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Meksika įspėja savo spau 
Idą neremti maištininkų
Ispanija atleidžia iš tarnybos 2,000 artile 

rijos karininkų.-Vokietijai gresia vai 
džios krizis dėl Trockio

Meksikos prez. įspė- Trockininkai ruošę 
ja spaudą nuo išnau- revoliuciją prieš Sta- 

dojimo laisvės
Kai kurių laikraščių tarnavi

mas klerikalų maištininkų in
teresams nebebus toleruoja
mas

Jaroslavskis paskelbia tariamų 1 
dokumentų, parodančių neva 1 
Trockio šalininkų sąmokslą

3, 1879

lino diktatūra
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[Atlantic and Pacific Photo]

Thomas A. Edison apžiūrinėja gumos plantaciją Fort Mycrs, Floridoj. Kartu su juo yra 
A. Benny, plantacijos prižiūrėtojas.
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Didelė ir stipri žiema LIETUVOS ŽINIOS 
Lietuvoje

BERLYNAS, vas. 21. — Pas- i 
kiausiame žurnalo “Bolševik” 
sąsiuviny Jaroslavskis, centrą-!

MEKSIKOS MIESTAS, vas.
21. — Respublikos prezidentas
Gil įspėjo kai kuriuos Meksi- linio kontroles komiteto galva, i 
kos laikraščius, kad jie per to- vėl aitriai puola Trockį ir jo 
Ii išnaudoja valdžios pakantų-' draugus- Savo straipsny Jaros-Į 
mą. Jis sumini ypačiai tri.®jlavskis paduoda ištraukų iš do- 
Meksikos Miesto laikraščius kumentų, kurie buvo “čekes** 
Exelsior, EI Universal ir La, suimti darant pastarąsias 1 
Prensa, išspausdinusius praeitą tas ir areštus Trockio šailnin- i 
antradienį San iLuis Potosi vys- kų tarpe.
k u po Miguel de la Morą prane
šimą, kuriuo tas vyskupas ban-Įpesiugų ištraukų:
do nuginti, kad katalikų kuni- Trockininkas Smirnov, buvęs 
gai nedalyvaują maištuose prieš sovietų pašto ir telegrafo komi- 
esamąją krašto valdžią, nei to- sąrąs, rašo, kad “Stalino dik- 
kiuose smurto žygiuose, kaipjtatura diktatoriauja dengdamos 
kad išsprogdinimas prezidento sovietų valdžios iškaba. Ta iš
traukimo vasario 10 dieną.

įspėjimas baigiamas taip:
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[Naujienų k orespo n don t o ] 
LIETUVA.

Kauno advokatai pasi
elgė vyriškai: at

metė togas
LIETUVA. — Seniai tokia i 

didelė, gili ir šalta žiema buvo 1 
Lietuvoje, kaip šiemet. Kaip apygardos teismo rūmuose jvy 
pradėjo nuo Kalėdų, tai štai 
jau du mėnesiai laikosi žiema 
kaip didžiausias mūras, šaltis

KAUNAS. Sausio 20 d.

ko prisiekusiųjų advokatų su- 
sirinkima's. Susirinkusieji ad
vokatai nepritarė togų devėji-

labai retai ir lai lik trumpam niui teisme, 
laikui

2000 Ispanijos kari-,Ki"“ stieiS“’ Trockio Vokieti-* * ne ĮJdSKeiue streiK4 e sigulėjusii
«*-M ■ V M -M. MM —— — M ■ M M I M , -  •—   S* f* M MM-M M MM M A. M MM MM W «

štai keletas tokių gana i n te-j

kaba yra tik akims dumti. Iš 
tikrųjų ta diktatūra jau panai- 

“D®bar paskutinį kartą vy- kino sovietų valdžią ir yra prie- 
liaiisybė pareiškia, kad tiek įj 
vedėjai, tiek asmens atsakingi 
už skelbimą raštų, kuriais kir
šinami žmonės, arba turima fura dei tikros sovietų valdžios.” i 
tendencijos kelti neramumą vi-1 džios.” 
suomenėjė, arba kurstomi mai-, Paduo<lamoj ištraukoj iš ki
štai, bus griežtai baudžiami, f0, trockisto laiško sakoma: 
kadangi tuo budu jie sąmonin-j '
gai laužo įstatymus ir piktiems partijos /organizavimą- Turime 
tikslams išnaudoja laisvę, ku- (|aryt įtakos nepartiniams ele- 
rią valdžia jiems teikia.” menfams (nekomuni s t a m s).

Apie vyskupą de la Morą pra Reikia organizuoti streikai ir 
nešime sakoma, kad valdžia lai- propaguoti slaptų rinkimų ir 
ko jį atviru maištininku, ka- siapto balsavimo reikalavimai, 
dangi “ji dagi nežino, kur jis. Keikia rengtis pilietiniam ka- 
slapstosi. Jis veikiausia yra ! ruį ” 
vienas vyriausiųjų ginkluotų; pjar kitas Trockio šalininkas 
katalikiškų fanatikų maištų va- raj0;
du San Luis Potosį valstijoje.” “Ne šiandie — rytoj sovietų 

Rusijoje gali kilti pilietinis ka
ras. Musų priedermė yra nesi
baidyti jo, bet stengtis aprupin- 

• ti darbininkus ginklais busimai 
kovai.”

