla uždaryti me- 
kanikų lyną sumoj $372.16.

Benjamin Bosenberg prieš 
Anton ir Mary Waitkus, Mau- 
rice W. Kulwin ir kitus, bylos 
No. 197050, Superior crt., byla 
uždaryti trust

‘ j $22,000.
Sigmųnd Motei

Kaupus, J. J.
Wczinski ir kitus, bylos No. B. 
180061, Circuit crt., byla užda
ryti trust dydą sumoj $5,200. 

už-

dydą sumoj

prieš Casimir
Cullen, John

Co.
Ka-

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

NETIKĖTINASa

Didelis Išpardavimas 
Philco Radijų

PIGUMAS!

Chicagos lietuvių didysis cen
tras, Bridgeportas, jau pasipuo
šė puikiais mūriniais namais. 
Tuos namus pradėjo statyti vos 
tik poras mėnesių atgal, o da
bar bent yra į ką pažiūrėti!

Tie M. J. Kiro namai yra iš- 
1 tikro pirmos rųšies.
ir visas užbaigimas 

i lioja pirkėją.
Visai Bridgeporto

irgi yra dideles naudos pastaty- 
laikantlmas ^ų naujų namų. Kiek čia 
Lietu-r;uo^au apsigyvens naujų žmo- 

Gcjaus nariai demonslralv- i nauP žmone^
svetainėn. Svei- Pirks Įvairius dalykus šioje aąi6- 

antrais, džiaug-• ! linkėję. Vadinasi, biznieriams 
uisiliki Keistučio! šioje apielinkėje irgi bus nau

dos — galės daugiau išparduoti 
savo prekių.

AL J. Kiras, energingas ir su
manus namų statytojas. Jis pri
statė naujų namų tokioje kolo
nijoje, kurioje darbo žmonėms 
yra parankiausiai apsigyventi. 
Nėra mažiausios abejonės, kad 
darbo žmogus, įsigijęs šioje 
apielinkėje ir taip gerai pasta
tytą namą, bus pilnai užganė
dintas.

Tuos namus galima pirkti la
bai lengvomis sąlygomis. Nuva
žiuokit ir apžiurėkit patys tuos 
namus, — nesigailėsit.

vieni su 
po to, | 
nariais.

■;ių Keistučio su Gojin-c 
vestuvių, reikia atiduoti kredi
tas piršliui, kuriuo buvo daug 
kam žilumas \Vrn. Buishas. Ne 
be reikalo jis yra Draugystės 
Lietuvos Gojaus pirmininku ir 
Keistučio kliubo vice-pirminin-

kliubo

■pondentą, nuoširdžiai kviečia i 
Draugystės Lietuvos Gojus vai-! 
dybą, visus narius, taipgi jų ■ 
moteris ir pažystamus, pribu- ! 
kitę gegužės 5 <1. apie 2 vai. po i 
pietų i McKinley Parko svetai- i 
ne; taipgi prašomi yra ir Keis- į 
tučio kliubo nariai skaitlingai j AMERIKOS PILIETIS

MADOS

2681

k ti 
ri o-

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

Chieago, III.

Klausimai ir • atsakymai, 
riuos turi žinoti kiekvienas 
rintis tapti Amerikos piliečiu.

Kaina 25 centai.

se-1

STEBUKLAI IR 
PASLAPTYS

Kas yra stebuklas? Kodėl 
novėje būdavo labai daug ste-! 
buklu, o šiandie yra mažiau?! 
Kaip Įvyko tvanas? Delko kar
tais akmenimis lyja? Kaip vėl-; 
nias žmogų apsėdžia ir kunigo 
ekzortomis tampa išvarytas?! 
Kodėl vanduo kartais krauju 
pavirsta? 
dangaus ? 
ir dreba? 
poti tapo 
o kiti net
I visus šiuos klausimus ir dari 
daugeli kitų šioje knygoje rasi! 
sau atsakymą. Tai yra nepa-1 
prastai svarbi knyga.

Kaina apdarytos $1.25.
NAUJIENOS

1739 S. Halsted St. 
Chieago, III.

vanduo kartais
Kodėl ugnys krinta iš 
Kodėl kalnai dejuoja 

Kaip akli, raiši ir rau-| 
stebuklingai išgydyti, 
iš numirusių prikelti?

turns to—BASEBALL, 
and many

Universal Lodge is 
h avė a great team. 
enough money for 

othcr eųuipment būt

\

Brighton Parke

tino.

Norint 
nurodytų 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, i "x* ~
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
IX centų. Galima prisiųsti pinigui- 
urhy krasos ženkleliais kartu su už 
sakvmu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So 
Halsted St., Chieago, III.

lAttention members!
Our ncxt meeting will take 

place as usual at Gage Park, 
located at 55th and Western 
Avė., on May 6, 1929, at 8:00 
P. M. SHARP. We \vish the j 
members would co-operate and 
be punctual in attending the 
meeting. Dues may bp paid at 
7:00 
your 
body

I pay 
i and
, other.
the idea. _

To non-members. Members 
do not read.

Spring is here vvith all its 
splendor, showers, snow, (May 
2), baby cyclones, zero wea- 

' ther or what have you. Spring! 
zln the Spring a young man’s 
fancy
Tenhis, Track, Golf, 
other sports. Speaking of Base- 
ball, the 
going to 
We have 
suits and
lack a fevv-Įęlayers, for instance. 
one or two good pitehers, and 
a good catcher. We are also, 
looking for a man or young | 
fellovv who does not play and 
who knovvs his baseball to 
coach and manage our boys. 
All you readers who can play 
and want to play baseball or 
participate in other sports 
come to our meeting MondayJ 
It does not matter what you i 
play; the best man plays, therej 
is no favoritism among us at lengvais mėnesiniais 
all. If you cannot come to our kėjimais.
meeting step to window 10 orj Tolumo (distance) balso 
4 at the Universal State Bank i gavimas garantuotas. Pri- 
at 33rd 
see Mr. ’ 
on any 
to knovv.

lt has been

'Puri Būt Parduoti iki Gegužio 6-tos dienos

Kaip matote ant paveiks
lo, šis Philco Radio, su “kon
sole”, tubu, speakeriu, 
siduoda už

S74.50
{mokėti $5, o kitą

par-

4 muro namai 2 augščių po 5 kambarius, vėliausios mados įren
gimas; pusantrų metų senumo;visi išrenduoti —

PARSIDUODA 
UŽ MORGIČIUS S9350

dalį 
išmo-

*. t V - 1^—

-T" • ' > < < Vi • ■ 'it f

and Halsted St. and statymas ir patarnavimas 
Thomas or Mr. Kaulas dykai.
Information you wish:

merge vvith the 
Lodge No. 341 
the nenr future.

rumored thati 
i s going to J 
Universal, 

some time in;
It all began

General Eng. Radio 
Store 

(Lietuvių krautuvė) 
3856 Archer Avė. 

Phone Lafayette 6195

Sveikinu visus savu buvusius ir
esančius draugus ir kostumerius

4348-4346, 4336-4335 So. Spaulding Avė
2 blokai į vakarus nuo Kedzie ir blokas nuo Archer

Pastatymas šių namų kainavo $11,500 be loto. Parsidavinėjo po 
$13,250 — ir dabar, apart šių keturių, visi kiti parsiduoda seno
mis kainomis. Tai yra gal tik vienintelė proga gyvenime. Pasi- 
naudokit iš kitų nepasisekimo ir nelaimės!

Aš JOHN P. LEGEIKO ir 
duktė Sylvija esame jau »rjžę 
iš Lietuvos ir esame apvažia
vę daug kitų kraštų, kaip tai: 
Kanadą, Angliją, Lenkiją, Vo
kietiją, Franciją, Latviją, Ho- 
landiją ii* 1.1. Pertat norime 
pasimatyti su visais savo pa
žįstamais ir draugais ir apsa
kyti savo kelionės įspūdžius, 
taipgi patarti daug ko naujo 
važiuojantiems Lietuvon, ypa
čiai tiems, kurie mano pirkti 
parvažiavę žemę 
tus dalykus — 
klausimais galiu patarti — esu 
patyręs kainas ir 1.1.

Todelgi, turinti bile kurį rei
kalą virš pažymėtais klausi
mais esate nuoširdžiai 
ini atlankyti mane 
atidariau po sekamu

3340 So. Halsted Street
Chieago, Illinois

Iki Pasimatymo, > 
JOHN P. LEGEIKO

krautuvę grosernę, kurią naujai

Įnešti reikia $2500 ar daugiau.

arba ir ki- . 
daug ko tais .

kviečia* 
mano 

adresu:

Edw. W. Baks Co
BAKŠEVICIUS

Tel. Virginia 00554392 Archer Avė

Ofisas atdaras Subatoj visą dieną ir Ned. nuo 9 ryto iki 3 po pietų

į Adresas)

NAUJIENOS Pattern Dept

1739 S. Halsted St., Chieago, III.
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd} No ..................
Mieros .......................... per krutinę

paskutinis mados 
tik į tuos skver- 

madoj, ir ant

Dabar 
Pažiu rėkite 

nūs. Dabar jie labai 
labai daujr moterų tokios rųšies suk
nios gražiai atrodo. Pamėginkite sau 
pasisiūdinti. Sukirptos mieros 16, 18, 
taipgi 36, 38, 40 ir 12 colių per kru-

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

gauti vieną ai daugiau virt 
pavyzdžių, prašome iškirpti

pažymėti mierą ir

(Vardas ir pavardė)

(Miestas ir vaJit.)

TUBBY Hot Dog.

fMTEACVUAJ 
HANK HOVJ TO Do 

TRVCKS - VOU 
OUGHTA SEE HCNM 
SVuELL HE"FETCHES 
VM GONMA TRAUų'IM 
D JUMP THROVGH 
A HOOP AJFKT

VJHY DONTCHA 
LEAR Ai HIMTO 
VMALK 0/0 BIS 
fRONTFEET ŪKE 
W COVSIN DID
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cago, III. Telefonas Roosevelt 8500.

“KLAIDINGA SPAUDOS LAISVĖS IDĖJA”

Diktatorius Mussolini pastatė po valdžios kontrole 
Italijos spaudą, įsteigdamas “aukščiausią spaudos komi-' 
siją”, kuri prižiūri visus laikraščius ir valdys žurnalistų 
profesiją. Aiškindamas šią fašistišką reformą, Italijos 
laikraštininkų sindikato pirmininkas Ermanno Ami- 
cucci pareiškė, kad, Mussoliniui vadovaujant, “tapo su
griauta klaidinga spaudos laisves idėja“ ir taip pat ta 
klaidinga mintis, kad spauda esanti kokia tai nepriklau
soma galybė. Šitas klaidingas idėjas pakeitęs Italijoje 
fašistiškas principas, jogei spauda privalanti tarnauti 
išimtinai fašizmo tvarkai.

Paėmimas spaudos valdžios kontrolėn yra ne nau
jas įvedimas fašistiškoje Italijoje. Italijoje spauda prie 
juodmarškinių valdžios niekuomet nebuvo laisva. Val
džia slopino ją tol, kol užsmaugė joje paskutinę laisvos 
dvasios kibirkštėlę. Redaktoriai laikraščių, kurie nepri
tarė fašizmui, buvo užpuolami, sumušami ir net stačiai 
nugalabijami; tokių laikraščių redakcijos ir spaustuvės 
buvo sudaužomos ir sunaikinamos. Tuo budu buvo pa
siekta to, kad vieni laikraščiai turėjo užsidaryti, o kiti 
pasidavė fašistams.

Šiandie klausimas eina ne apie tai, ar fašistiška 
diktatūra turi kontroliuot, ar ne krašto spaudą, bet tik
tai apie tai, kaip ją tvarkyt, kad ji geriausia tarnautų 
fašizmui. Šituo tikslu ir tapo įsteigta paminėtoji “auk
ščiausia spaudos komisija”. Ji sakys kiekvienam laikraš
čiui, ką jisai turi i savo špaltas dėti, o ko nedėti, t. y. 
redaguos visus laikraščius.

Prie progos reikia pastebėti, kad toks pat princi
pas jau seniai yra įvykintas gyvenime ir bolševikiškoje 
Rusijoje, kur valdžia sunaikino visus nepritariančius 
jai laikraščius ir paliko gyvuoti tiktai komunistų parti
jos spaudą, kurią kontroliuoja valdančiosios partijos 
vyriausybė. Kad spaudos laisvė yra “klaidinga idėja”, 
tą vienodai skelbia ir fašistai, ir komunistai.

Bet todėl nei fašistiška Italija, nei komunistiška Ru
sija neturi tos spaudos, kurią turi demokratinės valsty
bės.

Valdžios kontroliuojama spauda išreiškia tiktai val
džios mintis; bet kaip galvoja žmonės, ji neparodo. O 
argi .galima prileisti tokį absurdą, kad žmonės bolševi
kiškoje Rusijoje arba fašistiškoje Italijoje visai paliovė 
galvoti nuo to laiko, kai tenai valdžia pateko į diktato
rių rankas? Joks sveiko proto žmogus į tai netikės. 
Žmonės galvoja ir diktatūrų šalyse, tik diktatoriai neži
no, ką jie galvoja. Ar tai yra laimėjimas diktatoriams? 
Labai abejotina!

Kada valdžia panaikina spaudos laisvę, tai ji ne tik 
užima burnas žmonėms, bet ir užsiriša sau akiš ir užsi
kemša ausis, ir pasidaro akla ir kurčia.

VIS ANT KERŠTO

Vokietijos reichstage, svarstant naujojo baudžia
mųjų įstatymų kodekso projektą, komunistai vėl “pasi
žymėjo”. x

SocialdbnĮokratų ir demokratų atstovai bendrai bu
vo pasiūlę panaikinti mirties bausmę. Teisminėje reich
stago (parlamento) komisijoje, balsuojant šitą klausi
mą, komunistai balsavo kartu • su monarchistų ir kitų 
dešiniųjų partijų atstovais, kurie pritaria mirties baus
mei. Tuo budu dauguma 16 balsų prieš 12 sumanymas 
mirties bausmei panaikinti tapo atmestas.

Šitą komunistų balsavimą sunku kitaip išaiškinti, 
kaip tiktai tuo, kad jie taip balsavo ant keršto socialde
mokratams. Jei socialdemokratai sako “taip”, tai komu
nistai sako “ne”, nežiūrint, ar tai yra išmintiriga, ar ne. 
Komunistai patys skelbia, kad Vokietija esanti “kapita
listiška” valstybė; bet jeigu ji yra “kapitalistiška”, tai 
kaip galima norėt, kad ji nusižengusius tos valstybės 
įstatymams baustų mirtim?

Bet gal čia buvo pas Maskvos garbintojus da ir ki
tas sumetimas. Sovietų Rusija, kaip žinoma, mirties 
bausmę vartoja labai plačiai. Jeigu Vokietijoje ji butų 
panaikinta, tai bolševizmo kritikai nuolatos badytų ko
munistams akis, nurodydami, kad “kapitalistiškos” Vo-i 
kietijos įstatymai yra žmoniškesni, negu “darbininkiš-i 
kos” Rusijos. Gelbėdami matuškos Rosėjos “garbę”, ko-! 
munistai “pasidarbavo” kartu su reakcijos atstovais.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .................... ...........  $8.00
Pusei metų ......_.................... 4.00
Trims mėnesiams ......... »...... 2.00
Dviem mėnesiam .................. 1.50
Vienam mėnesiui ............... » .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ......„................. 3c
Savaitei ........................................  18c
Mėnesiui ________ ___________ _ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ..................    $7.00
Pusei metų .............   3.50
Trims mėnesiams ............. ..... 1.75
Dviems mėnesiams ............. 1.25
Vienam mėnesiui ............  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams .............  ».... „ $8.00
Pusei metų .........   4.00
Trims mėnesiams ...»........  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

"■> .................. .

Apžvalga
“RETOUR—NON ADMIT” 

—i
“Keleivis” rašo, kad paštas 

pristatė į jo ofisą maišą visokių 
laikraščių, kurie buvo siunčiami 
iš Amerikos į Lietuvą, bet ku
riuos cenzūra sugrąžino atgal. 
Tame maiše buvo keletas “Ke
leivio” numerių, kurie Lietuvos 
cenzūrai pasirodė “trepni”, ir 
taip pat įvairių kitokių laikraš
čių, pav. “Tėvynės” 8 num., ku
riame apie Lietuvos valdžią nė
ra nė vieno žodžio. Toliaus, sa
ko “Keleivis”,—

“Tame pat maiše yra 14 ir 
15 numeriai katalikiško ‘Dar
bininko’ ir 31, 32, 33, 36, 3? 
ir 38 numeriai ‘Draugo’.

“Yra sugrąžinti ir keli žy
dų laikraščiai, kurie buvo ad
resuoti j Panevėžį Uriasui 
Kacenelenbogenui...

“Yra net sugrąžinti 74-tas 
ir 76-tas ‘Christian Science 
Monitor’ numeriai, kurie buvo 
adresuoti Amerikos Konsului 
Kaune.

“Pagalios yra sugrąžintas 
kaipo ‘priešvalstybinis’ spaus- 
dinys ir ‘Parankiausias būdas 
mokintis anglišką kalbą’, ku
ri sutaisė ir išleido 19 metų 
atgal M. Paltanavičia— tas 
pats M. Paltanavičia, kuris 
gindamas Smetonos-Voldema- 
ro valdžią palaidojo savo 
‘Amerikos Lietuvį’ ir be duo
nos pasiliko.”
Ant visų šitų spausdinių cen

zorius uždėjo štempelį su žo
džiais “Retour—Non admit”.

Sunku yra supaisyti, kokio
mis taisyklėmis Lietuvos cen
zūra vadovaujasi, kuomet ji 
sprendžia, kuriuos laikraščius j- 
•sileisti į Lietuvą, o kuriuos ne. 
Bet, tiesą pasakius, nustatyt ko
kias nors aiškias taisykles spau
dos cenzūrai ir negalima, nes 
cenzūra savo esmėje yra sauva
lės, o ne teisėtumo, padaras.

Cenzūros pagęlba valdžia ban
do atskirti “valstybines” laik
raštyje išreikštas mintis nuo 
“priešvalstybinių”. Bet tai yra 
negalimas uždavinys. Savo min
ti rašytojas gali išreikšti šim
tais įvairiausių būdų, ir vienu 
budu išreikšta mintis gali atro
dyti “gera”, kitu budu išreikš
ta—“negera”. Cenzoriui tenka 
vadovautis savo nuožiūra, ku
rios niekas negali sureguliuoti; 
ir pats cenzorius netrunka 
įsitikinti, kad jisai nuola
tos daro klaidas, praleisda
mas tokius rašinius, kuriuos jo 
pareiga buvo sulaikyti, ii* iš
braukdamas visai nekaltus daly
kus. Na, ir pradeda tuomet cen
zorius elgtis, kaip jam ūpas pa
diktuoja: kai piktam upe, tai 
viską braukia, kas po ranka 
pakliūva; kai geram upe, tai vis
ką praleidžia.

O be to cenzoriai paprastai 
yra bukapročiai, kurie jokiam 
kitam darbui netinka. Gabus, 
doras, ir išmintingas žmogus j 
tokią “šunsnukišką” tarnybą 
juk neis.

ANTRA MEDALIO PUSĖ’

Vienas “L.” bendradarbis, gė
rėdamasis sovietų diktatoriais, 
rašo:

“Rusijos valdžia, kuri yra 
darbininkų ir dėl darbininkų, 
laipsniškai visur įveda septy
nių valandų dieną.”
Bet jisai gal nežino to, kad 

tose sovietų įmonėse, kur įve
dama septynių valandų darbo 
diena, įvedama kartu ir nak
ties darbas. Audimo pramonėje, 
pav. pirmiaus visuomet buvo 
dirbama tiktai dienomis, o da
bar valdžia įvedė tris darbo 
permainas (šiftus), kurios kar
tu su pertraukomis valgiui, 
užima ištisą parą. Taigi toje 
pramonėje dabar darbas eina 
dieną ir naktį. Naktinio darbo 
įvedimas tokiose įmonėse, ku
rios pirma dirbdavo tiktai die
nomis, vargiai gali būt laiko- 
mas darbininkų būvio pagerini
mu.

Ir jeigu sovietų valdžia ome 
versti darbininkus dirbti dieno-

[ Pacific and Atlantic Photo]

Zau Piau — Bing, kuri reda
guoja laikrąštį. Ji yra vienati
nė moteris-redaktorė visoj Ki
nijoj.

mis ir naktimis, tai iš to nuo- 
manu, kad ji neturi pakankamai 
dirbtuvių. Nes dirbančių dar
bininkų skaičius nepadidėjo; 
bedarbių armija Rusijoje, kaip 
buvo, taip ir tebėra didelė. Bet 
Rusijos fabrikai ir mašinos vis 
labiaus nusidėvi ir valdžia ne
suspėja pakeisti jas naujomis. 
Todėl ji yra priversta dar ne- 
sugedusias mašinas ilgesnį laiką 
išnaudoti.

Tai, mat, kas slepiasi po ta 
gražia “septynių valandų die
nos” iškaba.

LIET. KOMUNISTAI 
ARGENTINOJE

Tarpe Lietuvos emigrantų Ar
gentinoje pirmutiniai susiorga
nizavo 'ir ėmė leisti savo orga
ną “Rytojų” komunistai. Už
pernai pas’juos buvo nukelia
vęs Mizara iš “Laisvės” štabo 
juos tenai gėriau sutvarkyti. 
Bet šiandie Argentinos komu
nistai jau piktai ėdasi tarp sa
vęs.

“Rytojaus” redaktorius šve
das, jo žmona ir kai kurie jų 
draugai pasilraukė nuo komu
nistų organo ir įsteigė savo at
skirą laikraštį “Darbininkų Tie
są”. Tarp jų dr “Rytojaus” ly
derių (Baltušninko, F. Stalio- 
raičio ir k.) dabar eina smarki 
kova.

