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Trockis atsisakęs 
keltis į Turkiją

Illinois farmeriu su * 
važiavimas

Prezidentas Smetona BERLYNAS, sausio 31. 
Berlyne leidžiamas komunistų- 

; tnaikislii laikraštis Volks>ville 
jai susirūpinęs Trockio liki

mu ir pareiškia baimės, kad 
Stalino budeliai nebūtų nudai- 

ię( jį pakeliui į 'Linkiją. 
:Vo’kš\ville sako:

“Jau prieš savaitę mes pra- J 
kad rusų komunistų 

nutarė išvyti Trockį į 
Turkiją. Tokią žinią mes bu- j 
vome gavę laišku iš Maskvos. I 
Dabar gavome vėl laišką iš Mas-j 
kYos, rašytą sausio 20 dieną, 
kuriuo mums praneša, kad kom
partijos nutarimas tapo įvykin
tas sausio 15 dieną. Trockis 
buvo išgabentas iš jo trėmimo 
vietos Alma Atoj, Turkestane, tą 
pačią dieną. Kur jį jo kalinto
jai nudangino, kur dėjo — ži
nių nėra. M-es -klausiame Rusi
jos valdžią — mes klausiame 
Kominterno atstovus 
yra Trockis? Ar Trockis 
gyvas ?

“Šiaip ar taip, jo gyvybė 
didžiausiame pavojuje. Mes 
neužmiršome ir negalime 
miršti Vorcšilovo žodžių, kuris 
pasakė, kad ‘Trockį mes išdan
ginome ten, iš kur žinios ne
greitai pasieks Rusiją, jeigu 
ten su juo kas nors atsitiks.’ 

, , . . . . , - Tarptau-tiniai darbininkai rei-
mis, vyriausiai SU katalikais, kurie yra Stipriau-jkalauja, kad Lenino l>endra<lar- 
sia (?) partija Lietuvoj ir kurie reikalauja kai bis, nusipelnęs Rusijos darbi- 
kurių pakeitimų valdžioj. ninku vadas ir Raudonosios

 armijos organizuotojas butų iš
laikytas daibiniuikams. Troc
kis priešinas ne revoliucinei po
litikai, bet Stalino politikai,” pa
reiškia Volkswille.

Berlyniškis vokiečių socialde
mokratų organas Vonvaerts pa
stebi:

“Trockio išvijimas yra 
naujas teroro būdas prieš 
še vik iškas renegatus.’’

Maskva tyli
MASKVA, sausio 31. — 

vietų vyriausybė atsisako duoti 
bet kurį paaiškinimą apie tai, 
kur dabar yra Trockis.

Gen. Plechavičius ir 18 kitų aukštų kari- 
ninku tapo Voldemaro areštuoti su pa 
galba ištikimų jam aviacijos karinin 
kų. - Manoma, kad prezidentas Smeto 
na busiąs priverstas rezignuoti.

KAUNAS, sausio 31. (Chicago Tribūne Press 
Service).—Lietuvos diktatorius Augustinas Vol
demaras vakar areštavo gen. Plechavičių, Lietu
vos kariuomenės štabo viršininkų, ir aštuonioli
ka kitų aukštų Kauno įgulos karininkų.

Diktatorius kaltina generolų ii’ kitus jo sėb
rus dėl sąmokslo nuversti Voldemaro valdžių. 
Sąmokslininkai, sako, veikę su prezidento Anta
no Smetonos žinia ir pritarimu.

Smetona buvo amžinas Voldemaro draugas, 
o pastarasis pasodino Šmetoną krašto preziden
to kėdėn, kai gen. Plechavičius, kuris tuomet dar 
buvo tik majoras, 1926 metų gruodžio mėnesį 
padėjo jam nuversti socialistinę (valstiečių liau
dininkų ir socialistų) valdžių.

Kalbama, kad prezidentas Smetona gal būt 
bus priverstas rezignuoti.

Voldemaro partija, tautininkai, jau seniai bu- 
v<p nepatenkinti diktatoriaus politika, kaltinda-i 
mi jį dėl rėmimo sęvietų politikos prieš Lenkiją, 
ir dėl atsisakymo taikintis su opozicijos partijo-

Plechavičiaus Sąmokslininkai 
Sieką Voldemarą Nugalabinti

LONDONAS, sausio 31. siąs priverstas atsistatydin- 
[AP],— Telegramos iš Lie- ti. 
tuvos ir iš kaimynių valsty
bių praneša, kad buvęs pa
darytas sąmokslas nugala- i 
binti Lietuvos ininisterį pir
mininką, Augustiną Volde-; 
marą, tačiau pasikėsinimas 
nepavykęs.
Exchange Telegrapho gau

ta iš Rygos žinia sako, kad i 
gen. Plechavičius, generali- ( 
nio štabo viršininkas, tapęs' 
suimtas Kaune kaip sąmoks-1____
lo vadas. Kartu su gen. Ple- j tj, kurią jis paskelbė tuojau, 
chavicium buvę areštuoti kai 1926 metų gruodžio 17 die
dai* aštuoniolika kitų kari- nos pervartų pasigrobė diktato- 
ninkų.

Daily Mail telegrama iš Del ko Smetona buvo nepaten- 
Kauno skelbia, kad Lietuvos 
prezidentas Smetona esąs 
įtariamas kaip sąmokslinin
kų padėjėjas. Visas Kaunas 
esąs labai sujaudintas. Einą 
girdai, kad prezidentas bu-

lo paties Daily Mail gauta iš 
Varšuvos tekfgrama sako, kad 
visa Lietuvos kariuomenė esan
ti priešinga Voldemarui ir kad 
kas valanda laukiama sukilimo.

Smetona norėjęs Voldemarą pa
šalinti iš vietis

Kauniškis Mail koresponden
tas praneša, kad prezidentas 
Smetona norėjęs pašalinti Vol
demarą dėl to, kad pastarasis 
atsisakęs sušvelninti karo padė-

rišką galią.

nešėme,

kur 
da r

dar
už-

tik 
bol-

204 Meksikos m a i š t i- 
ninkai pasidavė

MEKSIKOS MIESTAS, sausio 
31. — Santa Maria de los Altos 
federalinei kariuomenei pasida
vė 203 maištininkai kartu su sa
vo vadu Simon Cortes Vieyra.

•S

t Atlantic antį Pacific Photo)

Arthur Emery^ 15 metų Clevelando plėšikas, kuriam tapo 
padaryta smaginu* operacija. Manoma, kad ta operacija pa
gydys jį nuo kriminališko palinkimo.

čičerinas projektuo
ja Pan-Azijos tautų 

sąjungą?
PARYŽIUS, sausio 31. — Pa

ryžiuje gauta žinių, kad sovie
tų užsienio reikalų komisaras 
Citrinas žadąs vykti į Kons
tantinopolį ir Angorą tartis su 
Turkų prezidentu Kemaliu dėl 
so*vietijes ir. Turkijos aąjungos, 
oA. taipjau dėl sukūrimo Pan- 
Azijos tautų sąijungos. Del to
kios tautų sąjungos jau prieš 
dvejetą metų bbivo Odesoj pasi
tarimas tarp btįševikų ir turkų 
užsienio reikalų mini-sterio Tev- 
fiko Bušdi.

Nugina žinias apie Ka-

suėmimą

MASKVA, sausio 31. - So
vietų vyriausybė nugina užsie
nio spaudos pranešimus, busią 
Kanuenevas ir Zinovjevas, buvę 
opozicijos vadai, ęsą areštuoti.

Plėšikai ne veltui kasė
tunelį į Berlyno bankų

Į J. V. planuoja turėt 
' 4 mihonų vyrų ka

riuomenę
WASH1NGT()NAS, sausio 31. 

— Pulk. C. B. Bobbins, karo 
sekretoriaus asistentas, kalbė
damas vadinamoj “patriotinėj 
moterų konferencijoje krašto 
apsaugos reikalais,” pasakė, kad

DANVILLE, 111., sausio 31.
Čia prasidėjo metinė Illinois 

Agricultural Association kon
vencija. Dalyvauja du tūkstan
čiai delegatų, atstovaujančių 

šešioms dešim-

KAUNAS, sausio 31. — Pas
kiausi pranešimai iš pusiau ofi
cialių versmių iš Maskvos sako, 
kad rusų -komunistų partija nu
tarus pašalinti Trockį iš sovie
tų teritorijos dėl to, kad jis ne- daugiau kaip 
paliaująs maišytis į vidujinius tims tūkstančių Illinois farme- 
partijos reikalus. ' jrių, kurie tos asociacijos pri-

Sako, kad sovietų valdžia klauso.
baidžius patirti, kuri svetima, -----------------
valstybė sutiktų įsileisti Troc- Vokiečių gražuolės esą 
kį ir jo šeimą. 1 rockiui esą drovios dalyvaut 
leista pasiimti kart^ ir savoj Lnnfocfo
šeimą, ta sąlyga, kad jis nie- 1 lt s lt
kados nebebandytų grįžti į Mas-į BERLYNAS, sausio 31. — 

3 v- , * i ( /, , Laikraštis National Zeitung, ku-l*ranesi-mas dar šakok And . . x t . ... ... ... ..X.. • ris prieš keletą savaičių paskcl-Irockis atsisakęs iškeliauti i . , _ ... * x. . . .. .. i . . , |ebe ankieta gražiausiai Vokie-1 imki ą, reikalaudamas, kad . / . ..... . ... . Irioje mcrgmai surasti, dabar tajam butų leista apsigyventi,/ v. , ... _ . , . _ .t, ••• » .... .y ... . rankiotą palidve, kadangi ne vie-rranci-jo.i, Anglijoj ar Italijoj. 7 ..k* . >•J nos is tikrųjų gražios merginos
t------- -——— neatsiradę.

Laikraštis sakosi žinąs, kad 
ir vokietaičių esą gražių, lik no- 

nejkandamas J suprantąs, dėl ko tos gražuo
lės Vokietijoj esą tokios drovios 
ir atsisakančios konteste daly- 

BE1RLYNAS, sausio 31. — vauli.
Vakar išėjo iš spaudos naujau- ------------
sias prof. Alberto Einšteino, re- Naikinimas skėrių liep- 
lalivnmo teorijos sukūrėjo, vci-, sna §aujamajs įjau. 
kalas, sis veikalas turi dai;x> >

III Vii 1Q
su santykiais tarp svarumo jė- v a
gos ir elektro-dinamikos, ir jį i o .. . i • i t JERl ZOJJlMAS, Palestina,sutaisyti garsiam mokslininkui: . ... . ._ _ * .. .. , sausio 31. Abipus Jordono upesėmė de.simtj metų. O viso te' . . 1’ įvyko astrus susikirtimas tarp

išiandyikščio mokslo ir kraštą už
plikiusių skėrių (sąrančių) de- 

i besu. Mokslas nugalėjo. Apie 
3001 žmonių su 36 liepsna pau
jamais šautuvais išnaikino apie 
25 nucš. skėrių. Likusieji spie
čiai pasuko šiaurės linkiu.

Naujas Einšteino vei
kalas — 

riešutas

.Jungtinių Valstybių mobilizaci- veikalo, pavardyto “Zur Einheit
• « . Vjos planuose numatoma pašauk
ti 4,075,320 kareivių ir karinin
kų. paskaidytų i šešias lauko ar
mijas.

Pulk. Bobbins pasakė mo
terų patriotinei konferencijai, 
kad jos parama busianti labai 
naudinga šitiems krašto apsau
gos planams įvykinti, šešioms 
lauko armijoms užpildyti mobi
lizacijos planas esąs toks: 3,- 
828, 878 reguliarių kareivių ir 
27,103 oficierų; 22,447 naciona- 
lės gvardijos vyrų; 141,229 or
ganizuoto rezervo ir 55,663 pa
kaitos kareivių.

Čilės garlaivių susidū
rimas; vienas paskendo

lichen Feldtheorie,” yra tik še
ši puslapiai, ne daugiau. Vei
kalas susideda iš žodžių ir ma
tematinių f-•mulų, kurių pa
prastas žmogJh, nors ir inteli
gentas, nieku Bildu negali su
prasti. Dagi vienas Prūsų Mok
slo Akademijos profesorius apie 
naująjį Einšteino veikalą paša- Jugoslavija imasi
ke, kad tai esąs “sunkus perką-! trių priemonių prieš 
sti riešutas. girtybę

BELGRADAS, J uigoslavija,
Francijos Jugoslavijos sausio 31- - Naujoji Jugosia- 

. vijos valdžia ėmėsi aštrių prie
monių kovai su girtybe. Kiek-

PARYŽIUS, sausio 31. J vienas asmuo, pastebėtas bet
Franci-ja ir Jugoslavija vakar j kur viešoje vietoje girtas, bus 
pasirašė naują prekybos tarp skaudžiai baudžiamas. Apačiai

prekybos sutartis

abiejų kraštų sutarti.
T pačiai 

skaudžiai bus baudžiami uį gir
tybę valstybės tarnautojai.VALiPARAISO, xJile, sausio 

31. — Per smarkią audrą Val- 
paraiso uoste susidūrė du pre
kybos garlaiviai, Concepcion 
ir Canipolican. Pirmasis, skau
džiai sužalotas, netrukus pa
skendo. Jo įgulos žmonės pa
vyko išgelbėti.

Traukinių susidūrimas
CEDAR RAPIDS, la. — Pa 

sažieriniam traukiniu susidūrus 
su prekių traukiniu čia buve Į Collins pavojingai pašovė savo
22 žmonės sužeisti, kai kurie žmoną, su kuria buvo pasime- 
pavojingai. tęs, paskui pats nusižudė.

šeimos tragedija
KKNOSHA, Wis., sausio 31.

Vietos gyventojas Josepli
BERLYNAS, sausio 31. — 

Prasi kasę tunelį j vieno didžiau
sių Vokietijos bankų, Disconto 
Gesėl-lschaft, West Eaid skyrių, 
banditai, išsprogdinę voltą, išsi
nešė kelis šimtus tūkstančių do
lerių vertės banknotų ir kitokių 
perkamų vertybės popierių. Pra- 
sikasti tunelis į banką bandi
tams turėjo imti daug savaičių 
laiko.

Del siuto ligos Keno- 
shoj nušauta 200 šunų

I' •1"' ...........". .....................................................................

F aktai Kalba už Save
Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas.
Jie taip daro tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinantį patarnavimą ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.
20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

vę jam ištikimi, ir liepęs suimti 
kaltininkus. Savo žingsnį Vol
demaras teisinąs tuo, kad bet 
kuris šią valandą pervertas duo
tų, girdi, progos lenkams už
imti Lietuvą.
Sidzikauskas nugina žinias apie 

areštus sąmokslininkų
BERLYNAS,, sausio 31. 

Lietuvos ministeris Berlynui, V. 
Sidzikąuskas, oficialiai nugina 
Londono Daily Mail paskelbtus 
pranešimus, busią Kaune kėsin
tųsi pašalinti iš vietos' ministeris 
pirmininkas Voldemaras.

Sidzikauskas saiko, kad gen. 
Plechavičius rezignavęs iš šta
bo viršininko vietos dėl nesvei
katos. Gen. Plechavičius jau 
ilgoką laiką sirgęs plaučių liga 
ir dėl to praeitą vasarą du mė
nesius praleidęs Pirenejų kal
nuose.
priimta, bet jokių areštų nebu
vę. .

KENOSiHA, Wis„ sausio 3L 
- iPer pastaras dvi dienas po
licija nušovė mieste 200 palai
dų šunų. Kadangi šunų tarpe

kintas Voldemaru
Prezidentas Smetona buvęs, 

sako, nepatenkintas Voldemaro 
per ilgu atidėliojimu rinkimų į 
Seimą, o taipjau nesutikęs kai 
kuriais dalykais su jo užsienio 
politika.

Prezidentas ir generolas [Ple
chavičius?] kaltinę Voldemarą, 
kad jis esąs bolševikų lėlė, lei- 

įna- 
giu nerimui žiemių vakarų Eu
ropoje sukurti. Jie sakę, kad 
tokia politika Voldemaras at- 
stumiąs Latviją ir Estiją 
Lietuvos.
Sąmokslas buvęs susektas 

kutinę valandą
Voldemaras tik paskutinę va

landą susekęs sąmokslą. Jis 
tuojau pasišaukęs aviacijos kor
puso karininkus, kurie dar bu-

.7 4'kad jis esąs bolševikų lėlė, n džiąsis Maskvai (pavartoti į

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

Bendrai gražu, bet daug šal
čiau; vidutiniai, daugiausiai žie
mių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 17° ir 8° F.

Šiandie saulė teka 7:04, lei
džiasi Mėnuo teka 12‘.37 
ryto.

nuo

pas-

Amanullos armija es
anti apsiautus Kabulą pasirems siutimo liga, žino-

Af- 
ministeris Maskvai 

karaliaus

MASKVA, sausio 31. 
ganistsno 
sako, kad buvusio 
Amanullos šalininkų armija jau
esanti apsiautus Kabulą, ir da
rys pastangų išvyti sosto uzur
patorių iBašą Saikao, pasiskel
busį karaliumi Habibulla.

Ginklinė sudegė
CAPE GJRAiRDEAU, Mo., 

sausio 31. — Praeitą naktį gais
ras čia sunaikino naiconalčs 
gvardijos ginklinę, dviejų aukš
tų muro trobesį. 16,000 šovi-

Jo rezignacija buvus piy, kurie nuo ugnie® ėmČ sprol 
gtinėli, šaudyti, laimingai nieko 
nekliudė.

nėms įsakyta savo šuns laikyti 
name uždarytus.

Japonui priima naująjį 
Kinų tarifų

TOKIO, Japonija, sausio 31. 
— Valstybės taryba priėmė nau
ją Kinų tarifą, kuris įeina ga- 
lion vasario 1 dieną.

Du darbininkai žuvo cu
krinių lendrių gaisre
HAVANA, Kuba, sausio 31. 

— IŠ Agramonte praneša, kad 
ten gaisras sunaikino apie 30 
tuksiančių dolerių vertės cuk
rinių lendrių ir kad gaisre žu
vo du darbininkai.
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CIRCULATION MANAGER

A page vvhose purpose is to dispense Joyf to serve as an inspiration, 1 
and to serve as a foru m for student-opinions, ideas and actlvities.

“If you have knovvlcdge, let others light their candles at it“.
— Fuller.

The Corning Term The Victorian 
Period

h avė 
coulu 
often 
dovvn

It is often said that all be- 
ginning is difficult. We 
heard people say, “If I 
only get started!” Hovv 
a vvould-be author sits
filled with what he thinks is 
inspiration and finds that he 
does not know how to start. 
Many people intend to do a lot 
of things as soon as they get 
the time; they are going to read 
at least four books a month 
and are going to go to night 
school, būt is seems that they 
never get started.

Students sometimes plan to 
do their homevvork as soon as 
they get home from school, then 
postpone it to immediately after 
supper, then to a little while 
later, and then to next morning 
before school starta. It deos
seem'that to begin is difficult. ideas were not, 

Būt there are also people 
vvho find it very easy to begin 
—only to begin. An ambitious 
high school boy

When vve refer to a giri as 
Victorian, vve usually visualize 
a modest and virtuos giri dress
ed in full skirt, tight bodice, 
and long sleeves. A person 
vvhom vve accuse of being Vic
torian is usually one vvhom vve 
believe to be old fashioned in 
his iddas. Būt if vve consider 
the ideas that 
under the rule 
toria vve shall 
term has <|uite 
meaning.