Ar paduodamos ištraukos yra 
tikros, ar ne, tai jau kitas da- 

vas. j iyka8> Baigdamas savo straips-

Prokuroras Keyes už 
kyšius nuteistas 

kalėti

ninku genami lauk v„. _
I M 1 ■

i°S nrmiinc Kadangi tarptautinės koncesijos
krar !□ dllIllJUO tdl llj i administracijos taryba atsisakė 

--- -------- išpildyti utkartetinus koncesi- 
Visas artilerijos korpusas, dėl j(,j tarnaujančių policininkų 

maišto prieš valdžią, likvi- ^.ikalaivimus, jų tarpe reikala- 
duojamas; kai kur įvykę ne-;vimą didesnės algos, tad dabar 
ramumų------------------- policininkai paskelbė streiką.

Streikininkų vietas užėmė 
Jungtinių Valstybių, Anglijos, 
Francijos Japonijos ir Italijos atvykti į Vokietiją gresia Vo- 
j oreiviai-

nupuola ligi 2—3 laips-' Nuspręsta teismo metu Vil
nių, o taip tai šąla ligi 25 laips- ‘keti vizitiniais drabužiais.
njų. Be to, susirinkime skaitytos

Sniego dąugybė prikritę, upės į kelios paskaitos ir išrinkta nau- 
užšalusios. Keliai kuoaukščiau- ja taryba. Tarybos pirminin- 
siai iškilę — rogių važiuot? ku išrinktas prof. Leonas, na- 
kuopuikiausia. Bet automobi- j riais: pris. adv. Stašinskas, Bu
liams tai pasilsys. Jie nė no-Į Ida, LSleževičius, Toliušis ir 
sies nebegali iškišti, tuoj pus-' Fridmanas.
nyne paskęsta. Taipgi ir t ra u- ' ------ -----------
kiniai turi daug daugiau dar- Slinki Šiaurės Lietuvos 

w. b.į. nors del pi,snynų kartosi studentų padėtis 
vchnasi. x ‘ ‘ j

Po tiek daug be sniego ir 
—. šalčio žiemų, Lietuvos gyvento-1 

ijams gera žiema — tikras at-| 
>. Nuo kelių metų už-į 

. . , . , . sigulėjusius ūkio produktus —tat gresia mmistenulin is len«vai «aIfs J t i • i • • c išvežti, miško parsivežti ir tt- kabineto krizis Graži'. kaip visa L:<>- t u va giliame baltame sniege pa-
T • j. 4 - i* i skendusi, tartum ilsisi.Liaudies partija nutarė atsauk-’i . , ,.. o. .v , , . . —Jokūbasti Stresenianną iš kabineto, 

jei Trockį įsileis i Vokietiją:

F or-
Ispanė ant karto pa

gimdė 5 vaikus

KAUNiAS. — Sausio 17 d. 
.įvyko 1 Universiteto rūmuose 
šiauriečių studentų susirinki* 

’mas. Susirinkime buvo svarsto
ma sunki šiaurės Lietuvos būk
le dėl praeitų metų nederliaus. 
Nu ktn tėjusiųjų studentų tėvai 
ne tik negali užmokėti paskirto 
mokesčio už mokslą, bet ir lei- 

|sli vaikus Lietuvos universite- 
sunkiai 
nutarė 
prašyti 
atleisti

nusistačius proletaria
tui. Darbininkų klasė dabar 
turi kovoti, ir kovos, su ta dik-

MADRIDAS, Ispanija, vas- 21. 
-r-- Karaliaus Alfonso pasirašy
tu ir paskelbtu dekretu artile
rijos korpusas, kurio dalys 
dalyvavo pastarajame sukilime 
Valencijoj ir Ciudad Reale, lik
viduojamas.

Visi artilerijos korpuso ka
rininkai atleidžiami iš tarny- 

! bos be algos ir ha teisės nešio- 
|ti kariškių uniformas.

Karališkos artilerijos akade
mijos Segovijoj, netoli nuo

mali s Trockio prašymas vizos

LOS ANGELES,
21. — Distrikto prokuroras Asą , nj Jaroslavskis bando įtikinti, 
Keyes, kuris buvo kaltinamas fca(| trockizmas smunkąs ir kad 
dėl korupijos ir kyšių ėmimo daugelis buvusių jo šalininkų 
iš nusikaltėlių, prieš kuriuos jis dabar metą jį.
turėjo vesti bylas, tapo nuteis
tas nuo 1 iki 14 metų San 
Quentino kalėjimo. Honohilu prafieša, kad Ki-

Ed. Hosenberg, kuris buvo '|auen ugniakalnis vėl pradėjęs 
kaltinamas dėl sumokėjimo smarkiai veikti- 
prokurorui Keyes $125,000 ky
šių ryšy su Juliau Petroleum 
korporacijos švindėliais, gavo 
taipjau nuo 1 iki 14 metų kalė- I 
jimo.

Gal-,

l

MADRIDAS, Ispanija, vas. 21. i teikti stipendijų šiaur- 
— Praneša, kad viena Olmedo vos studentams, 
moteriškė, Sofija 1

tan. Tad esant tokiai 
padėčiai, nukentėjusieji 
kolektyviu prašymu* 
švietimo ministerijos 
nuo mokesčio už mokslą ir su-

Lietu- 
Tam tikslui 

MolpecfercM, išrinkta komisija. Komisija iš
kartu pagimdė penkis rinkta iš kiekvieno nukentėju- 

tečiau šio apskričio po vieną asmenį, 
būtent.: Šiaulių, Biržų, Panevė
žio ir Rokiškio.

Bandė " nudurti lenkų 
generalinj konsulą

kieti jai kabineto griuvimu.
Po- ^o.*-.kaj Berlyne buvo gau

tas Trodkio prašymas, Vokiečių vienu 
. kūdikius.Darbininkai Lenin- liaudies partija sušaukė nepa- 

grade gina y privatini 
fabriką

4

prastą susirinkimą ir beveik 
vienu balsu nutarė atšaukti sa- 

Į vo vadą, užsienio reikalų mi- 
i nisteri Stresemaimą, iš kabine
to, jeigu tasis leis buvusiam 
sovietų kąro komisarui atvyk-

Naujagimiai 
tuojau mirė.