Švedas “Darbininkų Tiesoje” 
kaltina “baltušninkinius”, kad 
jie kesinęsi. jį pražudyti net su 
policijos pagclba, ir štai ką ji
sai pasakoja:

“...Baltušninkai 22 lapkričio 
1928 mt. nusiuntė černaus- 
kienę į policiją mane skųsti. 
Policija mane tą dieną areš
tavo ir uždarė į areštantų na
mus. Kada aš buvau užda
rytas, Fe Stalioraitis telefo
nu pranešė Baltušninkui, kad 
“viskas vyksta gerai’. Mano 
drauge, silpnai kalbėdama is
paniškai, prašė Fe Staliorai- 
čio eiti su ja kartu j policiją 
už perkalbėtoją, gi Staliorai
tis atsakė: “nesiklapatyk, sa
vo vyrą tik už dviejų metų 
pamatysi.’ Pagaliau ji atėjo j 
policiją su d. J. Pilipaičiu.

“Policija man pirmiausia 
liepė atsakyti i šiuos du svar
biausių klausimu: 1) kada aš 
atvažiavau į Argentiną ir ar 
turiu Argentinos vizą, 2) 
kaip mano sunaus vąrdas ii 
kur jis yra,—į klausimą at
sakiau ir nurodžiau, kur jis 
auga; policija paskambino i 
tą vietą ir gavo atsakymą, 
kad vaikas tikrai ten randasi. 
Pagaliau klausinėjo kokiai 
partijai priklausau, kokios 
krypties ‘Rytojus’, kur spaus
dinamas ir t.t.

“Po tardymo mane paliuo- 
savo, nes pripažino .baltušnili
kimų skundą melagingu,' c 
link mano dvasinio įsitikini
mo, čia policija irgi neturi 
teisę kišti į kalėjimą, nes čia 
kol kas visos partijos legalios 
(ne taip, kaip Rusijoje! “N.” 
Red.).”
Švedas tuomet dar dirbo 

“Rytojuje”. Bet dabar “Ryto
jų” jau valdo tie, kurie skundė 
policijai. Puiki kompanija, ar 
ne?

KAS GIRDĖT 
LIETUVOJ

[knygos
KERŠTINGOS MEILĖS 

z AUKOS
(Musų korespondento)

Mariampolės ligoninėje, ba
landžio 15 d. 1929 m., pasimirė 
Jonas Tamulis, 30 metų am
žiaus vyras. Dar gana jaunas, 
sveikas , ir stiprus, bet ėmė ir 
pasimirė. Jam galą padarė 
meilė ir kerštas.

Netoli Mariampolės, Kumelio- 
nyse, pas ūkininką Pilypą, tar
navo labai šauni mergina Katrė 
Bagdonaitė. Ji savo gražumu 
ir laisvais judesiais kiekvieną ją 
pamačiusį vyrą žavėjo. Ji la
biausiai patiko J. Tamuliui, Ku- 
melionių gyventojui, jau vedu
siam vaikų tėvui. Katrei Bag
donaitei Tamulis taipgi, patiko 
ir jiedu pradėjo paslapčiomis 
susieiti ir patamsčse šeškus 
gaudyti bei amuriškus poterius 
kalbėti. Tai visai Lietuvoje ne 
naujiena. Bet kokios baisios 
pasėkos iš to išėjo...

Pas tą patį ūkininką taipgi 
tarnavo bernukas Antanas Beg- 
riozdas, kuris taipgi jautė di
delės simpatijos prie tos mergi
nos. Mergina gulėjo užpečkyje, 
o Begriozdas kitoj pusėj pe
čiaus ant suolo ir viskas buvo 
gerai.

Kartą naktį prabudęs ber
nukas išgirdo užpečkyje lovą 
braškant ir smarkiai šniokš
tuojant ir bučiuojant. Supratęs 
ar nesupratęs kame dalykas, 
užsibraukė degtuką, ir pamatęs 
Katrę Bagdonaitę su Tamulių 
besiglamonėjant, neteko kant
rybės, pagriebė iš pasuolės kir
vi ir smoge keletą sykių Tamu
liui į galvą. Tas apsi
pylęs kraujais nuleipo. Tuoj 
tapo nugabentas į Mariampolės 
ligoninę, kur tapo suteikta pa- 
gelba. Tas įvyko 1928 m. prieš 
pat Kalėdas.

Po to viso įvykio mergina 
Katrė Bagdonaitė liko gyva, 
sveika ir “laiminga”, nes apie 
rugiapiutę laukia “garnio”. Ber
nukas A. Begriozdas pateko į 
kalėjimą Ir dabar laukia bai
saus tesimo. J. Tamulis, di
džiu rūpesčiu gydomas, buvo 
truputi pasveikęs: jam buvo 
3-se vietose smarkiai kirviu- 
kapliu sudaužyta, o vienoj vie
toj ligi smegenų prakirsta gal
va, bet nė pusmetį neišgyvenęs, 
sveikatai pablogėjus — sako 
pradėjus maišytis galva—atsi
gulė į ligoninę ir keletą dienų 
pasirgęs atsižegnojo su šiuo pa
sauliu... Su Tamulio mirčia su
imtojo bernioko padėtis dar la
biau pablogėjo—ji teismas, kaip 
žudeiką, skaudžiai baus.

NUBAUDĖ’ UŽ KYŠIN1N- 
KYSTĘ

(Musų korespondento)

Mariampolč, kovo 12 dieną 
Apygardos Teismas nagrinėjo 
labai svarbią vietiniam gyve
nime bylą. Toje byloje kaltina
mas buvęs mokesčių inspekto
rius Račiūnas už kyšių ėmimą. 
Visi Mariampolės piliečiai—žy
dui ir krikščionys—vienu balsu 
šaukdavo, kad minėtas ponas, 
kuris buvo didelis ponas ir krik
demų šulas, be jokio pasigailėji
mo kyšius imąs. Na, žinoma, 
apie tą nusikalstamą darbą bal
sai vaikščiojo visur-aplinkui, kol 
pasiekė tam tikras valdžios au
sis. Kito išėjimo nebuvo, pri
sėjo valdžiai poną inspektorių 
nuo tarnybos prašalinti ir dar 
atsakomybėn patraukti. Teismas 
bylą išnagrinėjęs rado Račiūną 
kaltu ir nubaudė vienais metais 
kalėjimo... ši byla ir bausmė 
visus kyšininkus išgąsdino. 
Teismo salė, bylą nagrinėjant, 
buvo pilna žmonių. Kaltinamąjį 
gynė Kauno advokatas Stanke
vičius.—C. C.

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 ląikraščių, 
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 jsivaizduoti koks skaudus likimas prispaudžia jauna mer
gelę patekusią i 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 Blokoriutei, namų tarnaitei, įstaty
mai buvo visų vargų priežastimi! Ji žuvo prislėgta bejauslių 
įstatymų našta, 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 
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. Kaistas. 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 ChjeftĮfbs'ųje^to dalies vadinamos 
“Town of Lake” darbininkų padėtyjir garsiąsias Chicagos sker
dyklas. Raistas savo laiku yrayfukėlęs trukšmą net Jungtinių 
Valstijų Kongrese ir nuo to Taiko darbininkų padėtis žymiai 
pasigerino. Nėra kitos knjMjvs 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. 855 pusi. Kaina ........................................... $1.50
46. Pasakojimai apie Jėzų. Tomų tomai knygų yra prirašyta 
apie Jėzų, bet ši maža knygelė geriau už visas kitas nušvie
čia Jėzaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą iš numirusių. Labai 
gyvi ir įdomus pasiskaitymai. 42 pust. Kaina ........................ 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 vakarėlfraose, 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 „vpata 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 neįkirės skaitytojui, kad ir 
tūkstantį 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 paisai musų 
gyvenimas, kaip gyvenimas visų žmonių j 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 trumpu ir ilgų eilių žmogaus 
geidžiančio pasiekti erdves. 41 ptisl. 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



šeštalienis, gegužės 4, 19)29

Tarp Chicagos
Lytimų ll

Socialistų vakarienė
Šiandie ir rytoj Amerikos So-1 

cialistų Partijos pildantysis ko
mitetas laiko posėdžius Chica-’ 
goję.

Rytoj, posėdžiams užsida
rius, komiteto nariams pagerbti 
rengiama vakarienė Douglas 
Park Labor Lyceume, prie Ked-1 
zie ir Ogden Avės. '

Visi draugai ir draugės kvie
čiami dalyvauti vakarienėje ir 
susipažinti arčiau su pildančio
jo komiteto nariais. Pildantįjį 
komitetą šiemet sudaro Morris 
llilkfuit, Janus Oneal (ne\vyor- 
kieciai), Victor Berger ir me
ras Daniel Hoan iš (Mihvau- 
kee), James Maurer ir Lilith 
M. \Vilson (iš Reading, Pa.), 
Joseph ISharts (iš Ohio), Jas- 
per McLevy (iš Connecticu-t) ir 
Alfred Baker Lewis (iš Bos
ton, Mass.). Draugas Wm. 11. 
Henry, nacicnalis partijos sek
retorius, rūpinasi parengimu.

Vakarienė vienai ypatai — 
$1.50. Vakarienės laiku bus 
išpildytas Įdomus programas- 
Atsilankykite kas galite. Bile- 
tus įsigyti reikia iš anksto. 
Juos galima gauti “Naujienose.”

V. P.

Pirma Gegužes
Chicagos kliaučiai -apvaikščiojo 

Pirmą Gegužės, tarptautišką 
darbininkų šventę

Nors daugelis darbininkiškų 
organizacijų Amerikoj pripažjs-

gegužės

ę ” ” 7 ■■• r-

’ /

NAUJIENOS, Chicago, III.

■ Garsus keliauninkas Johnson važiuoja išilgai Afriką Chevrolet automobiliu. Nors kelių ir nėra, 
i bet jis jau veik pusę kelionės atliko ir tikisi laimingai ir likusia dali kelionės tuo pačiu auto
mobiliu laimingai atlikti.

Iščentę tai tur būt švenčia tik
kriaučių Amalgameitų unija. 
Tą dieną, tai yra pirmą gegu- 
žės, visi kriaučiai, kurie pri
klauso prie Amalgameitų uni
jos, nedirba, bet apvaikščioja 
šventę.

Dar vienas pažymėtinas da- 
' lykas. Chicagos kriaučiai šiais 
metais apvaikščiojo tarptautiš- 

I ką šventę savoj svetainėj. Nors 
diena pasitaikė lietinga, bet 
idanbiuiinkų prisirinko pilna 
Amalgameitų kriaučių svetai
nė, taip kad keletas šimtų ne
betilpo i svetainę ir turėjo 

| grįžti namo.
šiame apvaikščiojime pro

gramas susidėjo iš muzikos nu
merių, kalbų ir klasiškų šokių. 
Programas prasidėjo lygiai •kaip 
2:30 vai. po pietų ir tęsėsi iki 
5:30 v. po vietų. Pirmiausia 
orkestras sugrojo Amerikos 
himną, paskui Internacionalą, 
toliau išpildė muzikalius ka-

ta, kad pirmoji gegužės yra va]kus.
tarpia utiška darbininkų šventė, vo programą, buvo kalbos. Kal
bėt tikrai švęsti tą darbininkų Lbėjo S. Levin, Chicagos Amal

gameitų kriaučių Joint Board 
manadžeris, ir Milsvaukės mies
to meras, Daniel W. Hoan. Pa- 
skui išpildyta klasiški šokiai, i 
Abelnai, programas buvo nėr! 
blogas, bei visgi truko dainų.

Užbaigus orkestrui sa-

Pranešimas
1 Amerikos piliečiai, kurie 
giatės važiuoti Lietuvon 
Naujienų

ren- 
su 

malonė-

są gegužės 7 d., 11 vai. ryte, tai 
mes pagelbėta me priduoti apli
kacijas dėl pasporto. Tarptautinė studen 

tų organizacija
$10. Prie aplikacijos reikia 
priduoti du mažus paveikslėlius 
speciališkai padarytus dėl pas
porto. Naujienos.

BRONISLAVOS 
POŠKAITĖS

Muzikos Studia
Mokinama piano, 
smuiko, balso lavi
nimo, ctc. Kaina 
labai prieinama. 
Del platesnių in
formacijų kreipki
te

P( IŠKAITĖ 
4262 Archer Avė. 

Telefonas 
Lafayctte 4787

GRANO OPENING 
Subatoj ir Nedėlioj 
Gegužės-May 4 ir 5 

RED €R0WN 
Service and Filling Station

N. E. Cor. 17th St. ir Sacramenlo 
Gerbiami tautiečiai, atsilankė pas 
mus Subatoj ir Nedėlioj, 
mi 5 galionus gasolino 
dykai 1 kvorta aliejaus, 
su perkamais 5 galionais 
viena kuponą; sučėdijus
ponų gausite $1.00 vertės 
jaus arbą ant gryzavimo 
karo.

Su pagarba Savininkai
J. VVoįush ir Charles 

Paselevich

mus I ar plaut i nes Studentų Or
ganizacijos laikė savo paskuti
nę sekmadienio vakarienę ba-! 
landžio 28 dieną, Chicagos Uni
versiteto Ida Noyes name.

Yra jau įsigyvenęs paprotys, 
kad, susirinkus užbaigti sezoną 
maloniai praleistų sekmadienio 
vakarų, įvyksta žvakių ceremo
nija. Šioj ceremonijoj dalyvau-j 
ja vienas studentas ar studen-1 
t ė iš k i cik v ienos šalies. Chica-1 
gos skyriuje yra narių net iš 
šešiasdešimts suvirs skirtingų 
šalių — pradedant muo Suvie- > 
nytų Valstijų ir nebaigiant kol 
nepasiekia tamsiausios Afrikos.

Si ceremonija yra labai graži 
ir įspūdinga. Po vakarienės 
užgęso visos šviesos, apart vie
nos žvakės, kuri, kaip žvaigždė, 

i mirgėjo ir užšvietė tiktai mažą

pirkda- 
gausite 
Taipgi 

duodam 
ku- 

alie- 
jusų

Didelis Reikalavimas Operatorių

alga. Lengvas 
dalbas. Mes pri
rengsime vielai i 
trumpa laikų. 
Praktiškos pa
mokos duodamos 
ant visokių 
šinų.

Aldstcr dar^ving Operating School 
JOS. I V* KĄSNIUKĄ, mokytojas 

190 N. State St., 10 aųgštas 
Kampas Lake St.

atstovaujančių savo šalis. Ta 
žvakė simbolizavo tarpiaulinj 
draugiškumą. Nuo vieno eilės 
galo atėjo tautiškais rūbais pa
sirėdžiusį studentė iš Austrijos, 

I ir, uždegus savo žvakę prie tos 
tarptautinio draugiškumo lieps
nos, grįžo j savo vietą, kad per
davus tą prakilnią žvakės lieps
ną simbolizuojamą jausmą sa
vo kaimynei, kuri reprezentavo 
Australiją. Kieikvienam repre
zentantui tariant savo ir savo 
tėvynės vardą, ta liepsna ke
liavo eile, ir štai pusiaukelyj 
pasigirdo “'Mano vardas Ma
rijona Jakimiutė — mano tė
vynė Lietuva!” Koks džiaugs
mas apėmė mane girdint tuos 
žodžius ir žiūrint į gražų, tikrai 
lietuvišką kostiumą, kuri p-lė 
Jakimiutė dėvėjo!

Keliavo žvakės liepsna tolyn, 
i UŽšvimluma štai

dijonė. Bet mano akys .ir jaus, 
mia vien dėl geltonplaukės lie
tuvaitės!

Ceremonija baigėsi pasižadė
jimu visų vakarienėj dalyvavu
sių ugdyti tarptautinio draugiš
kumo jausmą, ši organizaci
ja, kaip ir keletas kitų, yra tuo 
tikslu sutverta ir nenuilstan
čiai savo tikslo šiokia.

Baigiant vakarą, poniui Bru- 
cc |V. Dickson, kuris yra šios 
organizacijos Chicagos skyriaus 
direktorius, ir jo žmonai buvo 
įteikta rezoliucija, išreiškianti 
narių dėkingumą ir gilią pa
garbą jiems. Po rezoliucija pa-

Žukas nuteistas už
mokėti $10,000 

» --
Metai laiko atgal lietuvis, 

Petras Žukas, gyv. 1957 West 
23rd St. įvažiavo* autu į būrį 
žmonių, laukusių gatvekarių ir 
sužeidė keturius. Delei to mi
rė moteris — Sofia Wichlaczyn- 
ski. Užvakar buvo Žuko teis
mas. Džiurė rado jį buvusį 
kaltą. Teismo < nuosprendis: 
Žukas turi užmokėti $10,000 
nukentūj tįsiems ir kalėti nuo 
1 iki 11 metų. Liudininkai ro
dė, kad Žukas važiavęs girtas

sirašė visi vakarienėje dalyva
vę organizacijos nariai.

’ —N at<il ia.

Prašomi paremti pa
saulio keliauninkus

būdamas.

Town of Lake
Pienas su kiku. 

—— o----
Sumaniau užsukti į New City 

Slation. Prie durų didžiulis 
trekas pienui išvąžioti. Užra

nin įėjom —- matai aną troką?”
“Taip,” sakau pažiūrėjęs per 

langą, “bet...”
“It dar koks pienas — su ki

ku!”, pareiškia seržantas.
“Ką tai reiškia?”
“Eik pažiūrėti,” patarė .jis. 

Išėjau laukan.
Policininkas atidarė duris. Ve

žimas pilnas... bačkų! Iš kai 
kurių veržias putos, baltos kaip 
pienas. Policininkas paaiškina, 
kad viso yra 12 bačkų.

.Nutvėręs ši “pieną su kiku” 
seržanto Roza skvadas prie 45- 
los‘ir Lincoln gatvių. Skvadas 
areštavęs troko draiverį Emil 
Cerny, kuris padavęs savo ad
resą 492(8 Selley Avė. Bet kas 
esą gabento alaus savininkas, 
to kolei kas nepatirta. Bet, 
girdi, alus buvęs nutvertas Šal
tis© teritorijoj. 17 policijos 
distrikto kapitonas tyrinėjąs, 
ieškąs savininko.

Apžiurėjau pieno traką. Iš
rodo — trekas kaip Krokas- 
Klausiu pidicininikų kaip jie nu
žiūrėję. Policininkas Majewski 
atsako, kad galima nužiūrėti, jei 
esi pratęs tam darbui. Girdi, 
paimk kad ir tą pačią polici
ninko uniformą: žmogui, kuris 
nėra tarnavę policijai, pamėg
džiojimas policininko unifor
mos gali pasirodyti tikra uni
forma. ' Gi tas, kuris yra tar
navęs policijai, greitai pastebės, 
kur tikra uniforma, o kur tik 
pamėgdžiojimas. Taip ir su 
trekais: nesunku atskirti, kur 
tikras pienui išvežioti t rokas, 
o kur jis naudojamas “buzei” 
pridengti.

Pastcibėjaiu t roko adresą: 
2013 West GI Street. Policinin

kas perspėjo, kad veikiausia tai 
bus klaidingas adresas, ba, kiek 
jis pamena, apie tą vietą esan
čios tuštumos, ir greičiausia 
užrašytu adresu niekas negy
venąs.

Paklausiau, ką mano jie da
ryti su alumi. Atsakė, kad bus 
pasiųstas miestan. O t roko šo
feriui ir ypač savininkui grei
čiausia grūmojąs Joneso Įsta
tymas, baudžiąs nusikaltėlius 
prohibicijiii 5 metais kalėjimo 
ir $10,000 piniginės bausmės-

Reporteris.

Halsted gatvės, policija užtiko 
biauriai sumuštą ir gulintį jau
ną vyrą vakar apie 5 vai- po 
pietų. Manoma, kad jauną vy
rą sumušę butlegeriai. Vyras 
nugabentas ligoninėn. Nn.

DRAUGIŠKAS VAKARAS 
SU ŠOKIU

18 St. Kolonija
19-toje gatvėje, tiksliau sa

kant, jėloj, tuoj i rytus nuo

Rengia Lietuvių Tautiška Para
pija, 3501 S. Union Avė. Gsgu- 
žės-May 5 d., 1929 m. Durys at
sidarys 6:30 vai. vak.

Visus kviečiame atsilankyti į 
šitą linksmą, vakarą prie geros 
muzikos gerai pasišokti.

Kviečia Komitetas.

IŠKILMINGAS BALIUS
Rengia Dr-stė Ražancavos Panų ir Moterų

Kuris atsibus
Gegužio-May 5 d., 1929

DIEVO APVEIZfcOS' PARAPIJOS SVET.
Ant Union Avenue ir 18-tos Gatves

Durys atsidarys kaip 6 vai. vak. Įžanga 35c ypatai.
Bus labai graži muzika, prie kurios galės pasilinksminti seni 

ir jauni; galės linksmai vakarą praleisti. Neprisivalgykit namie, 
nes bus prie musų visokių užkandžių ir saldžių gėrimų ir bus la
bai mandagus patarnavimas. Meldžiu nepamiršti ta vakarą. Pama
tysite ko dar nematėte. Kviečia KOMITETAS.

. .................. : ......... j-:.’.—:_____ ' ?!

5-tas DIDELIS PIKNIKAS
Rengia

Lietuvių Vakarinės žvaigždės Paš. Kliubas
Nedėlioj, Gegužės-May 5 d., 1929

Chernausko Darže
79th & Archer Avė., Justice Park, UI. ' 

Daržas atsidarys 10 valandą dienų.
Visi kviečiami atsilankyti i Si iškilmingą Pikniką. C. Kinder 

muzika <lel šokių. įžanga i daržų 50c ypatai.

Jau buvo keliais atvejais 
“Naujienose” minėta apie pa
saulio keliauninkus iš Lietuvos, 
pp. Nataną ir Zundelį Bubelius.

Musų jauni keliauninkai, ap
leidę Chicagą, patrauks Į San 
Erancisco, o iš ten į Japoniją, 
Chiniją .ir toliau.