The Victorian age is the name 
given to almost the vvhole nine- 
teenth century in England. In 
poetry it is the time of Tenny- 
son and Brovvning. In prose 
it is the time of men whose, 

according to
our interpretation of the vvord, 
Victorian. ,

One of the first that stands 
may find it Į out jn this period is John Stuart 

easy to begin to fix the old Mill, the advocate of the Uti-
clock. Many religious or literary Htarian doetrine. The principle 
people m^y find it easy to be- of this doetrine 
gin to 
Many

were expressed 
of Queen Vic- 
find that the 

the opposite

Drumadoon '
The little roads of Drumadoon

Go stumbling through the moors, 
The erazy ways, the lazy ways

That once were mine and yours;
And canna, born of mist and moon, 

Spreads down to moonlit shohes
In Ddrumadoon of Arran, 
In lonely Drumadoon.

The heather wind of Drumadoon
Comes crying to my soul,

The singing wind, the stinging wind, 
Above the breakers roll;

» And Passion steals through dreams acroon, 
A s long ago it stole 
In Drumadoon of Arran,

. In lovelit Drumadoon.

My dreams go back to Drumadoon
Where all my youth passed by;

My magic youth; my tragic youth, 
That fired the sunset sky;

And God! to see the frail white moon
And hear the seabirds cry,

To stand vyith you in heather dew
Just once before I die—

In Drumadoon of Arran,
In far-off Drumadoon!

—C. A. Renshaw.

Lipstick

Silent Patriotism
If someone arose in a crowd 

and said that he would not give 
his life for America, he would 
probably suffer a fate far 
vvorse than that of an unpopular 
baseball umpire. From child- 
hood Americans have been fed 
sentimentai patriotism. They 
have been taught that the truly 
noble sacrifice is the sacrifice 
of life. If an American were 
asked whether he would be will- 
ing to give his life . for his 
country, he would almost in- 
sinctively answer in the affirm- 
ative. On second thought he 
would also answer in the 
affirmative. Further than se
cond thought most of them do 
not go. If they did, they might 
discover that they value time 
an ease as much as, or more 
than they do life. They aro 
willing to give their lives for 
their country in time of war 
būt in time of peace they aro 
unwilling to give a part of it. 
Very few conscientious patriote 
are conscientious citizens.

ADDRESS ALL CORRESPONDENCE RELATING TO THE 
L. S. A. A. TO 

EUGENIE ROGES CORRESPONDENT SEC’Y
3308 EVERGREEN AVĖ., CHICAGO, ILL.

Around the Loop
...vve find, as one month of 

the new year has passed into 
eternity, the following course 
of human events passing along 
in a seemingly endless line:

Mr. and Mrs* Julius R. living 
happily thereafter as in a cus- 
tomary “finis” of a pleasant 
romance;

life complete vvithin ones self”. 
Būt what’s the ūse of going on 
we all know that '‘The moving 
finger vvrites and having vvrit,

Movės on...”

Sunday Leictures

Leo W., we hear, štili enjoys 
those Sunday leetures at the 
Studebaker, and persistently re- 
fuses the giri any portion of 
his time. Come on Leo, let 
mind and immorality go their 
way awhile, and gather in the 
echoes of some girlish voice or 
gaze into the depthless silence 
of her eyes for a change. Why 
leave the hopeless task to the 
ręst of the boys?

Hank B., as the hope of one 
giri, plodding doggedly along 
toward one great ambition;

Bill M. Jr. steadily rising to 
unknovvn heights at Ports- 
mouth, Ohio;

Al K. soberly vievving the 
possibilities of realizing a C. P.
A. within the next two years.;

Johny C. looking for a wife 
and his own drug store by 1931;

Tony T. weaving fanciful 
dreams behind a soda fountain 
until finances permit school- 
days again;

Lida G. undecided upon col- 
lege or romance, and keeping 
many boys anxiously waiting;

Irene C. diminitiv-e school- 
ma’m guiding the footsteps 
of future geniuses;

Aldona G. and Valeria G. ar- 
dent lovers... of knovvledge and 
vvithout alarm for the passing 
shows that many strive to dis- 
tract their attention from the I’m calling Cicero, operator! 
look of knowledge;

Genevieve G., ah------ ’
charming personality, how it 
does blend into her work 
— piano teaching and vocal 
adjustments. Where hast thou 
been keeping thyself little one?

Adele K., and what boy would 
not gladly succumb to that 
faravvay look in her eyes? We 
novv find her at Morton Junior 
College.

Helen T. pursues... studies at 
Morton. Some of the boys 
say she’s a 
er, and 
why they 
ovvn car vvhen

Stanley L.,
at the šame time, and the heart 
of every party. A perfect 
stranger to “seriousness”.

Cecelia M. and her shy smile 
are headed for the teaching 
profession, the pleading of the 
boys notvvithstanding. Who’d 
think a giri had determination.

Aldon P. vvho once vvon first 
prize in a short story contest,— 
what has become of her?

Eugenie R. another school 
teacher of girlish figure and 
youth abundant, shall preside 
over our meetings for a year.

Joon S.—vvhat figures shall 
she make alive in story books 
and literature. The time that 
obliterates and creates shall tell.

Francis S. alvvays to be as- 
sociated vvitlr the three blovv- 
outs vvhile using his dad’s 
Packard on that trip lašt sum- 
mer. Yes, he štili sings and 
enjoys life generally.

Ed S. who’d a. thought he’d 
be a star bakipg engineer some 
day. Well, he is. Many an 
artist vvould envy the figures 
he makes from dough. We vvho 
eat more readily appreciate his 
art.

John .S., philosopher 
scientist, i n ųuest of nevv uni- 
verses will some day meet the 
one giri who vvill entirely ex-| 
plode his entirc theory “of a'

“My red one is more comfort- 
able.”

Eilėn did not expest apprecia- 
tion, būt she had hoped for it.

“Būt Judy, you vvore that to 
looked at her little black hair- |ithe banquet, and you can’t wear 
ed sister. ‘'Going?” she asked, » d‘ess twice likę that.”
“With whom?” Finally Judy vvas dressed in

Judy’ stopped suddenly and the pretty blue dress. Her 
gavę vvay to a blank expression.' usually sun brovvned face vvas 
“With vvhom? With myself.” covered vvith ą layer of povv- 

Ellen vvas not surprijsed at der and novv looked soft and 
her ansvver. Her sister vvas pink. Judy -examined the lip- 
grovving up vvith a slovvness stiek. She read the name “Kiša

is to so act that vvas provoking. Imagine proof” on the Container.
ad the Bible through. that “the greatest good vvill be a high school giri thinking she

.” could go to the Prom vvithout Eilėn?” she asked impulsively, 
Radical an eseort. “1’11 get one for 
He de- you, Judy, it’ll be all right.”

ay find it easy *to begin done to the greatest number. 
to a itain from a certain type Another Philosophical 
of pleasure, būt most of them 
find it hard to continue or to 
finish vvhat they have begun.

Which of the tvvo is the less- 
er evil, to begin late and finish 
poorly or to begin on time and

From Ulini

“Oh Eilėn, the Prom’s next 
Thursday and I’m going!”

Eilėn stopped writing and

Hovv many chicken dinners 
have you talked yourself into 
dovvn there Bernice B.? And 
not a sign of you did you show 
while home for the lašt holi- 
days. We’ve a lunch that there 
is only one vvhose favor it is 
to delight in wathcing you de- 
liciously munch chicken a la 
carte, and incidently the plea- 
sure (?) of paying for them. 
So mušt my man (the man I 
love) have gold fillings.

What does that mean, ar as he can, vvith

likę Mill, is Malthus. 
clared, after much investiga-i “Būt vvhat do I necd one 
tion, that population inereased for ? I live only tvvo blocks 
more rapidly than the food j from school.” 
supply and that the only reason 
the vvorld did not become over 

not finish at all, is hard to tell. populated vvas that the surplus
With this issue the "Student was taken off bv Poverty, 

Corner” begins its new term on | orime, wai , and disease. Mat- 
time. Whether*1 
issues vvill be on time or __
depends, members, on you. In | Placency °f the middle class. 
this light, contributing seems 
to be a duty. as voting is. Būt 
voting is customarily spoken of 
as a privilege—and so, mem-, 
bers, it is a privilege for you 
to contribute to the “Corner”.

“Proof against a kiss? I don’t 
vvant to put it on.”

Eilėn axplained seriously. 
“No, Judy, that means that no 
matter hovv many times you

Don’t be foolish, Judy,” said : are kissed, your lips vvill štili
“ .......................... not

WhetherAhe suceeeding Ainold oi this penod pi o-l good. 
|t 11 tested against “the smug com- hovv.’ 

' ’ i’-- —-1---- »» op-
Thomas Henry Huxley proposed: novv.’ 
the idea that less Latin and| 
Greak should be made a part į 
of education and more Science.' 
VValter Pater proved to 
most pagan in his 
“Success in Life” in 
hc says that since life

be al- 
essay, 
vvhich 
is so

every gir! has an be ręd. That lipstick vvill 
come off vvith a kiss.”

“Have you tried it?” asked 
Judy.

“No, of course not.”
That evening Sidney found 

1’11 call George up right that his partner vvas a darling 
1 little vixen. Strange that his 
brother had never told him

her sister, 
eseort and 1’11 get Sidney for 
you—Georges’s brother.”

“Oh, Sidney? That vvill be 
I rather likę him any-

The New Officers ; short vve should enjoy each I Eilėn, if she vvould only be 
Robert L. conscious of her beauty. De- 

the void of cosmetics as she often 
not' was, people turned to look af- 
and 
our

“Būt I don’t vvant George, 
all he ever talks about is you. vvhat a eute little sister Eilėn
It’s Sid I vvant.”

When the day came, Eilėn 
noted vvith a sigh that Judy 
vvas not a bit excited. What a 
queen she could be, thought

A conscientious Citizen differs 
from an ordinary Citizen in that 
he performs the šame duties in 
a different manner an$ vvith 
no thought of shirking oi 
cheating. He pays his taxe.r 
under the existing system even 
if he believes the system to be 
wrong. He obeys the laws even 
if he believes some of them te 
be unjust. He believes in stand 
ing behind his country “right 
or vvrong” būt he rpefers that 
she be in the right. He does 
his part |o remedy the štate 
of things,
intelligence. In voting, he re- 
alizes -that prejudiced polit- 
icians, campaign speeches, and 
nevvspapers are not good sourcej 
from vvhich to get information 
about a candidate for officc 
and therefore in order to vote 
intelligently he looks for more 
reliable sources.

To look for Information be- 
yond the usual sources is a dif
ficult task, so difficult in fact. 
that there are fevv citizens % 
vvho care to do so. The num- 
ber of citizens vvho have given 
their lives for America far ex- 
ceed the number of citizens 
vvho have done their level best 
to vote intelligently although 
America has been at peace more 
than she has been at vvar. Hc 
vvho dies for his country on 
the battlefield has physical 
courage. He vvho serves her 
in time of ]>eace devotes time 
and thought to her problems 
Both love her būt the lattei 
is an obseure lover. He is not 
making a sacrifice, he is merely 
doing his duty. Hi’i'kind are fevv

His kind are fevv because his 
kind of patriotism seems dūli, 
uninteresting, and common- 
place. Būt assuming that Serv
ice in peace time is a minor 
form of patrioitism deos it not 
follovv that one vvho is vvilling 
to die for his country should 
also be vvilling to serve in a 
smailei* vvay?- Service in time 
of peace is rendered vvith the 
thought of America’s future 
greatness. Service in time of 
peace reųuires brain, not bravvn. 
America is at peace now, she is 
facing internal problems, and 
she is calling for minds, npt 
bodies.

To serve one’s country men- 
tally is as noble as to serve her 
physically. To serve her silently 
i s nobler than to serve her 
noisily. Do not shout 
patriotism; if it is hot 
evident, be content vvith 
eonvietion that you are a 
patriot.

• | Say, Charles S., the secrets’ 
vv lat a! out Your giri friend in Cicero V* v 4- I

has received a lot of publicity 
on account of you. You pro- 
gress steadily, vve see. First 
she permits you to vvrite letters; 
then, she tantalizingly gives 
you her phone number; and 
novv the mystery is as to vvho’s 
responsible for the big phone 
bill dad mušt pay each month. 
It seems, old top, that life is 
one heart ache after another.

reckles driv- 
that explains

bring their 
calling on Helen. 
he’s everyvvhere

Here’s Your Chance
had. She pretended to be in- 
nocent so cleverly that more 
than onec Sidney found himself 
ansvvering her ąuestions se
riously.

After the Prom they vvalked 
the tvvo blocks to her home in 
a little over half an hour. There 
vvas no danger of falling būt 
Sidney held her arm firmly. 
JUdy enjoyed that.

When they arrived in front 
of the house, Eilėn vvas looking 
through the vvindovv vvell out 
of thėir sight. She savv them 
talking and laughting. He vvas 
holding her hands. Suddenly 
he bent over and kissed Judy’s 
red lips. Eilėn vvas surprised 
and glad to see that Judy did 
not resist!

When Judy came in she noted 
nothing about her sister being 
in the room būt put on the 
light and vvent to the mirror. 
Eilėn too, gazed at the mirrored 
image. Black curls, emali hat, 
largo fur coli u r, and a face likę 
one sees on magazine covers. 
Even Eilėn vvas startled at her 
beauty. Could Judy be blind to 
lt novv? '

“Hovv was the Prom, Judy?” 
asked Eilėn, finding it hard to 
vvait for her’ to speak.

“It vvas all right. I really had 
good time”. And then, after 
pause,
“Say, Eilėn, this stuff really

Although vve have not the 
right to make people listen to 
what vve vvant to express, vve 
have the right to express our- 
selves to a cerain exent. If any 
of you readers find trouble 
in making people listen to you, 
if you alvvays have to be say- 
ing, “Wait, let me finish!” or 
“Now let me tell one!” and 
other such pleas, vvrite down 
what you want to say and send 
it to the “Corner”. Do you think 
the “Corner” is wonderful? 
Write it down and send it in. 
Do you think it is full of non
sense and that the staff is made 
up of fools? Put it on paper 
and send it in. Do you think 
you are a great story writer 
or an undiscovered poet? Send 
us the evidence.

passing moment.
that, for 

šame rcason, we should 
think too much of death 
that vve mušt not prolong 
lives at the cost of living.

The most striking event in 
this period is the publication of 
Darvvin’s “Origin of Species”. 
Sūrely vve can see that one vvho 

a I is Victorian is not at all old 
fashioned.

the president, vice-pre-1 Stevenson says 
secretary, treasurer, and 
feel highly honored in 
been eleeted to the

Wc, 
sident, 
editor 
having
offices we novv hold. We assuine 
these positions with a full con- 
sciousness of the responsibili- 
ties they entail and we shall try 
to do all that vve can to make 
the club and the “Corner 
success.

Actions of the lašt year are Knovvlcdge is of no ūse unless 
likę almanacs of the lašt year. others knovv that you have it.

(Persius i. 27).—Si r Thos. Denham.

l am one
Who finds within me a nobility
That spurns the idle pratings 

of the great,
And their mean boast of 

their fathers were,
While they themsdlves 

are fools effeminate,
The scorn of all who know 

worth of mind
And virtue.

vvhat

—Percival

the Street.

from this

do you re- 
your Prom

Whether you be man or vvo- 
man you vvill never do anything 
in this.vvorld vvithout courage. 
It is the greatest ųuality of the 
mind next to honor.

—James L. Allens.

the i
It is the cause , and not the 

death that makes the martyr.
—Napoleon,

KULTŪROS RATELIS DANCE 
Saturday, February 9th, 1929 

NORTH WEST MASONIC TEMPLE 
1547 North Leavitt Street

ter her sister on
“Eilėn,” said Judy, “vvhere 

are the funnies 
paper?”

“Funnies! Judy, 
alize that this is
night? You mušt get ready.

“Būt Eilėn, I’ve got almost 
a vvhole hour yet, it vvon’t take 
more than ten minutes.”

Eilėn drevv her sister into 
their bedroom and seated her 
befbre the mirror. For a vvhilo 
Judy vvatched hovv cleverly 

į Eilėn “did” her hair. She soon 
tired of that hovvover.

“Eilėn, let me read the fun
nies novv, vvhile your’re fixing 
my hair. I’m not doing- any
thing.”

Eilėn fonud the funnies. 
Judy’s dark eyes perused them 
in contentment and occiasionally 
her pink lips smiled in apprecia- 
tion of some joke. / Under 
Ellen’s supervision the straight 
black hair vvas curling up and 
failine into alluring vvaves.

*‘I don’t vvant to vvear that.” 
said Judy vvhen Eilėn held be
fore her a pretty blue dresį

a 
a

■u

Dance Corning
The Kultūros Ratelis is go

ing to give a dance on Satur- 
day, Eebruaryt9th at the North 
West Masonic Temple, 1547 
North Leavitt Street. Don’t 
miss it.

your 
self 
the 

true

-•in

and I
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Suvirs 18,000,000 imi
grantų perėjo per 

Ellis Island

Net 18,000,000 žmonių atvy
ko į šias musų Suv. Valstijas 
per Ellis Island vartus. “Ellis 
Island” daug metų atgal buvo 
užvardinta “Kioshk” arba “Guli 
Island”.

Net 1807 m. Suv. Valstijų fe- 
deralė valdžia nutarė padidinti 
Govemors Island, fenais pasta
tyti jūrinę bateriją ir pilį su 
dviems arba trimis eilėmis šau
dyklių. Bet apsaugoti uostą, cir- 
kularįAka batterija buvo pasta
tyta abt^EIlis island prieš 1807 
m.

1808 m. New York’o valstija 
pavedė salą federalei valdžiai, 
kad valdžia fenais galėtų laikyti 
sayo amuniciją.

1855 m., ir kelis metus vė
liaus, sala buvo vadinama “Oys- 
ter Island”, ir sekantis aprašy
mas išimtas iš “Valentin’o rank- 
V'edžio apie New Yorką”.

Maža sala, visai netoli Jersey 
kranto, nuo anksčiausių laikų, 
nuo holandų apsigyvenimo, vis 
neša tą patį vardą. Visuomet 
buvo apleista, pakol Suv. Vals
tijoms pavesta, žmonės iš mie
sto tenais vykdavo pasilinks
minti ir buvo ypatingai pagar-| 
sėjus savo oisterių pokiliais. Iš 
visur žmonės vykdavo tenais

vo vartojamos laivus apsunkin
ti. Valdžia prieš pasaulini karą 
pavėlino pelenus ir kitus sąšla
vos įvairiose salos dalysi pilti.

Dabar ant Ellis Island ran
dasi apie 27 trobesiai. Vietos, 
kur ateiviai sulaikomi yra di
deli, šviesus ir gerai vėdinami 
kambariai. Gražiame ore vai
kai pavėlinami pasibovyti lauke 
tinkamose vietose. Miegojimo 
kambariai baltai išrėdyti ir 
kiekvienam aprupintA balta lo
velė, su paduškomis, šienikais,
kaldromis ir čystais drobiniais.
Ateiviai gali naudotis maudynė-1 šimtis
mis.

Suv.. Valstijų Viešos Svieka-Į 
tos Biuras užlaiko ligonbutį, 
kuris aprūpintas visais moder
niškais įrengimais Amerikos 
Medikališka Draugystė skaito 
šitą ligonbutį kaipo pirmos kla
sės ligonbutį.

Nuo 1890 m. suvirs 18,000,- 
000 žmonių (ateivių) perėjo per 
Ellis Island vartus. Daugiau
sia atvyko 1907 m., kuomet 
1,123,812 ateivių buvo išegza
minuota stotyje. 1913 ir 1911
m. vėl atvyko po milijoną imi- 

’grantų. Pasaulinis karas 1915 
m. sumažino imigrantų skaičių. 
1927 m. tik 300,136 ateiviai at
vyko ,ir 1928 m. tik 294,088 
buvo priimta.