‘tMes turime tęsti nelegalės Madrido, studentai taipjau pa
leidžiami.

Tikras paleidžiamu karinin
kų skaičius nežinomas, bet jų 
bus, tur būt, apie 2,000.

Visi paprastieji artilerijos 
kareiviai tapo uždaryti bara
kuose tuo tarpu, kaį artilerijos 
postų komandą perima kitų 
ginklų ryšių karininkai.

Del aštrigs cenzūros ir žval
gybos yra visai negalimas daik
tas patirti, kaip šitą dekretą 
pasitiks karininkai. įvairiuose 
garnizonuose apie Madridą at
rodo viskas ramu- Kituose ta
čiau centruose, kaip girdėt, įvy
kę neramumų.

Dekrete sakoma, kad kai ku
rie oficierai, — tur būt tie, ku
rie vadovavo sukilimui, — busią ' 
urnai ištremti.

RYGA, vaš. .21. — Leningra
de prasidėjo nepaprasta byla, 
kur vienos nenacionalizuotos Į okietiją gyventi,
įmonės darbininkai gina, priva- ' 
tinius jos vedėjus ir savininkus. į Unkę Irockį įsileisti.

Ta įmone yra britų Morgan, 
Crucible Works, gaminanti tir* 
pantuvus. John Wolfman, lat- 
vis, kiiirs jau per dvidešimt še- tai šiaušiasi prieš 
šerius metus buvo įmonės ve
dėjas, tapo čekos apkaltintas: 
dėl prasikvietimo dviejų inžinie-j 
rių, kad jie pirktų jo fabriko i BERLYNAS, vas. 14. —* Mo-! 
gamintus tirpintuvus- narchistų Plieno balnio organi-

Meta\ atgal, kai VVolfmanas nacijos vadai jau kelia maištą

Iš Honohilu praneša, kad Ki-

žandarai, 4 banditai 
krito kautynėse

-BUGHAiREiSTAS, Rumanija, 
vasario. 21. — Chaute, netoli 
nuo Bucharesto, įvyko kauty
nės tarp žandarmerijos ir ban- 

Du žandarai ir 
i keturi banditai buvo nukauti-

Į—<^*** a’ nes tarp zan
diLy bandos.

Chicagai ir apielinkei federa- ‘ Batalija traukėsi dvi valandas, 
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu ir šalčiau; vi- .Motina ir penki vaikai 
dutiniai, daugiausiai žiemių va
karų vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 14° ir 29° F.

Šiandie saulė teka 6:38, 1ci- gaisre, kuris sunaikino jų na- 
džiasi 5:30. Mėnuo leidžiasi

. žuvo liepsnose
AlLTOONA, Pa., vas. 21.

Carrolltovvne, netoli nuo čia,

mus, Žuvo Mrs. Leo Mangold ir 
jos penki maži vaikai.

Kauno konkės lik
vidavimas

VARŠUVA, vas- 21. Tele
grama iš Paryžiaus praneša.

Dauguma kabineto narių yra įtad ten vienas lenkas, kurio galutinai susitarė
• i pavarde dar nesužinota, bandė jaus I.......— .

---- ------------ nudurti lenkų generalinį kon- del tos įmonės likvidavimo, ku- 
ir i • v*------------------- i • jsula Paryžiuje, Karolį Poznan- ris turi įvykti ne vėliau gegužėsVokiečių monarchis- skj: Konsului pavyko ištrukti. 15 dienos.

Puolikas areštuotas. ----------------- x

KAUNAS. Miesto valdyba 
j su tramva- 

konkės koncesininkais

Hindenburgą Britai nori įstatymo ne 
sveikiems sterilizuoti

, Paskolos Šiaulių ir Pa-
•I nevėžio miestams

\ ° ' I • • • • l
buvo areštuotas, jo darbininkai1 ir prieš patį buvusi feldmarša- 

< 1 t » • 1 1 11*1 «paskelbė streiką, reikalaudami,: lą Hindenburgą, respublikos 
kad jis tuojau butų pakistas, i prezidentą-

Formaliu laišku plienašalmių j' 
vadams prezidentas Hindenburgl 
reikalavo, kad jie mestų savo i 
nusistatymą prieš respubliką, i 

žingsnį ir reikalavo, kad fab- pripažintų ją ir ištikimai tar-Į 
: rikas ir toliau operuotų kaip 
privatinė įmone.

Streikininkai laimėjo. Jie pa
sirašė Wolfmano kauciją ir 
priėmė rezoliuciją, kuria pa
smerkė sovietų vyriausybės

nautų jai. 
Vietoj tiesioginio atsakymo

Latvių kons>ulariniai agentai, prezidentui, plienašalmių vadas*

_ j_____  . KAUNAS. Ministerių ka-
LONJX)NAS, vas. 21. — lam binetas nutarė išduoti Šiaulių 

tikra Piliečių sąjunga pasiuntė miesto savivaldybei 150 tuks- 
sveikatos ministerijai prašymą, tančių litų paskolą 5 metams 
kad butų išleistas įstatymas ne- be procentų viešiems da'ibams 
leisti Didžiojoj Britanijoj ves- organizuoti-

j ti silpanpročiams ir šiaip ne
sveikiems asmenims. Prašyto- nevėžio miesto 
jai nurodo reikalą legalizuoti 100 tūkstančių litų paskolą to- 
tokių ligonių ir silpnapročiu I kioniis pat sąlygomis, tiems pa- 

: sterilizavimą. tiems tikslams,

Taip pat nutarė išduoti Pa- 
valdybai ligi

Rockefelleris 
no jo Yale mokyklai 

$2,000,000

vndovii- kurie dalykų tyrinėjo, sako, kad b ra n z .Sčldte dabar paskelbė
i _ 1 1 —. .  .. _ ž __ a  UY _1 i Iridei TTav T'orr viro i m, s ni Lr ■

vas.NEW HAVEN, Gonn
21. — Senis John D. Rockefel- 
ler padovanojo Yale Medicinos 
Mokyklai $2,000,000 naujai me
dicinos laboratorijai įsteigti.