Kelionė dar ilga. Ateity ji 
bus sunkesnė jiems, negu iki 
šiol buvo. Todėl, jeigu kurie 
asmenys arba organizacijos ma
tytų reikalą paremti (o paramą, 
yra labai pageidaujama), tai ai^ 
kas meldžiame siųsti šiuo ad
resu: Natanas Ruben, 1739 So. 
Halsted St., Chicago, 111., c-o 
Naujienos.

Keliauninkai pabus Chicagoj 
dar dvi savaiti. Laikas greitai 
bėga. Taigi, juo greičiau savo 
auką pasiųsite, tuo bus geriau.

Paremkite jaunus keliaunin
kus! V. P.

šas ant (roko—“Milk Wagon.”
Stoty dežuruotojas seržantas 
Būrus sako: “Well, pieno biz-

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tel. Rooeevelt 85INJ

Phone V irgi n. i a 20 54

JOSEPH VILIMAS
N a m u Statymo 

** KONTRAKTOR1US A'
4556 So. Rockwell St.. Chicago. III.

Vilniaus Albumas
Tai yra

I

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

kurioj turėtų perskaityti kiekvienas, kas interesuoja
si “Vilniaus Klausimu” ir Lietuvos‘Sostinės istorija. 
Tai yra knyga kuri papuoš kiekvienų namų kny
gynėlį.

Katalogo kaina $4.00
Parsiduoda už $3.50

NAUJIENOS
173D S. Hulsted St. Chicago, III.

Valstijas, kurias atstovavo in-

John J. Zolp’o
Specialč Ekskursija ĮETUVĄ

(Via Cherbourg ar Southanipton) 
PASAULIO DIDŽIAUSIU LAIVU

S. S. Leviathanf
. 59,551 tonų, 917 pėdų ilgio

Gegužės |25 d., 1929
(MAY 25th) W

NUTARKITE DABAR ATLANKYTI SENA TĖVYNE!
JUS jau senai esate pažadėję sau nuvažiuoti ten, kur praleidote jaunystę, kur gyvena gimi

nes ir eilė jusi, draugų.
O jei esate Amerikoje gimę, tai tikrai norėsite susipažinti su kraštu, kur jūsų protėviai gy

veno ir kur gyvena jūsų giminės.
O senoj tėvynėj žmonės brangina mintį turėti jus pas save per gražųjį vasaros laiką. 
O jus irgi džiaugsitės tarp giminiu ir draugų, matydami kokią Pažangą jusu senoji tėvynė 

padare ir savo akimis įsitėmysit kaip dalykai prisitaikė prie naujų sąlygų.
Kaip tik tuo laiku, kada dienos yra ilgiausios, o oras gražiausias, musų Ekskursiją išvažiuo

ja iš Ncw Yorko ramiųni ir smagiam perplaukimui per Atlantiką.

JOHN J. ZOLP’O
Ekskursijos Palydovė ANNA ZOLP

Visiems gerai pažįstama, kuri rūpinsis jūsų reikalais kelionėje iki pat Klaipėdos, taip kad 
visiškai nereikės vargo turėti su jūsų bagažu ir kitais kelionės reikalais.

DAR YRA LAIKO 
Ateikite į musų ofisą ir mes padarysime prašymą tiems, kurie neturi Amerikos Pilietybės po- 

pierų, kad galėsite sugrįžti atgal kaip ir Amerikos pilietis. Leidimą galima gauti į dvi savaites.

John J..
4559 South Paulina Street Chicago, Illinois
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šiandien lietuvių so
cialistų vakarienė
šiandien Universal kliuhe, 

814 W. 33rd St., bus Chica^c? 
lietuviu socialistų vakariene. 
Prasidės ji 8 valandą. Bus pa
daryti keli Įdomus pranešimai 
i pesniais mums šiuo laiku klau
simais- Po kiekvieno praneši
mo trumpos diskusijos. .Jei pa
siskubins i m rimtės n i u o s i u s 
klausimus užbaigti, tai gal liks 
laiko ir pašokti. Laukiame 
skaitlingo draugų ir di'augių 
būrio iš visų plačiosios Chica
gos kolonijų. V. P.

Šiandie linksmas 
vakaras

Visus prašome nepc.mii šit, 
kad šiandien Lietuvių Studentų 
parengimas. Vakaras bus įdo
mus, linksmas, smagus. Galė
sit šokti, galėsit tykiai žiūrėti, 
galėsite sa’.džiai pasikalbėti.

Draugai, žinoma, mus neap
leis; svečiai, tikimės, aplankys. 
O toliau — mes visko negalime 
apsakyti, lik paskelbiame, kad 
vakaras bus tikrai pavasariniu 
pasilinksminimu.

Visus kviečiame Į L, S. A. A. 
May Frolic, gegužės 4-tą, South 
Bali Rocm, Stevens Hotel, 7-th 
ir Miehigan Avė. Komitetas.

>Town of Lake
Pereitą trečiadieni, McHenry 

miestely, apsivedė John Oberta, 
13 vvardo committeemanas, su 
p-ia Florence Murphy, kurios 
vyras, Big Tim Murphy, perei
tais metais birželio mėn., buvo 
nežinomų puolikų nušautas.

Dabar tie vogti čekiai yra 
mainomi Chirago-je. Vienas lie
tuvis biznierius, Brighton Par
ke, jau išmainė vieną tokį čekį. 
Apsigavo. Biznieriai ir pavie
niai asmenys, jei palėmysit mi
nėtos kompanijos čekius, buki
te atsargus, kad ir jus neprigau- 
lų. Prigautas.

išmokėti pinigai
Per

Naujienas
I

Pinigus gavo:
! 15126—Konstancijai Pliuškienei: 
15128 Domicėlei Jankauskaitei: 

115117—Aleksandrui Petraičiui , 
1 25059—Onai Pazeraskaitei
i 25060' Vincentui Palubinckui 
23558—Ignacui Kaliunui 
1514 4—J u ozą pu i Vaičaičiui 
15140 Stanisl. Baranauskienei '

i 24847----Jonui Fermiui
15129—Vajolai Badytei 
23556 Placidai Kančienei 
28561—Agotai Sabienei 
15124-—Petron. Rabaževičienei 
15158 Stefanijai Petkaitei 
15162—Barborai Narkienei

į 15174—Stan. {Šalkauskienei 
,25064—Magd. Aukštikalnaitei 
125065—Juzei Lenkaitjenei 
15184—Onai Bereikienei

115150 Jievai Jaraminiutei 
15180—Matildai Silovejovai 
15185—Antaninai Jonaitei 
23562 Simanui Kaliatkui 
23564—Simanui Kapočiui 
15156—Antanui Nefui

j 23565 Roz. Jankauskienei 
15176—šipkienei Antaninai 
25067—Marijonai Šalkauskienei 
15196 Barborai Straleškienei 
25078—Adolfui Dudžiui 
15189—Magd. Merkuševičienei 
15191—«Mar. Zalnierukaitienei

i 15188—Marijonai Lilevičienei 
25071—Kazimierui Simaičiui 
15207 - Adelei Kairienei

‘ 15198—Onai Andriuškienei 
23573—Dionizui Lukoševičiui 
15199 Ver. Steponauskienei 
23574—Popilui Petraičiui 
15203—Elžbietai Jukonienei 
23508 Ant. Bašinskui 
24760—Paulinai Bledytei

24802—Barborai Kalnikaitei 
15076- Kazimierui Bulviui 
2 1811 -Petrui Petro tfun.

Petupos
24814 Ambroziejui Stukui
24815 Pranciškui Sakalauskui 
24817—M ar. Bražinskaitei
24818—Barborai Kurienei 
24 819—J o nu i šauč i u 1 i u i 
24821 Juozapui Novicnui 
56546 -Petrui Karpui 
21834—Zigmontui Bieliūnui 
24 840—Augustui Nauron i u i 
21842—Saliom i jai Obei kieno i 
24 847—Ed wardu i Valion i u i 
56548—Antanui Verbickui 
56556—Kleofai Rupeikienei 
15133 Kazim. Skerstonaitei 
15138—Don i i cele i Sau k š t i en ei 
25057 Urš. Vaiciekauskienei 
15161 Marcijonai .Šleinienei 
22741 Kazimierui Bučiui 
15190—Marijonai Grigaitei 
15206—Ciprijonai Mankui 
15192—Onai Vengriutei 
15205 Pranui Mankui 
15195 Mortai Tautkaitei 
15221—Antanui Kiverui 
15224—Aleksandrui Skrebunui 
15250—Stasei Jokubauskaitei 
25087—Paulinai Selemiutei, 

Kairienei •
15271—Kobrinai Norvilienei 
15233—Adolpinai Dapšaitienei į

PRANEŠIMAI
S. L. A. 260 kp. mėnesinis susi-j 

rinkimas įvyks gegužės 5 diena, 
1929 m., K. J. Machiuko svetainėj. 
2436 W. 59th St., 2-rą vai. po pie
tų. Visi nariai kviečiami atsilanky
ti. —M. Jasulevičienė, Sekr.

Lietuviu Moterų Draugijos “Ap- 
švieta” mėnesinis susirinkimas įvyks 
Gegužio 5 d., 1929, 2 vai. po pietų, 
Mark White Square parko knygy
ne, prie Halsted ir 30-tos gatvių. 
Visos narės susirinkite laiku.

—Sekretorė.

VVest Pullman Lietuvių Pas. Kliu- 
bo mėn. susirinkimas įvyks nedė
lioj, geg. 5 <1., kaip 1 
loj pačioj svetainėj, 
gai atsilankykite į 
kurie dar neturite
kliubo išvažiavimo serijas.

K. Statkus, sekr

susirinkimą ir
— atsiimk ile

Kenosha, Wis
Jaunuolių SLA. 338 kuopos 

vakariene

Rytoj, t. y. gegužes 5 d., Ger- 
man-American svetainėj' (52 St. 
ir 1.8 A ve.) įvyks SLA. 338 
kuopos jaunuolių vakariene. De
dama visos pastangos, kad pa
tenkinti svečius. Bus gardžių 
valgių, muzika, etc. Kurie dar 
neturite tikietu vakarienei, — 
visvien ateikite. Valgių nepri
truks. Šeimininkes pasirūpins,, 
kad visi sotus butu. C i-

Vakarienė prasidės šeštą va
landą vakaro. Geistina, kad vi
si susirinktų laiku.----Komitetas.

ALEKSANDRAS

Visiem žinotina, jog L. šerno ku-' 
nas bus perkeltas , i nauja vieta, j 
šiame šeštadieny, gegužės 4 d., 3 
vai. po pietų. Visi kas tik galite, 
atvykite ant Tautiškų kapinių ir da-j 
lyvaukite skaitlingai. Kad oficialioj 
programo ir nebus, bet rašytojui-i 
švietėjui atjauskime, būdami jo ku-; 
no perkėlime dienoje.

—šerno Fondo Komitetas.

Persiskyrė su 
Gegužio 3 diena, 
dą ryte, 1929 m. 
metu amžiaus, j 
kaime, Žagarės 
liko dideliame nuliudime 
terį Heleną, po tėvais Luber- 
skieė, sunu Aleksandrą, 2 duk
teris, Heleną ir Rose, pusse
serę Oną Gabrelaitienę ir gi
mines. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 3322 So. Morgan St.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Gęgužio 7 dieną, 8 vai. ryte, 
iš namų į šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio.sielą. o iš ten bus nulydė
tas i Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Aleksandras Kup- 
shas giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

šiuo pasauliu
1 1:20 valan- 

., sulaukęs 57 
gimęs Dildinu 
parapijoj. Pa- 

mo-

Jis Yra Mūs Geriausias 
Vaidyla

Florenz Zicgfeld

Florenz Ziegfeld savo gyven
ime dar turi ir kur kas daugiau 
ir geresnės medžiagos teatrui 
paruošti, nei jo puikusis “Sho\v 
Boat” savy turi. Bet faktai neiš
leisti. Mes turėtume pasukti 
“The Three Musketeers” link 
ir jame rasti dramatišką spek
taklį.

Puikiausioji Amerikos mer
ginų negalėtų užimti jo pozi
ciją, neturėdama aiškių principų 
jam įtikti. Kaip išlaikyti jo 
Amerikiečių gražumą, visada 
geriausiai atrodyti, yra vienas 
didžiausiu svarbumu.

G v

“Daug mano teatro merginų 
vis manęs klausia nuomonės, 
kaip geriausiu metodu galima 
išlikti čiuplia, liekna, plona,”

sako Mr. Ziegfeld. "Aš joms’ 
visada atsakydavau, užsidekite 
Lucky, kai gimsta noras ko 
nors saldaus valgyti. Tai leng
viausias man žinomas būdas 
išvengti tapti stora. Aš gavau 
patirti, kad paspragintas jų, 
Lucky skonis yra lengvas ir 
patenkinąs rūkytoją. Ne be to, 
paspraginimas išnaikino gerklę 
ėdančias dalis ir pagerina 
skonį.”

Gimęs Chicagoje 1869 m. ir 
gimdamas, atsinešė visus geruo
sius savo pažymius. Taigi, 
Florenz Ziegfeld buvo turtingų 
artistiškų tėvų sūnūs. Jo tėvas, 
Dr. Florenz Ziegfeld, buvo 
Chicago Musical College prezi
dentas, kaip artistas, savo pir
štais ir svarbumu, buvo svarbi 
ir mylima tų Chicagos dienų 
figūra.

Ir sūnūs, kaip ir tėvai, linkęs 
muzikai, architektūrai, paišybai 
rašytojui ir bendrai kultūriniam 
gyvenimui. Ir jis yra didelis tų 
sričių žinovas žmogus. Spalvos, 
jo teatre viliote viliojančios ir 
vibruojančios, yra jo paties 
nustatytos ir sutvarkytos ir 
jame>rastas didelis menininkas 
ir Zi^gfeldo teatro architektūra 
viena puikiausių ir tai geriau
sias ir tuo atžvilgiu teatras 
pasauly, parodo, kad jis ir ar
chitektūroj turi teigiamiausius 
palinkimus. Jaunas būdamas 
parodė milžiniškų gabumų mu
zikai ir tapo puikiausiu pianistu 
ir butų nepaprastu muziku, jei 
tuo tik imtųs veikti.

Maždaug laiku, kai jo Ifevas 
jį leido į kolegiją, kurios jis 
buvo prezidentas, jis sutiko 
pora vyrų, kurie stipriai paveikė 
jį savo įtaka. Vienas buvo Imre 
Kiralfy, rengėjas, kuris rodė 
gražų veikalą “America.” Kitas 
tai Henry E. Abbey iš Abbey, 
Schoeffel and Grau firmos, tų 
laikų vienas įžymiausių teatri
nių leidėjų. Tai buvo Abbey, 
kuris paveikė Ziegfeldą daugi
ausiai teatru domėtis ir nuo to 
laiko jis vis Jaugiau ir daugiau 
pasižymėjo.

“Follies,” ne be to, suorgani
zuotos Ziegfeldo, ir jau dabar 
tas rodomas dvidešimt trečią 
kartą. Per paskutinius penkis 
metus Ziegfeldas rodė penkis 
jo leidinius, įimant Leon Errol 
“Louis XIV” veikale, W. C. 
Field, Will Rogers ir Fannie 
Brice “Follies.” taip pat ir . 
Eddie Cantor “Kid Boots.” ‘

Taip sunkiai dirbdamas, 
Ziegfeldas turi ir imti atostogų, 
kad galėtų bent kiek pasilsėti. 
Būdamas Havanoj su savo 
žmona Billie Burke telegrafavo 
tūliems savo draugams, New 
Yorke :

“LUCKIES SPRAGINTAS 
SKONIS BRILIANTINGAS 
IT HAVANOS SAULĖS 
SPINDULIAI. PUIKUS 
ORAS IR LUCKIES PA
DARO IDEALIŠKAS ATO
STOGAS. PUIKIAUSIOS 
ATMINTIES

FLORENZ ZIEGFELD.”

Garsinkitės NAUJIENOSE

Brighton Park
Apsisaugokit negerų čekių

Yra pavogta čekių knyga iš 
Calumet Printing Co., Printers 
and Binders, 1461 So. Miehigan 
Avė. Ta kompanija veda biznį 
VVashington Park National Ran
koje.

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se 

kairiuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

Jūsų Patogumui 
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva .
3210 S. Halsted St.

Marąuette Park
Rako aptieka
2346 W. 69 St.
Roselande

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St. \
Kai jums reikės pasiųsti pi

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

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie-l 

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paišė-1 
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8l/oXH colių.

Svarui 20 centų 
Linjavota svarui 40c 

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

I ”DVI KNYGOS
šios dvi knygos reikalinga tu- 

į rėti kiekvienoje šeimynoje, kiek
vienuose namuose, idant užpil- 

! džius gyvenimo spragas.
i SAPNININKAS

i I

Knyga išguldymui sapnų 
reikšmės

Kiekvienas žmogus sapnuoja. 
Kiekvienam yra gerai žinoti ką 
reiškia jo vakarikštis sapnas. 
Prisisapnavai besiartinančią ne
laimę — pasisaugok, tas tik ge
rą atneš; prisisapnavai ką nors 
gera — rūpinkis, kad tai įvyk
tų. Vienu žodžiu: Sapnininkas 
padės jums gyventi.

Knygos kaina 75c
Apdaryta .... $1.25

MĮSLIŲ knyga
Išguldymai ir palyginimai 

tūkstančių mįslių
Jei nori būt mėgiamas drau

gijoje — svečiuose, mokėk daug 
juokingų mįslių ir anekdotų, o 
į tave tuojaus atkreips visi sa
vo domesį ir pamėgs. Mįslių 
knyga neturi sau lygios — tai 
knyga, kurioje rasi prilyginimą 
kiekvienam daiktui: gyvam, ne
gyvam ir pusgyviui.

Kaina $1.
Abidvi knygos kartu už $1.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, III. 1

Roseland.—L.D.K. Vytauto Drau-j 
gijos No. 2 susirinkimas įvyks ne-; 
dėlioj, Gegužio 5 d., 2 valanda po i 
pietų, K. Strumilo svetainėj. f Visi 
nariai ir narės, atsilankykit po skir
tu laiku.

—J. Kirkus, Rast.

Gegužinis Balius rengia Lietuvių i 
Moksleivių Sąjungą šeštadieny, ge-' 
gūžės 4 d., 8 vai. vak., Stevens > 
hotely (South Ballroom), prie 7-tos 
ir Miehigan Avė. gatvių. Įžangai 
$1. Visi kviečiami ir visiems bus 
smagu praleisti vakarą su besimo
kinančia jaunuomene.

—Studentai.

Laidotuvėse natarnauja gra- 
berius S. P. Mažeika, Telefo
nas

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnūs. Dukterys,
Pusseserė ir Gi'minės.

TAMOŠIUS KUISIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gegužio 3 dieną, 1:40 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 4’3 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Vainutu parap., Plikai- 
čiu kaimas. Amerikoj išgyve
no 30 metu. Paliko dideliame 
nuliudime moterj Marijona, 2 
podukrės Antaniną Sorakienę, 
lame, Ohio ir Anna Jasinskie
ne, posūni Juozapas Dimaitis 
ir gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi

SLA. 129 kuopos susirinkimas įr 
vyks nedėlioj, gegužės 5 d. 2 yal. 
po pietų G. černausko svetainėj 
1900 S. Union Avė. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti, nes turime daug 
svaųbių reikahj aptarimui.

Taipgi nepamirškite naujų narių 
atsivesti prirašyti prie SLA. 129 kp.

Raštininkas K. Balutis.

Simano Daukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą sekmadieny 
gegužės 5 d. 12 vai. dienų Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Nariai būtinai malonėkite at
vykti, nes randasi svarbių reikalų 
svarstymui. Taipgi nepamirškite sa
vo mokesčius užsimokėti i draugiją.

—P. K. nut. rašt.

West Pullman. — SI.A 55 kuopos 
susirinkimas įvyks s'ubatoj. geg. 4 
d., kaip 7 vai. vak., A. Statkaus 
svet., 722 W. 120 St., durys iš šono. 
Nariai, kurie turite pasiėmę apli
kacijas naujiem nariam, malonėki
te grąžinti pilnas, nes šitas bus pa
skutinis perstatymas “Jaunuolių 
Konkursui”. —K.. Statkus, sekr.

Draugystė Atgimties Lietuvių Tau
tos Moterų ir Vyrų laikys susirinki
mą gegužės 5 d.. 1 vai. po pietų, 
3116 S. Halsted St.

W. 15th Avė.,
Laidotuvės 

nyj, Gegužio 
ryte, iš namų 
parapijos bažnyčią, Gary, Ind., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines, Chicagoj.

Visi A. A. Tamošius Kuišis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

įvyks Pirmadie- 
6 dieną, 9 vai. 
i Šv. Kazimiero

Nuliūdę liekame
Moteris, Podukrės, Posūnis 
ir Giminės.

Persiskyrė
ANUFRAS RAGAIŠIS

su šiuo pasauliu 
ną, 7 valandą va

šu laukęs 38kare, 1929 m., 
metu amžiaus, gimęs Vilniaus 
Rėdyboj, Švenčionių apskr., 
Daugėliškio parap., Sukeliškių 
kaimo. Amerikoj išgyveno 19 
metų. Paliko dideliame nuliu
dime brolį Edvardą ir brolie
nę Justiną, 5 pusbrolius ir gi
mines, o Lietuvoj tėvą Juoza
pą, 2 brolius Juozapą ir An
driejų. Laidotuvėse rūpinasi 
Edvardas ir Anufras Ragai
šiai. Kūnas pašarvotas, randa
si 4508 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės ivyks Panedėlyj, 
Gegužio 6 dieną. 8 vai. ryte, 
iš namų i šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas i Šv. Kazimiero papines.

Visi A. A. Anufras Ragai
šis giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam .paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Brolienė, Pusbroliai 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Su Ženkleliu reiškia gerumą

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

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

Visa-Kas.