Su imigracijos sumažinimu 
Ellis Island sudaro ekonomišką 
problemą. Trobesiai yra daug 
didesni, negu šiandien reikalau-

NAUJIENOS, Chicago. UI.

Daugiausia šitų ateivių bandė 
atvykti iš Kanados ir Meksikos. 
Iš 25,298 ateivių, atvykusių 
New Yorko uostan, tik 18 su
laikyti. Išdeportuota net 927 
ateiviai per mėnesį.

Daugiausia atvykusių ateivių 
atvažiavo iš Vokieijos 4,607, iš 
Italijos 2,004, iš Didžiosios Bri
tanijos 1,828 ir 1.1.

Beveik 1 iš kiekvieno 4 atei
vių apsistoja New York’o vals
tijoje. Iš 129,350 ateivių, j- 
leistų nuo liepos 1 d. iki lapkri
čio 30 d., 37,269 arba 28 nuo- 

apsistojo New Yorke,
kuomet 145,057 meksikiečių iš 
Meksikos apsigyveno Teksas 
valstijoj, 11,023 Michigane, 9,- 
671 Massachusetts, 8,285 Cali- 
fornijoj, 7,916 Illinois, 7,012 
Pennsylvanijoj ir 6,980 Nsw 
Jersey. 9 (FLIS).

Klausimai ir at
sakymai

Klausimas: Kaipo Amerikos

betų išgauti pasportą?
I. M.—Scranton, Penu.

Atsakymas; Vaikai naturali- 
zuotų piliečių, kurie dar nesu
laukė 21 metų amžiaus, įgyja 
Amerikos pilietystę tik tuomet, 
kuomet jie atvyksta į Suv. Vals
tijas. Dabartiniu laiku sūnūs 
vis pasilieka pavaldiniu sveti
mos šalies. Jeigu tos šalies 
valdžias atsisako jam išduoti 
pasportą, tai jau Suv. Valstijų 
valdžia negali kištis, nes ji ne
gali kištis į kitų šalių reikalus. 
Ir todėl Valstybės Departamen
tas negali Tamstai pagelbėti.

Taip kaip šita valdžiA valde 
savo imigraciją, taip K kitos 
šalys turi teisės Įvesti reika
lavimus ir įstatymus savo pi
liečiams. Naujieji Amerikos į- 
statymai suvienyti perskaldytas 
šeimynas tapo n-p tai p pasekmin
gi, nes Amerika neturi teisės 
peržengti kitų šalių emigraci
jos reguliacijas.

Turime pavyzdį—Viena sve
tima valdžia neduoda vyrui tei
se vykti pas savo žmoną, kuri 
įgijo kitos šalies pilietybę, kuo-

kais, kurie dar nesulaukė 21 
metų amžiaus ir neapsivedę ir 
kurie priguli prie nekvotinio 
stovio arba nepilnamečiai vai
kai apsigyvenusių ateivių, ku
rie priguli prie parinktinės kla
sės po kvotos įstatymų.

Kaikurios šalys nenori išleis
ti janus vaikinus, kurie į trum
pą laiką turi tarnauti kariuo
menėj. Ir sulig tarptautiškų į- 
sj,atymų Suv. Valstijos negali 
kištis į tuos reikalus.

Automobilių industrijos 
darbininkai

Klausimas: Ar man galite pa
sakyti kiek darbininkų dirba 
automobilių industrijoj, inimant 
šoferius, garažų darbininkus ir 
t. t.?

J. N. Stanford, Conn.

Atsakymas: 1927 m. suvirs 
3,365,000 darbininkų buvo sam
domi automobilių industrijoj. 
Buvo 900,000 profesionalių tre
kų šoferių, 500,000 profesiona
lių šoferių; fabrikų darbininkų, 
garažo darbininkų ir pan. Dar 
379,000 darbininkų samdomi in
dustrijoj kaipo medžio darbi
ninkai, prie mašinų, gaminant 
įrankius, prie stiklo ir 1.1.

(FLIS)

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
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Essex The Challenger Throws The Gauntlet

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

MOKYKLOS NUR8K. 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI BITA

pilietis pasiunčiau vizos prašy
mą mano sunui 20 metų am
žiaus. Man ką tik pranešė, 
kad mano sunui bus išduota

met sulig Amerikos imigracijos 
įstatymų tokis ateivis-vyras 
(kadangi jo moteris yra Ame
rikos pilietė) gali gauti tik ne-

Aynerikos viza, bet jis man pra- kvotinę vizą, jeigu apsivedė 
neša, kad jis negali išgauti nuo prieš gegužės 3 d., 1928., jeigu 
savo šalies pasportą. Neužilgo apsivedė vėliaus, jis gauna tik 
jį galės paimti i kariuomenę parinktinę vizą.
Ar galiu kreiptis prie Valsty- Ir tas pats padėjimas su na- 
bės Departamento, kad pagel- turaliotų Amerikos piliečių vai

Essex Challenger sedanas. Jis iššaukia palyginimui visus 
karus tuo pamatu, kad jis duoda daugiau, negu visi kiti karai 
už kiekvieną užmokėtą dolerį.

KALE tD AM A aukitesnts mo
kyklos merginoms apie aamo* 
nlnų higienų, patyrusi distrik- 
to nurM nasakl 1

“Viena pagrindinių taisyk* 
llų dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemų norma
liame stovyje. Normalia mank- 
itlnimaa ir dieta turi bnt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatinga! 
merginoms yra momentu, kuo- 
met nujol turėtu būti varto, 
jamaa. Paimk taukštą kiek
vienų vakarų. Joa nepadaryt 
nesmagumo."

Nujol galit vartoti net tu
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turttl 
mitelį namie.
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juos valgyti. Apie šimtas me
tų atgal sala buvo vadinama 
“Bucking”. Valstija pavedė 
valdžiai tuo pačiu laiku, kuo
met buvo pavesta Governors ii 
Bedloes Salos. Pervardinta “El
lis Island” ir “Gibbet Island“. 
Manyta, kad paskutinis vardas 
duotas todėl, kad tenais pakar
davo valstijos kriminalistus. 
Tarpe pakartų buvo piratas 
Gibbs.

Gubernatoriaus Tompkins i 
tarnystėje vienoje popieroje pa
žymėta, kad gubernatorius pri
ėmė tūlą p. Ellis, savininką 
Ellis Island, kad jis galėtų su 
tuo žmogum pakalbėti apie Ellis 
Island nupirkimą. Gal nuo šite 
žmogaus paima vardą Ellis.

Imigracija i šitą uostą ba
landžio 20 d., 1890 m. bu ve 
valstijos kontroliuojama, ir atei
viai priimti Castle Garden’e, | 
kur šiandien stovi garsus Nexv 
Yorko “Aųuariam”. Kuomet fe
deralei valdžiai imigracija pa
vesta, ateiviai pristatyti Bargc 
Office, kur peržiūrėti ir sulai
kyti ateiviai buvo laikomi pa
kol tinkamos vietos pastatytos 
ant Ellis Island.

Apie sausio 1, 1892 m. stotis 
pirmu kart vartojama imigra
cijos tikslams. Svarbiausi trio- 
besiai iš medžio pastatyti, gaiš 
ro sunaikinti birželio 15 d. 1897 į 
m. ir vėl darbas perkeltas į 
Barge Ofisą, ir tęstas, pakoi 
naujos trobos buvo pastatytom 
gruodžio mėn. 1899 m. Nuo to 
laiko, pakol peržiūrėjimas imi
grantų pavestas Europos uos-j 
tams, beveik visi ateiviai, apart 
antros ir trečios klasės buvo 
čionais atvežti išegzaminavimui.

Originališka sala buvo iš 3.3 
akrų. Laiks nuo laiko daugiaus 
žemės pridėta, pakol šiandien 
susideda iš 21 akro.

Dauguma iš pripildžiamos me
džiagos pergabenta iš svetimų 
šalių, nes akmuo ir pieskos bu- į

jama. Bet vistiek gal dar per 
daugelį metų pasiliks didžiausia 
Amerikoje imigracijos stotis.

(FLIS).

Lapkričio mėn. imi
gracijos statistikos I

Lapkričio mėn. 1928 m., 39,- 
285 ateiviai įleisti į Suv. Vals
tijas, iš tų 24,805 atvyko nuo
latiniai apsigyventi ir 14,480 
svečiai arba kitiems tikslams. I 
tuo pačiu laiku iš Suv. Vals
tijų išvyko 6,549 emigrantų ir 
14,611 neimigrantų. 22,280 
Amerikos piliečių išvyko užsie
nin.

Per lapkričio mėn. atsakyta' 
leidimas net 1,694 ateiviams, 
daugumoj atsitikimų, kad netu
rėjo tinkamų imigracijos vizų.

Palengvina 
gėlimą
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Atėjus “Talkies” Hollywood dar
smarkiau stoja už

WALLACE BEERY pasakoja kaip krutamųjų paveikslų žvaigždės saugo 
savo gerkles su šiais švelnesniais ir geresniais cigaretais.

Kodėl nesukosėsi ir 
visą vežimą išrūkęs?

OLD GOLDS Cigaretei yra padaryti iš ŠIRDINIŲ 
LAPŲ tabako, puikiausių kokius gamta užaugina. . . 
Pakinktų dėl jų šilko švelnumo ir minkštumd nuo pat 
tabako augalo vidurio. . . Sendintų ir nokintų nepa
prastai ilgai vidurio liepos saulėtos dienos tempera
tūroj, kad užtikrinti tą medaus švelnumą.

OLD GOLDS
“Apie metai laiko atgal Hollywood ne
daug temąstė apie savo vokales stygas, 
ar savo balsą. Mes visi tada buvome ty
liojoj dramoj.
“Bet atėjimas kalbančiųjų krutamųjų 
paveikslų — “Talkies” permainė daly
kus. Meiliosios žvaigždės, žymiausi vai
dilos, “tūzai” ir paprastieji, visi dabar 
saugo savo gerkles su didžiausiu rūpes
tingumu. . . ir ruko OLD GOLDS.
“Man nereikėjo “Talkies”, kad mane pa
trauktų OLD GOLDS. Aš juos rukiau 
nuo pat jų pasirodymo Hollywoode dveji 
metai atgal. Bet yra didelio smagumo 
taipjau žinoti, kad jie yra malonus ir 
balsui, kada balsas įgijo naujos svarbos!” 
(Pasirašo)

P. Lbrillard Co., Ėst. 1760.

Valgykit Šokoladą ... Užsirūkykite OLD GOLD... Pasiskaninkit Abiejais

The Seed of Ambition.

I 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums, 
i Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės —- tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba. Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lovis, U. S. A.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS j

•s it polishe*—with speed 
and saIety. 4-oz. bottle, 

30c; 12 os., 60c.

O(Sdar^Polish

FLIT
•ta. v. e. a a t. a ra,

IŠNAIKINA
KaBdis, Tarakonus,
Blakes, Muses Ir

Kitus Vabalus
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NAUJAS “PUČAS” LIETUVOJE

Chicagos “Tribūne” korespondentas vakar pranešė 
telegrama iš Kauno, kad diktatorius Augustinas Volde
maras tik-ką likvidavęs naują sąmokslą prieš valdžią. 
To sąmokslo vadas generolas Plechavičius esąs suareš
tuotas. Kartu su juo suimta ir aštuoniolika aukštų ar
mijos karininkų iš Kauno garnizono,
*> z «

Tas pats korespondentas sako, kad sąmokslininkai 
veikę su Antano Smetonos žinia ir parama! Smetona 
dėliai to busiąs priverstas pasitraukti iš “prezidento” 
vietos, i kurią jį įkėlė 1926 m. gruodžio mėnesio per
versmo vadai.

Prie šitų žinių minėtoje telegramoje iš Kauno dar 
pastebima, kad Voldemaro politika esanti nepatenkin
ta ir Lietuvos tautininkų partija, kuri reikalaujanti, 
kad valdžia taikintus! su krikščionims demokratais.

Vadinasi, Kaune vėl buvo bandyta įvykinti “pučą” 
prieš valdžią. Apie metai laiko atgal, pabaigoje 192.7 m., 
buvo padarę sąmokslą prieš valdžią Kauno įgulos kari
ninkai su pulk. Petruičiu priešakyje. Voldemarui tuo
met pasisekė Petruitį ir jo palydovus nugirdyti, ir Ple
chavičius, atsivedęs būrį leitenantų, juos suareštavo. 
Petruitis buvo ištremtas iš Kauno ir pašalintas iš armi
jos tarnybos.

Buvo gandų, kad tą Petruičio sąmokslą rėmę krik
ščionių demokratų vadai, ypač p. Bistras, kuriam dėl to 
teko net dumti į užsienius.

Po to nepavykusio pasikėsinimo nuversti tautinin
kų valdžią “dideliu žmogum“ Lietuvoje patapo pulk. 
Plechavičius, išgelbėjęs Voldemarą ir Smetoną nuo są
mokslininkų. Prezidento dekretu jisai buvo paskirtas 
generalio štabo viršininku ir pakeltas į generolus. Bet 
dąbjir, pasirodo, jau ir pats Plechavičius pavirto sąmok
slininku ir atsidūrė už geležinių krotų!

Dar nuostabiau yra tai, kad į šį sąmokslą jau yra 
įveltas ir Smetona — “tautos vadas”, kurio vardu pri
sidengdami tautininkai iki šiol vykino savo diktatūrą. 
Ponas Smetona yra vienintelis asmuo dabartinėje val
džioje, kurio autoritetas gali būt paremtas bent šiokiu- 
tokiu “teisėtumu”. Jį, po perversmo, rinko į preziden
tus seimas ir , nors jisai negayo daugumos balsų visų 
seimo narių, bet visgi gavo daugumą balsų, dalyvavu
sių seimo posėdyje.

Po to, kai jisai tapo šitaip “išrinktas” prezidentu, 
tai jisai paskyrė ministeriu pirmininku Voldemarą ir 
patvirtino Voldemaro sudarytąjį ministeriu kabinetą. 
Nei Voldemaras, nei jo ministeriai negavo pasitikėji
mo iš seimo; savo įgaliavimą jie turi tik iš “prezidento 
Smetonos”. Aiškus dalykas todėl, kad Smetona turėjo 
pilną teisę pašalinti Voldemarą ir visus jo ministerius 
be jokių “pučų”. Bet, vietoje to, Voldemaras dabar ren
giasi pašalinti Smetoną!

šitokia keista situacija Susidarė Lietuvoje.
Prie ko ji Lietuvą atves, sunku šioje valandoje ir 

įsivaizduoti. Vienas dalykas yra neabejotinas, kad dik
tatūros tvarka jokio pastovumo vidujinei Lietuvos pa
dėčiai nedavė. Naktinis gruodžio perversmas plačiai 
atidarė duris intrigoms, “pučams” ir sąmokslams. Pa
jaujo sąmokslas, Tauragės sukilimas, Petruičio maištas, 
Plechavičiaus sąmokslas!....

Jdomu, kuo dabar remsis Voldemaro diktatūra, 
kuomet jisai įkišo į belangę savo generalio štabo vįršL 
ninką ir susipyko su ‘‘tautos vadu” Smetona? Ir kuo
met jo politikai priešinasi net jo partijos dešinioji sro
vė, kuri nori sudaryti bloką su klerikalais?

Reikia pripažinti Voldemarui, kad drąsos ir gudru
mo jam netrūksta. Savo asmenišką galią jisai moka ap
ginti. Bet kas iš to Lietuvai? Jo dvejų su viršum metų 
viešpatavimas Lietuvoje parode, kad nei krašto vidu
je, nei užsienio politikoje jisai nesugeba pasiekti jokių 
teigiamų rezultatų. Jisai yra sėkmingas avantiūristas, 
o ne valstybės vyras. Kad tik nereikėtų ĘietuvaJ už jo 
avantiūras skaudžiai užmokėti!

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:
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$8.00
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Pinigus reikia siųsti palto Money 
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Valijos princo kelionės tikslas. 
—Pirma Stanley kelionė. — 
Livingstone’o suradimas. — 
Udžidži miestas. — Kelionė, 
kuri tesėsi tūkstanti dienų.— 
l^aidkas “džentelmenams”. — 

Siauras sapnas. — Sis tas 
apie Afriką. — Progresas.

Anglijos karaliaus liga pri
vertė Valijos princų grjžti iš 
Afrikos. Didelė dalis Afrikos 
priklauso Anglijai, ir princo 
tikslas buvo pagerinti santykius 
tarp “juodojo kontinento“ ir 
Anglijos. Dominijos juo tolyn, 
tuo darosi labiau nepriklauso
mos. Bet Afrika vis dar pasi
lieka koloniole britą imperija.

šiandien Afrika nebėra mis
terija, koki ji buvo Livingsto- 
ne’o ir Stanley laikais. Iki 
1872 t. y. iki Stanley pir
mos kelionės nuo Zanzibaro ligi 
Tanganylka, apie juodukų kon
tinentą mažai kas tebuvo žino
ma. Europiečiai buvo susipa
žinę tik su Afrikos pakraščiais.

Pirma Stanley į Centralinę 
Afriką kelionė, kurios tikslas
buvo surasti Livingstone’ą tę
sėsi nuo 187L m. vasario iki 
tų pačių metų larpkričio mėne
sio. Vadinasi, apie 10 mėnesių 
Per tą laiką paskilbęs keliau
ninkas iš Zanzibaro nukeliavo 
į Udžidži. Dabar tą kelionę 
galima padaryti traukiniu per 
48 valandas. ' '*

Savo knygoj Stanley aprašo, 
kaip amerikiečių ekspedicija 
pasiekė Udžidži kaimą. Susirin
ko būrys juodukų. Stanley iš
didžiai žygiuoja link jų. Staiga 
pasigirsta sveikinimas anglų 
<alba. Stanley krūptelėja. Dai
rosi, ieško baltodžio. Niekur jo 
nesimato. Ęet tuo tarpu jis pa
stebi, kad ‘juodukas šyp
sosi ir kartoja angliškai svei
kinimą.

—Kurių velnių čia rodai dan
tis? Kur išmokai angliškai? - 
paklausė keliauninkas.

—>Aš,—Sisu, daktaro Living- 
stone’o tarnas,—atsakė negras

—Ar daktaras Livingstone 
randasi čia?—sušuko Stanley. 
Dešimties mėnesių kelionės ti
kslas buvo atsiektas.

—Taip, pone.
—Šiame kaime?
—Taip, pone.
—Ar tai teisybė?
—Žinoma, kad teisybė. Aš ką 

tik palikau daktarų. Jis randa
si kokių dviejų šimtų žingsnių 
atstume—ne daugiau, — atsa
kė Sisu.

Stanley iš džiaugsmo norėjo 
šokinėti ir sukauti, bet reikė
jo save suvaldyti. Didelės neg
rų minios lydimas, Stanley pri
siartino prie Livingstone’o pa
lapinės. Ir čia teko savo jaus
mus suvaldyti, kadangi aplinkui 
buvo daug žmonių. —Jeigu ne
klystu, tai Tamsta esi I)r. Li
vingstone? —paklausė Stanley. 
—Taip, —ramiai atsakė dakta
ras.

Šiandien Udžidži yra moder
niškas miestas, į kurį be jokio 
vargo galima nuvažiuoti trau
kiniu.