3 asmens užmušti tram
vajui užgavus autą
BLUFFTON, Ohio, vas. 21.— 

Netoli nuo čia tarpiimiesčių 
tramvajui užgavus automobilį, 
buvo užmušti trys nepažįstami 
žmonės. *

ta byla esąs tipingas “čekos” I laikrašty Der Tag straipsnį, kn- ( 
sąmokslas. Jie sako, kad Mor-kitime jis sako, kad Plieno Šal-j 
gano įmonė gaminanti geriau-!mo kantrumas jau išsibaigęs 4r i 
sius Rusijoj tirpintuvus, ku- kad ta organizacija dabar im-! 
riems ji vartojanti importuotą kianti valyti kraštą nuo neti- ■ 
Oeilono grafitą, ir sovietų pa
našus fabrikas, kuris prieš pen
kerius metus buvo įsteigtas Lu- 
goj, Leningrado apygardoj, ne
įstengiąs konkuruoti su Morga
no gaminiais.

Latvijos vyriausybė pasiun
tė į Leningradą savo ministerį 
Maskvai, Karlą Ozolj, stebėti 
bylos eigą.

kusių vadų ir pakeisianti juos j 
tokiais, kuriems tėvynės labas į 
esąs pirmas ir aukščiausias įsta-1 
tymas.

Rado $14,000; gavo ra
dybų vienų “ačiū”

Smarkus ugniakalnio 
išsiveržimai Guatemaloj

Angliakasys užmuštas

PETERSBURG, Ind., vas. 21. 
— Mažose vietos anglies kasyk
los, sprogdinant anglis buvo už
muštas angliakasys A r c h i e 
Hamm, 57 metų amžiaus.

GVATEMALOJ M I E ST A S, 
vas. 21. — Santa Maria ugnia- 
kalnis ėmė smarkiai veikti, 
mesdamas daugybę smilties, ir 
pelenų ant apielinkės kavos 
plantacijų. Išsiveržimus lydi 
žemės supurtomai.

NEW YORKAS, vas. 21.
Long Islando buso šoferis The- 
odoie Schmitt rado savo buse 
pamestą pakietą, kuriame bu
vo $9,000 gyvais pinigais ir $5,- 
000 bonais. Atsišaukė pakieto 
savininkas
turtas buvo grąžintas. Jo ra
dėjui ji tik trumpai padėkojo: 
“lltank you.”

Sąžiningam šoferiui pati bu- 
sų kompanija, kuriai jis tarna
vo, davė $25.

moteriške, kiniai

Naujienų Pinigų 
Siuntimo Skyrius

Suteikia jums sekamą patarnavimą:
Pasiunčia pinigus Lietuvon telegramų ir 
pašto perlaidomis;
Pasiunčia pinigus į visas pasaulio dalis;
Parduoda laivakortes i Lietuvą ar iš Lie
tuvos ;
Parūpina ir sutvarko dokumentus keliau
jantiems ;
Padaro jgaliojimus dėl pervedimo ir ieško
jimo turto Lietuvoje.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.
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NAUJIENOS, Chicago, III,
—— —...............— — - — ...................... -...........-g.. .1.1'1 ■.

Penktadienis, vas. 22, 1929

KORESPONDENCIJOS
South Boston, Mass.

Lietuvos Nepriklausomybės 
iškilmė

Vasario 17 d., Lietuvių sve
tainėj, įvyko prakalbos, kurias 
surengė ęandariečiai su socia
listais, tikslu apvaikščioti 11
metų Lietuvos Nepriklausomy-. 
bes sukaktuves.

Buvo trys kalbėtojai F. J. 
Bagočius, J. G. Gegužis ir Pau
lauskas.

Susirinkimas liko atidarytas, 
su muzika. Lietuvių orkestras 
puikiai sugrojo trejetą dalykė
lių, jų tarpe ir Lietuvos Himną.

.Pirmas kalbėjo J. G. Gegužis, 
paskui Paulauskas. Po to Buls- 
kis puikiai padainavo “Leiskit 
į tėvynę’’. Orkestras gi vėl pui
kiai sugrojo net 6 dalykėlius ir 
publika jam aplodismentų nesi
gailėjo. Po to padaryta pertrau
ką ir aukų rinkimas. Aukų su
rinkta $40.25.