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

1 739 S. Halsted St
CHICAGO, ILL.
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Pranešimas SIUSKIT PER

naujienas
Lietuviai Gydytojai Lietuviai Gydytojai Advokatai

Visi, kurie norite važiuo
ti Lietuvon su “Naujienų” 
ekskursija, malonėkite tuo- 
jaus atsilankyti į Naujienų 
ofisą užsisakyti kambarius 
ant laivo George Washing- 
ton. Dabar dar turime užė
mę ir yra atlikę keli labai 
geri kambariai, bet i keletą 
dienų busime priversti pa- 
liuosuoti. Vėliaus gal visai 
nebus galima gauti, o jeigu 
ir gausime, gali nebūti tokie 
parankus.

Naujienų ofisas atdaras 
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėliomis 
nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų.

PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Lietuvės Akušerės*
Vidikas-Lulevičienė

3103 South Halsted Street
Telephone Victory 1115

CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez„ 6641 South Albany Avenue 

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue

Netoli 46th St. Chicago, III.
. ----- o------

PRANEŠIMAS 
Mano Ligoniams

Kad butu Tamstoms paraukiau — 
galėtumėt ir prieš pietus ir po pie
tų ateiti, ir kad nereikėtų beveik 
sykiu visiems atėjus laukti — per
mainiau ir pailginau priėmimo va
landas. Dabar ofiso valandos bus: 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir nuo 
6 iki 8 vakare, o sekmadieniais, nuo 
10 iki 12.

Su gilia pagarba,
DR. MARGERIS.

3421 So. Halsted St.
(netoli 35-tos gatvės, ant viršaus 

naujos Budriko krautuvės)

Baigusi akušerijos 
kolegija Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 meta kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

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

Naujoj vietoj
6109 South Albany Avcnue

UniversaI Restaurant
Musų vir t i e n i a i. 
dešros ir kopūstą’ 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS, mv.
750 West

Grabo riai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lnlevich
Lietuvis eraboria* 

ir balsamuotojas
Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiem* reikalam*. 
Modemiška koplyčia 

veltui. —
3103 S. Halsted St.. 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai. 

710 VV. 18th Street
Canal 3161

S. R LACHAVICZ
Lietuvis Graborius b 

Balaaju uoto jas
Z314 W. 23rd Pi. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu 
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užgančdlu 
ti.
Roosevslt 2515-2511

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 Soath Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

M

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Getai lietuviams žinomas per 26 
metus -kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 We8t Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

115 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nupo 7-8
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9660

CLASSIFIED ADS.
Im—■—i ■ ■ w '■ 1 ~~ - '

Business Service
Biznio Patarnavimas

KARPENTERIS.—Generalinis kon- 
traktorius, cementuotojas, plasteriuo- 
tojas, naujas darbas ar taisymas.

Drexel 2696.
-------- o--------

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.

Business Service 
_______ BiznioPatarnavimas  
PORČIAI — GARAŽAI 

Remodeliavimas namų. Pirkite da
bar ir sutaupykite. 18x18 2 karų 
garažas $217, su cemento grindi
mis $298. _

Tel. Berkshire 1321 
MR. ZELEZNIK 

5201 W. Grand Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesni? Už kitų 
Patarnavimas,

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4417 So. Fairfield Avenas 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

A. PRAB1SH
Lietuvis G ra b orius

Sąžiningai ir 
pigiai patar
nauju dieną ir 
naktį visose 
miesto dalyse. 
Moteris pagel- 
bininke.

2205 Lake St.
Tel. Melrose

Park 797

DR. MARIJA 
DOWIATT<BASS 

4817 Montana Street
Arti N. Cicero Avė. ir Fullerton St.

Telephone Berkshire 4820
Specialybė — motery ir vaiki) ligos
Vai.: 9 v. r. iki 12 v., 6 iki 9 v. v. 
Nedėliomis tiktai iki 12 vai. dienos 

-------- o--------

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

k Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po plot,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 3200

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman A' 
Tel. Prospect 8525.

JOHN F. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

z valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted SL

Phone
Hemlock 9252

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

Akių Gydytojai

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

ŽMOGAUS
AKIS

yra taip dalikatnaa sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jot- 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką ęgzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedlęriai 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.
i Phone Kenvvood 1752

25 Metu Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokiu akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo okių ir pritaikymo 
akinių

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

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

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų se

nas žaizdas, ligas rectal

Phone Franklin 2460 * ,
Leonas S. Mikelonis 

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

8315 So. Halsted Street

Statom naujus ir taisom 
senus namus.

Padirbanti pienus pagal tamstų 
norą.

Darom Pirmus ir Antrus 
Morgičius

2433 West 69 St.
Tel. Hemlock 5967

K. KANTENIS
* / 

Plumbing, Heating, Gas Fitting and
General Repairing

Darbą atlieku kaip prie senų, taip 
ir prie naujų namų pagal miesto 
patvarkymus ir inspektorių priežiū
ros. Kožną darbą garantuoju.

3314 So. Union Avė.
Tel. Yards 6338

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

HELBERG BROS-
Room 607, j i

192 N. Clark St

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.

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOSi

Nuo 2 iki 4:36 Ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

Daktarė Constance
O’Britis

perkėlė savo ofisą taip pačiam name į
. 2408 W. 63 St.,.

kampas Western Avė.
Tel. Hemlock 5524

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

Tel. Kenirood 5107
VALANDOS:

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

apart iventadienio Ir ketvirtadienio

Rcb. tel. Van Buren 8853

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS I 

Suite 206 1570 Mihvaukee Avė.
Tol. Brunswlck 0624

Valandos: panedėliais. serodotnis ir pėtny-, 
čioniis 2—9 vak. Nedėlioj pasai sutarimą. 1 

Auburn Park Hospital, 451 W. 78th Pi.
Tel. Radcllffe 1000 

Utarninkais. ketvertais ir subatomia 
11 v. ryto iki 9 v. vak.

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 , So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL. '

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoi 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-RAY 
4193 Archer Avė. 

CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoją 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 
---- ko-

Mokyklos 
Educational

PAGERINK SAVO ANGLIŠKA KALBĄ. Pa
tobulink savo iškalbumą. Išsimokink gra
žiai rašyti ir kalbėti angliškai teisingai; per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip ea- 
vo kalbą. Tokiu budu galėsite pagerinti sa
vo buv|. Del vyrų ir motorų privatiškoe va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN 8CHOOL OF ENGLISH, 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 0 iki O-tos. Užsirašyki t dabar!

GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 

i jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks- 
I lūs. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 

, šakose apsišvietę.
Amerikos Lietuvių 

Mokykla
J. P. OLEKAS, Mokytojas 

3106 So. Halsted St., Chicago, III.

WITOLDS TIRE SHOP 
3647 So. Halsted Street 

Boulevard 2854
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų čardžinimas, taisymas.
Lietuvis savininkas.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting

& Hardware Co., 
HARDWARE PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

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

Tel. Victory 7261

Generalinis Kontrak- 
torius

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

Duodu paskolą ant namų.

JOHN G. MEŽLAIŠKIS 
2453 W. 71st Street 

Phone Republic 4537

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

1618 West 18th Stręet
I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankovrsld. iid.

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

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street 
----- o-----

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kanjpas 18th St.

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

Residenco Tel. Fairfax 6352

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas kol 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš- 

j moksite. Mokykla dienomis ir vaka- 
į rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
Į aplikacijos.

FEDERAL AUTO ENGINEERING 
SCH0OL

2040-42 Washington Blvd.
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir* visų chroniškų ligų 

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

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

Advokatai

“QUALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 

I pilnos maudynės įrengimas kainuo- 
i ja taip mažai kaip $52.00 pilnas ap- 
' tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
: taip žemai, tik $280 ir du metu iš- 
I mokėjimui.

ABBOTT PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY CO.

' 5201 W. Grand Avc. Berkshire 1321

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS. 
4309 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

- 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 dar
bą.
BLUE BELL CONSTRUCTION CO.

3645 Montrose Avenue 
Keystone 1633

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

» Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pioto 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

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

GENERALINIS
I KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
' Taipgi taisau semia. Pennufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų,

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vai. nuo 9 ryto iki 6 vakaro.

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562 

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

J.P.WAIT(’niJS 
'ADVOKATAS

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

Room 928 
TcL Franklin 4177 

Nuo 3 iki 9 vakare 
10756 So. Michigan Avė.

. Pullman 5950

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

PASTATYSIU medini namelį ne 
toliau 80 mylių nuo Chicagos, taip- 

į gi 18x18 garažą ant jūsų lotd 
; $275. Mažas extra primokėjimas 
I už finansavimą.

Lackawana 6-161

A Rare Bargain
Tamsta nepraleisk šitos progos. 

Pamatyk šitą vietą, nes kas tą vie
lą paims padarys didelius pinigus.

5 akerai žemės, 10 ruimų stuba, 
yra naujas gas station ir refresh- 
ment vieta. Panašiai kaip ant 67th 
ir Western Avė., tokia vieta up-to- 
date. 9 stalai —■ soda fountain, vis
kas sykiu labai pigiai parsiduoda. 
Nelauk ilgai, nepraleisk tos progos.

Tik pašauk tamsta ir pamatyk, 
niekad nesigailėsi.

Šiauk
State 5048 arba 7275

Klausk
STANKUS

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTEKNATDONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

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

1726 W. Chicago Avė.
Kampas Hermitage Avė.

J. BALSEVICIS
Hardware, Paints, Oils 
Glass and Varnishes 

j 2325 So. Hoyne Avė.
Phone Canal 6850

Lį Metropolitan Wet 
i . Wash Laundry
! 6551-53 So. Kedzie Avė.

CHICAGO, ILL.
Tel. Prospect 3939
Melrose Park 3458

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA 
SKALBYKLA CHICAGOJ.

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

PRIDĖK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
purčius arba pabudavok naujus su 

> nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų garažas 
$250. Aprokavitnas dovanai.

BEX CONSTIll'CTION CO.
1658 \V. 33lh SI. Lafayette 7150

MODERN CONSTRUCTION 
COMPANY

Generališki kontraktoriai <ir 
budavotojai. Pertaisom visokios 
rūšies namus; pakeliame funda
mentus, šalygatvius, padlagas, 
muro darbas visokios rūšies, 2 
karų mūrinis garažas už $595 
pilnai užbaigtas.

Kedzie 8908
Tarpe 7 iš ryto ir 6 vai. vak.

EXPERTŲ TAISYMAS
Pertaisymas motorų, clutch iri 

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

-.Tel. Armitage 1199

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA 
Mes skolinam pinigus ant 1-mo, 
2-ro ir 3-čio morgičių. Taipgi 
perkam ir parduodam morgi

čius

4034 Archer Avenue 
Phone Lafayette 6719

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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.t 5 šmotų aržuolo betrice 
setas $15. Victor Fireproof Building, 
4809 W. Lake St. Atdara vakarais 
iki 10 v. v., nedėliomis iki 6 vai. v.

2 šmotu seklyčios setai 
$59.00

l’AŽINKIT
W. BENECKĄ

Popicruuju, inalevoju ir darbą ga
rantuoju. šaukite dėl sempelių 

knygos.
8542 So. Fraiieibco Avė.

TcL Lafayette 7554.

Padaryti musų dirbtuvėj sulig jū
sų pačių nurodymais ir reikalavi
mais. Apsilankykit musų naujame 
šioruimy 1437 S. Kedzie Avė.

Iš dirbtuves tiesiai iums.

Tel. Rockwell 7057
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C L A SS I F IE D A D V E R T I S E M E N T S
Personai

Asmenų Ieško
Furnished Rooms

PAS1RENDAVOJA ruimas dėl vai-
IšMOKINSIU groti tenor gitarą. kinų, merginų arba vedusios poros, 

ir banjo jūsų namuose, $1.50 už % Ruimas apšildomas. 2-ros lubos, 925 
valandos. Pagelbėsiu isigyti instru- So. Throop SI.
mentą. I.. E. Beiner, Bučkingham i • -----o—----

------ o

Miscellaneous for Sale
{vairus Pardavimai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

CHICAGOS didžiausia sank
rova vartotų garinių ir šiltu 
vandeniu šildomų katilų ir ra
diatorių, garantuotų kaip nauji, 

jeigu norite. 
Šauk

____________________________ _ ( I’ASIRENDUO.IA kambarys vai- Mes ir sudedam, 
1 kinui arba merginai, karštų vande-

PAJIEŠKAU brolio ' Kazimiero į niu apšildomas. Ruimas naujai de- 
Žongailo, aš atvažiavau iš kito mie- j keruotas. 3437 So. Emerald Avė. 
sto, norėčiau pasimatyti. Seninus1 ■ ..—-o------
gyveno 710 W. 31 St. Meldžiu, atsi-1 
šaukti arba žinantys meldžiu' pra-1 
nešti po šiuo antrašu.

VLADAS ŽONGAILA, 
2-ros lubos

7250 S. Washtenaw Av. Chicago, III.
——o------

Aprokavimas dovanai.
[ Wellington 8941.

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už toną, pristatom;PASIRENDUOJA ruimas vienam Mine run $6.50 už toną, pristatom; 

arba dviem vaikinam—gali naudoti labai mažai dulkių—-lurnp egg. Nut
i virtuvę. 837 W. 34th PI., 1-mos lu- 
I bos užpakaly.

$7.50. Pristatom, GOVALTS—Canal
2311.

■ i 2 KAMBARIAI dėl vaikinų nau-
URBAN j Jamr name, šviesus ir švarus kam-

bariai. 3256 So. Union Avė.mano tikrieji J___________________________

A n na Urban 
General Delivery, 
Los Angeles, Cal.

Radios

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

3 PATYRŲ vyrai dirbti ^geležies 
atmatų darže, taipgi 2 patyrę žirk- 
liniai vyrai dėl atmatų geležies. 
CENTRAL PAPER STOCK CO.,

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ I
Išdirba aukščiausios rųŠies radios.1 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš-1 
veizda jų artistiška. Klauskit pas j 
radio pardavėjus, o .jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. i 
Electrical and Radio Engineering ■ 
Laboratories, Ine., 6819 S. Westem| 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9140.

PIGIAI! PIGIAI!
Pardavimui įvairiu smulkių muzi

kalių instrumentu, smuikų, annoni- 
, koncertinų, gitarų. Parduodu 

. Taipgi par- 
kuris rodo nuo te!

prie | 
lai-

I kų, _______
i viską nupiginta kaina.
' duodu registerį, kuris 
iki $1 ir visokiausius fixtures 
įvairių bizniu. Atsišaukite bile 
ku ir nedėlioj iki pietų.

FRANK KUZMARSKIS 
3225 So. Halsted Street

Business Chances
Pardavimui Bizniai

2455 Austi n Avė.
KAM TROTYTI PINIGAI 

jus galit permainyti

PARDAVIMUI garadžius ir re
pair šapa, 8 metų senas biznis,

„a,,,, i Parduoda savininkas, 1745 W. 51 St. bclvv . r t\i\

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Kad PV4II1U.UJV. SJMVV , p ■ ,, . r*,/m
battery setą ant moderniško elek- e * rospect 5109. 
trikinio 
nilnai 
Tūbais.

$2.00 i savaitę $2.00 
FROST RADIO STUDIO 

4184 Elston Avė. Ind. 0329

Radio Crosley Show 
įrengto $95.00 su A. C

Box 1
PARDAVIMUI arba mainui gara

žas ir repair šapa — 40 karų, visi 
reikalingi įrankiai, $5,000, 5546
VVentvvorth Av. Tel. Englevvood 2000

BUČERNĖ su ar be namo, gr....
biznis. Įsteigta penki metai af 
arti 69-tos ir Western. I'_. .......
dėl priežasties silpnos sveikatos 
moteries. Duosiu morgičių. \

Republic 9094.

[oras BRIGH'I 
•lai atgal, kambarius, n 
Parduodu 42x125 lotas.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui
ŪKĖ TAI ŪKĖ

Ir vėl laimė po kojoms — primink 
greičiau. Prie to ir antra laimė — 
169 akrų ir 80 akrų ūkiai, 40 akrų 
6 kambarių stuba, furnesu šildoma, 
beizmanta.s, barnė, sailas, taipgi 
upė teka pro stubą, gale sodno ant 
gero kelio; 6 karvės, 4 veislinės 
kiaulės, 2 arkliai, pulkas vištų, ma
šinos, padargai, $3600, inmokėti 
$1600. 115 akrų geros trobos ir!
sodnas, miškas, arti miesto, 
$2600, įmokėti $700. ,

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

kaina

DOVVNER’S GROVE parsiduoda 
labai pigiai 1 akras žemės, 3 kam- i 
barių naujas namas, elektra ir ge- 
sas yra; kampas, netoli Ogdcn avė. ! 
Vieta labai graži, prie kalniuko. At
sišaukite pas savininką.

6953 S. Weslern Avė. 
Hemlock 5599

Exchange—Mainai

BR1GHTON PARK. 2 flatų po 6 
s naujas mūrinis namas, 

. Pečiais apšildomas.
3114 W. 39th Street. -——o-----

Negirdėti Bargenai 
Brighton Parke

4 DVIEJŲ augščių po 5 kamba
rius muro namai, pusantrų metų se
numo, vėliausios mados įrengimai. 
Parsiduoda už morgičius—$9,350.
Pastatymas viens kainavo $11,500, 
ir parsidavinėjo po $13,250 ir kiti 
tokie pat namai šalę dar parsiduoda 
senomis kainomis. Tai yra negirdė
tas pigumas ir taip yra todėl, kad 
buvę savininkai 
ti

negalėjo išsimokė- 
Lietuviai, naudokitės, kas galit, 

jų nelaimės! Įnešti reikia ,$2500 
daugiau. Visi namai išrenduotiar

ir savininkai patys negyvena. Ren- 
doriai gali pasilikti arba iškrausty
ti ant pareikalavimo. Namų paveik
slai ir didelis skelbimas telpa šios 
dienos Naujienose kitoj vietoj. Ne
praleiskit šios progos, tai gal tik 
vienintelė musu gvvenime.

Edw. W. Baks Co.
(BAKŠEVIČIUS)

4392 Archer Avė.
Tel. Virginia 0055

Energiški ir sumanui vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
Žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wn-| PJĄNAI $25 ir aukščiau gro-, 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 <L. J,kįl??ulįA cmnPArr
Ypač reikalinga vyrų teritorijose HWAIH Z BROS. STORAGE 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock j ^40 E. 6Ist St. Midway 9733 
Yards ir Michigan Avė. Turi kai- Į ------------------------------------
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai TURIU parduoti savo 
ir angliškai. . grojiklį pianą už $110.00

Priimti aplikantai. bus trumpą lai-1 Suolelis, roliai ir kabinetas.
Cowin, 6136 S. Halsted St.,

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI pirmos klesos* 
j lunčruimis. Dirbtuvių distrikte. F.
Krach, 2721 S. Halsted St.

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos 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.

$800.00 
cash.

M r.
Ist fl.

PARDAVIMUI
Mes turime musų sandely vieną 

grojiklį pianą. Parduosime ji už 
$75. Turi būti parduotas tuojaus. 
Atsišaukite šiandie ar rytoj, — ne
dėlioj iki 5 vai.

SCHROEDER EXPRESS CO.
16 N. \Vestern Avė., arti Madison gt.

Gąsolino stotis, geroje vietoje, da
roma daug biznio. Labai patogiai 
įrengtas ir turi gražią išžiūrą. Nau
jas tailų namas, pilnai įtaisytas, 3 
pumpos. Sale daug vietos budavo- 
jimui garažo ' arba taisymo šapos. 

PADARYSIM GERĄ DYLA
Klauskit

BRUNO
2031 W. 35th St.

MAN pinigų nereikia, 
galit ? 
nimą 
mieste ant 7115 Archer Avė. __
kaina vietai dėl refreshment stand, 
ir labai gera dėl šiaučiaus .šapos. 
Tokių biznių nėra į visas puses, 
labai toli, o žmonių gana yra ap
gyventa tokiam bizniui. Už jūsų 
teisingą pasiulimą parduosiu ar ran
duosiu ar mainysiu ant fruktų far- 
mos ant gero kelio. Priimsiu 
morgičius.

P. DAUBARAS, 
7400 Stevvart Avė. Radcliff 4981

Kiek jus 
Nelauk jai nori gerą gyvė- 

pasidaryt ant gero kelio ir 
Tin-

TIKRI BARGENAI SU 
DIDELIU PELNU

Automobiles

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė prie didelės transportacijos gat
vės. Cash biznis, parduosiu pigiai.

2409 W. 47th Street

MAINYSIU savo biznį, name
lį 2 ar 3 flatų, ant farmos, lo
to, biznio ar kitokios nuosavy
bes.

2031 W. 35tb St. 
Lafayette 0909

VYRAI su trokais ar trokai ir 
traileriais, įrengti tolimam krovi
nių vežimui. '

Kreipkitės i
AMERICAN MOTORIZED

TRANSPORT,
360 E. Austin Avė.

•28
•2T

•27
•29
’25
•2S

HudHon Broutfhatn—cuntom ouilt 
Chandler coacb ----------------------
late Hudson coach .............................
Stcains-KaiKht—Bromrhain, nau

ji tairai ............................. ............ -......
Hudaon Brouurhatn, reram stovy 
£esex ................. ............ .............. .........
Dodge Sedan _____ ___ ______ —
Hontlac Coupe ..............—.........................
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

713fl So. Halsted St.. Trlanirle 8330

$788$89S

$395
$495
$550
$175
$460

REIKALINGI molderiai. Kreipki

2599 Blue Island Avenue 
------ O------

1-mos KLESOS elektra misinrio 
boileriai reikalingi į atmatų šapa. 
Turi būt patyrė, pastovus darbas, 
geras mokestis.

2639 W. Roosevelt Rd.
------- _Ų-----------

REIKALINGAS mašinistas su ma-j 
žu investmenlu lengvam išdirbinio t 
darbui. Gera mokestis, senai įsistei- 1 
ges biznis. 2138 \V. Vau Burei! St.

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingą patamavjmą.

Automobilių sales ruimis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOF 
SALES, 

4030 Archer Avė., 
Tel. Lafayette 2082

PARDAVIMUI kriaučių šapa su 
namu arba vieną bizni. Biznis gana 
geras—kaina prieinama.