Imkime dabar kitą kelionės 
epizodų. Nuo Zanzibaro iki 
Kongo įtakos Stanley 'keliavo 
trejus metus. Tūkstantį dienų 
ekspedicija ėjo Kongo upes 
krantu. Per tų laikų pasaulis 
neturėjo jokių žinių apie keliau
ninkų būrelį. Niekas nežinojo, 
ar drąsusis Stanley tebėra gy
vas, ar jo kaulai jau pūva ku
riame nors negrų kaime. Tūks
tančiui dienų praėjus, ekspedi
cija prisiartino prie Atlantiko. 
Atlantikas bebuvo tik dviejų 
dienų keliones atstumu. Bet 
lauguma ekspedicijos dalyvių 
buvo tiek nuvargę ir išbadėję, 
jog toliau eiti nebepajėgė. Tą
syk Stanley parašė laiškų 
“džentelmenams, suprantan
tiems angliškai” ir Stove jį 

dviem negram nunešti j Em- 
bommą. Laiškas skambėjo 
taip: “Aš atvykau čia iš Zan
zibaro su negrų buriu iš 115 
žmonių - vyrų, moterų ir vai
kų. Mes visai netekome jėgų 
ir mirštame iš bado. Mes nie
ko negalime pirkti iš vietiniu 
gyventojų, kurie juokiasi iš 
jnusy drabužių. Mes negalime 
sulaukti turgaus, nes visas mu
sų maistas išsibaigė. Jeigu jus 
esate krikščionys ir džentelme
nai, tai, dėl Dievo meilės, pa- 
gelbekite mums. Mes randamie- 
si dviejų dienų atstume nuo 
Embommos.”

Pasiuntiniai išvyko, o likusieji 
apatiškai laukė. Visi negrai pri
sirengė mirti. Kelioms dienoms 
praslinkus, pasigirdo berniuko 
džiaugsmingas balsas: “Aš ma
tau Uledi ir Kacechi [pasiunti
niai] su buriu nežinomų žmo
nių“.

Praėjo kelios sekundos ir vi
sa stovykla atgijo. Apimti 
džiaugsmo, visi šokinėjo ir 
šaukė: “Jie neša maistą! Jie ne
ša maistą!“ Ir iš tiesų neužilgo 
su maistu atvyko būrys žmo
nių.

Nuo Zanzibaro iki Kongo 
upės įtakos, t. y. nuo Indėnų 
iki Atlantiko okeano, Stanley 
ekspedicijai reikėjo keliauti
I, 000 dienų. Dabar tų kelionę 
galima padaryti per 40 dienų. 
Ir ji yra visai nepavojinga* O 
štai l>aip aprašo Stanley vienų 
savo kelionės epizodų. Didelė 
upė, ant krantų kurios matosi 
daug žmonių. Stanley ekspedi
cija plaukia laivukais. Du jauni 
negrai iš Stanley laivuko gar
siai šaukia: “Sennenne, sennen
ne!“ (Taika, taika). Nuo kran
tų ir tenykščių negrų laivukų 
pasigirsta riksmai ir grasini
mai.

—Mes velijame jums gera!— 
šaukia iš -Stanley laivuko neg
rai.—Upe mus neša pirmyn. Ji 
nepermainys savo bėgio: ji ne
tekės atgal.

—Upe musų,—pasigirsta bal
sai.

—Tegul taip. Paliepkite jai 
tekėti atgal.

—Jeigu neplauksite atgal, 
mes kovosime.

—Nedarykite to! Mes drau
gai!—šaukia Stanley ekspedici
jos negrai.

—Nenorime jūsų draugišku
mo. Mes norime jumis suval
gyti. Ot, bus daug mėsos, mė
sos, mėsos!—pasigirdo iš visur 
įdukusių negrų balsai.

Tie balsai buvo tokie baisus 
ir žiaurus, jog, sako Stanley, 
kartais atrodė, kad tai biaurus 
sapnas. Dabar ta upe plaukio
ja dideli moderniški laivai, ir 
pergyventi tų “biaurių sapnų“ 
niekam nebetenka.

Afrikos žemės plotas užima
II, 500,000 ketvirtainiškų mylių. 
Ji yra tris kartus didesnė, negu 
Europa, ir beveik keturis kartus 
didesnė nei Jungtinės Valstijos. 
Tame milžiiškame žemės plote 
gyvena apie 150,000,000 žmonių; 
3,000,000 europiečių ir likusieji 
juododžiai. Vadinasi, kiekvie
nam europiečiui tenka apie 50 
juododžių.

Afrikoj turi savo kolonijas 
anglai, franeuzai, belgai, portu
galai, italai ir ispanai. Ten 
randasi tik dvi nepriklausomos 
valstybes—Abisinija su 10,000,- 
000 gyventojų ir Liberija su 
2,000,000 gyventojų.

Prekyba su Afrika nuolat di
dėja. Per metus Afrika eks
portuoja žalios medžiagos už 
$1,250,000,000. Jos metinis im
portas siekia $1,440,000,000. Tai 
rodo, jog “juodasis kontinentas” 
smarkiai progresuoja. Jis yra 
turtingas ne tik aukso ir dei
manto kasyklomis, bet ir kito
kiais gamtos turtais. Ten ge
rai auga medvilnė, gumos me
džiai, kokao ir. t.t. Vietos gy
ventojai sparčiai civilizuojami. 
Tokio nežmoniško išnaudojimo, 
kokį praktikavo Belgijos kara

lius Leopoldas savo kolonijoj 
Kongo, jau nebėra. Tačiau 
kad Afrikos negrai dar tebėra 
tamsus ir prietaringi, to, žino
ma, negalima užginčyti.

Bet į tokį trumpų laikų ste
buklų juk ir negalima laukti. 
Ims dar nemažai laiko kol Af
rika pasivys kultūringas šalis.

—K. A.

TRUPUČIAI
Fanatizmas ir ^ov^izma«

“Dziennik Zwiųzkowy“ dėl 
nuteisimo vienos kelių vaikų 
motinos Michigane visam am
žiui kalėj iman už pardavimą 
paintės munšaino sako: “Nėra 
niekas kitas tokis nuožmus, be
jausmis ir beširdis, kaip bik 
kokis fanatizmas“. Tai tiesa. 
Bet taipjau nėra niekas kitai 
tokis nuožmus, bejausmis ir be 
širdis, kaip šovinizmas, nes šo 
vinizmas irgi yra savo rųšies 
fanatizmas. O kaip žinia, len
kai yra didžiausi šovinistai. 
Vien delei savo šovinizmo len
kai laiko pasigrobę Vilnių ir ne
nori tikros taikos su Lietuva; 
vien delei savo šovinizmo jie 
nuožmiai persekioja tautinei 
mažumas, grobiasi svetimas že
mes ir yra didžiausi akyplėšos. 
O ir tas pats “Dziennik Zwiųz- 
dowy” nors ir smerkia fanatiz
mų, bet garbina aršiausį j c 
dvynukų—šovinizmų.

{ ką panaši?
1/

“Į kų dabar panaši “Tėvy
nė?”—klausia K. Valonis “Vil
ny“. Tėvynė yra panaši į laik 
raštį, rimtai vedamų SLA. or
ganų, visuomet stovinti organi
zacijos sargyboje. Bet į kų yra 
panašios to paties K. Valonio 
vedamos “Vilny“ Vietinės ži
nios?— Panašios —į “baltųjų 
(tiksliau— raudonųjų) karštli
ge“ sergančio girto žmogaus 
kliedėjimus.

Kaip Majskvoj!
Vienam komunistų laikrašty 

mačiau paveikslčlj “susieiliavu- 
sių Chicagos bedarbių prie vie
nos iš Chicagos labdaringų į- 
staigų, kurios per šventes teikė 
bedarbiams pietus“. Tiesa, eilė 
bedarbių stovėjo labai didelė. 
Bet lygiai tokios pat eilės stovi 
Maskvoj prie kiekvienos maisto 
sankrovos. Reiškia, Chicago 
Vejasi Maskvą. Delei to komu
nistų krankliai turėtų užgiedoti: 
“Ir Chicagoj komunizmas jau 
gyvuoja!“

Klebonija ir dorą
Broliukų kampininkas sako, 

kad dabar tiek daug perskirų ir 
girtavimo todėl, kad, girdi, be
dieviai išmokinę “laisvės“.

O aš sakyčiau, kad ne bedie
viai, o patys kunigai. Kur yra 
tiek daug “laisvės“, kaip tarp 
klebono ir jo gaspadinės, kur 
yra daugiau ištvirkimo, kaip 
tarp komendoriaus ir “sesutės” 
ir kur yra tiek daug girtavimo, 
kaip klebonijose?

Skubėkite!
Komunistai didelėmis raidė

mis paskelbė: “New York Cent
ral geležinkelio darbininkams 
pakelta mokestis“.

įspėjimas kompartijos na
riams: skubėkite pas tuos dar
bininkus rinkti aukas, kol jie 
dar nėra išleidę pinigų. Su
riktas aukas siųskite komisa
rams, juk žinote, kad jiems 
pinigai yra labai reikalingi.

Linksniuoja

Palikęs SLA. iždininku, ądv. 
K. P. Gugis labai pagarsėjo ir 
dabar jo vardas taip ir mirguo
ja visuose laikraščiuose ir vi
saip jį linksniuojama:

Gugis,
G ūgio,
Gugiui,
Gugj,
G ugiu,
G ūgyje,
Gugi!

Labiausia Gugj visaip links
niuoja komunistai. Jie, mat, 
seilę rijo bežiūrėdami į SLA. 
milionų, tikėjosi, kad jis jiems 
atiteks, bet ėmė ir jiems nete
ko. Tad nors ant Gugio dabar 
bando tulžį išlieti už praradimą 
miliono dol. SLA. ižde.

Lapsi-Tapsi.

MARGUMYNAI
, s
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FrancA j o j 9 Alpes-Martimes 
distrikte, gyvena apie 100,000 

italų. Iš jų apie 18,000 yra gi
mę Francijoj.

Mussolini trokšta, kad tie tū
kstančiai Francijoj gimusių ita
lų visiškai nenutrauktų ryšių su 
fašistine Italija. Todėl jis iš
leido patvarkymų, kuriuo ei
nant kiekvienas Francijoj gi
męs italas gali labai prieinamo
mis sąlygomis aplankyti savcf 
tėvų žemę. Kelionės išlaidas 
apmoka italų valdžia, o maga
ryčioms dažnai dar apdovanoja 
keliauninkus drabužiais.

♦ ♦ ♦

Kad supažindinti persus su 
civilizuotų šalių gyvenimu, mu- 
nicipaletams tapo įsakyta rodyti 
žmonėms krutamus paveikslus, 
kur vaizduojama europiečių ir 
amerikiečių socialis gyvenimas.

Krutamu jų paveikslų rody
mui labai priešinosi persų dva
siškiai (mulos), kurie kino 
skaito velnio išradimu. 

♦ ♦ ♦ •
Turkija netolimoj ateityj tu

rės nepaprastų monumentą. 
Konstantinopoly] bus pastaty
tas naujam lotynų alfabetui 
monumentas. Monumentas bus 
padarytas iš marmuro, ant ku
rio matysis 28 auksinės raidės.

Naujojo alfabeto priėmimo 
diena (10 rugpiučio) bus tauti
nė Turkijos šventė. 

* * *
Prof. S. J. Holmes tyrinėji

mai rodo, jog negrai yra labiau 
linkę sirgti džiova ir plaučių 
uždegimu, negu baltodžiai. Iš 
kitos pusės, negrai mažiau te- 
serga akių, nosies ir ausų ligo
mis bei odos vėžiu. Iš viso 
negrų oda turi daugiau atspa
rumo ligoms, negu baltodžių.

* << »:<

Harry Hojer, Chicagos uni
versiteto studentas, studijuos 
fonkawa indėnų kalbų ir gra
matikų. Tų kalbą žino tik še
ši Texas indėnai, ir todėl jai 
gręsia pavojus pranykti.

Senovėj Tonkawa indėnų bu
vo labai daug, bet dabai* jie jau 
baigia nykti. Laike civilinio 
karo jų dar buvo priskaitoma 
apie 600, o dabar beliko tik de
vyni. 

♦ ♦ ♦ * 
Pittstown, Pa., statoma nau

jos rųšies mokykla, kur bus 
bandomi patraukti vaikus prie 
moksliško tyrinėjimo. Visokia 
aparatai, mašinos ir laboratori
jos duos vaikams galimybės da
ryti eksperimentus. Vaikai ga
lės pasirinkti tokia mokslo ša
ka, kokia jiems labiau patiks.

Tuo budu vaikai ne tik iš 
mažens turės progos vystyti sa
vo talentą, bet tuo pačiu laiku 
galės pareikšti ir savo iniciaty
vų. 

>!: >|: $

Per pereitus metus Kanada 
ekspertavo į Ameriką $25,000,- 
000 vertės degtinės. Tas “eks
portas”, suprantama, ėjo šmu
gelio keliu.

♦ ♦ ♦
Per metus Amerikoj parduo

dama muilo už $287,000,000.
* *

Yelleowstone parke naujas 
geizeris, kuris pradėjo veikti 
pereitų metų rugpiučio mėnesį, 
išmeta vandenį 75, o kartais ir 
1QO pėdų į aukštį. Jis meta 
vnadenį kas 20 sekundų.—K.

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGU

Imkite be Baimės kaip pa 
sakyta “Bayer” Pakeliuos*

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus’ 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta 
da negaunate tikro Bayer Aspirino 
kurio saugumą prirodė milionai žmo 
nių ir kurj gydytojai prirašinėja pe 
virš penkis metus •■uo
daičio,
Neuritis, 
Dantų skausmo, 
Neuralgijos.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa 
kelis turi pritirtus nurodymus varto 
limui. Patogios dėžutės iš dvylikoi 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap 
tiekininkai taipjau parduoda bonku 
tęs iš 24 ir 100 plyskelių.

PENKIOLIKA ME
TŲ “NAUJIENŲ”

JUBILĖJUS

Didysis

“NAUJIENŲ”

Koncertą
I

įvyks

Nedėlioj, vasario 10

Wicker Park Svet.
2040 W. North Avė.

Mažojoj Svetainėj
— jaunuolių koncertai

Didžiojoj Svetainėj
— didysis koncertas

Dalyvauja:

Birutės Choras
Pirmyn Mišrus Choras
Leonard Brunvvaldas
Povilas Stogis
Valerija čepukiutė
A. Bolšakovv
Draugija “Bijūnėlis”

G " G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų ............... $1.00
Kopija ........................ 10c

Tėmykit! Nuo Naujų 
Metų “Gyvenime” 
telpa daugiau raštų ir 
daug gražių paveiks
lų. Reikalaukit tuo
jau “Gyvenimo”, vie
ną numerį prisiusime 
veltui.

(j- -O
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Dalyvauja “Naujie
nų” Jubilėjiniame

Koncerte
North Saidės lietuviai vėl ga

li pasididžiuoti turėdami pas sa
ve draugiją ęMi’junėli'si”. Ta 
jaunuolių draugija veikia tarpe 
North Saidės lietuvių jau daug 
metų. Draugija “Bijūnėlis” — 
daininnikų draugija. P. Sarpa-! 
liūs mokina juos įvairių dainų, i 
“Bijūnėlis” dalyvaus “Naujie
nų” Jubilėjiniame koncerte ma
žojoj svetainėj — Jaunuolių 
koncerte. Tas jaunuolių kon
certas prasidės 5 vai. po pietų 1 
vasario 10, 1929, Wicker Park 
svetainėj, 2040 W. North Avė. i 
Visi tėvai lai atsiveda savo i 
vaikus į šį jaunuolių koncertą; 
jie čia turės daug linksmybių.

sišventimu. Apie nutarimus ne
matau reikalo rašyti, nes ma
nau, kad spaudos komisija tą 
galės tinkamiau atlikti. Baig
damas noriu išreikšti pagarbą 
už tokį gražų darbą SLA. 6-to 
Apskričio darbuotojams. Fak
tas palieka faktu, kad 6-to ap
skričio išaugimas tai keletos 
energingų veikėjų vaisius!

Ten ir kitur.

Pristatė bažnyčių 
ant kalnų ir pakal
nėse, tik nepastatė 
bažnyčios savo širdy
(Skiriama Strazdui— Valoniui, 

Andriuliui ir kitiems)

Marąuette Park

[Pacific and Atlantic Photo]

Clevelando teisėjas Harrison 
Ewing, kuris nagrinėjo Otto 
Kouris divorso bylą. Divorsą 
jis atsisakė duoti, bet įsakė 
Kourisams praktikuoti gimdy
mų kontrolę per tris metus. 
Kourisai apsivedė prieš penkis 
metus ir turi tris vaikus.

Sidabrinės vestuvės

Šioje apielinkėje gyvena rami 
lietuvių, pp. Lucku, šeimyna. Ji 
darbštumu ir mokėjimu tvarky
ti savo uždarbius turi įsigijusi 
gražų dviejų aukštų namą. Pi). 
Luckai yra pavyzdingi ir visų 
gerbiami žmonės. Jie išauklėjo 
tris vaikus — sūnų Antaną 21 
metų, dukteris Eleną ir Josefą 
—vieną 18 m. ,o kitą 16 m.

Sausio 19 dieną savo namuo
se, 6719 Rockvvell St., pp. Luc
kai surengė baiYkietą paminėti 
25 metų ženybinio gyvenimo 
sukaktuves, t. y. sidabrines ves
tuves.

Susirinko gražus būrys svečių

pat ryto ir užganėdinti skirstė
si namo, ačiuodami šeiminin
kams už vaišes ir linkėdami ii- Į 
giausių ir laimingiausių metų.

Aš tikiu, kad bus visiems da
lyviams ilgai, ilgai atmintinos 
šios pp. Lucku sidabrinės ves
tuvės.—Vienas svečių.

Bridgeportas
Draugystė Lietuvos Dukterų

Draugystė Lietuvos Dukterų 
vasario mėnesio 3 dieną rengia 
vakarėlį Lietuvių Auditorijoj. 
Pradžia 7 valanda vakare. Bus

“Vilnyje”, savo laikraštyje, 
jus be paliovos rėkiate ir šau
kiate, kad darbininkus išnaudo
ja kapitalistai, mulkina buržu
jai, kad darbininkai turi orga
nizuotis savo buviui pagerinti. 
Jūsų pačių darbininkai “Vilny
je” priklauso unijai.

Gerai. Bet štai “Naujienose” 
(No. 18-me, sausio 22 d.) buvo 
padaryti jums tokie kaltinimai:

1. Kad “Vilnyje” trys dieni
niai darbininkai gauna algos 
kiekvienas po $40 savaitei, kuo
met unijos skalė reikalauja mo
kėti jiems kiekvienam po $55.40 
savaitei už dieninį darbą ir po 
$59.40 savaitei už naktinį dar
bą.

2. Kad vienas darbininkas 
“Vilnyje” gauna dar mažiau, t. 
y. tarp $30 ir $35 savaitei.

3. Kad kai kurie darbininkų 
turi dirbti po keturias valandas 
ilgiau savaitėje, negu unijos su
tartis nusako jiems dirbti.

4. Kad vienas darbininkų, pri
klausąs bosų gengei, dirba net 
ilgesnes valandas.

5. Kad presruimyje, kur 
spausdinama laikraštis gauna

9. Kad delei šių priežasčių 
“Vilnies” spaustuvė faktinai 
yra skebinė spaustuvė, nors ir 
naudoja unijos leibelį.

Šitie ir kitokie kaltinimai, 
padaryti minėtame “Naujienų” 
numeryje, yra taip rimti, kad 
gerbiantys save bet kurios įstai
gos vedėjai neiškęstų neatrėmę 
jų. Ir kadangi jus be paliovos 
rėkiate apie išnaudojimą darbi
ninkų ir dėl to išnaudojimo lie- 
jate kibirus ašarų, tai šie til- 
pusieji “Naujienose” kaltinimai 
turėjo būti jums taip skaudus, 
kad aš maniau, jogei tpojaus, 
ant rytojaus, jus atremsite juos.