Kaip paprastai, paskutinis 
kalbėjo adv. Bagočius, kuris 
puikiai apibudino Lietuvos pa
dėtį pirmiau ir dabar. Priminė 
kaip prie caro valdžios Lietuvos 
ponija ir kunigai lenkino lietu
vius ir kaip Prūsų lietuviai liko 
suvokietinti po Vokietijos val
džia. Tečiaus nežiūrint visų pa
stangų išnaikinti lietuvius, Lie
tuvos liaudis, Lietuvos žmonės 
išlaikė lietuvių kalbą ir papro
čius. Paprasti ūkininkai ir jų 
vaikai slapta gabeno iš Prūsų 
lietuviškas knygas ir jas plati
no po visą Lietuvą. Jie nešė

kontrabandą, nors nuolatos 
jiems grūmojo pavojus netekti 
gyvasties, arba bent mažiausia, 
patekti kalėj iman, ar likti iš
tremtam į tolimąjį Sibirą. Taip 

| Lietuva kovojo už savo likimą 
ir jos liaudis išlaikė lietuvių 

1 kalbą per ilgus metus — iki pa
saulinio karo. Po karo gi Lietu
va, per Lietuvių Tarybą parei
kalavo sau nepriklausomybės ir 
ją po sunkių kovų laimėjo. Po 
sunkių ir kruvinų kovų Lietu
va atgavusi nepriklausomybę, 
pasak Bagočiaus, pergyveno tris 
periodus — tris valdžias — 
krikščionių demokratų, paskui 
liaudininkų ir socialistų ir da
bartinę tautininkų Smetonos, 
Voldemaro, Plechavičiaus ir ki
tų smurtininkų ir naktinių ban
ditų. šią smurtininkų valdžią 
adv. Bagočius griežčiausia smer-| 
kė, tečiaus patarė publikai ne-' 
nusiminti, nes rytoj ar poryt, 
už metų, ar už 5 metų vistiek 
Lietuvos žmonės pareikalaus iš 
tų smurtininkų atskaitos; tąsyk, 
sakė kalbėtojas, “aš nenorėčiau 
būti jų vietoje’’. Nors ne ilgai 
adv. Bagočius kalbėjo, bet ne 
tik daug, ale viską pasakė, už 
ką jam publika gausiai plojo, o 
niekurie net ir ašarojo.

Ant galo, Bagočius perskaitė 
rezoliuciją, kurią publika vien
balsiai priėmė ir kuri bus pa
siųsta Lietuvos valdžiai, Lietu- 
vos atstovybei Washingtone ir 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
spaudai.

žmonių buvo prisirinkusi pil
nutėlė svetainė, net visi pasie
niai buvo pilni stačių žmonių.

Kitoje, miesto, svetainėje, tą 
patį vakarą įvyko katalikų su
rengtos prakalbos. Bet kiek ten 
buvo publikos ir kokios buvo

Jaučiasi gerai
pasekmės, patirti neteko.

Raulinaitis.

Saliunininkų vargai
Pereitą rudenį čia buvo už

puolę sausieji federaliniai agen
tai ir suėmė daug vietinių soft 
drinks parlor savininkų, šiomis 
dienomis visi jie buvo pašaukti 
stoti į federalinį teismą Su- 
perior, Wis., ir visi jie liko nu
teisti 90 dienų Milwaukee House 
of Correction. Tarp pakliuvusių 
yra ir poras lietuvių.

Sudegė lietuvis farmeris
Jonui Bielskiui iš Woodboro, 

kurį pažysta ir niekurie chica- 
giečiai, kurie lankosi atosto
goms, sudegė stuba ir rakandai. 
Viskas žuvo ugny. Bemaž ir vie
nas vaikas nežuvo liepsnose. 
Bielskis su moterų yra labai su
sikrimtę, žiemos laiku likę be 
namų.

čia gyvena 264 lietuviai
Mes priskaitom, kad čia ran

dasi jau 264 lietuviai, žinoma, į 
tą skaičių įeina ir jaunuoliai, 
čia gyvenančių lietuvių cenzas 
buvo padarytas pora rflėnesių 
atgal, kad surinkti tikras žinias 
dėl leidžiamos knygos apie Ame
rikos lietuvius. Todėl ir prisi
ėjo padaryti smulkmenišką visų 
lietuvių surašymą, kad nustaty
ti tikrą šioj apielinkėj gyvenan
čių lietuvių skaičių.

Darbai eina gerai.
Čia randasi 8 dirbtuvės, kurių 

mažiausioj dirba 12 darbininkų, 
o didžiausioj—-500. Visos jos 
dirba pilną laiką ir seni darbi
ninkai, gerai pažystą savo ama
tą, yra gerai apmokami. Vy
riausia dirbtuvė yra popieros— 
paper mill. Po jos seka refri- 
geratorių dirbtuvė. Trečia didu
mu yra veniro. Visos kitos yra 
mažesnės.

gautų. Gal todėl jie ir neatva
žiuoja.—M. A. S.

Rockford, III.

ant nugaros Rhinelander, Wis.

Jaučiasi gerai ant nugaros

Red Cross Tnk- 
r sta’T’s V1 e i st e- 
■ r i ai Gaunama 
R visose apticko- 

st. Gaminta 
Johnson ir 
Johnson. Ney 

. Brunswick,N.J.

Red Cross 1 
adney Plasterj

Įvairios žinios iš lietuvių 
ūkininkų kolonijos

Oras čia yra vienokis. Tikro
ji žiema čia prasidėjo nuo nau
jų metų ir kaip užšalo, tai ir 

j ikišiol dar neatleidžia. Dar ne
buvo atodregio ir sniegas yra 
sausas kaip pelenai. Sniego ly
gumose yra apie 14 colių. Te
čiaus keliai žiemos laiku čia 

; yra gana geri, nes pavietas tu- 
I ri įsitaisęs gerus traktorius 
sniegui nužerti nuo kelių.

Esant kad ir šaltam, bet pa
stoviam orui, susirgimų .tarp 
žmonių yra labai mažai.