804 W. 3Ist Street

GA SOLI N O stotis ir lunch rui- 
mis, vienas iš geriausių, kampų ant 
Western Avė. Jus galit padaryt pel
no j metus $15,000. Savininkas iš
eina iš biznio. 79 per 110 pėdų plo
tas ____
kiek už vi 
63i*d St. E

žemė, žemė viena verta tiek, 
už visa biznį prašo. 250R W.

B. FLYNN.

PARSIDUODA groserne, nėra kom- 
peticijos. 3602 So. Cąlifornia Avė. 
Agentai nereikalingi.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė iš priežasties ligos. Biznis iš
dirbtas cash, randasi Cicero. Kreip
kitės 1739 So. Halsted Street.

PARDUODU bučernę ir groserne 
iš svarbios priežasties — nebran
giai, 828 W. 31 St.

MAINYSIU ant biznio su namu 
ar be namo arba lotų; turiu 2 namu: 
vienas 2 flatų mūrinis, antras 4 fla
tų medinis. Savininkas, 6109 So. 
Alba n y avė.

MAINYMUI bučernės visi baldai, 
medinis namas, Storas ir 2 kamba
riai 
pakalyje loto 4 jkambarių 
Viską mainysiu ant lotų arba 
dėlės formos. Atsišaukite 

6953 ,So. VVestern Avė.
Hemlock 5599

žemai, 6 kambariai viršuj, už- 
namas.

nedi-

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

BARGENAS. Marųuette Manor 
storas su 12 kambarių su šiluma; 
gali pirkti su namu ii* bučerne. Pri
imsiu išmokėtus lotus ar mažesnį 
namelį; duosiu antrus morgičius. 
Agentams nuošimtis.

6952 S. Rockwell St.

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas; turi Imti pavienis, dar- į 
has ant visados, užmokesnis 
sutarimo. Turi būt unijistas 
kuris nori įstoti į uniją. 
Douglas Blvd. 1 fl. front.

PARDAVIMUI grosernė ir saldai
nių krautuvė, skersai gatvę nuo mo
kyklos. Mainysiu i bungalovv. 1505 
S. 49th Court, Cicero.

KAMPINIS biznio mūrinis namas, 
gera vieta grosernei, bučernei 
aptiekai. Galima pradėti biznį, 
riu greitu laiku parduoti, ar i 
nysiu ant privačio namo.

Kreipkitės
5359 So. Morgan* Street 

2-ras augštas

i ar
No- 

niai-

pagal 
arba ’

Ii ant tikės, turi būt norintis dirbti, 
ne inunšainierius ir teisingas. Atsi-Į 
liepkite šiuo antrašu. 4247 S. Maplc- ■ 
wood avė.

REIKALINGAS dženitorius prie į 
didelio budinko; turi būt atsakan
tis ir pasiturintis. Atsišaukite peri 
laiškus i Naujienos, Box 1085.

Vartotų Automobilių 
Išpardavimas

Nuo balandžio 27 iki Gegu
žio 4-tos. Kainos nužemintos 
dabar ir ant išmokėjimo.
THE GREINEB NASH CO., 

8th Avė. prie 59th 
Kenosba, Wis.

PARDAVIMUI grosernė, biznis 
eina gerai, bet vienai moteriai sun
ku apsidirbti. 3938 S. Wentworth av.

------- -------- » ,, —— ..
PARDAVIMUI Latviškos duonos 

duonkepykla per daugelį metų iš
dirbtas biznis. Greitam pardavimui. 
George Scheuberg, 1909 So.« Jeffer- 
son. St. Tel. Roosevelt 8891.

PARDUOSIU arba mainysiu 2 
storai ir 4 flatų muro namas, gra
žioj apielinkėj. Bargenas.

BUNGALOVV 6 kambarių, gražioj 
apielinkėj. Pigiai.

4 FLATŲ kampinis namas. Kai
na $5,500, $1,000 cash, likusius iš
mokėjimais.

FARMOS prie pat Chicagos, ko
kio didumo norite, tokią galite gau
ti pirkti arba 

reikalaisSu

St. PARSIDUODA barber shofr 3 
krėslų ir beauty shop. Viskas n ari
jos mados. Remia pigi; Beauty 
shop yra išrenduota. Priežastį ant 
vietos patirsit. 369 E. 75 St.

3114 So.

išmainysime, 
kreipkitės pas 
GRIGAS ą
Halsted Street 

Victory 4898

AGENTU reikia dirbti Chicagos 
teritorijoj. Patyrimas nereikalin
gas. Didelis komisas jūsų liuosu
laiku. Del platesnių žinių kreipki
tės panedėly tarp 9 ir 12 vai. die
na ir tarp 6 ir 9 vai. vakare.

4656 S. Ashland Avė., Koom 6, 
2nd floor

' PARDAVIMUI grosernė arba mai
nysiu ant loto ar cottage. Ice ma
šina ir iceboxis ir visi kiti įtaisy
mai. 5630 S. Kedzie Avė.

Help Wanted—Female
Dar bi n i nki ų Reikią^

PAIEŠKAU moteries arba mer
ginos vidutinio amžiaus prie užžiu- 
rėjimo 5 kambarių namą ir 3 me
tų vaikų. J. P., 75 N. Broadway, 
Aurora, Iii. Tel. Aurora 5077.

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo, geras mokestis ir pašto-1 
vus darbas. Bell Dudor, 4449 So.: 
Halsted St. Tel. Yards 5263.

For Kent________
IšSIRENDUOJA 6 kambarių 

flatas, moderniškas namas šiltu van
deniu šildomas, dėl rendos susitai- 
kysim. 4550 Turaer Avė.

GYVENIMO PROGA
Aš esu priverstas paaukoti savo 

DODGE SEDANĄ. Vėlįausis mode
lis. Veik nevartotas, šis karas yra 
geras kiekvienu žvilgsniu, kaip die
nų išėjęs iš dirbtuvės. Motoras, bal
ionu tairai ir maliava yra visai kaip 
nauji. Aš esu priverstas paaukoti, 
nes man reikia pinigų. $2*5 paims 
jį. Namie visą dieną nedėlioj. 2538 
No. Galifornia avė. Apt. 1.

BUICK Master Six sedanas 
vėliausio modelio. Pirmos klesos 
stovis. Aš išvažinėjau juo ma
žiau kaip 8,000 mylių. Parduosiu 
už $350. Turi 4 ratų brėkius, 
gerus tairus. Parduodu iš prie
žasties, kad man reikia pinigų. 
Galima matyti visų dieną nedė
lioj. 3645 W. Polk St., 1 fl.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Proga pasidaryti pinigų. Gera 
vieta prie 59 St. Turi būti parduo
ta ar išmainyta iš priežasties ligos. 
Priimsiu lotą ar automobilių mainui. 
Kreipkitės.

. 2608 W. 47th St. 
Lafayette 1083

PARSIDUODA groserio fixčeriai. 
Gražus barai ir lentynos. Pasisku
bink, , laimėsi pigiai.

JUOZAS VILIMAS 
4556 So. Rockvvell Street 

Virginia 2054

PARSIDUODA pigiai: grosernė, 
delikatessen ir kendžių krautuvė. 
Biznis geras. Kreipkitės greitai. 
908 W. 35th PI. Yards 3239.

IŠSIRENDUOJA 2 kambariai, elek
tra, gasas ir visi parankamai. Rui
mai šviesus. 3052 W. 54th St.

PASIKENDUOJA tinkama vieta 
dėl groserio, ice cream parlor arba 
cigarų storo biznio. Galiu paren- 
duoti su fikčeriais arba be fikčerių. 
Vieta randasi 6529 So. Racine Avė. 
Atsikreipkite J. VIČAS, 6801 So. 
Racine Avė.

BUICK vėliausio modelio Master 
Sis sedanas. Priverstas paaukoti, 
nes man reikia pinigų. Vartojau tik 
9 mėnesius ir yra absoliučiai kaip 
naujas. Turi 4 ratų brėkius. Origi
naliai balloon tairai. Aš vartojau 
karą tik nedėldieniais ir yra kaip 
dieną išėjęs iŠ dirbtuvės. Ašį paau
kosiu jj tik už $350. Kainavo man 
$1900 tik trumpą laiką atgal./Namie 
visą dieną nedėlioj. 2231 North l 
Kedzie Avė. Apt. 1.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
šapa, su visomis mašinomis. Ša pa 
ir 5 kamb. flatas. ^35 rendos.

459 W. 3 Ist Street

PUSDYKIAI nupirksite grosernę 
ir bučernę; biznis senai išdirbtas, pelningas, gyvenimui gera vietai 
Atsišaukite Boulevard 2548.

PARDAVIMUI grosernė geroje 
biznio vietoje. Priežastis pardavimo 
—moteries mirtis, važiuoju i Lie
tuvą. 4634 So, Wallace St.

GREITAM pardavimui U4 akeris 
žemės su dideliu mišku, puiki vieta 
sveikam gyvenimui ant aukšto kul
no pc lapotais, pavėsingais me
džiais; gasas, elektra, 1 blokas nuo 
gatvekarių linijos, pačiam vidur- 
miesty SPR1NG FOREST. Kaina 
$1850.00, trečdalį įmokėti, likusius 
per 5 metus mėnesiniais išmokėji
mais. Parnatykit greitai.

NAUJAS dviejų flatų 
inas, 5 ir 5 kambariai 
miegojimui porčiais, 2 
garažas, aštuon-kampis 
shower baths, garu šildomas ir vi
si kiti nauji įtaisymai. Lotas 30y 
135, renda neša $160 į mėnesį; pre
ke $14,500 su ketvirta dali įmokėji- 
inu. Randasi Marųu’ette Manor, arti 
63-čios gatvės ir krautuvių.

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

2839 W. 63rd St.
Republic 8899

muro na
šu Mideliais 
karų muro 
sun parlor,

■r

PARDUODU 2 po 5 kambarius, 3 
miegami. Randasi prie vienuolyno. 
Savininkas .1. Lileika, 3818 So. Sa- 
eramento Avė. -------- 0------- -

PARDAVIMUI liaujas muro na
mas, 4 fl. po 5 kambarius, garu ap
šildomas ir 3 karų garažas, arti 
parkų ir biznio centrb. Parduosiu 
labai pitfiai. Išvažiuoju Lietuvon.

6323 S. Whipplc St.

8 FLATŲ apartmentas, kampinis 
namas, Marshficld Avė. ir 61st St. 
Visi po 4 kambarius, garu šildomos, 
gera transportacija. Geras invest- 
mentas. Tikras bargenas. Savininkas 
apleidžia miestą.

F. KUTSCHERA
1635 W. 61 st Street

PAVYZDINGI NAMAI

2248 W. 72nd St., 5 kambarių mu
rinę bungalovv; visos moderniškiau
sios 
kas

ypatybės. $1,000 įmokėti, $75 
mėnesį. Pamatykite patys.

THOMAS M. RYAN, 
(’entral 2384

PAAUKOSIU $2,000 Eųuity už 
$1,200 cash; 5 kambarių medinė 
bungalovv, karštu vandeniu šildoma, 
garažas, 35 pėdų lotas, 
medžiai, krūmai; likusi 
spulkos paskola; lengvi 
mai. 3350 N. Naglc Avc., 
4635.

vaisiniai 
suma — 
išmokėji- 
Pal išadę

MARQUETTE PARK BARGENAI 
FARMA 160 akrų Wisconsine su 

nauju 5 kambarių mūriniu bunga- 
low. 2 mylios nuo miesto. Pieno ir 
girios farma. Farma išmokėta. Mai
nys ant medinio ar mūrinio namo 
bile kur. Veikite greitai delei 
gero pirkinio.

11 FLATŲ 
ro namas su 
ru šildomas, 
refrigeracija. 
žas. Mainys 
Side namo. ]

2 FLATŲ 
barius, karštu vandeniu 
Gražus iš vidaus ir iš lauko. Grei
tam pardavimui cash . kaina $13,000. 
Turi išvažiuoti į Europą.

2 FLATŲ medinis, 2 po 5 kamb., 
pečiais šildomi, 2 karų garažas. Mai
nys ant grosernės, ar bučernės.

2 FLATŲ medinis, 5 ir 6 kam
bariai, pečiais šildomi, su basemen- 
tu, 2 karų garažius. Namas išmo
kėtas. Mainys ant 2 flatų mūrinio, 
2 po 6 kamb. Marcąiette Parke.

3 FLATŲ mūrinis su groserne, 
ant biznio gatvės. Mainys ant 4 
flatų mųriųio.

Nuosavybės dėl kiekvieno! Mai
nai, apartmentai, bun£alow. farmos. 
dvarai—ateikite ir pasakykite ko no
rite—mes turime jų ir pasirengę 
jums parodyti. Atdara visais 
karais, nedėliomis nuo 9 iki 
PO piet.

C.
. 2437

šio
1 naujas kampinis mu- 

oktagono priekiu, 
moderniška elektrikinė 
2 karų mūrinis gara- 
ant North S*r South 

Mažesnis mainas.
mūrinis, 2 po 5 kam- 

šildomas.

ga-

3
va- 
val.

A. BEACHAM 
(Bičiūnas) 
W. 69th Street

Tel. Hemlock 5363

PARDUOSIU arba mainysiu na
mą su septyniais lotais. Anna Tatar
ei! ik, 9951 So. Morgan St., Chicago, 
III.

GRAŽUS naujas 2 flatų marinis; 
6—6, garu šildomas, uždaryti stikli
niai porčiai, oktagono frontas, pla
tus lotas, arti 64 ir Kolin gt. Veiki
te greitai. $13,500.

7238 S. Halsted St.
Stevvart 1771—4005

67 BULVARAS, arti Western Avė. 
—2 flatų mūrinis, naujas, 6—6 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 
kieto medžio trinias, lotas 30x125; 
gatvė ir elė ištaisytos. Kaina $13,500, 
cash $3,000. JOHN PAULIUS, 2433 
W. ,69th St., Heinlock 5967.

DIDELIS BARGENAS. 5 kambarių 
mūrinė nauja bungalow, fursaso ši
luma, uždaryti porčiai, gatvė ir elė 

— — ■'*-') įmo-ištaisytos. Kaina $6,500; $500 
kėti. ‘

JOHN PAULIUS, 
2433 W. 69th St. 

Hemlock 5967

PARDUOSIU ar mainysiu 2 flatų 
murinj namą, 11 metų biznyje, iš 
priežasties senatvės išmainysiu ant 
mažesnio namo. Del informacijų 
kreipkitės kas dien vakarais. 1949 
W.‘ 19th St., beismente prieky.

PARDAVIMUI penkių kambarių 
bungalovv, kampinė, kieto medžio 
trimingai ir grindys visame name, 
furnasas, du blokai iki parapijinės 
ar viešosios mokyklos; elevatorius, 
gatvekariai ir busai. $1,000 įmokėti.

5958 Looniis Blvd.

PARDUOSIME arba mainysime 
5 kamb. bungalovv ant automobilio 
arba kito biznio. Graži vieta. Atsi
šaukite. Savininkas 3515 W. 59th PI.

Real Estate For Sale
Nainai-žemė Pardavimui

DEL apsigyvenimo arba in-, 
vestavimui pirk anl North 
Sliore — gražiausiame 
GLEN OAKS ACRES 
Pasiūlom didžiausią progą Chi-i 
cago«j. Tiesiog ant dviejų di-1 
dėlių kelių rir bulvarų, elektra, 
gasas ir kiti visi įrengimai —! 
50 pėdų lotai, liktai $2,000, ge
roms sąlygoms. Pašykite arba 
telefonuokite. Rašykite dėl mu
sų sąrašo farmų.
J. H. SCHAEFER & Co 

803 Bidge Ąve. 
Wilmette, III. 
Telephone 364

ATSAKOMINGA šeimina gali įsi-: 
gyti . šia pastebėtina 5 kambariu 
murinę bungalovv prie Luna Avė., 
tarp Diversey ir Belmont Avė.; 
įrengta su ugnaviete, riešuto bųfe-> 
tu, gaso pečiu, ledaune, uždarytais 
užpakaliniais porčiais, visi gatvės 
assesmentai užmokėti; tik su $500 
įmokėjimu ir mėnesiniais išmokėji
mais po $60, įskaitant visus nuošim-1 
čius. Del smulkesnių žinių šau- • 
kitę

Merimac 3843
po 6 vai. vak. Mr. Kersting i ------------------------------------------- Į

BLUE ISLAND. — 5 ir 6 kam-i 
barių murinės rezidenci įos, $9,500 — I 
$10,750, 346-51 119th PI.. 849 
Gregory, Blue Island. Savininkas. 
ant vietos. Pabudavosime ant jūsų' 
loto, ar priimsime lotą kaipo pirmą 
{mokėjimą.

B. M. EDWARDS, 
Oakland 5664 

—O--
----------------------------------------- i

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

Real Estate For Sale
N a m a i - žemė Pa r d a v i m u i

Galybę
Dolerių 

Visur reikia 
Ypatingai 
Čikagoj.

Štai Rodykle:
Iš 15 pagarsintų 

Bargenų
4 tapo parduoti.

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

J. W. HOU3H & SONS 
4213 So. Halsted St.

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 Mihvaukee Avė. 
Nevvcastle 3136.

PBNKIV kambarių medine bun- [ galow, furnaso šiluma, moderninis 
plumbingas. apielinkėj, kur žemės 
verte sparčiai kyla. Lotas 3C\xl25« Ma
žas {mokėjimas su mažais mėnesiniais 
išmokėjimais likusiai sumai nupirks 
šį namą. M. B. Caldvvell, 5117 Mil- 
\vaukee avc.

TIKTAI $350 įmokėt, likusius no 
$50.00 j mėnesį su nuošimčiais, kai
na $6,450, medinis buifgalovv vėliau
sios mados įrengimai, arti 71mos ir j 
Seely, arba mes galim jums pasta- 1 
tyti ant jusu loto.

JOSEPH JOUKEMA, 
Stevvart 6255

Kas mato—sprendžia 
Apkainavęs—rimtai-—perka 
Tas mato ateitį—pelningą 
Del šeimynos vietą laiminga.

Čion Bargenai
Pigus
Pelningi
Del Perkančių 
Laimingi.
— Rezidencija — 

7 kambarių 
Aržuoliniai trimai 
Platus lotas
1 Už bloko nuo karu 
Kaina tik $6,000.00 
Cash reikia $1,000.00.

— Bungalow —
6 kambarių
7 metų senumo

* ’4 bloko nuo karų 
Lietuviška kolonija 
Gera nauja vieta 
Kaina tik $6,500.00 
Cash tik $500.00.

— 2 fl. namas —
2 po 4 kambarių 
Vanos, elektra, gasas 
Platus lotas 28x125 
2 karų garažas 
Dar triobėsis priedu 
Už $7,500.00.
Cash reikia tik $800.00.

* Randasi Brighton Parke 
Prie Bažnyčios.

- 2 fl. muro namas —
Brighton Parke 
2 fl. po 5 kambarius 
Su šiltu vandeniu apšild. 
2 metų senumo 
Geroj vietoj 
Prie Archer Avenue 
Kaina tik $12,500.00.

MAINYS 
Ant cottage 
Ir biskį cash 
priedų.

— Rezidencija —
Chicago Lavvn 
65th ir Cravvford 
Nauja, graži vieta 
Prie 2 karų linijų 
5 kambarių mūrinė 
Karštu vandeniu šildoma 
Platus lotas 
Kaina tik $5,000.00 
Qash reikia $1,000.00.

Dyvų—dyvai
Tą reiškia musų 

Bargenai
Jie rūpestingai sužvejoti po visą 
Čikagą. Per teisingus, patyrusius 
tarpininkus—dėl perkančių žmonių 
—klientų.

NAMAS ir lotas parsiduoda, di-1 
delis bargenas 2 flatai po 6 kamb. 
pusė bloko nuo Archer Avė., $7,500 
pirmas morgičius, galiu mainyti 
lygioms ant lotų Bervvyne arba Ci
cero]. Kaina perkant už pinigus 
be agentų $12,800, $90 įplaukų ren- 
doms.

4718 So. Keeler Avė.

— Humboldt Parko
Pardavinys.
3 flatų muro namas 
2 karų garažas.

IŠSIMAINO 
Ant bungalovv 
South South—Marouette.

— Bungalovv —
Marųuette apielinkėj.

I 6 kambarių
2 metų senumo.

IŠSIMAINO
4 Ant bile biznio

ir biski cash priedu. 
Kaina tik $9,500.00.

MEDINIS namas 2 flatų — 5 ir 
4 kambariai, pečium šildomas.

725 W. 21 St.

PARSIDUODA mūrinis biznio i 
namas su bizniu—grosernės, truktų, 
vegetable—noriu parduoti tuoj, ar
ba mainysiu į privatų namą. Ki
tus reikalus patirsite ant vietos.

3649 So. Halsted St.

— Vasarnamis —
Čikagos priemiestyj. 
18 kambarių 
ir plotas, 
gražiais dideliais med
žiais žemės.
Kaina tik $6,000.00.
Cash reikia $1,000.00.

PARDAVIMUI kampinis namas 
su bizniu groserne, labai pigiai, tik 
$6,500. Galima pirkti ir rakandus.

3432 So. Morgan Street

PARDUODU savo namą-reziden- 
ciją 12kos ruimų — 6 žemai ir 6 
aukštai — gyvenama išvien. Visi 
tinkami įrengimai: “Steam Heat”, 
Sun Parlor”, užpakaliniai porčiai1 
stikliniai. Garažas dėl 2-jų mašinų, j 
Didelis lotas ant kurio stovi namas, 
Mortgičius Imas $7000 nemokamas 
per 5kis metus. Kaina $15,500, na
mas randasi 135 E. 110 St. Roseland 
arti Michigan Avė.