Bet iki šiol jus tylite. O ty
lėjimas, kaip žinote, kai kada 
reiškia sutikimą. Ir todėl klau
siu: ar sutinkate, kad “Naujie
nose” buvo pasakyta teisybė 
apie jūsų spaustuvę—apie tai, 
kaip jus išnaudojate savo dar
bininkus? Turite suprasti, kad 
jeigu tylėsite, tai ne tik kiti, 
bet ir jūsų pačių laikraščio 
skaitytojai padarys išvadą, jo
gei jus “pristatėte bažnyčių ant 
kalnų ir pakalnėse, tik nepasta- 
tėt bažnyčios savo širdyje”.

—Unijistas. i

Buk jaunas 70 mėty — 
gyvenk iki 100 metų!
Silpni žmonės susilaukia paniekos 

ir pašaipos nuo moterų it priežasties 
PRAŽUDYTO VYRIŠKUMO — TAI 
PRIVEDA PRIE PERSKIRŲ, TEIS
MŲ.

Stiprus Vyrai
yra gerbiami, mylimi, 

yra gerbiami, mylimi. Dievinami. 
SUSILAUKITE MEILfiS nuo PA

ČIOS, LINKSMŲ VAIKŲ — LAI
MES IR PASISEKIMO.

Ateikite ir leiskite musų specialis
tui išaiškinti kaip jus galite būti jau
nas 70 metų STEINACHO METO
DAIS. šis apgarsinimas suteikia jo 
atnešSjui NEMOKAMA EGZAMINĄ- 
CIJĄ ir NARYSTĘ SMS Sveikatos 
KHube.

S-M-S Herb Institute
106 E. 43rd St.

Atlantic 1287
Nedėliomis sulig susitarimo

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies Langų. Automobilių, Gy 
lasties (Life) ir kitokią atlieki 
per dideliai ir geriausias komps 
nijas
2) REAL ESTATE: Tūrių geru 
Pargenu visose Chicagos dalyse

v M1SZE1KA
Naujienos

1739 So. Halsted Si 
Tel. Rooer eit 8500

Greater Hudson Town Sodan
Naujasis Hudson — perdėm pagerintas: didesnės jėgos, 

dar greitesnis, gražesnis, parankesnis ir ruimingesnis. Bet eko
nomiškas operuoti ir nebrangus. Naujasis Greater Hudson turi 
64 pagerinimus, kurie apima veik kiekvieną automobilio dalį 
ir padaro jį stiprų, didelės jėgos, greitą ir gerą automobilių.

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PA
TARNAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj 

iki vidurnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.
908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 

Phone Canai 2544—2545

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Po Gaisro
Mes dabar išparduodame visokias malevas, varnišius, ene- 
mals, kirvius, piuklus, ablius, virtuvei visokius indus ir ki
tus reikalingus dalykus prie namų labai pigiomis kaino
mis. Išpardavimas tęsis per 4 dienas, seredoj, ketverge, 
pėtnyčioj ir subatoj. Pasinaudokite proga ir nusipirkit sau 
reikalingų dalykų pusdykiai.

F. J. YANAS
HARDWARE KRAUTUVE

2805 W. 63 St.
____________________________________________________ I

Naujienų Ekskursija
Lietuvon

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

Gegužio 22 d., 1929

—apie šimtą ypatų. Šeimininkės 
buvo -pnios Dudonienė ir Weps- 
tienė, iš Marųuette Parko.' 
Tostmeistrai buvo G. Kazakevi-| 
Čitos ir G. Kuzmickas.

I'Vakarienės laiku tapo įteikta 
pp. Luckams sidabrinė dėžė su į 
$170 ir šiaip visokių sidabrinių 
dalykų. Luckienė, susigraudi
nusi, ačiavo svečiams už atsi
lankymą ir dovanas ir sakėsi 
niekuomet jų neužmiršianti.

Vakarienei pasibaigus, buvo j 
šokiai.

Dar turiu priminti, kad pp. 
Luckai yra labai svetingi žmo
nės ir turi apščiai draugų. Sve
čiai išbuvo pos pp. Luckus iki 
-------------------------------------A- -1 

“Cascarets” nuo už
sikimšusių vidurių, 
galvos skaudėjimo, 

šalčių
Išvalykit savo inkstus ir už
kietėjusius vidurius šiąnakt 

ir jus jausitės puikiai

gera muzika. Kviečiame visus, 
jaunus ir senus, atsilankyti.

Tą vakarą į draugystę bus 
priimamos naujos narės, am-! 
žiuje nuo 20 iki 35 metų, be 
įstojimo mokesties.

Draugystė, sulyg savo senu-! 
mu, yra gerame stovyje, turi 
pinigų ir gerų darbščių narių 
ir yra daug gerų darbų atlikusi.

—Lietuvos Duktė.

S. L. A. 6-to Apskri
čio Suvažiavimas

po 30 arba 35 dolerius savaitei, 
kuomet unijos algų skalė tiems 
darbininkams yra nusakyta nuo 
55 iki 65 dolerių savaitei.

6. Kad kai kurie darbininkai 
dirba faktinai du šiftu.

7. Kad todėl “Vilnies” darbi
ninkai gauna nuo 20 iki 30 do
lerių savaitei mažiau, negu tu
rėtų gauti sulyg unijos reika
lavimais.

8. Kad todėl “Vilnis” neda- 
inoka savo darbininkams po ko
kį tūkstantį dolerių kas metai 
kiekvienam.

Dabar Gali Nusipirkti
Naują 1930 Modelį
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Gaukite 10 centų dėžutę da
bar.

Ar jus palaikote savo' kepo-: 
nis, skilvį ir vidurius švarius,' 
tyrus ir šviežius su Cascarets 
— ar tik priverčia! juos išeiti 
kas kelintą dieną su druskomis, 
cathartic pilėmis ir ricinos alie
jum? Tai yra svarbu.

Cascarets tuojaus išvalo skil
vį, pašalina surugusį, nesuvirš
kintą ir pūvantį maistą ir neti
kusius gasus; išima tulžies per
viršį iš kepenų ir pašalins iš 
jūsų kūno sukietėjusias apma
tų medžiagas ir nuodus is vi
durių.

Nežiūrint kaip jus sergate, 
skauda galvą, ėda aitrumas ir 
kankina užkietėjimas, Casca
rets šįvakar atitaisys jus iki 
ryto. Jos dirba kai jus miega
te. 10 centų dėžutė iš jūsų ap- 
tiekininko laikys jūsų galvą 
tyrą, skilvį saldų, ir jūsų ke
penis ir vidurius veiklius per 
mėnesius laiko. Neužmiršk vai
kų—jų maži viduriukai taip
jau reikalingi švelnaus valyto
jo.

Pereitą sekmadienį, sausio 
27 d. įvyko SLA. 6-to Apskri
čio suvažiavimas Northsidėje, 
Liuosybės svetainėje, taip va
dinamoj “Northsidės Auditori
joj”.

Suvažiavimas buvo gana gy
vas ir matėsi jame daug nau
jos energijos. Jame dalyvavo, 
rodos, net penkiolikos kuopų 
atstovai — apie 75 delegatai.

Viršminėtas apskritis susitvė
rė ne labai senai ir į tą trumpą 
laiką jis išaugo lig koks milži
nas. Well, kaip ten ne butų, 6-tą 
apskritį sutvėrė Dr. A. Montvi- 
das, K. J. Semaškai ir K. Kū
gis. Tai buvo tie žmonės, ku
riems netruko energijos ir drą
sos išeiti iš 2-ro Apskričio, ku
riame Maskvos davatkos pona- 
vojo. Todėl reikia atiduoti 
tiems žmonėms kreditas, kurie 
turi ganėtinai drąsos dėl SLA. 
labo ir nežiūrėdami net ir ma-

PRIEŠ IR PO FLU
Kad išvengti influenzos, tai re- 

guleriai imk
TRINER’S BITTER WINE

geriausias vaistas pakelti kūno at
sparumą. Veikia dvejopai: išvalo vi
durius ir sustiprina visą sistemą. Jei 
to nedarei ir pagavai flu, tai imk 
Trinerio Kartaus Vyno atgauti ga
jumą ir išvengti blogą influenzos 
pasėkų. Ta liga jus palieka nusilp
nintus. Trinerio Kartusis Vynas at- 
steigia pairusią sveikatą, paakstina 
apetitą ir pagerina virškinimą. Tai 
labai pageidautinas tonikas, jo su
dėtines dalys taip sutaisytos, kad 
šiuose influenzos mėnesiuose jis ne
turi lygaus. Visose aptiekose, nau
dingas kuponas kiekviename pakie- 
te, sempelis veltui nuo Jos. Triner 
Co., 1333 So. Ashland Avė., Chi- 
cago, III.

CONTRACTORS

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas

2608 W. 47th St.
terialių nuostolių, dirba su pa--------------------------- —*-----------

Maistas Motinoms
Visiems reikia vitaminų kožną dieną ir daugiausiai 

jaunoms motinoms. Tuonū ir yra lengvai-virškinantis, 
vitaminais-turtingas sušvelninantis cold-liver aliejus, ku- 
riuomi yra

SCOTT’S EMULSION

KdBMMM Scoll & Bo\vnc, Bloondiekl, N. J. 38-12

jis visada labai naudingas motinai ir kūdikiui. Tai 
geriausias būdas gauti pilną naudą iš cold-liver 
aliejaus, jis malonus. Scott’s Emulsion yra mais
tas speciališkos vertės maitinančioms mbtinoms.

MAJESTIC
Elektrinę Radiją 

ĘE JOKIO ĮM0KEJIM0
Su Radijos Tūbomis.

Tik mažą sumą užmokėjus už knygų vedimą 
turėsi šitą puikią radiją savo namuose.

Už Įdėjimą nieko neskaitom. 
PAMATYK JĄ ŠIANDIEN.

Veltas išmėginimas jūsų 
pačių namuose per

30 dienų.
Nemokamas patarnavimas 

per vienus metus.

$160.25
su viskuo.

Nieko daugiau nereiks 
pirkti.

Mes taipgi įgalioti parda
vinėti kitas radijas, RCA. 
Radiolas, Zenith, Majestic, 
Atwater Kent, Freshman, 
Spartacs, Bosch, CoioulJ, 
Eveready, Victor, Eiseman.

Jos. F. Budrik, mc.
3417-21 So. Halsted St. Tel. Boulevard 4705 

v? ..........  ...............1...... ... .

AR JUMS REIKIA PINIGU? 
1-2 ir 3 MORGICIAMS 

Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

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

U. S. Lines Laivu

George Washington
Visi, kurie rengiatės ar manote keliauti Lietu

von ir norite turėti smagių kelionę, kreipkitės tuo
jaus j “Naujienas” ir paveskit mums parūpinti dėl 
jūsų reikalingų kelionei dokumentų. Sekite toles
nius musų pranešimus.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Gyvenimo Dumble
*1 Apysaka iš Realio Amerikos 
A Lietuvių Gyvenimo

< ’ Parašė S. E. Vitaitis.

< 1 Jei nori turėti smagumo iš skaitymo, būtinai
perskaityk šią knygą, čia pamatysi skirtumą tarp 

I meilės ir viliugingos meilės; pamatysi kapucino ir 
kunigų sąžinės dumblus, teismų teisingumą, dumble 
paskendusių žmonių sielas, “išrinktųjų” žmonių pai
kystę ir didybę ir, kada pagalios baigsi įsitikrinti 
jog ištikrųjų nieko gero nėra ant šios žemės, pama
tysi, kad yra dar ir sveikai protaujančių ir gerų 

\ žmonių.

Popieros apdaruose $1.50

Audimo apdaruose $2.00

NAUJIENOS1739 S. Halsted St. Chicago, III.
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ar jis

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kornevilio Varpai

ban-

Sausio 27 d. Goodman teatre 
ponas Pocius pastatė Kornevilio 
Varpus.

Visų pirmiausia, už tą kar- 
čiaminių “salių” orchestrą, ku
rioje, matyt, vyrauja A-B-C 
muzikantai, Pociui neatleistina! 
Tiesa, jis kiek galėdamas 
dė jus suvaldyti, bet tie
cieriškų galybių apimti, mat, 
vyčiai—spyrėsi, kaip ožiai., 

Ir choras—tas labai išgarsin
tas L. Vyčių Chicagos Apskri
čio “Dainos” Choras (jau vien 
tik šitas sieksninis pavadinimas 
gali viską sumaišyti) - tarsi, 
miške pasiklydęs, susikompak- 
tuoti, susikoncentruoti ir susi
harmonizuoti visai nepajėgė. 
Toks išsidraikymas, tokia nedi- 
sciplinizacija, — Dieve mano!— 
stačiai iš kantrybės žiūrėtoją 
ir klausytoją varo. —Ak, jus 
vyčiai, vyčiai,—meskite tą sa
vo ricierišką didybę, pasižvelg- 
kite į savo (introspekcija, ži
note, “dideliems” žmonėms kar
tais ir labai į sveikatą), atvirai 
pamatykite savo trukumus ir 
nuoširdžiai stengkitės pašalinti 
juos.

A. Feravičaitę ir K. Pažars- 
kį gavau matyti pirmą kartą, 
taigi ir buvo jie, mano akim, 
debiutantai. Apie juos, už tai 
ir įdomiausia pakalbėti.

Feravičaitės (ji dalyvavo 
Žerminos rolėj) balselis menkas.I 
Ir tas pats nedrąsos, baimės ir 
nesavumo (ji visai nesugeba 
jaustis estradoje sava), tarsi, 
slėgte buvo prislėgta. Taigi ir 
neteko pastebėti jame stipres
nio, elastingesnio ir tyresnio 
skambėjimo, kaip tik tas, kuris 
atrodė, lyg iš požemių išeinąs. 
Da menkesnė ji vaidintoja. Jei
gu ir butų jos sieloje pilni 
aruodai dramatiškos medžiagos, 
tai šį kartą ji jos visai neparo
dė. Matyti, didelis nepasitikė
jimas savimi darė aštrias re-, 
presijas ir neleido pasireikšti 
pasąmonio kūrybiniams instink
tams, gal būt, labai menkiems, j 
vis dėlto tenais esantiems. Jos 
mimika dažniausia tik surugusį 
ūpą reiškė, o ta mergiška vilio
janti šypsena tik retkarčiais,) 
tartum, saulutes spinduliais per 
siaurą plyšelį, tepasirodė. Plas
tikos gestai, —matyti, dėl ne
drąsos, baimės ir nesugebėjimo, 
kur ir kaip juos pavartoti, — 
buvo labai monotingi, tiesiog, 
be jbkių variacijų. „ Geriausia 
jos savybė, tai nuoširdumas ii 
visiškas atsipalaidojįjnas nuc 

’ pretenzijų. Bent taip jinai šį' 
vakarą atrodė. Bepe tik už tai 
ir auditorija ją pamilo. Ir linkė-į 
tina, 

kupini klaidų, vis dėlto, pasie- jie pasidarė 
kia tikslo ir būna visuomenei na”, 
naudingi. r‘Draugas” sako, kad reikia

Pažarskis 
giau žaidė drąsa, negu mokslu- 
mu dainavime ir dramatišku
me. Ir gerai, nes kitaip—butų 
jo dainavimas ir vaidinimas vi
sai bespalviu išėjęs. Jis, ma
toma, nebuvo priruoštas, nes ir 
dainavimo ir lošimo medžiagos 
savyje turi. Net ir grimasa la
bai prasta,—per jaunas. Plas
tikos gestai, kaip šykštuolio ir 
iškaršusio senio, vietomis buvo bilius ir mokėti jiems po tuks-i 
visai imponuojantys. Tik iš - °
pradžios išėjo visai kupron su
augęs, o paskui tiesėsi, tiesėsi, 
na, ir vos gale pirmo akto jau 
buvo tiesus, tarsi, žvakė! Taip 
dažniausiai ir išsilaikė ligi ga
lui. Tai ne gerai, nes užuot 
šykštuolio, aukso maišo žemėn 
prilenkto senio, matėme jauną ir 
tiesų vyrą.

Romanas — tai tipingiausia 
dramatinio sustingimo ir kniau- 
ktinio dainavimo kopija. Var
giai kitą tokį ir surasti galė
tum. Ar dramatiškųjų turtų 
jo sieloje visai nėra, taigi, te
nais tik dramatinis elgetynas,

represuoja ir neleidžia svieto “marnastis” pavesti kle- 
aikštėn išeiti, ar, pagalios, jis bonams, kurie atlaikys pamal- 

dramatizuoti ? i das su daugeliu žvakių, puikiais 
artistas! O su arnotais pasipuošę, o po mišių 
matoma, labai) skaniai pavalgys, įsisės auto- 

mobiliun, išvažiuos pasivažinė
ti, vakare dar gal pokerį suloš... 
su draugais.

Musų laimei tečiau šventame 
rašte yra pasakyta: “Atiduok 
Dievui Dievo, o ciesoriui cieso
riaus”. Jei tikintys žmonės 
mano, kad jų pareiga yra už
pirkti mišias už mirusiojo dū
šią, tai tegul perka. Bet kunigai 
neprivalo griebti duonos kąsnį 
iš kitų—ar šie bus graboriai, 
kvietkiai, bučerninkai ar gro- 
serninkai. Kunigams kaip tik 
nepriderėtų tai daryti. Jie gy-

visai nesugeba 
Jau tik' jis ne 
dainavimu, tai, 
prastai balsas nustatytas,—ot, i 
suvarytas nosin, na, ir kai dai
nuoja, tai daugiau būna katino 
kniaukime, negu vyro dainavi-į 
mo... Jis buvo G reny s.

Balsis tik Balsiu ir tegali bu-1 
ti. Tiesa, jis bando interpre- 
tuoti-impersonuoti viską, bet iš 
to išeina tik minusas. Bepig 
jam dalyvauti kaimo bernioko 
partijoj,—ot, ten tai jis nepa
vaduojamas. Bet kaip tik rei
kia jam pergyventi rimtesnio, 
išdidesnių, gilesnio žmogaus gy
venimas, —jis anaiptol negali.1 
Todėl, ką jis nevaidintų, tai vi- vena ir dabar gana gražiai. Jie 
sados vienokis, visados tik Bal- gyvena vieni. Numirs— kam jų 
sis ir niekas daugiau. Ir šį kai- gerybės teks? Gaspadinei, o 
tą labai prastas Grafas iš jo gal kam kitam. Tuo gi tarpu 

svietiškiai turi šeimynas, jiems 
reikia vaikai suklėti. Nepadoru, 
kad kunigai mėgina iš jų duonos 
kąsnį atimti.-—Katalikas.

išėjo. Vis dėlto žmonėms jis pa
tiko. Mat, toks širdingas, gy
vas, apsukrus, gražus ir, apskri
tai, imponuojantis vyras. Jis 
dainavo lygiai taip, kaip Lietu
vos kaimo liuosas bernelis per 
gegužines. Ir kad jis jokių 
pretenzijų dainininku būti ne
turi, tai, iš tiesų, buvo ir vi
sai smagu jo dainavimo pasi
klausyti, mat, prisiminė Lietu
vos jaunystės dienos, kada, bū
davo, užtraukdavome, “Ant 
kalno karklai siūbavo” ir kitas 
tokias, liaudies sieloje, tarsi, 
medum maitinimas daineles.

Pocienės dainavimo karieros 
gėlių žiedai vysta... Ji, beje, 
švaistėsi Sarpolietės gyvenime.