Lietuviai gerai sugyvena

Kadangi čia Maskvos komisa
rų nesiranda, taKnėra kam pju
dyti ir erzinti žmones. Nėra ir 
Romos dūšių ganytojo. Todėl čia 
lietuviai vienas kito nesibijo su
sitikti ir visi gražiai sugyvena. 
Jei kada ir atsibaladoja kokis 
komunistiško plauko žmogelis, 
tai buvusieji lumber džekiai jį 
pasigauna ir prie naminėlės 
greitai peršventina savo tiky
bom Komisarai irgi neatsiba
ladoja aukų kaulyt ,nes jie ži
no, kad čia nieko nepelnys, nes 
jei farmeris ir duotų jiems au
ką, tai ir iš jų paprašytų ar 
karves pamelšti, ar nors kiau
les pašerti—nieko uždyką ne-

Kaip visur, taip ir pas mus 
be paliovos yra rengiamos į- 
vairiausios parės, lig kokie iš
kilmingi jomarkai (tiesa, dauge
lis parių tikrai j jomarką ir pa
našios būna). Vienos iš parių 
yra rengiamos bizniškais pa
grindais, kitos asmeniniais, ar 
medžiaginiais išrokavimais, o 
didelės daugumos, tai tik vieni 
sumanytojai težino kokiems ti
kslams tos parės yra rengiamos. 
Todėl nestebėtina, kad tokių 'pa
rių svečiai išsineša gana men
kus įspūdžius.

Tečiaus viepą nejučių parė 
pilnai užsitarnauja paminėjimo, 
kaipo savo tvarkumu ir mieriu 
išsiskirianti iš visų kitų. Tai 
vasario 10 d. surengta nejučių 
parė p. p. Yvanauskams, pami
nėjimui jų 25 metų šeimyninio 
gyvenimo sukaktuvių— sidabri
nių vestuvių. Viskas buvo pri
rengta labai tvarkiai ir atlikta 
pavyzdingai. Apie 7 vai. vaka
re, visai netikėtai, vienu kartu 
sumaršuoja skaitlinga “armija”, 
iš kokių 30 asmenų, į p. p. Yva- 
nauskų namus—jų kaiminai, 
giminės ir draugai. Ir tai ne 
tuščiomis, nes svečiai prisineša 
pastebėtinai puikiai priruoštų 
skanių valgių. P-niai Širvins- 
kienei vadovaujant, skubiai bu
vo paruošti ir valgiais nukrauti 
stalai ir visi susėdo vakarie
niauti. Po vakarienės buvo pa
sakyta visa eilė trumpų prakal- 
belių su geriausiais linkėjimais 
p. p. Pvanauskams. P-ia šir- 
Vinskienė savo kalboje pabrėžia, 
kad p. p. Yvanauskai per 25 me
tus savo ženybinio gyvenimo iš
auklėjo du sunu—Kazį, 24 m. 
ir Stasį, 20 m.,h kurie nors šio
je, šalyje yra gimę, bet yra ge
ri lietuviai, rimti vyrai, kuriais 
kiekvienas tėvas ir kiekviena 
motina tik gali gėrėtis. O p. 
Yvanauskas nuo savęs ačiavo 
visiems dalyviams už taip gra
žų ir malonų susirinkimėlį.

Pas visus svečius ūpas buvo

linksmiausias ir laikas bėgo ne
nuobodžiai. Skambinta 'pianas, 
daiiiuotą daineles ir nė nepa
jusi a kaip prisiartino vėlyvas 
nakties laikas. Besirengiantys 
svečiai į namus, visi sustoję 
sudainavo Lietuvos himną ir at
sisveikinę vienas kitą išsiskirs
tė, kupini gražių įspūdžių.

Kadangi šios nejučių parės 
sumanytojai ir dalyviai buvo 
kuone išimtinai moterys, tai 
reikia jas pagiirti už tokią gra
žią ir rimtą sueigą, ypač p-ia 
Širvinskienė užsitarnauja dide
lio pagirimo. P. p. Yvanaus
kams gi liko įteiktas virtuvės 
baldų setas, kaipo dovana.

—Selemutė.
♦ ‘ 1

Philadelphia, Pa.
Richmondiečių Lietuvos nepri
klausomybes 11 m. apvaikš- 

čiojimas

lu. Da pribuvo du iš Lietuvos 
sportininkai-keliauninkai, Rubi
nai, kurių tikslas yra apeiti pa
sauli i penkis metus laiko. Vie
nas iš tų keliauninkų kalbėjo, 
pasisakydamas savo kelionės 
tikslus ir tuo patim sveikino 
susirinkusią publiką su Lietu
vos nepriklausomybės apvaikš- 
č;ojimu. Kalbami keleiviai, Ru
binai, yra jauni nedidelio ūgio, 
vyrukai, Lietuvos žydai.

Toliaus sekė jaunų vaikelių 
ir- mergelių delklamacijos, dai
nos ir kitoki muzikališki. pa- 
marginimai. Regis, kad juos

visus tam tikslui sutvarkė, ir 
prirengė vietos jaunas darbuo
tojas p. Vaivada. Ant scenos 
buvo puikiai papuoštas Lietuvos 
vėliavom Dr. Basanavičia*us pa
veikslas. Šitą taip puikų darbą 
atliko senhs vietos darbuotojas 
ir buvęs anų laikų “aušrinin
kas” p. Stasys Masiackas.

—“Naujienų” Repor.

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

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

ILGAS MIEGAS PADARĖ
VAIKĄ VĖL LINKSMĄ

“Musų kūdikis pažadindavo 
mus keletą kartų per naktį, iki 
mes pradėjom duoti jam po

' biskutį Castoria po jo paskuti-:

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

2J18—20—22 S. State St.
Tel. Victory 2454

4uOG—08 V¥. 22nd St.
Tel Cicero 180

nio maitinimo”, sako Iowa mo
tina. “Jis tvirtai miegojo nuo 
pirmosios nakties ir jis dabar 
išrodo ir jaučiasi daug geriau.” 
Vaikų specialistai pataria Flet- 
cher’s Castoria; ir milionai mo
tinų žino kaip šis grynai auga
lų » nekenksmingas preparatas 
pagelbsti kūdikiams ir vaikams 
nuo dieglių, konstipacijos, šal
čių, viduriavimo ir t. t. Fletcher■ 
parašas visuomet yra ant pa-j 
kelio tikros Castoria. šalinkis 
imitacijų. I

Turkiškos, Rusiškos 

Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

I

Treatmentai visokių ligų, reuma
tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su 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. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552

REALESTATE
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Naudokitės Proga!