TAIPGI parduodu 2 lotus prie 58 
St. ir Harlem Avė. Gatve pilnai iš
taisyta, visi įrengimai. Kiti 2 lo
tai pardavimui prie Marųette Park, 
pusė bloko nuo Central Park Avė. 
ir blokas ir pusė nuo Crawford Avė. 
— randasi prie 69 PI. Parduosiu 
nebrangiai. Reikale pirkimo namo 
arba lotų kreipkitės pas savininka 
šiuo" adresu: Julius Mickevičius, 3210 
So. Halsted £t., Tel. Victory 1266.

PARDAVIMUI namas 2-jų gyveni
mų 5 ir 5 medinis. Esu našlė ir 
sena—ta priežastis pardavimo. Par- j 
duosiu visai pigiai—už $2,600, be 
agentų. 332 W. 58 St.

IŠMOKĖTAS kampinis biznio lo
tas, ,35x125, netoli Archer Avė. Par
duosiu pigiai, arba mainysiu į na-, 
muką, arba automobilį. 2548 W. 45th ' 
Street, 2 lubos. (H, Chapulis).

Už 5 centus 
Pardavėm 
Namą.
Ir kaip? 
Netikite?

Ve kaip:
Vieną dieną moteris 
patelefonavo mums 
savo namą pardavimui, 
o ant ryto mes ji 
pardavėm.
Reiškia už 5 centus jį 
pardavėm, nes telefonas 
tiek jai tekaštavo.

Susipažinkim: 
Mums pažint 
yra lengva. 
Biznis daryt 
yra lengva.
Kad pranešt mums 
yra lengva.
Tik telefonuokit 
Lafayette 4195 

BRIGHTON REALTY
COMPANY 

3647 Archer Avenue 
Lafayette 4195
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Apsoliutinio Nulio 
T emperatura

(Von John Fuhlberg Uorst) pasiekti absoliutini nulį?
Atsakymas gali būti tiktai 

neigiamas. Mes absoliutinio 
nulio niekuomet nepasieksime, 
nes tai yra kažin kas ne žemiš
ko, neprieinamo, tas galima bu
tų tik plačioj erdvėj, tiktai tarp

Du šimtai septynios dešimtys 
trys laipsniai į apačią nuo Cel
sijaus termometro nulinio brūkš
nelio yra pati žemoji tempera
tūra: ten yra pradžia ir galas 
viso molekulių judėjimo, kurį 
mes šilima vadiname.

Jau praėjo dvidešimt penki 
metai nuo to laiko, kada Ka
merlingh u i Onnes pirmą kartą 
pavyko suskystinti helijų. Heli
jus, kaip žinome, yra elemen-1 
tas dujų pavidalo. K. Onnes’ui | 
pavyko jo dujinę būklę pakeisti 
skysčių būkle su visais skys-' 
čiams charakteringais savumais.! 
Pirmoji to bandymo pasekmė \
buvo ta, kad pagalba suskystin-1 technika ir, 
to helijaus, leidžiant jam, ga- dar daugiau, negu iki šiol, padės 

į nulį, tačiau 
idealiniai gauti jo negalėsime, 
nes mes esame tiktai žemės gy
viai, suvaržyti musų valdovės 
žemės pančiais.

Sunkus ir pilnas dygių buvo 
kelias, kuuiuo teko eiti tyrinė
jant absoliutinio nulio tempera
tūrą ir kuo arčiau artinosi prie 
tikslo, tuo tas kelias darėsi var
gingesnis ir dygliuotesnis. 
aiškiai mums rodo tyrinėjimų 
dtivinini.

Pirmieji žingsniai nuo o°C 
prie žemesnės temperatūros, ži
noma, buvo lengvus. Sumaišę

tis, pradėtas helijaus šaldymo gyvojo sidabro varža buvo lygi' kiekviena 
darbas baigėsi ketvirta valandą 
po pietų ir Kamerlingas Onnes 
su savo bendradarbiais galėjo 
džiaugtis, matydamas jau nebe 
dujų, bet skystaus, lengvai ju
dančio vandens skystį. Tuo pa
čiu, kaip jau pūkščiau sakėme, 
buvo pasiekta ir 1° abs. tempe
ratūra. Tie Onnes’o ir panašus 
kitų tyrinėjimai davė tiesiog 
nepaprastų, 
tų.

Kalbėdami 
prisiminsime
nų moderniškosios fizikos.

Pačios smulkiausios dalelės, į 
kurias galima fiziškai suskal
dyti kūnas, yra molekulės (nuo 
lotvnu kalbos žodžio moles • V t 
daugybės). Iki šių dienų, dėl 
i ranki u netobulumo • c

kutinės musų dali 
molekulės, nebuvo
skirai paimtos tyrinėti, 
yra labai 
nekenkė 
mums . ir

tiktai 1/50(1 daliai tos varžos, 
kuri yra prie 2340 abs. (prie energijos 
gyvojo sidabro sukietėjimo taš-

temperaturai

energija, kiekviena 
masė, kuri yra ne kas kita, kaip 

susikoncentravimas.
• šventykloj, 
masės, naujos 
pasauliai, čia 
.*. (vok. “Kos-

čia, toj pasaulio 
ko). O vėliau temperatūrai gimsta naujos 
sumažėjant per 1/10(1 dalį lai-1 žvaigždės,nauji 
psnio, gyvajam sidabrui staiga Pasaulio .Motina., 
belikdavo tiktai 1/1-OOO-OuO mos”), 
(viena milioninė) dalis pirmes-l 
nės varžos ir pr.e 1,8-* abs. jos 
būdavo viena milijardinė dalis.

nuostabių rezulta-! Gyvasis sidabras dabar paliko’ 
i daug geresnis laidininkas, negu

Sakroto paskutiniai 
žodžiai teisėjams

I ada tik mes galėtume visiš
kai sustabdyti molekulų judė
jimą, tada tik čia žemėje mums 
butų tas prieinama, jei gautu
me ideales sąlygas, t. y. abso
liutinį vakuumą. Jei bent kiek 
molekulės juda, mes tuoj gau
name slėgimą, ir tuo pačiu ši
limą. žinoma, mes neturime 
nustoti vilties ir atsižadėti to- 
iau žengti; nuolat tobulėjanti 
—.......- -V apskritai mokslas

apie tai, trumpai 
kai ką iš šių (lie

Visai plonas gyvojo 
siūlelis, leidžiant gana 

amperazo elektros sro-

moti tuščioj, be oro, erdvėj, stirti absoliutinį 
gavo—272OC (tikriau - 271,-1 • * *• • •
95OC temperatūrą. Tai yra 
dar šiandien nepralenktas re
kordas:—272 laipsniai yra pati 
žemoji temperatūra, kuri iki 
šiol pavyko gauti.

Plačioj erdvėj, žinoma, tem
peratūra yra dar vienu laipsniu 
žemesnė. Ten ji siekia —273 
laipsnius, nusileidžia iki taip va
dinamo “absolutinio nulio”, bet 
jokiu budu nežemiau. Tsį. mums 

aiškiai rodo ir patvirtina aps
kaičiavimai ir šilimos mokslo 
daviniai.

šilima, t. y. molekulų 
mažiausių dalelių, kurios 
kai sudaro kūną, judesio 
kiny s. Juo kūnas yra karštesnis, 
tuo didesniu greičiu juda jo 
molekulos. Jei jis turi vietos 
plėstis, tai jo molekulų judesio 
greičio padidėjimas eina kartu 
su jo tūrio (ne masės) arba 
užimamos vietos padidėjimu. 
Jei kunui yra apribota plėtimo
si vieta, t. y. jis patalpintas 
tarp tam tikrų sienų, kurios 
trukdo jo plėtimuisi, pavyzdžiui 
dujos inde, tai tada jo mole
kulų judesio pagreitėjimo pa
sekmė yra ta, kad jos .su di
desne jėga ima veikti (slėgti) 
jį varžančias sienas, šis slė
gimo padidėjimas yra beveik 
visoms dujoms vienodas. Aps
kritai, visų dujų kubinio išsi- 
skėtimo 
1/273.

Šildant 
peraturai 
laipsniu, jų slėgimas atatinka
mai padidėja 1 273 dalimi pra
džios slėgimo, 
šalant dujoms 
tik atvirkščia 
dujoms vienu 
niu, jų slėgimas sumažėja 1/2731 miantis tuo principu, 
dal. pradžios slėgimo. Iš to 
Įima spręsti, kad atšalus 
joms iki 273 C, jų slėgimas

sidabro 
au lesto 
vę, nė mažiausiai nepeaisuavu.

t\ur nėra jokios varžos, ten 
iitra ir trymmosi. irymmasis 
tai yra ta priežastis, Kuri ju
dėsi priverčia su laiku susiūti. 
Jie butų, galima trymmąsi pa
salinu, tai butų išrastas per- 
pecuum mobile! Įsivaizduokime 
loki bandymą: Sakysime mes 
matom iš vielos padarytą žiedą, 
kuris yra panertas į susKystin
tą helį. Toj vieloj teka elekt
ros srovė, arba, kitaip sakant, 
juda elektronai. Jei žiedo var
ža arba trynimasis butų galuti
nai pašalintas, tai tuomet elek-j 
tronai vieną, kartą vieloj pa- i 
leisti cirkuliuotų amžinai arba, 
kitais žodžiais tariant, žiede I 
atsirastų nuolatinė srovė!

Pasvarstykim... ir mes pama
tysim, kad mirtis mums sutei
kia daug geros' vilties dvejais 
atžvilgiais: arba mirtis yra nie
kas ir nesąmoningumas, arba, 
kai]) žmones sako, siela (dūšia) 
keliauna iš šie pasaulio į kitą. 
Jeigu tikite, kad nėra sąmonin
gumo, bot tiktai 'miegas, tokis

miegas, kuris nuramina mus vi- ir dar keletą sykių 
sus, tai mirtis reikštų mumsl 
visiems didelę dovaną. Nes jei
gu mums reikėtų, ir mes galė
tume pasirinkti tokią naktį, ku
rioje musų miegas nepertrauk
tas sapnais, tai mes pasakytu
me, kad tokia naktis suteikia 
mums tikros laimės, ar ne? Jei
gu mirtis yra tokis dalykas, tai 
aš sakau, kad mirti apsimoka.

O jeigu mirtis reiškia kelionę 
į kitą pasauli, kuriame gyvena 
žmonės, tai aš sakau, kad tai 
yra geras dalykas visais atžvil
giais. Tenais nėra musų teisy
bės palaikytojų, nėra musų do-| 
rovės skelbėjų, nė visokių geros | gyvenimą, į tavo rankas aš per
tvarkos dabotojų. Ir į tokiąI duodu vadžias ir botagą!
vietą nueiti aš tikrai norėčiau...] Kepėjas: Ir džiaugsme ir 

Jeigu mirti tiktai tai reikštų, liūdesy dalinkis su manim kąs
tai aš norėčiau mirti dar sykį niu duonos!

Del to, teisėjai, žinokite ir 
nusiraminkite: nieko bloga ne
bus geram žmogui nė šiame, ne 
kitame gyvenime.

KAIP KAS J MEILĘ ŽIURI
K a r e i v is:—Mano širdžiai 

tu atneši neišgydomą žaizdą. Tu 
atėjai, aš pamačiau ir tu nuga
lėjai ! ’

S o d i n i n k a s:— Vieną žodį 
iš tavo kvepiančių lupų ir gy
venimo kelias bus nuklotas ro
žėmis!

Vežiku s:—Buk mano visą

fizn 
re i j

gauname šaltį apie—21OC. 3 
kg. kristalizuoto chloro kalci- 
jau su 2 kg. sniego duoda, jau 
—33°C, o 2 dalys chloro kalci- 
jaus ir 1 dalis sniego net 42OC. 
Žemesnę temperatūrą, 82OC, 
gauname su pagalba angliarukš- 
ties, sniego ir skysto sieros di
oksido; o pavartojus dar oro 
pumpį, vadinas įdėjus mišinį į 
indą, kuriame išpumpuota dalis 

, oro, toji temperatūra puola iki 
I—106OC.

Pažiūrėkime, koks reikalingas 
termometras tokiai temperatū
rai matuoti.

Gyvojo sidabro temperatūra 
atsisako tarnauti prie —39OC, 
nes čia gyvas sidabras sušąla, 
sukietėja. Šalčiau matuoti iki 

:—80OC vartoja etylinio alkoho
lio (spirito) termometrą, o dėl 

| dar žemesnės terpperaturos ima 
techniška pentaninį termomet
rą. Jis tinka matuoti šalčiui 
iki —200OC. Dar *^emesniai 
temperatūrai, pradedant nuo 

Tai]) pat ir at-|]90O, matuoti vartoja tiktai 
įvyksta tas pats, i varžos arba pasipriešinimo tėr- 
tvarka: ataušus1 mometrą (VViderstandsthermo- 
Celsijaus laips-1 meter), kuris yra padarytas re- 

, jog su- 
ga-j mažėjus metalo temperatūrai, 
du- sumažėja ir jo elektrinė varža.

.... v, j v, bus; šiam dalykui tinkamiausi yra
lygus nuliui ir molekulų judė-' platinos ir aukso varžos termo- 
jimas turės sustoti. Taigi, ši
lima reiškia tą patį ir keičiasi; 
taip pat, kaip molekulų judesys:1 
todėl žemesnės temperatūros už 
—273OC niekuomet negali būti.

Išvengimui nepatogumų ir ap
sirikimų, vietoj plušo (t. y. virsi 
nulio) ir minuso (t. y. apačioj?! 
nulio), kaip kad yra pažymėta 
Celsijaus, Reomiuro ir Faren-j 
beito termometruose, skaitysi-j 
me pradedant nuo absoliutinio 
nulio temperatūros ir žymėsi-' 
me ()O abs., 200 abs. ir t. t. Su- peraturą dar daugiau, 140 abs., 
lig tuo matavimo budu, snie- arba, skaitantį pirmuoju budu, 
gas tarpsta prie -|-273O abs., iki 25*9OC. Gal mums atrodys 
vanduo garuoja prie 373 abs., | toks darbas nesunkus, tačiau tai 
varis ištirpsta prie 13560 abs., butų labai klaidinga. Kiek čia 
platina prie 20280 abs. Tokiu teko sukaupti energijos, kiek 
budu mes gauname ištisą skai
čių eilę, nuo 0 iki mums reika
lingo, neapibrėžto kiekio.

Iki 1° abs., kaip sakėme, yra 
prieita. Ar pavyks ir paskutinis 
žingsnis prie OO prižengti? Ar 
ateis ta diena, kada absoliutinio 
nulio tyrinėjimą temdantieji ne- ir paverstos skysčiais, 1908 m. 
aiškumai sugrius ir į jų vietą liepos mėn. 10 d? kaipo pasku
bus galima iškelti pergalės vė- tinis, nustojo priešintis ir helis, 
liava? Ar galima bus galutinai i Rytą, šeštai valandai baigian-

koeficienutas

dujas, padidėjus 
kas vienu

y ra

tem-
Celsijaus

grįšime vėl prie ab- 
nulio tyrimo eigos.
šioj srity daugiausia

metrai.
Dabar 

soliutinio
Pirmas

pasįdarbavęs ir geriausia rezul
tatą laboratorijos darbais pa
siekęs yra Heike Kamerlingh 
Onnes (1880 m.). Po dešimties 
metų darbo jis gavo —217°C 
temperatūrą, o leidžiant suskys
tintam deguoniui garuoti, ta 
temperatūra nusileido iki 56° 
abs. Vėliau jisai sumažino tem-

darbo padėti. Čia buvo rūpes
tingiausiai sunaudoti fizikos, 
chemijos ir kitų gamtos moks
lų po įvairių įvairiausių sunke
nybių pasiekti laimėjimai.

Ir pagaliau kai visos žino
mos dujos buvo sutirštintos

šios pas
iimu ribos, 
galima at

neš j i
maža, tačiau tas visai 
netiesioginiams tyri- 

tokiu budu molekulės 
buvo atverta. Kiek

mok kūlės dydis yra mažas, gali 
paaiškinti toksai pavyzdys: yra 
išskaičiuota, jog viename van-

I dens lašelyje telpa maždaug 
tiek molekulų, kiek visoj Vidur
žemio juroj lašelių.

Fiziškai čia yra pasiekta da\ 
lijimo riba, tačiau chemiškas da
lijimas gali būti tęsiamas dar 

^4 toliau. Viena deguonio mole
kulė. kaip parodė bandymai, su
sideda. dar iš dviejų deguonio 

medžiagos atomų. O jei vienoj 
molekulėj susijungia trys de- 
guonio medžiagos atomai, tuo
met, gaunasi ozonas, tani tik
ros dujos, kurios po audros ar
ba lietaus taip atgaivina orą. 
Fizika surado ir atomo didumą. 
Pasirodo, kad vienas vandens 
gramas turi 365 trilijonus ato
mų.

Dabar iš eilės trečias kūnas 
—elektronas. Vienos atominės 
pažiūros neužtenka išaiškinti vi
siems gamtos reiškiniams. Ko
dėl vario atomas turi kitokias 
ypatybes, negu deguonio, gele
žies ar sieros atomas? Čia elek
tronų teorija žengia vieną žings
nį toliau. Ji sako, jog kiekvie
nas atmas susideda iš vieno po- 
sityvios masės branduolio ir ap
linkui jį besisukančių negaty
vių elektronų. Elektros tekė-! 
j imą metaluos aiškina ne ki
taip, kai]) negatyvių eilektronų 
perėjimą iš vieno atomo į kitą. 
Be to, metalo elektros varža 
yra tuo didesnė, kuo tas meta
las yra plonesnis, plonesnės vie
los pavidalo, nes elektronai, 
kaipo elektros perdavėjai, gali 
tik per molekules sau kelią su
rasti. Storesnėj vieloj toks pat 
elektronų skaičius, aišku, turi 
platesnį, laisvesnį kelią, negu 
plonesnėj, nes ten yra daugiau 
molekulų. Del to ir storesnes 
vielos varža yra mažesnė, negu 
plonesnės, taip pat ir bejudan
čių ir besigrumiančių molekulė
se atomų pagaminta jėga, kuri 
apsireiškia šilima arba 
mu, storesnėj vieloj yra 
nė,, negu plonesnėj. Tą 
pastebėti ir metalinio 
elektros lemputėse; kuo tas siū
las yra plonesnis, tuo jis» prio 
to paties elektros energijos 
kiekio skaisčiau ir šviesiau ži
ba.-

Jei mes laidininką pašildinsi- 
me, tai jo varža padidės, nes 
daikto šilimos pakilimas ir jo 
molekulų judesio sustiprėjimas 
yra tas pat reiškinys.

Elektronams pasidaro tada 
sunkiau per labiau sumišusias 
ir smarkiau judančias moleku
les surasti sau kelią ir prasi
skverbti. Atvirkščiai gi gali
ma pasakyti, jog atšalus kunui 
jo varža pasidaro mažesnė ir 
prie OO abs. ji pasiekia mini
mumą. Kuomet molekulės il
sis, elektronai gali pasirinkti 
tinkamiausią judėjimo laisvę.

Tą tiesą patvirtino bandymai. 
Prie 200OC varis praleidžia 
elektrą beveik 8 kartus geriau, 
negu prie 0°C. Prie 4,20 abs. ’tinio nulio energija, čia gimsta

Kamerlingas Onnes įrodė, jog 
tai nėra jokia fantazija, bet ga
na realus dalykas: prie 1,80

nėra vienoda. Specialinė 
vadinamas tas šilimos 
kuris yra reikalingas

yra 
bus 
Del 
bus

mažes- 
galima 

siūlo

žiede vieną momentą paleista 
elektros srovė cirkuliavo 4 die
nas. Prie dar žemesnės tem
peratūros 4 dienos užaugtų iki 
savaitės, mėnesio metų, šimtme
čio. Kelias, vedąs prie perpe- 
tuum mobile, butų atviras, jei 
ne tos aukščiau minėtos kliū
tys. Tačiau jau dabar kiekvie
nas gali įsivaizduoti, kaip prie 
to yra einama.

Tarp kitko reikia čia pažy
mėti, dar vieną pastabą. Tyri
mai įrodė, jog prie bet kokios 
temperatūros kūnų specialinė 
šilima 
šilima 
kiekis,
kokio nors kūno temperatūrai 
pakelti vienu laipsniu. Kai ku
riuose temperatūros tarpuose 
ta specialinė šilima yra beveik 
vienoda, lygi, o kai kuriuose, 
ypač temperatūrai sumažėjus, 
ji pradeda skirtis, nebesutikti. 
Tą uždavinį tiksliau išspręsti 
padėjo žemosios temperatūros 
tyrimai. Pavyzdžiui, jei vario 
specialinė šilima prie 0°C 
ligi 1, tai prie 24(PC ji 
0,1, o prie—250OC tik 0,25. 
deimanto prie —231OC jis 
neišmatuojamai mažas.

Labai įdomus yra bandymai 
su gyvybe dideliame šaltyje. 
Paryžietis P. Besquerelis paėmė 
kviečių, lucernų ir baltųjų gars
tyčių sėklas, kurios pusę metų 
buvo džiūvusios prie -j-40OC, 
supylė jas į vamzdelį ir nusiun
tė Kamerlingui Onnes’ui, kad 
jis jas atšaldytų. Pradžioj sėk
los buvo laikomos dar 77 vai.— 
250OC temperatūroj. ' Po to 
vamzdelį nusiuntė atgal Pary
žiun. Becąuerelis, kad patik
rintų ar jos nustojo dygimo ga
lios, įdėjo sėklas j drėgną vietą 
prie 4 28OC. Atšaldytos sėklos 
sudygo normaliai, tuo pačiu lai
ku, kaip ir visos kitos.

Tas leidžia manyti, jog sėk
los, nenustojusios gyvybės, gali 
keliauti nuo vienos planetos ant 
kitos, nuo žvaigždės prie žvai
gždės. Gal būt, kad mikroor
ganizme gyvybės dalelės išju
dintos ir varomos saulės spin
dulių slėgimo, klaidžioja kosmo
so platybėse, o gat tai tik puiki 
fizikos ir žmogaus vaizduotės 
fata morgana.