Pocius labai gerai padarytų, 
kad mestų iš galvos tą labai 
negarbingą ir žalingą nusista
tymą: bile kaip padaryti. Per
daug jis ir puošniuoju demokra
tijos jausmu savo sielą apsal- 
dina. Jeigu jis ir save ir savo 
vedamą chorą daugiau discipli
nuotų, nuoširdžiau ir garbin
giau į muziką žiūrėtų, tai daug 
geriau prisirengęs veikalus pa
statytų. Juo labiau, stačiai ne
pakęstų tokios netašytos or
chestros, kokia mums visiems 
kone iki kaulo ausis išakėjo.

Pakol kas, tai tik Kvedaras 
gali visai pakenčiamai Korne
vilio Varpus pastatyti.

—Algirdas.
----------------- i jTaVp šiemet perdėm pertaisy

tu automobiliu vra ir Pontiac. 
Pontiac, pigus šešių cilinderių

Suimtas Dievo 
muzikantas

moteris.

ieškota per

iš moteriš-
kad areš-

Užėjau Į krautuvę. Už valan
dėlės įėjo krautuvėn 
Ji pranešė, kad areštuotas Det
roite žmogus, kurio 
laikraščius.

Pasaulio Vergas 
kės kalbos suprato,
tuotas vargonininkas ir yra kal
tinamas dvipatyste. Pranešė, 
kad vieną moterį jisai vedęs 
Mahanoy City, Pa., o kitą Chi- 
cagoje. ši paskutinėj], patyru
si, kad Dievo muzikantas vedęs 
ją turėdamas jau vieną pačią, 
buvo areštavusi jį. Muzikantas 
tapęs išimtas po kaucija $2.000. 
Bet prieš teismą muzikantas 
pasprukęs j Detroitą, čia jisai 
buvęs suimtas.

Esą, dabar 
mojanti daug 
m ė
mėgino pasprukti, 
ma, kad muzikantui 
daug nemalonumų.

—Pasaulio Vergas.

muzikantui gru- 
sunkesnė baus- 

negu pirmiau, kai jis ne- 
Prisibijo- 

gali buH 
t i

Naujasis Pontiac

Pagonys, krikščio
nVS II* D1CVO ^omet yra vadina-

J ® inas “Big Six”, net šiemet jis
yra daug didesnės jėgos, 

uup no- lesnjs, 0 jr yra daug dides- 
daug kai- n«s, n(>rs j(> Laina pasiliko veik

Kunigų “Draugas”, 
lių marijonų organas, 
ba apie tikybos reikalus. Tai jo įa ’ "J” 
užduotis. Bet kuomet jie ped- 
liavoja, kaip tikybps pamokas, 
papiastą biznį, tai reikia pro- j pagrindinių jiermainų ir 
testuoti. rinimų.

Andai “Draugas” įdėjo kores
pondenciją, kurioje 
parapijonus nedėti

Bridgeportas
Lietuva beno praktikos lai

komos yra kiekvieno penktadie
nio vakarą Petro Woodmano 
svetainėj, prie 33-čios ir Lime 
St. Praktikai susirenka senų, 
jaunų ir pusamžių gerų muzi
kantų. Kurie dar nebuvote, 
tai esate kviečiami atvykti, bu
site 
si te

draugiškai priimti ir ture- 
daug smagumo.

—L. B. Komitetas.

Sausio mėnuo baigiasi

sumano išbandyt) jų dirbimą. 
1 Jie užsisakė motorą Detroite, o 
patys padirbdino “body”. Fir
mą 
pi e 
da 
mu 
ko 
rokas visiems patiko ir 
laukė didelio pasisekimo. Kele
tą metų vėliau Buiek laimėjo 
veik visus rekordus “stock” au
tomobilių, kurių daugelis ir da
bar nėra pralenkti.

1910 m. Buiek pradėjo dirbti 
šešių tfilinckerių, valve-in-head

šių metų sausio menuo pasi
žymėjo ypatingu šaltumu. Abel- 
na.i imant, jau bus 11 metų, 
kaip chicagiečiai nejauto tokio 
šalto sausio menesio, kokis bu
vo šiemet.

25 metai
Buiek šiemet švenčia sidabri

nes sukaktuves • 25 metų su
kaktuves nuo to laiko, kaip pra
dėta dirbti Buiek automobilius. 
Iš tos priešas ties tapo išleistas 
naujas šjmelinis Buiek, kuris 
savo gražumu ir gerumu pra
lenkia visus kitus.

Buiek pradėta dirbti 19(13 m., 
mažoje pašiūrėje Flint, Mieli. 
Pradėjo jį idirlbti viršininkai 
Flint Wagon VVorks, kurie nu
girdę apie automobilius patys

Pir- 
Buicką padirbdinti ėmė a- 

du mėnesiu laiko, bei ir fa
savo ypatingumu ir gražu- 
jis skirėsi nuo kitų to lai- 
automobilių. Pirmas Bu- 

susi-

motorus, kuriuos ir dabar var- dieną. Iki 1927 m. Buiek buvo 
tojama, tik, žinoma, perdėm pa
gerintus.

Amerikai 1917 m. įstojus ka
rau automobilių gamyba liko 
sumažinta, nes pavesta daugiau 
vietos karo reikmenų gamybai. 
Tuo laiku buvo pagaminama 
tik po 60 automobilių į dieną. 
Karui pasibaigus pasiliuosavo 
dirbtuvės ir automobilių gamy
ba žymiai pašoko. Gruody, 1918 
m. buvo pagaminama po 200
automobilių i dieną, o sausio pirkimas su kiekvienais metais 
mėn., 1919 m. buvo pagamina- kila šuoliais, todėl auga gamy- 
ma jau po 350 automobilių i ba, didėja ir dirbtuvės.

padirbdinęs jau 2,000,000 auto
mobilių. Kad pagaminti pirmą 
milioną ėmė apie 20 metų, bet 
antras* milionas liko pugamin- 
tas į mažiau kaip 4 melus. Taip 
tai kilo gamyba ir pareikalavi
mas Buickų.

Pradėtas mažiuje pašiūrėje, 
dabar Buiek yra dirbamas pus
antros mylios ilgio dirbtuvėje, 
kuri susideda daugiau kaip iš 
70 didelių tridbesių. Buickų

New Chevrolet Convertible Landau

20

Vilniaus Albumas

Naujojo Chevrolet, šešių cilinderių,
■ •

SpocinllatnH gydyme chroniškų ir naujų 11- 
xų. Jei kiti negalėjo juinin iAgydyti, atnilan- 
kykit pa« mane. Mano pilnaH iiegzatninavl- 
maa atidengH jūsų tikrą ligą ir jei aA apat
iniui u jua gydyti, sveikata juma RtigryA, Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
<<tir ir kas jums skauda, bet pats pasakys pc 
■raiti tino ISegząininavitno—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
VV. Jackson Blvd., netoli State St.

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 iki 1 po pietų.

Chevrolet Offers Adjustable Seal Tai yra

Tai yra knyga

v

Chicago, III

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

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

Katalogo kaina $4.00
Parsiduoda už $3.50

Jo jėga liko padidinta iki 57 
arklių jėgos ir padaryta daug 

ir pago
jo užpakalinė 

tokią pat, kaip 
American. Pa-

av
ašis yra lygiai

įkalbinėja ,r Oakland-All • •
prie mirų- šalintas visokis virpėjimas, ne- 

siojo grabo kvietkų, nes kviet- . aurint kokiu greitumu butų 
važiuojama; didesnis karburato- 
riiis, valve ir manifold. “Bo- 
ides” yra daug gražesnės, pato-

kai esantys pagoniška liekana.
Seniau kvietkai nebuvo pago

niška liekana, o dabar pasidarė, 
kad ji daugiau paailavin-j Metų eilės slinko ir kvietkai 

Nuoširdus žmonės, kad ir prie grabo buvo O. K., o dabar 
pagoniška lieka-

yra dirbamos septynių rųšių, 
taip kad kiekvienas gali pasi
rinkti sulig savo skonio ir sulig 
to, kokis automobilius yra jam 

(Gasparas) dau- užpirkti šventas mišias, ne kad i reikalingas.
pirkus kvietkas padėti jas prie 
grabo.

Gerai. Jeigu vietoj kvietkų geitumu ir veikimu prilygsta di- 
reikia pirkti mišias, tai galima dieniems automobiliams, 
surasti 
reikėtų

Kam
kuomet
$3? Kiti trys doleriai tegul eina 
mišiomis. Kam pirkti automo-

Visais pagerinimais, visu sa
vo subilda vojimu, savo jėga,

ir daug dalykų, kuriuos 
pamainyti mišiomis.
pirkti čeverykus už $6, 
galima gauti juos už

tantj dolerių ir daugiau? Ge
riau tą tūkstantį paskirti mi
šioms. Kam pirkti radio setus? 
Geriau tuos pinigus atiduoti mi
šioms atlaikyti. Kam pirkti 
naujus drabužius? Geriau su
lopyti senuosius, o pinigus pa
skirti mišioms šventoms užpirk
ti. Kam pirkti steiką arba viš
tą sekmadienio pietum? Ge
riau pavalgyti mėsgalių, o ačiū 
tam per metus susidarys graži 
suma mišioms užpirkti.

Kam, abelnai, rėdytis, gražiai 
gyventi? Juk mes šiame pa
saulyje tegyvensime tik trum
pą laiką. Taigi geriau visas

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaųs, sn elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties. 
, Kambariai dėl pergulėjimo.

A. F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Nuo 8 v. ryto iki 1 v. nakties. 
Nedaliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevafd 4552

Naujasis Chevrolet, šešių cilinderių, yra visai naujas ir pa
togus automobilius, nors jis parsidavinėja už kainą keturių ci
linderių. Jis turi desėtkus pagerinimų, kuriuos teturi tik bran
gus karai. Pav., čia matoma nustatoma sėdynė, kurią lengvu 
rankienukės pasukimu, galima sėdynę pristumti ar atitraukti, 
sulig važiuotojo noro.

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
Vieny Lietuvių Ekskursija Tiesiai 

Į Lietuvą

PER KLAIPĖDĄ
BE JOKIO PERSEDIMO

—: Rengia :—
Visi Amerikos Lietuviai Laivakorčių 

Agentai.
Baltic America Linijos Laivu

S. S. “LITUANIA”
GEGUŽĖS 18 DIENĄ, 1929 M.
Garbės dalyvis bus vice-konsulas gerb.

P. DAUŽVARDIS
Palydovai bus prityrę if gabus bei žinomi lietu
viai laivakorčių agentai. Atminkite! Didžiai svar

bu yra vietas laive užsisakyti tuoj, iš anksto!
Del informacijų ir kitko kreipkitės į Baltic America 
Linijos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias in
formacijas, taipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus

BALTIC AMERICA LINE
315 S. Dearborn Street, 

CHICAGO, ILL.
8-10 Bridge, Street, 

NEW YORK

Union Trust Building 
Pri'TSBURGH, PA.

433 California Street, 
SAN FRANCISCO, CAL.

Išplaukimai Laivų Iš New Yorko
ESTONIA .... Vasario 9
ESTONIA ..... Kovo 16

LITUANIA .... Kovo 2
POLONIA ..... Kovo 26

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Ižleista 1926 metais. Apdaryta ..................... .............
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero --------
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
Šioje 736 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip geležinkelio stotis ir arčiausia*

KAUNO ALBUMAS ..T..................................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......-........... $7-00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................................-..................... 50c

Rašybos vadovi’is su rašybot iodynillu Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ........................ ....... -.............. —• 55c
Namų darbai, naminė saska’tybi ir biudžetas Kaip 
nigiai teimvna užlaikyti

VIENYBĖ
193 Grand Street i Brookiyn, N. Y.

12.50

$1JSO

>3.0*

5Dc

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visokį už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri į Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St.

Telephone Victory 1266
Chicago, III.



Penktadienis, vas. 1, 1929 ' T

CHICfilOSžinios
$10,000,000 inio 

grafto iš “bee 
flats”

rią skirtų pats gubernatorius.
Dabar grand jury tyrinėja to 

distrikto trustee darbuotę ir 
(suseka didelio grafto. Pa.v. 
trustee, kad nusipirkti politi
kierių palankumą, samdė dau
gybę augštų politikierių, net ir 
valstijos legislatorių, kurie nie
ko neveikė, bet ėmė iš sanita
rinio distrikto dideles algas. \

Roaeland — L, D. K. Vytauto drau
gijos No. 2 susirinkimas atsibus ne- 

... !•» ' • . - 
K. Strumilos svet. Susirinkimas svar
bus. Visi 
me.

Prieš specialinį grand 
kuris tyrinėjo sanitarinį

Rasti nekalti dėl galva 
žudystės; vienas jų 

lietuvis
jury, 
dist

riktą ir abelnai graftą Chica- 
goje, liudijo tyrinėtojams Char-j 
les A. Harned, kuris per tris' 
mėnesius tyrinėjo “beer flats 
— namus, kuriuose pardavinė- i 
jama alus. Jis dėjosi tarpinin-. j,e buvo 
ku išgavimui apsaugos slap- ve kodėl.
tiems ahidininkams privatinių©- Įrvs banditai užpuolė Joseph 
se namuose. Jo liudijimu tokių Maceko krautuvę, 1701 So. Ra- 
aludinių savininkai sumoka kas- cjn,e 4\ve Piktadariai

Pasibaigė teismą^ trijų jau
nų vyrų—M. Smolinskio, Fran- 
kio Giedro ir Joseph Zikkows-

patraukti teisman 
Kuris laikas atgal

aludinių savininkai sumoka kas- cįn,e Ąve 
met grafto daugiau kaip $10,- krautuvės savininką. 
000,000. Tas graftas eina žy 
miems
suteikimą apsaugos tų aludinin- Mseph Zukowsikį. Jų byla atsi- 
kų bizniui. dūrė teisme. Valstybė teisme

Harned apskaitliavimu, Chi- pastatė tris liudininkus, kurie 
cagoje yra mažiausia 7,00( įlarė kaltinamuosius.
'‘beer flats”, kurie veikia po po-' Bet džiurė, išklausiusi bylą, 
litikierių apsauga. Tie flatai da- išnešė nuosprendį, kad tie trys 
ro tiek biznio, kad prieš juos jauni vyrai nekalti.
pradeda skųstis saliunininkai ii Išgirdusi lokį nuosprendį na- 
net slaptosios karčiamėlės. Kiek- šlė Mosek pribėgo prie džiurės 
vienas tų flatų savininkas mo- kėdžių ir sušuko: “Dabar aš 

galiu eiti namo ir mirti. Mano 
vyras nužudytas ir aš neturiu 
tikslo gyventi.”

Moterį nuvedė tolyn.

Skubėti per kryžkelę, pirm 
negu raudonos šviesos i»asiro- a^oj^vasario'Td 
dys, yra? laitai pavojinga. Esa
ma labai daug maniakų, kurie 
važiuoja vaduodamiesi viena 
mintimi, būtent ‘pralenkti rau
donas šviesas”.

Gyvastis ir sveikata pėstinin
kų turi ibnti apsaugota, ypatin
gai šiuo laiku, kai gatvės yra 
padengtos ledu ir sniegu. Va
žiuokite atsargiai, pildykite gat
vių i>a-tvarkymus ir ‘‘STOP— 
GO” šviesas. VUūomet bukite 
atsargus.

2 vai. po pietų, 
nariai daiyvaukit susirinki- 

J. Kirkus, rašt.

Lietuvių Paielpos Kliubo 
susirinkimas įvyks penk-

Illinois 
mėnesinis 
tadienį, Vasario-Feb. 1-mą, 1929 m., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted Street, 7:30 vai. vaka
re. Kliubiečiai kviečiami būtinai bū
ti šiame susirinkime.

A. Kaulakis,

Bridgeport. — Si mano Daukanto 
Draugija laikys mėnesinį susirinki
mą sekmadieny, Vasario 3 d., š. m. 
12 vai. dienos, Chicagos Lietuvių 
Auditorium svet., 3133 So. Halsted 
St. Visi . nariai malonėkite atvykti, 
nes turime naujų reikalų svarsty
mui. Taip pat privalote apsimokėti 
savo mokesčius į draugiją.

P. K„ Nut. Rašt.

Lietuviai Gydytojai Įvairus gydytojai

S

RaSt.

S. L. A. 55 
guliarls mėnesinis susirin
ks7 Subatos vakare, Vasa-

PRANEŠIMAI

West Pullman. 
kuopos re( 
kimas įvy 
rlo 2 d., kaip 7 vnl., A. Statkaus 
svetainėj po No. 722 W. 1201h St. 
Nariai vykdami sųsirinkiman, pasi
imkite ir tuos, kurie kartu gyvena, 
bet dar nepriklauso prie Susivieni
jimo Lietuvių Amęriko, 
gos 
riai 
tu s

Lietuvių Moterų Draugijos “Ap- 
Svietą” mėnesinis susirinkimas įvyks 
Vasario 3 d., 2 vai. po piety, Mark 
White Sųuara parko knygyne, prie 
Halsted ir 30-tos gatvių. Visos na
rės susirinkite laiku.

Sekretorė.

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

Tel. Kenvrcod 5107 
Valandos:

nuo 9 Iki 11 vah ryte;
nuo d iki 6 vai. vakare 

apart ivantadienio ir ketvirtadienio
-------o_

L. A. 260 kuopos Marx|uette 
Purk narių susirinkimas įvyks Va
sario 3 d., 1929 m. kaip 2 vai. po 
pietų, paprastoj vietoj 2436 W. 59th 
St. Visi nariai malonėkite būti lai
ku, nes S. L. A. generalis organi- 

iižnuišėr«ator*us P- a- ^u^as New Yorko

Kiek vėliau policija areštavo 
politikieriams neva už. M Smolinskj. Fraiikį Giedrą ir

dalyvaus susirinkime ir duos pra
nešimus dėl narių gerovės.

i Valdyba.

S. L. A. 109 kiįopa laikys mėnesi- 
Įktadieny, vasario 1 
iikare, M. Meldažit 
L 28 PI.

ni susirinkimą pe 
diena, 7:30 vai. \ 
svetainėje, 2242 VZ. 23 PI. Visi na
riai malonėkite atsilankyti ant šio 
susirinkimo, nes yra užkviestas S. L. 
A. generalis organizatorius P. Žukas, 
kuris turi daug svarbių dalykų 
mums pranešti. Kviečia Valdyba.

Prie pro- 
taipgi noriu priminti, kad ne
pasirūpintų užsimokjįti užvitk- 

mokesčius. r
K. Statkus, Sekr.

18-ta Gatvė. — S. L. A. 129 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioj, Vasario 3 d., Chernausko sve
tainėj, 1900 So. Union Avė. Prad
žia 2 valandų po pietų. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti i susirinkimą 
ir kurių yra užvilktos mokestys, ma
lonėsite užsimokėti susirinkime ar
ba pas finansų sekretorių V. V. 
Vagys, 3116 So. Halsted St.

Valdyba.

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

A. MONTVID, M. D 
1579 Mllwauke« Arenus, Roon 

Kumpas Nori h Avė. ir Robsy S
Vai. f 1 iki I po pistų, 6 iki i ri

Tsl. Brunsw1e
Namų telefonas B 

Ultravioletinė ėri

i. Boulevard 5913

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams Žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur 
gas ir akušeris

Gydo atąigas ir chroniška* ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau* 
rioa metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisą* ir Laboratorija: 
1025 W. 18th SU netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pietą ir 
uuo 6 iki 7:30 vai. vakar* 

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai lauk 

^outb Shoi* 2238 ar Bandolnb 680a

Pullman Lietuvių Pašalpos 
laikys savo mėnesini susi- 
nedėlioj, Vasario 3 d., toj

We*t
Kliubas 
rinkimą 
načioj vietoj, kaip 2 vai. po pietų. 
Nariai dalyvaukite susirinkime.