Specialia išpardavimas. nupi
ginta kaina

$3.95, $4.95, I
■ $5.95 I

UniversaI Shoe Store
3265 South Halsted Street J

CHICAG.O, ILL. I

Rusiškos ir Turkiškos Vanos <
12th STREET --------- -

Tel. Kedžie 8902 C

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

CHICAGO, ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1-2 ir 3 MORGICIAMS ' 

Eighteenth Bond & Mortgagc Organization 
1618 West 18-ta Gatvė

L F. Dankovvski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Lietuvių Muzikalė B-vė ir 
SLA. 135 kuopa, 17 d. vasario 
surengė Lietuvos nepriklauso
mybės 11 metų paminėjimą.

Apie trečią valandą po piet, 
Lietuvių M. B-vės pirm. Mun- 
kelevičius atidarė susirinkimą 
pareikšdamas susirinkimo tiks
lą ir pristatė tvarką vesti p.. J. 
Grinių. Pastarasis užėmęs vie
tą apipasakojo anų laikų, po 
caro valdžia, darbuotojus už 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
kaip daug jie tuomet nukentė
jo, aukodami savo triūsą ir net 
gyvastis. Toliaus pareiškė, kad į 
nors Lietuvos nepriklausomybė 
yra iškovota, tačiaus už Lietu
vos laisvę kova da nėra baigta. 
Viena, reikia vesti kovą už Vil
niaus atvadavimą iš po Lenkijos! 
jungo, o antra, reikia kovot už 
vidujinę Lietuvos laisvę, atstei- 
gimą demokratijos ir paliuosa- 
vimą politiškų kalinių iš kalėji
mų.

Po maždaug šitokios kalbos, 
J. Grinius perstatė sekančius 
kalbėtojus: adv. M. M. šliką, 
Dr. E. G. Klimą ir P. Biržį. Vi
si trys kalbėtojai, kaip kad dau
gelis korespondentų sako, “atli
ko savo užduotis” sulig reika

Vaikų Sveikata
Tyras, sušvelninantis, lengvai virškinamas cold-liver 

aliejus, vis daugiau ir daugiau yra vartojamas, kad už- 
laikyt vaikus: gerai valgančius, linksmus ir sveikus.

SCOTT’S EMULSION
per daugiau kaip penkiasdešimt metų yra mylimiausias 
cold-liver aliejaus tonikas, daug reiškiantis augan- 
čiam vaikui, ypatingai per žiemą. /tlr T

Užlaikyk vaiką sveiku ir stipriu—duodant jam h j 
Scott’s Emųlsion. Jis turtingas vitaminais.

■■■■■■■■iScott & Bowne, Bloomfield, N.J. 28*15

“Tegul Lojikas atlieka ‘lojimą’
...visi kiti gi rūkykime OLD GOLDS”

DOLGLAS

Lorillard C'o., Ebt. l<60

? ‘Lojimas” ne vietoj kalbančiuo
se paveiksluose ‘talkios’.. net ir 
paveiksle pavardintame ‘The Bark-

FAlKItANKS. -IK. Ir DOKOT1IY MACE A ILL ii;uijau»lai»ė 
Fii-bt Nutional-Vitliaponc triumfe. . . “’Tlie Barkcr”.

reiškia, suprantama, kad senosios 
dienos rūkymo visko kas papuolė, 
nuėjo į šiukšlyną, kartu su direk
toriaus megafonu.er’... padaro jus tiek nepopulia

riu, kaip ir užsilipamas ant vado
vaujančias žvaigždės glebes. Ką 
direktoriai mano kai jus sukosė- 
jat, tai nors ausis užsikimšk.
“Tad mes, ‘jaunoji gentkartė’ Hol-

“Dauguma mano Hollyvvood drau
gų ruko OLD GOLDS, taipjau ir 
aš pats. Dėlto, kad mes mėgstame 
jų švelnų malonų skonį. Ir taip
jau dėlto, kad tai reiškia ‘išėji-

Kodėl nesukosėsi
ir visą vežimą išrūkęs?

lywoode, kurios ateitis yra kai mą’ gerklės kutenimui ir ‘įėjimą
bančiame ekrane, tiek pat atsar
giai saugome savo balsą, kaip ir 
gyvosios scenas žvaigždės. Tai

(Pasirašo)

priekyji’ aiškiam, be kosulio, bal
sui”.

OLD GOLDS Cigaretai yra padaryti iš ŠIRDIN IŲ 
LAPŲ tabako, puikiausių kokius gamta užaugi
na .. . Parinktų dėl jų šilko švelnumo ir minkš
tumo nuo pat tabako augalo vidurio . . . Sendintų 
ir nokintų nepaprastai ilgai vidurio liepos saulėtos 
dienos temperatūroj, kad užtikrinti tą midaus 
švelnumą.

Valgykit Šokoladą >.. Užsirūkykite OLD GOL1)... Pasiskaninkit Abiejais
I

. J ■ V *



Penktadienis, vas. 22, 1929 NAUJIENOS, Chicago, III.