Toliau aplink mus, pasaulio 
erdvėj, 
šviesos 
liūtinio 
miega 
čia 
m ai

tame paslaptingame 
etere, viešpatauja abso- 
nulio temperatūra. Čia 
molekulų gyvenimas, 

gyvena tiktai ato- 
su savo absoliu-

Vienas Naujas Namas
Jau Visai Užbaigtas

KITI NAMAI TAIPGI JAU BAIGIAMI

Štai yra pavyzdys tų puikių naujai statomų namų, iš kurių vieną jus tuojau galite iš
sirinkti. Tie namai randasi: 818, 822, 828, 830, 832, 831, 810, 930, 932, W. 34 PI.

3418, 3419 S. Auburn Avė.
3415, 3417, 3421, 341*4, 3416 S. Mosprath St.
3411, 3413, 3412, 3414, S. Wallace St.

Daugelis pirkėjų kurie mate M. J. Kiro statomus namus Bridgeporte, įsiti
kino, kad tų namų kaina, materijolas ir pirkimo sąlygos yra labai geros.

Kas dar neturėjo progos matyti šių puikių ir moderniškų M. J. Kiro namų 
tuojau turėtų atsilankyti ir apžiūrėti, nes vienas namas jau yra visai užbaig 
tas.

M. J. Kiras kviečia atsilankyti visus pirkėjus, kurie yra matę tuos namus ir 
tuos, kurie dar nėra matę, pamatyti tuos moderniškus namus ir jų pirmos rų- 
šies užbaigimą.

Subatoj (šiandie) po pietų, nuo 2 iki 5 ir nedėlioj nuo 10 ryto iki 4 po pietų, 
prie to užbaigto namo, 818 W. 34 Ppl., bus pats M. J. Kiras, kuris jums parodys 
tų ir kitus namus ir išaiškins visas pirkimo sąlygas.

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St

Tel. Yards 6894
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Lietuvos Miestai ir 
Miesteliai

Joniškis
(Šiaulių appskrities)

Rašo Akiras

(Tęsinys)
Laikas gal bus pastebėti, kad 

Varno asmenyje paliečiame 
žmogų-menininka, pilna to žo
džio prasme. Tiek jo dvasinis 
vidaus gyvenimas, — jausmai, 
mintys, valios siekimai, tiek tos 
dvasios santykiai su pasauliu, 
su gamta, net su žmonėmis, ski
riasi nuo kitų žmonių vidaus 
gyvenimo ir santykiavimo su 
išoriniais reiškiniais. Varnas 
yra stebėtojas, tėmytojas... ir 
mato daug daugiau, negu eilinis 
pilietis. Jo domės neatitraukia 
ir neišblaško kokie atskiri 
daiktai, ar atskiri gyvenimo 
reiškiniai; per daiktų paviršių, 
tariant, per daiktų viršugalvius 
jis žiuri i jų esmę, Į jų pasau
linį turini. Ir ne tik jo stabu- 
mas nukreiptas į tą esminę gy- 

• venimo pusę,—jo visi jausmai 
ir valia, tarytum, butų tampriai 
suaugę tik su to esmine gyve
nimo dalimi. Įsižiūrėjęs j 
daiktų esmę, jis pats sutampa, 
susilieja su ja. Iš to sutapimo 
tai ir semia savo kūrybinę galią, 
iš to sutapimo gimsta darbai. 
Tai žmogus, kuris kad ir gy
vena, kad ir bendrauja su mu
mis, bet jo spindinti siela, vi- 
sareginti siela kreipiasi i mus 
iš aukštybių, budindama lietu
vio miegančią sielą.

1922 m. Lietuvos Vyriausybė 
A. Varnui pavedė pagaminti
piešinius ir prižiūrėti spausdi
nimą lietuviškų pinigų. Pakvie
timą stoti šitan darban gavo 
prieš vieną dieną, kada reikėjo 
vykti į Čekoslovakiją, Pragos 
miestan.

'rinkamai neprisirengęs, kaip 
reikiant neinformuotas, gavęs 
keistoką sutartį, vyksta dirbti 
neatidėliojamo, valstybei taip 
reikšmingo ir svarbaus darbo. 
Lietuvos Em. Banko vyriausy
bės raginamas skubėti, per pir
muosius 4 mėnesius dirbo nuo 
ryto 7 vai. iki 11 vai. vakaro 
spaustuvėje. Sugrįžęs į namus 
nuo 12 iki 2 3 nakties gamino 
piešinių projektus. Tad ilsėtis 
mažai tekdavo. Vėliau pats ste
bėjosi, kaip išlaikydavo sveika
ta, taip dirbant. Toliaus pa
matysime, kad tas labai atsilie
pė į Varno sveikatos stovį.

Antrame pusmetyj pinigų 
spausdinimo darbai kiek suma
žėjo. Be centinių BanKo lakš-į 
tolių, jau buvo atspausdinti: 1, 
2, 5 ir 10 litų banknotai. Atsi-i 
minė Varnas mylimąjį grafikos' 
darbą. Pagamino ir atspausdi-j 
no visą eilę autolitografijų, 
vaizduojančių žymiausius Lietu-j 
vos veikėjus: D. L. K. Vytau
tą, Simona Daukantu, vysk. Va-1 
lancių, vysk. Baranauską, J. 
Basanavičių, V. Kudirką, že-| 
maitę, M. K. Čiurlionį, Mairo
nį.

Be galo brangindamas tautos 
kūrybinę galią ir matydamas jo
je vieną rimčiausių laidų tautai 
išgyventi ir atsiekti savo patei
sinamo aukščio tarptautinėje 
būklėje, Varnas visą savo ener
giją, skatiką pašvenčia liaudies 
kryžių ir statulėlių rinkimui. 
Varnas vienas, regis, rimčiau
siai įvertino momento svarbą 
musų puoštojo kryžiaus istori
jai užgrudyti momento, kuria
me persitvarko Lietuvos kaimo 
gyvenimas, kuriame dila intui- 
tinis, gaivalinis liaudies skonis, 
užleisdamas vietą “kulturėjan-1 
čiam” nuo visokio fabrikinio 
importo skoniui.

Varnas, negailėdamas pasku
tinių litui, užtraukdamas net 
paskolas, važinėja po kaimus ii j 
miestelius, fotografuoja įdo-j 
mesnius kryžius ir kop-l 
lyfėles. Taip apvažiuoja, vi-1 
są Lietuvą. Daugiausia kaimui 
atlanko Kauno, Utenos ir U k- 
mergės apskr. ir Žemaitijoje.

Man, rašančiam šią mono- 
įgrafiją, vieną vasarą, ir gi teko 
į su gerb Varnu pavažinėti; kry
žių fotografuoti, Lietuvą pažin
ti. Bevažinėdamas atviriau iš- 

isišnekėjau, arčiau pažinau tų 
i skaisčią sielą ir vienkart gavau 
i bijografinių žinių.

Dabar jau Varnas turi netoli 
12,000 nuotraukų. Virš 400 pa- 
I didintų kryžių nuotraukų. 1924 
' m. buvo išstatęs Lietuvos že- 
, mės Ūkio Parodoje liaudies dir- 
i binių pavilione. Žmonės, o ypač 
! svetimšaliai, tais kryžiais labai i .'susidomėjo. 1925 m. tas pačias 
padidintų kryžių nuotraukas 

| Varnui pavyko nugabenti Itali
jon ir išstatyti Tarptautinėje 
Dekoratyvio Meno Parodoj Moli

noje. Italai buvo tiesiog suža- 
' vėti musų kryžių meniškumu, 
jų formų įvairumu. Išleistoje 

i liuksusinėj tų metų parodos at
vaizdų laidoj kitataučių skyriu
je Lietuva užėmė antrą vietą. 
(Pirmą vietą užėmė Vokietija).

1926 m. Varnas išleido liuksu
sinio pobūdžio 100 numeriuotų 
egz. kryžių albumų. Leidinys 
susideda iš dviejų dalių, kuriose 
tilpo apie 200 atvaizdų įvairių 
tipų kryžių. Jau keletas tokių 
albumų pasiekė užsienį. Pary
žiuj Sorbono Universiteto pro
fesoriai, gavę Varno kryžių al
bumą, begalo susidomėjo jais. 
Prof. Henri Facillon tuoj aus po 

i to Sorbone surengė net 2 vie
šas paskaitas apie Lietuvos liau
dies išdirbinius.

Ketinama surengti pasaulinė 
tautodailės paroda ir jeigu ji 
įvyktų, nėra abejonės, kad Lie

I tuva čionai pralenktų visas tau
tas, nes vargiai atsirastų tauta; 
beturinti tiek daug ir taip ori
ginalūs tautodailės, kaip Lietu- 

I vos kryžiai.
Keletas Sorbono universiteto 

studentų, susipažinę su A. Var- 
|no kryžių albumais, renkasi te- 
, mas doktorato disertacijoms 
Lietuvos kryžius.

Taigi gal būt svetimi mums 
nurodys ir įtikins, ko verta mu- 

1 su tautodailė, kaip savo laiku 
rusai mums nurodė, ko vertas

I dailininkas Ab K. Čiurlionis.
1927 m. nuo kovo 20 d. iki 

Į balandžio pabaigos, 40 dienų, 
Kaune buvo dailin. A. Varno 
kurinių paroda. Įvairių metų 
kurinių šioje parodoje Varnas 
buvo išstatęs 138 paveikslus.

Ilgą laiką Varnas dalyvavo 
Lietuvos terminologijos komisi
joje. Dirbo išvien su mirusiu 
prof. K. Būga. Vyreliunu. Ter
minologijos klausimais Varnas 
įdomavosi jau būdamas karo 
metu technikos sekcijos vedėju 
Petrapily. Tinkamame terminų 
nustatyme ir jų lietuviškame 
pobūdyje, Varnas mato pirma
eilės svarbos akstiną savaran
kiškąja! dvasiai, savarankiškai 
kultūrai plėtotis tautoje.

Nuo 1924 m. rugpiučio 15 d. 
Varnas yra Kauno Meno Mokyk
los etatiniu mokytoju. O džiau
giasi mokiniai, turėdami tokį

; stiprų talentą,č^kur-is daugeliu 
! kuo jiems yra naudingas. Jie 
regi A. Varną puikų peizažistą, 

I šaržo virtuozą, retrospektivistą. 
I Nori jie pasimokyti grafikos, 
į dekorątyvės tapybos, taikomo- 
Isios dailūs meno, Varnui ir tas 
i nėra svetima.

Nors toksai dailin. Varno ša-
■ koturnas nėra išimtis, bet stu- 
(liozus tas labai interesuoja, j

i Tuo labiau, kad Varno tas visai i 
i neišblaško, o kaip tik padeda 
j atskleisti visas jojo turtingos
■ sielos paslaptis.

Tačiau Varno darbų laikotar-l 
pyje 1917—1922 m. negalima 
praeiti pro šalį nesugretinus jų| 
naujalai kiškoj ų impresionistų 
šviesos reiškinių .ieškojimais ta
pyboje. To laikotarpio Varnoj 
dirbau nešioja ryškų tokių pati 
Aukojimų antspaudą. Analitiš-Į 
kas spalvų derinimo pobūdis 
juose yra ypatingai sutapęs su, 
sintetine formų tapysena. šios! 
rūšies darbais tenka laikytis:! 
“D. L. K. 'Vytautas”, “Pasitikę-1

jimas savimi”, “T. Žilinsko at
vaizdas”, “Vilnius po audros”, 
“Jauros”, “Alyvų puokštas” 1, 
11 ir kit. Šios linkmės bandymus 
Varnas, gal būt, nėra galutinai 
išvystęs, nėra jiems suradęs ga
lutinos užbaigos, bet negalima 
jų neišskirti iš bendrosios Var
no kūrybinės linkmės. Kalbamo 
laikotarpio darbuose Varnas, 
matyti yra pagautas stylinimo 
ir sintetinimo uždaviniais. Savo 
švelnias spalvas, malonią ūkaną 
pakeitė ryškiomis grynomis 
spalvomis.

A. Varnas diametraliai prie
šingas M. K. Čiurlioniui, kurio 

-vaizduojamas pasaulis yra su
dvasintas. Varno realizme, 
ypač stipriai, su ypatingu kir
čiu, pabrėžiamas vaizduojamųjų 
daiktų medžiagiškumas.

O kiek gražių užmanymų tas 
simpatingas dailininkas dar tu
ri!

Tik tai jį dažnai atitraukia 
nuo dalykų silpnoka sveikata. 
Gyvenimas retkarčiais toks ne
dėkingas, kartus, retkarčiais 
audringas, pilnas materialių 
trukumų, gerokai pakirto Var
no sveikatą. 1927 m. pasilsėti, 
pavasaroti išvyko į Anykščius. 
Graži gamta, malonus atsimini
mai, sausas oras, kvepiantis, 
neveltui gražiai apdainuotas 
vysk. Baranausko Anykščių Ši- 
kelis. Tikėjosi dailininkas—grą

SPECIALĖ

Ekskursija
LIETUVON^

Išplaukia laivu

“George Washington”
(tiesiai i Bremen)

Išplaukia iš New Yorko gegužes 22 d. .....
Štai yra proga nuvykti j Lietuvą su speciale ekskursija links

ni io j 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 pasžymėjęs 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 platesnių žinių, kainų ir t.t. rašykite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. ' Chicago, Iii.
arba susižinokite su savo vietos laivokarčių agentu, ar tiesiog su

United-States Lines
45 Broadway, New York, N. Y. 110 S. Dearborn S't., Chicago, III.

Geras Patarnavimas

CENTRAL““‘BANK
TRUSTINfi KOMPANIJA 

1110 West 35th Street, 
Chicago

VALSTU1N1S BANKAS CLEARING HOUSE BANKAS

Keleiviams
Kelionė bus liuosa nuo visokių rūpesčių. 

Musų užsienio departamentas yra prisiren
gęs suteikti pilniausias žinias apie kelius, 
prisirengimų ir kainas bile kokiai kelionei, 
kokių jus rengiatės atlikti.

Dabar yra laikas padaryti rezervacijas, 
kad užtikrinti sau vietų su bile kuria spe- 
ciale Europos vasarine ekskursija.

Mes padarysime pilnus prirengimus jūsų 
kelionei, tuo paliuosuodami jus nuo visų 
nesmagumų, su kuriais keleivis susiduria 
pats besirūpindamas savo kelionės reika
lais.

žins sveikatų, duos jėgų. Vel
tui. Pagyvenęs vasara, atvykęs 
Kaunan menkai geriau jautėsi. 
Varnas spalių 3 d. atsigulė dr. 
Basanavičiaus vardu ligoninėn 
pasigydyti. Daktaras patarė 
jam vykti į sausas vietas, į 
kalnus gydytis.

Ir vėl stojosi visų nemyli- 
masai klausimas,—lėšų klausi
mas.

O tas klausimas visuomenei 
ir pačiai Lietuvos Vyriausybei 
turėtų labiau rūpėti, nes daili
ninkas Adomas Varnas visą sa
vo gyvenimą dirbo ne sau, o 
Lietuvai ir per tai jis pasidarė 
musų visų nuosavybė ir paži
ba. Manau joniškiečiai ameri
konai irgi padarytų gražų žy
gį, susirūpinę savo darbingu vy
ru.

A. Varno kūryba šiaip pa
skirstoma:

1) Portretai,
2) Gamtos vaizdai.
3) šaržai,
4) Teatrą dekoracijos ir kos

tiumams eskizai,
5) Grafika,
6) Autolitografija.
Joniškietės yra: Lietuvos dra

mos artistės Pilikauskaitė .ir 
dailininkė Jackevičaitė. Tuo tar
pu trūksta apit jas biografinių 
žinių.

i

9. Tingai — lėm sveriame, sako, ir pardavi-
Dar prieš did. karą rusų vieš

patavimo laikais Joniškis buvo 
pagarsėjęs savo dideliais tur- 
gąis. Grabnyčiose kuone visi 
miesto gyventojai išgabendavo 
savo gyvulius į artimesnius kai
mus, nes laukdavo suvažiuojant' 
labai daug žmonių, tad visos 
daržinės, tvartai, “staldos”-pa- 
viečiai buvo sausakimšiai pri
vesta arklių, galvijų, vežimų. 
Suvažiuodavo iš^Krymo, iš gilu
mos Rusijos pirkliai su tabaka, 
virduliais, indais; labai daug 
arklių vertelgų suvažiuodavo, 
arkliais versdavos.

Pasakoja žmonės, kad krymie- 
čiai tabako palikdavę pilnas dar
žines, tai “bezmėnais”-svarstyk-

Fotografuokitės
Mano naujai, artistiš
kai ištaisytoje studijoje
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau- 
j’ų išrad imu 

pa V e i k s 1
traukime užti
krina-jums ge
rą darbą.
Be extra pri- 
mokėjimo va
žiuoju nufoto
grafuoti namus, 
kilius ir tam

W. J. Stankūno
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1546

Chicago, III. 

nėjam kaimiečiams. Dar ir da
bar yra užsilikusių daug tvar
tų, kurie, matomai, buvo sta
tyti tik atvykusiems pirkliams. 
Jie dabar stovi tušti, nes tokių 
turgų nebeesti. Vienok ir da
bar Joniškis priskaitomas prie 
gyvesnių Lietuvos prekybos 
miestų, mat, jis yra Latvijos 
pasieny.

(Pabaiga) ♦

Palaidos Mintys
Seniau sakydavo: “nėra šei

mos be išgamos”, dabar sako: 
“nėra šeimos be radio mėgėjo”.

Priešingumai labai dažnai 
glaudžiai susiėję; štai kodėl la
bai dažnai sudaroma pora iš 
atsakomingo vyro žmonos ir ne- 
atsakomingos žmonos vyro.

Visai gabių žmonių nėra, nes 
kiekvienas gali pasidaryti bent 
esperantistu bei vegetarionu.
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Ragina kurti filmų įmonę 
Lietuvoje

Lietuvoje iš knygų skaitome(Autorius straipsnio,
čia dedame, kelia įdomų ne [nemažai užsienio rašytojų. Lie- 
tik Lietuvai, bet ir ameri
kiečiams lietuviams klausi
mą. Prie progos verta pa- sacines knygas. Skaitymas to- 'Uo, ir 
stebėtų kad yra viena lie- kių knygų 
tuvių filmų bendrovė Los didėjančią 
Angeles, Cal., — jeigu ji šalis.
dar tebegyvuoja; butų ge- Tai labai
rai, kad ji susiinteresuotų kaip atsikratyti nuo svetimų 
paduotąja šiame straipsny- knygų ir kino filmų, darančių 
je propozicija. Red.) daug žalos musų tėvynei. Mes

I Amerikos lietuvius. ‘urim Pokyti musų liau- 
dies pageidavimams,, duoti jai 

kokią [savų rašytojų knygų, kad ji 
laikų

tuviai panašiai, kaip ir ameri
kiečiai, mėgsta romanus ir sen-

grindinis studijos 
pitalas buvo operatorius su apa
ratu ir 100 mokinių, sunešu- 
sių apie 5,000 litų, bet nusto
jus virš pusės mokinių iliuzi
jos dingo. Tik žadėta vyriau
sybės parama sulaikė studiją 
nuo likvidavimosi. Bet ir vy
riausybė negalėjo remti, nepa
rodžius

dalinai veikia ir į 
emigraciją į kitas

svarbus klausimas,

įsteigti 
sidarė.

studijai savo rimto dar- 
neatsiradus kapitalistų 
bendrovę studija už-

met. studija vėl atsi-

žmo- 
apie

! pamiltų savo, o ne svetimą kra
štą.

Lietuvoje būtinai reikia ati
daryti filmų įmonę, kad suma- 
žintumėm svetimų filmų impor- 
tą j Lietuvą.

Mes šiandien kiekvienam mie
stely rasim nors vieną kiną. 
Lietuva savo filmų neturi, dau
giausia naudojasi Amerikos ir 
vokiečių filmomis. Kokį nuosto
lį mes turim, demonstruodami 
ir reklamuodami tik kitas 
lis!

Kodėl mes negalim turėti 
vo filmų? Ir demonstruoti 
savo filmas? Taigi aš čia ir 
noriu kalbėti apie būtiną reika
lą įsteigti Lietuvoje filmų įmo
nę. Tai gali padaryti tik Ame
rikos lietuviai įsteigdami Lie
tuvoje filmų bendrovę.

1927 met. Kaune urnai atsi
darė net trys filmų studijos, 
bet tai buvo tik lengvo pasi
pelnymo mėgėjai, kurie, netu
rėdami jokio kapitalo, manė 
verstis vien tik iš mokinių su
renkamą už mokslą mokestį, 
žinoma, tokios studijos greit 
likvidavosi. Mokiniai,, supratę 
vylių, greit metė lankyti tokias 
mokyklas. Liko tik viena kiek

Visi turbūt žinome, 
svarbią vietą užima šių 
kultūroje — kino.

Kokį darbą atlieka kino 
nijos kultūrinime, mums 
tai netenka ir kalbėti.

Tik paminėsiu, kad kino yra 
prieinamas visiems žmonių 
sluoksniams ir įvairių tautybių 
žmonėms.

Užtenka pakeisti parašus ki
ta kalba ir filmą demonstruo
jama bet kuriame pasaulio kra
šte, ko scenos teatras nepada
rys kalbos atžvilgiu.

Kalbesiu čia apie Lietuvos 
kultūrinimo priemones.

Lietuva, atgavusi nepriklau
somybę, pradėjo vytis kitų kra
štų kultūrą. Didele dalimi jau 
yra prisivijusi, bet ir daug dar 
reikia padėti pastangų,, kad pri
sivijus kultūringas šalis.

Turim mes savo teatrą (ope
ra ir drama), bet tai prieina
ma tik sostinės žmonėms, ir tai 
tik turtingesniam luomui.