K. Statkus, Sekr.

Universal Restaurant
Musų varškiečiai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS, mt.

Teatra* ir šokiai. “Jaunystės Kar
štis”. linksma kofnedija. Stato V. D. 
Ratelis, TautiSkoa Parapijos svet., 
3601 So. Union Avė., Nedėlioj, 3 d. 
Vasario (Feb.). Pradžia 7:00 vai. 
vakare. Po perstatymo šokiai prie 
Bartkaus linksmios muzikos. Meld
žiame visus atsilankyti. Jžanga 50 
centų. Kviečia RENGĖJAI.

Ofiso Ir Re*.
DR. A. J. BERTASH

8464 SoBth Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

Ir nuo 0 iki 8 vai. vakare
Bes. 3201 Soath Wsilsės Street

ka vietos politikieriui nuo $100 
iki $200 j mėnesį už apsaugą 
Tie pinigai eina augštesniems 
politikieriams, kurie ir išduoda 
savo liudymus, kad policija ne
liestų tų “beer flatų”.

Ilarned išdavė ir priimančių 
pinigus politikierių vardus, bet 
jie kol kas neskelbiami iki bus 
padaryti platesni tyrinėjimai ii 
bus sušauktas kitas speciali? 
grand jury, prieš kuri liudyti 
busią pašaukta daug mažesnių 
ir didesnių politikierių.

Brighton Park — S .L. A. 176 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks pėtny- 
Čioj, vasario 1 d., Jokanto svetainėj, 
4138 Archer Avė.

Gerbiami S. L. A. nariai malo
nėkite skaitlingai dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų nutarimui. 
Taipgi užsimokėkite savo užvilktas 
mokestis ir atsiveskite savo pažįsta
mus prisirašyti prie S. L. A.

Sekr. A. Trijonis.

v
31st St

Lietuvės Akušerės

DR. J. J. K0WARSK AS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Ned&lioj pagal sutarti

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Nusižudė daktaras
Dr. Benjamin P. Galocn, 4547 

N. Leavitt St„ 42 m., kuris per 
pastaruosius dvejus metus sir 
//o nuo persidirbimo, vakar iš 
liėrė nuodų ir pasimirė ligoni
nėj. Paliktame savo žmonai 
raštely jis sako, kad jis jaučiąs 
jog jis yra tik bereikalinga naš
ta ir busią geriau, jei jo visai 
nebusią.

Pavieto taryba priėmė 
Biudžetu

County Board (pavieto tary
ba) priėmė biudžeto sąmatą 
Jai reikalinga bus $19,020,331. 
Pereitų metų biudžetas siekė 
$19,305,863.

Ir vandeni pavojinga 
yra gerti

Robert Licciardi, 19 m., iš
gėrė vandens ir urnai pasimirė. 
Jis žaidė basket bąli, buvo la
bai sukaitęs ir pertraukoje iš
gėrė didelį stiklą šalto van
dens. Jis tuojaus susmuko ii 
tuoj aus pasimirė.

Nori panaikinti sanita 
rinį distriktą

Senatorius Harry Star iš Chi- 
cagos įnešė valstijos legislatu- 
rai pasiūlymą visai panaikinti 
Chicagos sanitarinį distriktą, o 
funkcijas devynių renkamų te 
distrikto trustee pavesti tam
tikrai valstijos komisijai, ku- lios.

bilo daug-maž taip:
“Mes turime musų teismuose 

dzin rėš sistemą, įsteigtą įstaty
mų... Bet tūlais atvejais negali
ma suprasti, kafp veikia kai 
kurių žmonių mintys.“

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesini susirin
kimą penktadieny, vasario 1 d., 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Auditorium sv., 
3133 So. Halsted St. Visi nariai ir 
kurie pripildėte aplikacijas ant ba
liaus, sausio 26 d., malonėkite laiku 
pribut jstot i skaitlių kliubo narių ir 
taipgi randasi daug svarbių reikalų 
aptarti. N. r. S. Kunevičius.

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

3307 Auburn Avė.
/ CHICAGO, ILL.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta]

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE 

BANKO

1800 S. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 

valandai po pietų.

Telefonas Canal 0464A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi jakuše- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. UŽ 
dyką patari
mas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagalbą 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak

Rm. 6660 South Arteaian Avanua 
Phona Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, Iii.

Phone Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenue 
Valandos: 12 <ki 2 ir 6 iki 8 P. 11 

Sen-dos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal «u tart j

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

________Advokatai________

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti I^eavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

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

Tai. Lafayette 4146
Valandos: 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nūn 6 iki 9 vai vak.

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

Kun. M. X. Mockaus paskutinė — 
nedėlinė prakalba šioj žiemoj, atei
nantį sekmadienį, Vasario 3 d., nuo 
2:30 po pietų, Mildos svet., 3142 So. 
Halsted St., kalbės temoje: “Už
draudimai Dievų ir Žmonių.” Bus 
linksma ir akyva prakalba. Rengia 
Liet. Laisvamanių kuopa.

Kviečia visus KOMITETAS.

šeši ugnegesiai užgauti

gandai, 
su Joe.

ugnegesiai tapo sužeisti, 
sunkiai, kai ant jų už- 

> gesinamo trobesio 
Degė South Shore 

Wash Laundry, 7391 So.

šeši 
du jų 
griuvo 
gas. ]

sto- 
Wet 
Chi-

Užmuštas Saltiso 
šalininkas

Steve Kuczynski, kitaip vadi
namas “Būti Kane”, tapo nu
šautas munšaino Hiate 1915 So. 
Justine 
nomas 
Eddie

St. Jį nušovė ži- 
policijai ‘Tmmune 

Mack’’. Kuczynski nu- 
pokario loSy. ICina. 

kad jis. draugavęs

reiškia, 
Vežimai

pasinido 
Tatai reiškia,

kad 
nie- 
va- 
ža- 

kad

PRANCIŠKUS LAPINSKIS
METINĖS MIRTIES 

SUKAKTUVĖS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 7 d., 1928, pakavotas 
tapo ir ilsis Mt. Carmel
kapinėse.

Mišios už velionio sielą bus 
laikomos Mt. Cąnnel bažnyčioj, 
ant 23rd Avė., Meluose Parke, 
vasario (February) 3, 1929 
11:30 vai. iš r.vto, Melrose Par
ko Jaunuomenės Kliubas giedos 
laike Mišių.

Antros Mišios bus atlaikytos 
Sacred Heart bažnyčioj, »16th 
Avė., Melrose Park, vasario 
(Febr.) 7, 1929, 10 vai. ryto. 
Širdingai kviečiame gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti.

Palike nuliude ir niekuomet 
neužmirštą Tavęs musų bran
gusis Tėveli Te bunie Tau 
lengva šios šalies žemelė!

Veronika Lapinskis ir duk
terys, Barbora ir Veronika.

1104 No. 17th Avė., 
Melrose Park, III.

Tel. Melrose Park 2323

J. Lulevich
Lietuvis trraborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Moderniška koplyčia 

veltui. ‘
3103 S. Halsted St., 

Chicago, Ilk
Tel. Victory 1115 >

S. D. LACHAV1CZ

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR, G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

n Lietuvis Graborius ir 
Bahuuuuotoja*

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganCdin- 
tl.
Roosavąll 2515-2516

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

3265 So. Halsted St. .

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avena* 
Telefonu Boulevard 7820 

Res.. 6641 South Albany Avenne 
. Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8 Nedalioj 10-12

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 We*t Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 * 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-1

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius, Wm. 

F. Bussell, šios savaitės biulcte- 
ne sako:

Publikai yra svarbu teisingai 
suprasti reikšmę automatinių 
šviesų prie kryžkelių.

Žalios šviesos 
galima važiuoti, 
kuomet neprivalo 
žinoti, pirm negu 
lios šviesos,
jie neprivalo važiuoti, kada gel
tonos šviesos žyba.

Raudonos šviesos reiškia, kad 
reikia sustoti ties ta (kryžkele, 
kurią jos reguliuoja.

Geltonos šviesos reiškia, kad 
važiuojantis vežimai privalo 
susilaikyti ir visai sustoti. Ve
žimai, kurie sustoja, neprivalo 
judintis iš vietos iki geltonos 
šviesos užges ir pasirodys ža-

New Rubber Mounted Hudaon Power 
' Plaut Gives 85 Milės Plūs

Grcatur llud&on didelės jėgos ir greitumo motoras

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

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

ystės.
OFISAS:

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

3288 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

D

JUOZAPAS LILEIKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 30 dienų, 3:45 valandų 
ryte, 1929 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Kauno rė- 
dybos, Luokės parapijos, Pa- 

<(lupsolių sodžiaus; Amerikoj 
išgyveno 25 metus. Paliko di
deliame nuliudime moterį He
leną, po pirmu vyru Ruženie- 
nė, vienas posūnis, keturios po
dukras ir trys žentai, brolis 
Antanas ir sesuo, Lietuvoj 
pusseserė Bronislava Klikniu- 
nienė, pus brolis Kazimieras 
Zenkus. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 3316 So. Wallace St.

Laidotuvės jvyks Subatoj, 
Vasario 2 dieną, 8 vai. ryte, 
iš namų į šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliudv liekame,
Moteris, Vaikui, Brolis, 
žentai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Mažeika, Tel. Yda 1138.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
)7 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempimą, kuris 

esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei

Dr,

4649

Lietuvės Akušerės
>Phone Victory 4952

MRS. A. JARŲSZ-KAUSHILLAS 
Physical Thoraphy and Midwife 
3252 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 po pietų iki 
8 vul. vakare.

Re*. 6109 South 
Albuny Avc. 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
ginidymo, duodu 
massage, eleetrie 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim Ir1 
merginom patari-1 
mai dovanai.

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

OPTOMETRIST*
Phone Boulevard 6487

S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood J 752

Lietuviai Gydytojai

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas Ir Chirurgas 
2201 Wesl 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood avė. 

Te). Republle 7S6H 
CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS,
ADVOKATAS

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

V k h r o i s
1241 South Halsted St

Tei Victory 0562 
7—9 vai. vak. apart Panedėlio D

* PCtnyčioa

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, 111.

Tel. Brunswick 1624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukee Avė. 
kambarys 206 

Valandos: 9—-12, 1—5, 6—8:80 
Sekmadieniai* oagal susitarimą

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS • 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

Cor. VVashinglon and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

127* N. Dearborn St. 
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR.A.A.R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas moterišku, vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted St., Chicago 

arti Slot Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną

Aibin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peter*)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8822 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St 
Hemlock 4080

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 

1724 So. Loomie Street 
Kampa* I8th St.

11. 2—4 po plet Ir 7—9 vai. vaicare 
* Telefonas Canal 1912 
H Residtnce Tel. Fairfax 6352

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Tai man Av 
Tel. Prospect 3525.

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

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

Tetephooe Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4681 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po piel
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12

Bes. Telephone Plazs 9200

Phone Boulevard 8488

Dr. Markeris
Gydytojas ir Chirurgas

3421 So. Halsted St.
Vai.: nuo 12 iki 8 po pietų, 

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

DR. CHARLES SEGAI 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 lubo» 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midvvay 2880

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

127 N, Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 
Gyvenimo vieta 

3323 South HalNted SL 
Tel. Boulevard 1810 

V«1 fi ivi s v*i VipVvianą 
vakarą, išskyrus ketvergą

HUI> 9 Iki 1^ ryto

DETRO1T, MICH.
ADV. J. P. UVICK

Dabar Naujam Ofise 
2333 Barlum Tower

Kampas Bates and Cadillac Sųuara
Valandos nuo 8:30 iki 5 vai. vakare.

I’anedoliais ir PėtnyČiomia 
iki 7:30 vul. vakar*



mekleriams

Šita graži Atwater Kent Radio 
m. su visa kuo tik už C2

—-

Penktadienis, ^as. 1, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

DIDŽIULE ekskursija 
LIETUVON

Nuo inauguracijos 1925 metais 
Baltiko Amerikos Linijos tiesioginio 
susisiekimo su Klaipėda, kompani
jos laivai kiekvieną metą vis dau
giau ir daugiau perveža lietuvių ke
leivių.

Lietuviai keliauninkai palankiai 
įvertina tiesioginį susisiekimą tarp 
New Yorko ir Klaipėdos dideliais 
ir patogiais transatlantiko laivais 
ir kad patenkinus gausius reikala
vimus, Baltiko Amerikos Linija nu
sprendė š. m. gegužės 18 dieną lai
vu “Lituania” surengt didelę lietu
vių ekskursiją. Surengimui šios di
delės ekskursijos dirbama koopera
cijoj su visais kompanijos agentais 
tikslu padaryt šią ekskursiją atmin
tina visiems jos dalyviams.

Puikus maistas, geras patarnavi
mas, linksmybės ir komfortai 
pritaikinta keleiviams.

Ponas P. 
vice-konsulas, 
kursija.

Ekskursijai 
teritorijos p. 
Lietuvių larivakorčių Organizacijos 
pirmininkas.

Baltiko Amerikos Liniją yra per-

Superior crt., divorsas. 
Daniel Matules prieš Tillie 

Į Matules, bylos No. 491710, Su
perior crt., divorsas.

Mary Markievvitch prieš Tho- 
mas W. Markievvitch, bylos No. 

, 491713, Superior crt., divorsas.
. . . • m Fmil Kliabisch prieš Alexan-

Atsakymas Vilnies der J. Žukauskas, ‘Chicago T.
A T. Co.' ir kitus, bylos No. 
491716, Superior crt., byla dėl 
notos $5250.

Victor Purlis prieš Agnės 
Purlis, bylos No. 175197, Circuit 
crt., divorsas.

Joseph Lukas prieš Elena Lu
kas, bylos No. B. 175214, Cir
cuit crt., divorsas.

Pete Stronzas r__  ___
juk neturi ki-i stronzas, bylos No. 491733, Su- 

tokių žodžių. Bet jaučiu, kad perior crt., divorsas.
komisarams užminiau ant “kor- Margaret O’Neil • prieš Paul 
no”, jeigu jie taip rūstauja. O Wibickus bvlos No. B. 175226, vežus tiesioginiu keliu daugiau ko- 

’ leivių, negu bile kuri kita laivų
kompanija. Padaryk sau rezervaci-

“Vilnies” No. 22-me komisa
rai su faktais nesiskaitydami, 
iškoliojo mane “trumpoje for
moje” — “Grigaičio apuoku”, 
“gaspadoriaus ištikimu šunimi” 
ir t. t.

Šunis ir apuokus paliksiu ko
misarams. Jie

Lota
Daužvardis, Liet, 
irgi vyks su šia

bus

gen. 
eks-

vadovaus iš rytinas 
Juozas Arnbroziejus.
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Business Service
Biznio Patarnavimas

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

KAS NORIT pirkt, parduot arba 
mainyti namus, farmas, lotus, arba 
biznius, mainau namus ant farmų, 
lotus ant namų.

Kas norit greito ir teisingo patar
navimo, važiuokit pas Lucas, arba 
telefonuokit.

F. G. LUCAS & CO:,
i

4108 Archer Avė.,
Phone Lafayette 5107,

REIKALINGAS atsakantis bufe
ris i Cash Meat Market, 10839 So. 
Michigan Ave< Pullman 4228.

REIKALINGI du barberini, vie
nas ant pastovaus darbo, kitas tik 
vakarais. 1726 So. Halsted St.

Misceilaneous for Sale Real Estate For Sale
įvairus Pardavimai N a mai-Žemi Pardavimui

GARSUS radium mine run anglys, GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
dideli šmotai, pristatomi už $6.50; šildomas — 2 karų garažas, visi fla- 

ir tai išrenduoti—2061 Birchvvood kam- 
i pas Hoyne Ave. Tel. Hollycourt 

J 1913.

GARSUS radium mine run anHys, 

labai mažai dulkių; lump, nut 
eggs pristatomį už $7.50. 

Tel. Boulevard 1036

MES darome pirmo* klesos kar- 
Senterio, plumberio ir apžildymo 

arbus: 24 mėnesiai iimokė jimui 
Mes ateisime bilą. kur Chicagoj. 
Visas darbas garantuotas.

Help Wanted—Female

MERGINA reikalinga dėl genera- 
lio ofiso. S. KARPEN and BROS. 
636 W. 22nd Street.

Business Chances
PardavimĮąiBjznUl 

PARDAVIMUI Calumet garažas 
dėl 125 karų, vienas blokas nuo 
White City, cash arba mainysiu į 
mažą namą. 6139 Calumet Ave.

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
ne pigiai — renda $45. Priežastis Ii-1

s darbas garantuotas.
2604 North Halsted Street 

Tel. Buckingham 5087

Financial
Flnansai-Paskolog

200 APDARYTOJO MERGINŲ 200 . ,.__o
Puikiausios darbo sąlygos. 465 W. 8a. Tel. Boulevard 8379.

22nd St., 2-ros lubos.

BARGENAI, pardavimui arba iš
mainymui transferinis kamnas. dide
lis Storas ir 6 fintai; priimsiu bile 
kų už mano verčių. Morgičio $7500. 
Kaina $28,500. Taipgi biznio lotai 
pardavimui arba mainymui. Dabar 
laikas pirkti ir padaryti pinigų.

WALTER J. PAUL 
3236 W. 55th St. 
Tel. Republic 4170

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

PARDAVIMUI grosemė r smulk
menų krautuvė, 4 pagyvenimui kam
bariai. 1915 So. Union Avė. Tel. 
Roosevelt 2312.

delei to turiu imsaikyti, kad ko-į Circuit crt., byla dėl $15,000 
m i sartu meluoja tvirtindami, 
jogei -aš esu “Grigaičio apuo- 
kas^Ą Teisingiau butų paša- 
kius% kad Pasaulio Vergas yra 
Zigmo Angariečio auklėtas 
“apuokas”. Dalykas tokis, kad 
1909 metais už nusikaltimus ca
ro valdžiai ir priklausymų Lie
tuvos Socialdemokratų jaunimo 
rateliui Pasaulio Vergas sėdėjo 
kalėjime kartu su Angariečiu.

Komisarai, neturėdami fak
tų prieš mane, negalėjo surasti 
kitokių argumentu, kaip tik ko- 
liones “šunimi”.

Bet kodėl gi jie tyli, kaip tie 
Baltimorės kkmsai, apie “Vii- 
nies” darbininkų iinaudojinnj? čios 'aį'mato3 " kūdikių 
Jeigu jie nesako tų raudonų 
pamokslų savo darbininkams ir 
nenuskriaudžia jų po tūkstantį 
dolerių metuose; jei jie neap- 
gaudinėja unijos, tai turi skai
tytis su faktais, o ne šunimis 
vadinti kitus, Iki kitaip tie var
dai tinka kaip tik komisarams, 
o ne Pasiiulio Vergui.

Kai <lel Fordo, tai aš, 
damas “Naujienose”, net 
jose vietose )paž\“mėjau,

Stanley kuras prieš Szyman J? deJ gegužės 18 dienos ekakursi 
r * t n Li tu \ ♦maino' i m mino

ir Anna Franszyk ir Wladisla-
va Adamczyk, bylos No. B. 175,-
255, Circuit crt., byla dėl notos 
$316.32.

Katerina Tupa prieš Frank
Tupa, bylos No. 491821, Supe
rior crt., divorsas.

Madeline Ironaites prieš B. &
O. R. K. Co., bylos No. 491830, 
Superior crt., byla dėl $10,000.

jos iš New Yorko tiesiog į Klaipė
dą, greitai, kaip tik išgalite.

S. S.

IŠPILDOME
Income Tax Blankas

Naujienų viešo patarnavimo 
skyrius išpildo jeigos taksų 
blankas kiekvienam, kas nori 
tam darbui pašalinės pagelbos.