Provincija teatro neturi, jai 
lieka tik: knygos, laikraščiai, 
kino... Bet knygos ir laikraš
čiai Lietuvoje neturi didelio pa
sisekimo. Tiesa, ūkininkų laik
raštis “Musų Rytojus” dalinai 
nugalėjo nuskaitymą kaime. Bet j
miestui skiriami dienraščiai vi- rimtesnė operatoriaus p. Duna- 
sai mažai skaitomi. > > jevo vedamu vardu “Akis”. Pa-

iy sa-

sa- 
tik
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SPECIAUS ALUS

■ mvi&ORArt'»a 
K>OOt> »oa <■<»**«■* 

B miatSHiNO

■ GOOO FO« tm<
K iOVTM » &< a*vt*AGl ce 
FKBO'tBllC* t**?*;

Del žindamų moti^ 
nu. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’O
arba »

Extra Pale Alaus
Jis ’ yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas

conTi
M/U o

ĄIRAtPALI

Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, jeigu jie negali 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3821 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

ŠLIFUOTI AKINIAI

Perfect Satisfaction Guaranteed
Ųt iai 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.

Dr. G. Serner
Ofisas ir akinių dirbtuvė

3265 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Akis” ka- kinis personalas jau nepradės.
Buvusieji studijęs mokiniai 

liko liuosi ir savo įgytą mokslą 
neturi kur tobulinti ir pasi
reikšti.

Nežinia, ar bus vėl kada ima
masi filmų darbo Lietuvoje. Ga
bių ir talentingų aktorių Lie
ti! vo j e yra nemažai,

Taigi aš čia ir kreipiuosi į 
Amerikos lietuvius: gal atsi* 
rastų kas galėtų imtis šio dar
bo Lietuvoje? Pasisekimas aiš
kus, viena, kad konkurentų nė
ra. Filmą demonstruojama vien 
tik Lietuvoje galėtų apsimo
kėti.

Eglė žalčių kara- 
bet neturint lėšų filmos 

nebuvo pradėtas. Vė- 
Karo Mokslo Valdyba 
pasinaudoti bedarbe 

ir pasiūlė pastatyti 2,-

Fil- 
darbas tęsėsi visą 1928 
vasarą ir vistik filmą ne
baigta. Aktoriai, negau- 
atlyginimo negalėjo mes-

1928 
darė, kurioje dėstė pamokas ži
nomas valst. teatro režisierius 
p. K. Glinskis. 1928 met. stu
dijos buvo baigtos ir parengta 
nemažas skaičius žmonių kino 
darbui. Liko tik pradėti darbą 
net ir veikalas buvo parink
tas, būtent 
lienė”, 
darbas
liau tik 
sumanė 
studijoj 
000 metrų filmą “Lietuvos Ka
reivį”. Scenarijas rašė pulk. 
Brasulevičius, kuris ėmėsi ir 
taip sunkaus darbo — režisuo
ti, turėdamas visai mažai su
pratimo apie kino darbą, 
mos 
met. 
buvo 
darni
ti savo nuolatinių darbų ir liuo- 
są laiką teturėjo tik, sekma
dieniais ir atostogų metu. Aiš
ku, toks darbas nebuvo įmano-; 
mas, bet vistik filmą turinčią 
2,000 metrų ir be dirbtinų de
koracijų, (nuotraukos vyko at-1 
vi raine ore) per vasarą pilnai 
galima,buvo užbaigti; čia kal
tė tik režisieriaus. Statomai fil
mą “Liet, kareivis” susidomė
jimas labai didelis,, užsakyta 
jau kelios kopijos; deja, kaip 
girdėti, nuotraukos nelabai vy-, 
kusios, nes žmonių — gerų spe-| 
cialistų tam darbui truko. Tai- ] 
gi pradėtas darbas sustojo, ir' 
nors ir bus baigta ši filmą, bet' 
kitos pradėti tas pats teehni-

Kapitalas didelis čia nerei
kalingas,, svarbiausia tik iki bus 
pastatyta atelje. To darbo ga
lėtų imtis tame dalyke specia
listai t. y. režisierius ir opera
torius. Amerikos lietuvių tar
pe tokių yra nemažai. Aktoriai 
yra Lietuvoje ir pradžiai sutik
tų dirbti nemokamai arba už 
mažą atlyginimą. Antra, ir vy
riausybė, matydama rimtą dar-L . ithitth

bą, mielai jį paremtų (“Lietu- SERGANTYS 
vos kareivį finansavo vyriau
sybė). Kurie domisi tuo darbu,

kviečiami atvykti j Lietuvą ir 
imtis darbo įsteigti filmų įmo
nę. Dabar artinantis ekskursi
jų laikui, į Lietuvą kaip tik pa
togu atvykti. Per vasarą gali
ma pastatyti nors vieną filmą 
gamtoje iki bus pastatyta at
eljė. j

Mes neturim leisti kokiems I 
svetimtaučiams atidengti taip 
svarbią įmonę. Darbą reikia 
pradėti kaip galima greičiaus, , 
nes buvusieji kino studijos | 
“Akis” aktoriai, nustoję vilties 
kada nors dirbti Lietuvoje, pra
deda išvažinėti užsienin.

Smulkesnių informacijų šiuo 
reikalu galima gautų kreipiau-1| 
tis mane šiuo adresu:

Lictuva-Kaunas 
Kapinių g-vė Nr. 17 
PRANAS PAKŠTAS.

Kaunas 
9-1V-1929 met.

Pilna Fizinė 
ir Analitine

Egzaminacija

Tegul 
jums; 
NĖSE 
reitus 
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pairimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- 
nčtas ligas. Atjaukite 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

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

BASEMENTAS
SVEIKATOS DEPARTAMENTAS

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

Be Įmokėjimo arba
Įmokėkite kiek mažiausia galite, o likusius išmokėsite JŪSŲ PA
ČIŲ SĄLYGOMIS, kurios ATITINKA JŪSŲ KIŠENIUI.
Nevilkinkit ne vienos dienosi Modernizuokit savo namą, padarykit 
jj patogesni ir padidinkit savo smagumą.

Niekp jums nekainuos gauti nemokamą apskait- 
liavimą iš šios didelės užtikinios kompanijos.

Atdara visą dieną subatoj ir ncdėlioj.

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

Nebėra reikalo ilgiau kentėti nuo
SKILVIO PAKRIKIMŲ 

kaip rūgščių aitrumo ir kitų nesmagumų 
W. J. STOMACH REMEI)Y

• pagelbėjo tūkstančiams.
Išbandęs šiuos didelius vaistus jus niekad nenorėsite būti be jų. Kad 
įrodyti, jog mes galime pagelbėti jums, mes mielai pasiųsime ban
domąjį gydina tik už 50c

GARSIOS W. J. RHEUMATIC TABLETS 
pagelbsti tūkstančiams žmonių. Parsisiųsdinkit bandomąjį gydymą 
už 50c. ar 10 dienų gydymų, bile kuri, už $2.00.

W. J. Stomach Remedyi
W. J. Rheumatic Remcdy 

(Pažymėki! kurių)
WALDO JOYCE CO.

120 So. State St.
Chicago.

Vardas

Adresas

Miestas

Senas Bankas...
...Naujas Vardas

Balandžio 15 dieną 
Peoples Stock Yards State Bank 

patapo Nacionaliniu Banku

VEDĖJŲ, viršininkų, direktorių ir darbininkų 
sąstatas pasilieka nepersimainęs. Šis saugus 

bankas ir toliau bus vedamas ta pačia saugia linija, 
kuri pabūdavo jo jo pasisekimą per virš ketvirtadalį 
šimtmečio.

Peoples J^įilional Bank
and ‘Jrust Company

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

Ponai Sedemka, Jagminas, Rimkiewicz, Žabelio 
ir Mickiewicz, visi lietuviai, dirbantys musų Banke, 
yra pasirengę Tamstoms visuomet nuoširdžiai pa
tarnauti.

DIDELIS BANKAS
ant kampo

|k’47th St. ir Ashland* Avė.
Gerai žinomas bankas tarpe lie- 

lietuvių visoj Amerikoj savo stipru- 
l| ,inu ir geru patarnavimu.

Narys Federal Reserve Syste’m 
Reguliaris Narys Chicago Clearing House Association
.. -......................... . ......  .. '

į ŽMONĖS!
Jus esate kviečiamas pasitarti su 
Dr. Ross, dykai, dėl bile kurios 

ligos ar silpnumo.

Vėliausi ir perinusi 
Amerikos ir Europos 
metodai yra vartoja
mi gydyme Chroni
škų, Nervų, Krau
jo. Odos, Inkstų, 
Pūslės, šlapimosi ir 
visų Privatinių Li
gų. Specialia gydy
mas dėl vyrų, ku
rio kenčia nuo lyti
nio silpnumo. ,
Dr. Ross 30 metų 
sėkminga prakti k a 
ir tūkstančiai išgy
dytų pacientų yra 
'užtikrinimas, kad ,, ,pacientai bus gydo- Specialistas 
mi veiksmingai ir' sėkmingai. Jo ima
ma mokestis yra žema ir kiekvienam 
prieinama. Lengvi išmokėjimai. Iš prie
žasties jo imamos žemos mokesties, ser
gančiam nebėra reikalo nepaisyti savo 
nesveikumo.

Pasitarimas dykai, paslaptis pilnai iš
laikoma. Tai neuždeda jokių iš jūsų pu
sės prievolių. Neatidėliokit, bet atsi- 
kreipliit šiandie pasitarti apie sveikatą. 

DR. B. M. ROSS
35 South Dearborn Si

kertėj Monroo St., Crilly Building. Im
kit elevatorių iki penkto augšto, kam
barys 506 dėl vyrų, kambarys 508 dėl 
moterų.

' 25 METAI
PAČIAME

Ofiso valandos: Kasdie 
liomis 10 iki 1 vaL 
liais, Scredomis ir _______ ______
yra prailgintos nuų 10 ryto iki 8 va
karo.

E

ŠIAME
NAME
10 Iki 5, Nedč- 
po pict. Panedfi- 

Subatorflis valandos

NORTHERN ILLINOIS CONSTRUCTION CO.
1553 Madison Street Monroe 0426

Pasiuskit kuponą šiandie
Tegul jūsų atstovas ateina
Vardas
Adresas

Laikas
..Tel. .

KARŠTO VANDENIO - GARO ŠILUMA
Plumbingo ir Apšildymo

Reikmenys

Apskaičiavimas Dykai

Leiskit musų inžinieriui apsilankyti pasius 
Pašaukite Englewood 3179

2 Metai, Išmokėjimui

L LAZAR& BRO
16 E. 63rd Street

Tarp State ir Wabash gat.

Ka Eudeikio Vardas Reiškia
LAIDOTUVĖSE?
Mandagumą, Sąžiningumą, Greitumą 

ir Pigumą
Nėra skirtumo kur gyvenate, tiktai pašaukite

EUDEIKĮ
Mes atsiekem 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 budu teikiąme geresnį ir pigesnį patarnavimą savo kos- 
tumeriamš. .

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- 
įlas, 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.

4605-07

EIKIS
DIDYSIS OFISAS:

South Hermitage Avenue
Tel

' SKYRIUS
4447 So. Fairfield

Avenue
Lafayette 0727

■  —— r---------------------- -r--

Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS 

3201 Aubum
Avenue

Boulevard 3201

SKYRIUS 
1410 S. 49th Ct.

Cicero 
Tel. Cicero 3794

, IMPERFECT IN ORIGINAL ,
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SOLELUJwc

Sena Pasaka
(Iš Marcus Argentarius raštų)

Kaip daugelis kitų, kol aukso turėjai 
Meilė tau šypsojos, tave glamonėjo; 
Bet dabar aukso tu jau senai neturi, 
Ir meilės nėra, vėjai liko keturi...

Ir moters tave garbino gražiais vardais— 
Dabar jos jau apleido, kapotų kardais, 
Jei galėtų kūną tavo*sužalotą, 
Tavo širdį, sielą tyrą, neparduotą.
O vis-gi norėčiau priminti rimtai: 
Visko išmokęs, tikrenybę pamiršai. 
Ir gaila, kad tiktai dabar sužinojai 
Kas draugas, kas tave ik šiol išnaudojo

Oi Dievas žino, Dievas mato
Kums kurną užprašė, 
penkinę išprašė;’ 
kūmai parę reikia rengti 
visi iškasėjai pądengti— 
Oi Dievas žino, oi Dievas mato 
kada ta diena bus.
Džianas dešrų davė 
už bobą ir save; 
o Džiovienės dar tik rūgsta 
naminė ir daug kopūstų— 
Oi Dievas žino, oi Dievas mato 
kaTta ta diena bus.
Probišenai atėjo 
naminėlę išliejo; 
kokia parė be naminės— 
reikia grąžinti penkinės, 
oi velnias žino, 
kada ta diena

Oi, kas bus?
Valdžio saliunus naikina, 
išsigando mus merginos: . 
viskas matosi ant stryto 
kas čia bizni gal varyti? 
Oi. kas bus, kad nėr alaus? 
kur mus svečiai prisiglaus?
Jeigu duodi kas stikleli 
išsigerti prie barelio- 
tik 
su 
Oi, 
Ar

oi velnias mato, 
bus.

Jus žinote, kad jis atvažiavo 
į šią šalį taip “tyras”, kaip jo 
religija. Kitais žodžiais sakant, 
jis atsivežė su savim tik pavel
dėjimą, gi aplinkybes jis rado 
ant vietos, t. y. šioj šalyj.

Kokiais jis čia tikslais atva- nebloga bizniuką iš to.

žiūrėk probišenai 
žvaigždėmis jau čionai, 
kas bus, kad nėr alaus? 
mus visus pasigaus?

Dar kičine kiek saugiaus 
išsigerti ir daugiaus, 
bet pabrango spiritinė— 
ka darvsi, duok medinės— 
Oi, kas bus, kad nėr alaus? 
kas nirbyrį mus ragaus?
Baugu duoti visokios— 
“five years” džėla nuštriupuos, 
o neduosi neateis 
ir visi tave apleis...
Oi, kas bus, kad nėr alaus? 
Ar už naminį mus baus?
Nėr dešimkių ant barelio, 
nebeliko nė mergelių; 
nėra vyrų geriančių, 
moterėlių šokančių...
Oi, kas bus, kad nėr alaus? 
oi, kas bus, kai pasigaus?

Paveldėjimas ar 
aplinka?

Aiškiau klausimą statant: 
Kas daro didesnės itakos žmo
nių gyvenimui, paveldėjimas ar 
aplinka? Ką šie žodžiai ir pats 
klausimas reiškia, Padaužų filo- 
zofijos studentai žino; todėl čia 
jų aiškinti mums neteks. Bet 
kuris šitų dviejų faktorių yra, 
taip sakants, drūtesnis, dar iki 
šiol niekas tinkamai neatsakė, 
nors jau šiam klausimui nema
žai popieros išeikvota. Šių ir 
kitų aplinkybių verčiami ir nu
tarėme šį klausimą galutinai iš
rišti. Kaip jau visiems yra ži
noma, Padaužos neriša klausi
mus abstraktiškai, bet konkre- 
tiškai. Bet, kad aiškiau dalyką 
išanalizavus, mums tenka paim
ti pavyzdžių musų argumentui 
įrodyti iš gyvo gyvenimo, šį 
kai-tą. pasirinkome musų anali
zei “nesupurvintos” arba, ki
taip sakant, “tyros religijos” 
apaštalą. Tai yra gyvas pavyz
dys šių dienų aplinkumos.

žiavo, mes į tą klausimą šį kar
tą nesigilinsime. Vienas daly
kas yra svarbus, tai tas, būtent, 
kaip žmogus gyvenimą daro 
naujoj' aplinkumoj; aiškiau sa
kant, kaip jis sau duoną užsi
dirba. Juk ir raštas šventas 
sako, kad Dievas varydamas 
Adomą iš rojaus pasakęs jam 
maždaug šiais žodžiais: Iš pra
kaito savo valgysi orioną. Taigi 
Adomo nusikaltimas užgriuvo ir 
ant musų visų. Po teisybei pa
sakius, Ieva šiame reikale buvo 
gal kalčiausi. Bet mes čia ne
manome tardyti juos, tad ir jų 
klausimą paliekame nuošaliai, o 
grįžtame prie “tyrosios religi
jos” apaštalo.

šis apaštalas atvažiavo šion 
šalin, rodos, pereitais metais ir 
sumanė atvesti žmones prie tik
rojo tikėjimo. Nes jis tuoj pa
matė, kad šioj šalyj yra baisiai 
daug bedievių, kuriems reikalin
ga jo religija, kaip šuniui penk-

ir bus šipkartė j seną kra-

pavyzdys aiškiausiai pa- 
kad aplinkuma ima vado-

šiauno galioną ima tik po aš
tuonis dolerius, b kartais kiek 
gauna. Viena.1* Padauža sakė, 
kad apaštalas jau baigiąs su
sirinkti centų dėl šipkartės. 
Dar reikią šimtą galionų par
duoti 
j ki

šis 
rodo,
vau j amą rolę žmogaus gyvenime. 
Kuris nemoka prie aplinkybių 
prisitaikinti, tas žūsta ir savo 
paveldėjimų niekam negali pa
likti.*—Pad. Prof.

(Šiuo visokias diskusijas virš
ui inėtu klausimu uždarau. — 
Pad. Cenz.)

šis straipsnis tapo peržiūrėtas 
ir praleistas Karo Cenzūros.

GARANTIJA

Pirkėjas.—Laikrodis, kurį aš 
pas jus pirkau, niekam netikęs. 
Dar tik trys mėnesiai, o jau 
nustojo ėjęs. Tamsta gi man 
garantavai, kad šio laikrodžio 
man pakaks visam gyvenimui.

Laikrodininkas.— Dovanokite, 
ponas, aš suklydau, nes žiūrint 
tamtos išvaizdos, maniau, kad 
negyvensi nė trijų mėnesių.

ATEITY PASITAISYS

Garsintis

NAUJIENOSE

tttit; o ne 
vietoj, tą

religija stovi pirmo 
patyrė
Tiesa, jis bandė da
ir su savo religija

tuoj ir pat

KAZIUKAS SVEČIUOSE
—Kaziuk, imk obuolį, valgyk!
—Ačiū, aš jau pavalgiau. Ei

siu jau namo.
—Tai į kišenę pasiimk.
—Ačiū... ' negaliu... daugiau 

nebetilps....

Klebonas atvykusiems į jung
tuves jaunavedžiams:

—“Jus gi pranešėte, kad į 
šliubą atvažiuosite ryt?”

—“Dovanokit, klebonėli, gal 
galėtumėt duot šliubą šiandien ; 
mat, ryt mums visokios kliū
tys”.

—“Na gerai, šį kartą do
vanosiu, bet žiūrėkit, kad kitą 
syk atvažiuotumet laiku”.

Visuomet •

Naudinga

i

ryti biznį 
bet pasirodė, kad jo prekė ne 
patraukianti ir žmonės atsisuk? 
ją imti. Parapijonų neatsirado. 
Tiesa, jam pavyko rasti keletas 
“apaštalų”, kuriuos jis, žada 
išvažiuodamas palikti čion jo 
“tyrąją religiją” skleisti. Bet 
“apaštalai” “apaštalais” ir pasi
lieka. Iš jų jokios naudos nė
ra, o valgyti reikia. Nors ir 
dvasiškas žmogus, bet vien dva
sia gyventi negali, o griešnas 
kūnas reikalauja kopūstų.

Tad jis pasidėjęs religiją į 
šalį, imasi tikrojo biznio—par
davinėti “liekarstas”, žoleles nuo 
gumbo ir kitų ligų. Bet iš to 
ir sunku gyventi. Mat, didelė 
kompeticija. % Ir galų gale sura
do pelningiausią biznį (įspėkite 
kokį?) — butlegerystę. Šitame 
bizny yra daugiausia pinigų ir 
tai žino ne tik paprasti butlege- 
riai, bet sužinojo ir pats apaš
talas. Dabar, kaip girdėti, daro

Už mi

Patenkinimas Garantuotas, 
arba Gražiname Pinigus

Ar jus patys įsivedate šilumą, jar mes ją įvesime dėl 
jus, jus visuomet susilauksite tų pačių patenkinančių pa
sekmių. Veiksminga apšildymo sistema, kuri užtikrina 
komfortą šaltame ore, ir už didelį sutaupimą ant jūsų pil
no darbo.

Dabar yra patogiausias laikas metuose įsivėsti karšto 
vandens ar garo šilumą.

Kainos medžiagų da
bar yra pigesnės,
gu kada buvo. Nevil- 
kinkit, 
atsikreipkit prie mus 
d e 1 apskaitliavimo. 
Musų nemokamas inr 
žinierių patarnavimas 
gali pasiųsti vieną iš 
musų apskaitliuotojų į 
jūsų namus bile laiku 
be jokių prievolių iš 
jūsų pusės.

ne-

bet tuoj aus

S Du MetaijUžmokėjimui

parūpinsime karšto vandens ar garo šildytuvus 
ir juos įvesime, ar duosime vien medžiagą ir paskolinsime 
jums visai dykai visus įrankius, taipjau parūpinsime jums 
planą jūsų namo, taip kad darbas įvedimo šilumos bus vi
sai lengvas, ir jeigu jus laikysitės musų nurodymų, mes 
garantuosime kaip musų medžiagą, taip ir jūsų darbą.

Mes

Sol Ellis&Sons.jsL
PLUMBING, HEATING & ELECTRICAL SUPPUES 

2118-20-22 S. State St. 4606-08 W. 22nd Št.
Vakarinėj Pusėj State Gatvės GKEEN FRONT
Telephones: Victory 2454*55*50 Phones; Lawndale 2454; Cicero 130

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Karti) Košt mnieris—Visuomet Kostumieris

NaujasMajesticRadio
Kainos Numažintos

Priimsime seną

Radio, Victrola ar Pianą
1929Mainant ant Naujo

\l \ II
Jus negalite gauti geresniovRadifl nei už jokius pinigus

Modelis 71, kaina buvo $137.50, dabar

Modelis 72, kaina buvo $167.50, dabar

Modelis 181, Radio ir Victrola sykiu, 9 tūbų

Lengvais išmokėjimais
KRAUTUVĖ ATDARA VAKARAIS

$110.00
$125.00

$265

Jos. F. Budrik
3417-21 So. Halsted St

Telefonas Boulevard 4705