5y2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

KŪDIKIAI EINA SVAKtJMON 
ŠIUO PAPRASTU RUDU

Daktarai sako, kad rugstan- 
j virškina

muose kanaluose paprastai bū
na priežastim, kad kūdikiai tin- 

Ir ge- 
yra tai, 

kū
dikiai greitai pagerėja kaip tik 
išvalai ir sutvarkai jų skilvį ir 
vidurius su keliomis dozomis 
grynai augalų, skania Fletchss’s 
Castoria. šis švelnus, nekenks-

karnai neina svarumon.
riausias to įrodymas
kad neramus, silpni, menki

rasy- 
dvie-,

ka(j mingas preparatas yra pirmoji 
Ijenry Ford dirbtuvėse yra iš
naudojimas darbo klasės žmo
nių. Ir išnaudojimas yra kur, dieglius, gasą, konstipaciją, vi- 
tiktai darbo žmogus dirba už ai- duriavimą, šalčius ir t. t. Apsi- 
gą. Bet vietomis išnaudojimas žiūrėkit, kad gautumėt tikrą 
yra ne taip didelis, kaip kitose 'Castoria bonkutėj, ant kurios 
l taigose. yra Fletcher parašas.

“Vilnis” išnamloja darbinin
kus 1(X> nuošimčių daugiau, ne-; 
gu Fordas, Imi “Vilnis” neva 
turi unijos leibelj dėl žmonių 
alkių mulkinimo, o algų neda- 
moka net P<> 10 dolerių savai
tėje ar daugiau, 
nis

daktarų mintis, kad pagelbėti 
kūdikių ir vaikų ligas, kaip

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše-

Be to, “Vii-; liu ar mašinėlė, sukirsta 
sakosi esanti darbininkų | 8^X11 colių, 
štiš, kuris išnaudojimą 

smerkia. Bet patys komunistai, 
prie progos, nedarbui siaučiant 
spaudos darbininkų amate iš
naudoja savo darbininkus ar-, 
šiau, negu kuri kita spaustu- • 
vė.

Gi Fordas, nors išnaudoja sa
vo darbininkus, bet ne taip 
skamtžiai, kaip komunistai. Ir i 
jeigu visos pramonės*dirbtų po, 
8 valandas dienoje ir po 5 die
nas savaitėje ir mokėtų po 62 
centu su puse j valandų iki 
$1 valandoje, kaip kad Fordas, taip pat didelio išpardavimo čia pa- r-, ma H iimai r*« mii n l/ninna
tai tiek bedarbių šiandien nebu-1 kurios yra sekamos: 
tų Amerikoje, ir darbo žmonės Atwater Kent 40 už............ $„-00
turėtų didesnį kąsnį, negu dar Freshman Q., 15 už ............ $69.00
bar turi. -Pasaulio Vergas. RUiaVRa^

Sparton už ..............................  $115.00
Zenith naujas elektrinis setas $150.00 
Radiola 60 už . $147.00
Majestic 71 už $137.00

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

RADIOS! RADIOS!
Delei musų milžiniško užsisakymo ir 

duodame žymiai nužemintas kainas,

Kas privalo pildyti blankas? 192 N. Clark St
__________

Lietuvių bylos 
teismuose

Emilija Vuslas prieš Andi 
Ferari ir Sam Cole, bylos No. 
B. 175079, Circuit crt. byla dėl 
$10,000.

Stanley Tomasiunas prieš Ja- 
cob & Mary Kunisz, bylos No. 
B. 175124, Circuit crt., byla dėl 
notos $1169.33.

Bessie Jonas prieš John Jo» 
nas, bylos No. 491613, Superior 
crt., divorsas.

John Rubis prieš Alex Lubas, 
bylos No. B. 175142, Circuit 
crt., byla dėl $5,000.

nevedęs asmuo, 
pajamų $1500.00 
ir kiekvienas ve-

Kiekvienas 
turįs metinių 
ar daugiau; 
dęs asmuo, turįs metinių paja
mų $3500.00 ar daugiau. Blan- 
kos turi būt išpildytos ir taksai 
sumokėti iki 15 d. kovo šių me
tų.

Naujienų raštine atdara kas
dien nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Nedaliomis nuo 10-tos ryto iki 
2 p. p.

CLASSIFIED ADS
Educatlonal

Mokyklos
MOKINKIS BARBERYSTfiS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BAKBER COLLEGE, 672 W. Madison

Misceilaneous
Jvairųs

IR

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau-1 
šių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams jrra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingųi yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti i musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

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

" » 1929 
$129.00. 

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

Business Service
BiznioJPatamavimas___

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.'

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

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Snv.

PRIDfiK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai 
jimui.

REX CONSTRUCTION
• 1608 W. 35th St., 

Lafayette 7150

išmokė-

CO.

----- o-----
GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per- 

syti katilai ir furnisai, grotos 7- 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė.

Tel. Victorv 9634
- ---- O——-

Paul Ambrozaitis prieš John ffipi t
Tomich, bylos No. B. 175172, JOS. F. BUDRIK, 1IIC
Circuit crt., byla dėl $5,000.

Fred Voras prieš Max O. ir
Nitą Locwenbein, bylos 
491674, Superior crt., byla 
$428.20.

Veronika J. Dūda prieš Jo- gerai rašyti — 
seph Dūda, bylos No. 491690, nusipirk typewriterį

No. 
dėl

3417 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

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

Jei nori išmokti

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

STORAŽO RAKANDAI
Tunu parduot už rendą

$150 Seklyčios setas ............... $37.00
$175 Miegamojo kamb. setas $39.00. 1|nviJIlu, VU1
$60 Wilton karpetas ............... $17.00 Halsted St.
$25 Breakfast setas ................... $8.00, 

AVIALABLE STORAGE 
7732 Stoney Island 

Atdara vakarais ir nedėliomis

NEGIRDETI MAINAI
IŠSIMAINO naujas kampinis biz- 

niavas namas, Storas su 3 flatai ir 
2jų karų muro garažas, namo paran- 
kumai vėliausios mados. Parduosiu 
už $38,000 arba mainysiu ant seno 
.namo, cottages arba lotų.

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
Archer Avė., Storas su 2 flatais.

----- o-
BARGENAS. Pardavimui restau- 

ranto fixtures. Tel. Lafavette 8541.
----- O------

PARSIDUODA Malt and Hops, ci
garų ir clgaretų krautuve, su pagy
venimui kambariais. Priežastis par- ... . . , , ....
davimo, turime Iris biznius, 3655 S. P»*»msiu mainais kas ką turit kaipo 

pirmą įmokėjimą.
_________ ’ Į IŠSIMAINO puikus namas 2 flatai 

. r.,,,.'.,™ . , ,___________ ir garažas, nužeminta kaina, mainy-
PARS1DUODA barber šape trijų 8įu ant bučernės, lotų arba ant auto- 

krėslų, labai pigiai, geroj vietoj, mobilio.
_ pigi renda. Pardavimo priežastį pa- 

• tirsite ant vietos. Box 1057 “Nau
jienos”.

Paskolos suteikiama 
j vien* dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
BNVESTMENT 
CORPORATION 

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

DELIKATESSEN’ ir groser- 
nė, silpna sveikata,

“ “ galiu tvarkyti. Apielinkėj 50 
kaXrUkP2™Srna™rtomsf8^™- “Partmentų, labai bizi karų lini-į 
tų frieze seklyčios setas, drožti rė- jos, didelė proga, -___ _
mai, 2 9x12 Wilton kaurai, 8 Smo- Ave gauk Lafayette 6178. 
tų valgomojo kamb. setas, 4 šmo- J
tų riešutinis miegruimio setas, 2--------------- t---------------- ------
lempos, davenport ir stalai, veidro
dis, paveikslai,' sidabriniai daiktai, 
maži kaurai, 5 šmotų pusryčių se
tas, viskas kaip nauja. Priims $550 
už viską; verta $2,000. Užmokės už 
pristatymą, « r -
rai. VV llllier, 0440 luuryiuuu Ave., 1 »v»ur, ii iviu pu vainy rnui oiupių,
Ist Apt„ vienas blokas į rytus nuo; labai pigiai, priežastis mirties. 3206 
Cottage Grove Ave.,

Tel. Stewartl875

IŠSIMAINO 3jų flatų muro namas, 
namo kaina $7,500, arba mainysiu 
ant nedidelio namo, bizniavo namo 
su bizniu.

IŠSIMAINO 2 nauji bizniavi na
mai ir 2 lotai, mainysiu ant apart-

Be- j ment namo.
IŠSIMAINO puiki farma Wisconsi- 

no valstijoj, 39 akeriai žemės, pusė 
mylios nuo didelio miesto. Parduo- 

4382 Archer s*u arl)a mainysiu ant lotų ne- 
1 paisant vietos, arba paranduosiu ge
ram žmogui.

IŠSIMAINO puikus kampinis biz
niavas muro namas, 2 Storai ir 8 
flatai, extra lotas ir 2jų karų ga
ražas, mainysiu ant nąmo, gali būt 
Gary, Indiana, arba kas turit mums 
kituose miestuose ir norit įsigyti 
gerą namą Chicagoj.

Atsišaukit greitai su virš minėtais 
reikalais.

Aųburn Avenue. Rasit namie nuo i. Į? G LUCAS & CO

PARDAVIMUI Chili Parloris, ant 
karų kryžkelio. Bargenas <iž cash. 
1726 So. Halsted St.

yiną, taipjau parduos atski-1 PARDUODU shoemakerio įran- 
Winner, 8228 Maryland Avė., • kius ir materiolo pataisymui žiužių,

PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sanipeliniai rakandai, gra

žus seklyčios setas $67.00. Riešuto 
valgomojo kambario setas $57. 1 
šuto miegruimio setas 3 kavalkų 
$79. Bargenai Šimtuose kavalkų. At
sinešk šį apgarsinimą su savim, bus 
vertas jums $5.00.

VICTOR FIREPROOF BLDG., 
4809 I^jke Street 

Atdara iki 9:30 vai. vakare.
Nedėlioms iki 5 p pietų

PARSIDUODA Electric Shoe Re- 
pairing Shop labai pigiai. Naujos j 
marinos. Pardavimo priežastis—va-

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

Šuto 1 ranmvjmo priežastis----va- .......... —
R, ž^J.ietuvon. J605 Garfield, Blvd. Į BURĮTE BIZNIERIAIS 
MIKU

PARDAVIMUI lunch ruimis, arti 
naujo Moving Picture Show. Par
duosiu nebrangiai. Turiu du bizniu. 

3552 So. Halsted Street
PARDAVIMUI fruntinis setas ir j----------

ladio. Atsišaukit vakare po 6 vai.1 r-—- 
vakare. 3116 So. Halsted St., 2-ros kendžių 
lubos iš fronto. 

----- o

O

sėmė Biznh Jeraf t AS ”a"lu<>du nam1' Kražioi
velnio kambariai. iZluoZ Ta^i’^ haMwa°~ Soro^
piKiai. 6327 S. Kacine Avė. . J™ Vi"±“ S^erYaS ' ‘

7------------------ --------------------------- nenusimanote apie tą biznį aš pagel-
PApnAViMiTi r.i.mia ar+i besiu pradėti.

jei

PARSIDUODA Storas tabako ir 
j ir visokių daigtų, pigiai.

3631 So. Halsted Street

šičia yra tinkamas 
namas ir vieta kur iš pat pradžių ga
lima daryti dideli biznį. Priimsiu 
nedidelį mainą. Matykite savininką, 

| John Pake! (Pakalnį) 
2547 W. 71st St. I
Hemiock 0367

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 ikį $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

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

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

arba $800, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pinui ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3335 So. Halsted St.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo1 
kėjimais. Paskolas suteikiam i 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

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

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

Help Wanted—Malė
. parblniiikų Reikia >

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

EnergiSki ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Ave. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Mzchigan Avę. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką Javinami dyka* konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building
Room 301 

Rush and Ohio Sts.

-- -------- ------ ---- 1 ......... ........... PARSIDUODA sahunas pigiai,'
PARDAVIMUI bučernės fikčeriai; sena vieta išgyventa. Turi būti pa r-j 

.labai pigiai. Visi įrankiai. įduota į trumpą laiką.
3344 Auburn AvenUe i 2702 W. 47th Street

4.

Furnished Rooms
PARENDAVOJIMUI kambarys 

Matykit vakarais po 6:00 ar 
lioj 7037 So. Artesian Avė.

O-------
, MODERNIŠKAS 6 flatų po 6 kam- 
; barius garu apšildomas, rendos neša 
1 $4000 i metus, kaina $21,000, įmo- 

PARDAVIMUI kendžių, cigarų,, keti reikia $1500. Mėnesyje mokėti 
delicatessen ir mokyklos reikmenų, $75.00 ir nuošimčius. Republic 0158. 
krautuvė, arti Hyde Park High mo-, ——————————————

i kyklos. Parduodu dėl ligos už $400,'
1 ne(le* $200 cash. 1334 E. 54th St.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

LIETUVIU RADIO D1RBTUVB
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Ii-j 
veizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. VVestern 
Avė., Chicago, III. Hemiock 9149.

o-----
PIGIAI parduosiu mūrinį 5 kam

barių moderniškų bungalow, fumasu 
apšildomas, gatvė ištaisyta, $5,800; 
lengvais išmokėjimais. Pamatyk na
mų 3519 W. 38th PI. Tel. Belmont 
2738.

44 AKERIŲ arti Elgin, prie' 
bulvaro, gera žemė, visi budin-l 
kai, sykiu su 8 kambarių mo
dernišku namu. Parsiduoda pi
giai, tik $5,(fo0 įmokėti.

G

MAINYSIU savo biznį, namelį, 2 
ar 3 flatų, ant farmos, loto, biznio, 
ar kitokios nuosavybės. 2031 W. 
35th St., lafayette 0909.

PARDUOSIU savo $750 grojiklį 
pianų, suoliukų, volelių kabinetų už 
$105.00 — $25.00 įmokėti, o likusius 
po $15.00 į mėnesį. Paul Rocheler, 
6136 So. Halsted St.

Radios

210 AKERIŲ arti gelžkelio 
ir lengvo kelio, visi įtaisymai 
yra — gazas, elektra ir t. t. 
Moderniškas namas, gera že
me; puikiausias bargenas.

MODERNIŠKAS 6 flatų natnas 
garu apšildomas, rendos $4,000. Kai
na $21,000, įmokėti $1,500, likusius 
po $75 į mėnesį. Republic 0158.

EXPERTAI Radio aptarnautojai. 
Radios taisom visų išdirbisčių, agen
tūra dėl Crossley ir Howard Radios. 
Lengvi išmokėjimai. Vigons Radio 
Shop, 1025 Leland. Ardmore 3873.

J. H. Schafer and Co.
808 Ridge avė., Wilmette, III. 

Wilmette 364

N0RW00D PARK
Didelis bargenas, viskas įrengta 

ir išmokėta. 6 kamb. bungalow šiitu 
vandeniu apšildoma, garažas; $9250. 
Taipgi 5 kambarių mųrinis $9300; 
5 kamb. bųngalow, lotas 50x165 pė
dos, kaina $7300; 2 flatai, 2 karų

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas garantuojamas.

North west Town Radio
3812% W. North Avė.
Telephone Capitol 1861

MES mokame $1 už jūsų seną A.C. 
tube i mainus ant naujo A.C. tubo. 
Atnešk ar prisiųsk, 39 W. Adams St. 
kamb. 80, 1 klesos Radio aptarnavi
mas, labai prieinamas, šauk Webster 
7839.

FABRIKO APTARNAVIMAS
Už $1.50 mes sutaisysime jūsų 

Radio jūsų namuose, kada tik norė
site per fabriko inžinierius, su fab
riko garantija.

PEERLES RADIO MFG. CO.
Philco aptarnavimas 

tik $1.00
Tel. Hyde Park 8296

VISI elektrikiniai 7 tūbų Radio už 
$89 pridedant A.C. Tūbas ir kalbėtuvą 
demonstravimas dovanai. Už pinigus 
arba ant išmokėjimo. Duodama gera 
kaina ant jus seno seto. Phantom Radio 
M f g. Co. 6440 Cottage Grove Avė. 
Tel. Midway 6312.

RADIOS, STALAI IR CONSOLES 
PILNAI — $25 ir augščiau

Ateikite dėl nemokamos demons
tracijos ant naujo Allelec D. C. 
Hovvard, Zenith ir Brunsvvick. Atsi
nešk šį apgarsinimą, jis vertas jums 
$5.00. lengvi išmokėjimai,

10 E. Oak St.,
Sup. 8741

Taipgi North Shore lotai ir garažas $9500. visi yra 2 ir 3 blo- 
įtaisyta taip ir kitos farmos. kus nuo stoties. H. J. THORSEN, 

6015 Nina Avė., Newcastle 0571.

PARDUOSIU ar mainysiu ant 
nebrangios pelnų nešančios nuosa
vybės Chicagoje dvi farmas, 125 ak
rų ir kitų 10 akrų. Pilni du setai 
budinkų, vienas visai naujas. 4 my
lios nuo Benton Harbor. Prie cemen
tinio kelio. Pusė faunos pašvęsta 
vaisiniams medžiams. Tai yra ge
riausias bargenas, kokis buvo pasiū
lytas. Gali būti parduotas su pelnu 
bile laiku. Nevilkinkit. Rašykit, ar 
kreipkitės tuojaus prie savininko. 
Mr. BELDING, 1729 W. 106th St.Į

$100 ĮMOKĖTI
Nupirks 80 akrų farmą ir miško 

žemę Šiauriniame Wisconsine. Kai
na $600. 2 mylios nuo miesto. Ge
ra vieta žuvauti, medžioti, gaudyti 
žvėris, nedirbama žemė.

2627 N. Washtenaw avė.
Armitage 1349

PARSIDUODA 20% akerių žemės 
su mišku, randasi ant Archer ir 
lllth gatvės. I^abai puiki vieta dėl 
piknikų daržo, ar vištų farmai. Kai
nų 
su

S.

$650 už akerį. Galima nupirkti 
mažu įmokėjimu.

J, N. ZEWERT & CO. 
4377 Archer Avenue

TURIU parduoti tuojaus L pavi
dalo 4 flatų—4-4 kambarių, verta 
daug daugiau. Modemiškas namas 
ant Marųuette Bulvaro, 1% bloko 
j vakarus nuo Westem Avė. Visi 
išrenduoti — garu apšildomi, arti 
lietuvių bažnyčios ir mokyklos, ofi
sų, krautuvių ir t.t. Lotas 35x125' 
Šauk tuojaus Mr. Sorenson. EN- 
EVOLD REALTY CO., 3211 West 
63rd Street.

DIDELIS BARGENAS
BRIGHTON PARK

2 flatų, 4-4 kambarių, skiepas, 
bungalow stogas, kaina $9200; įmo
kėti $1000, likusius kaip rendą.

2 flatų, 5-6 kambarių, 5 lotai. 
1 blokas nuo Archer gatvės karų. 
Kaina $8000; įmokėti $1500, likusius 
kaip rendų.

Storas, 4 kambariai ir 5 kamba
riai ant antrų lubų. Bučernė ir gro- 
sernė, trokas. Seniai išdirbta įstai
ga, geras biznis. Viskas už vienų 
kainų, $10,500. Su mažu imokėjimu, 
ar mainysiu ant loto arba mažes
nio namo.

J. N. Zewert & Co.
W. Cor. Archer and Kedzie Ave.i> 

Pilone I^afavette 5313-0244
Branch Office 

Phone Prospect 8759

4377 Archer AyBrfcn* 
Lafayette 0318