Next meeting 
at the heme of 
Eugenie Roges

Volume VII

Stubcnts’ Corncr
Published Semi-Monthly By The. Lithuanian Studentą’ Association Of America 

February 22,1929
■ ■■ ■■■■ ■ ■ ■ ■ 11 * “■ " “ ■' " i ■ ■ ■ ■ ■■ i .................................... .. a*■ ■ ■■■■ ■ ■ ■ f 1 1 " i - - ~ i ' - - r • - - •—•■■■i ir ' L J" ' T ~

THE STUDENTS’ CORNER A Little Bit Off
Published Semi-monthly by the Lithuanian 

Students’ Association of America
JOAN SIRUTIS

It vvas said of a certain 
young vvriter of verses that

understand it. So it will be al- 
ways answered,' when poets 
gaze at stars while those of 
common sense are asleep, that 
the poets are “a little bit, off.”

he replied and to prove the fact 
he hung it up in the air be- 
side its mate.

Miss McQue wrinkled her 
forehead. Johnny took this as

1909 South Halsted Street 
EUGENIE ROGES

- 3308 Evergreen Avė., Uelmont
^:nry briedis circulation MANAGER hour

A page whose purpose is to dispense joy, to serve as an inspiration 
and to serve as a forum for student-opinions, ideas and activities.

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

Reading For 
Experience

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

EUGENIE ROGES ..................... CORRESPONDENT SEC’Y
3308 EVERGREEN AVĖ., CHICAGO, ILL.
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she had ascended the stairs of 
EDITOR i institute one mid-

ASSOCIATE EDITOR j night and had gazed about her 
3512 in all directions for nearly an

,____ The narration of this
strange incident brought the 
response that she was probably 
“a little bit off.”

It is a phrase often 
an ordinary person of 
sense 
whose 
stand. 
called 
their being so should not imply 
that there is something low, 
degrading, or childish about 
them. Many novel plots have 
been founded on misunder- 
standing. The husband does 
not understand his wife, she 
does not understand him, and 
so it goes, someone misunder- 
standing someone else and be
ing misunderstood in turn. The 
mere one is misunderstood by 
his fellovv men, the more likely 
is he to be called a little bit 
off. In fact, there are few of 

i who are not a little bit off 
some time or another, much 
we hate to admit it even 

ourselves.
When a man speaks of 

beauty in the abstract with his 
whole soul behind his words, 
we say he is a little bit off. 
When a musician refuses to 
accept a position in a theatre 
orchestra although he needs 
the money, wc say he is a little 
bit off. When a man will fight 
for a high ideal vvith genuine 
persistency, we say that he also 
is a little bit off. Napoleon, 
Rafael, many great men who 
have caused a stir in this little 
world were “a little bit off” 
if not more.

It is the common people who 
tread with practical step from 
one safe place to another. The 
u n u s u a 1 people leap from 
mountain top to mountain top 
and 
into 
with 
ears, 
deeper in the minds of 
than the practical people 
die sanely in their beds. Many 
a shepherd of the common 
has been said to be a 
bit off. f

Once an old man, lying 
hospital ward, began to 
gle his fingers over his cover 
as if he were playing a piano. 
The men next to him looked 
at each, other, winked with 
sage wisdom and pointed their 
fingers at their foreheads— 
the conventional sign for “little 
bit off”. They did not see the 
white and black keys, they 
saw only the čoverlet; they did 
not hear the melody that the 
old man heard, they could not 
even imagine that these were 
there, for they were practical 
men, filled to the brim with 
common sense.

Imagination ought not to be 
a child’s toy, to be used only 
for creating green dragons and 
fairy queens. It ought to exist 
in the adult as a virtue and 
not “fade into the light of com
mon day” as “shades of the 
prison house begin to elose.” 

We pride ourselves on hav- 
ing good, practical, common 
sense and perhaps it is a thing 
to be proud of, būt are* we 
then to . despise those whose 
lack of common sense 
up of something we 
understand ? Alas, it 
ways be so. It is often 
to know whether we really hate 
a thing or vvhether we do not

Dancing
used by 
common 
someone

The Substitute

o f 
this

There are many forms 
amusement existing in 
vvorld at the present age. All 
the books concėrning different 
methods of enjoying oneself 
in leisure hours or in company 
would fili several libraries. 
Dancing is one of the most 
popular forms of entertain- 
ment, not only in this day and 
age būt has been so ever since 
the beginning of creation. 
Dancing is a regulated and 
graceful movement of the feet 
and body to a rhythmical mu- 
sical accompainment. If we go 
back to the early history of 
dancing and even in about the 
seventeenth and early part of 
the eighteenth century we 
would find that dances vvere 
performed in groups; to-day 
people do not dance in groups, 
būt in couples.

Group dancing is a thing of 
the past. Most people do not 
go to the dances for the mere 

Sex appeal 
dravvs them to the dance halls. 
In fact, a lot of people do not 
even know how to dance well. 
For the younger folks, these 
dance halls prove to be a means 
of bringing nevv acųuaintances 
and friends in a most easy 
manner.

to describe
actions he cannot under-
Perhaps the people so 

are a little bit off, būt
The most common advice. 

given in regard to reading is 
to read, and also what to read. 
Occassionally it is said that too 
much reading is not healthy 
for the mind; it does not de- 
velop thinking. Schopenhauer 
says that “reading is thinking 
with some one else’s head in- 
stead of one’s own.”

Beading and thinking are so 
elosely connected that vvithout 
reading, our thoughts vvould 
most likely be of the primitive 
kind. The primitive man learn- 
ed from experience and un- 
fortunately, could not then 
transmit his.sum of experiences 
in some visible form. The 
modern man has libraries at 
his command — libraries of the 
experiences of his forefathers. 
He may enter a library, open 
a book, and read therein what 

(some man has spent years to 
write and vvhat some race per
haps has lived centuries to of dancing. 
create material for.

Many do not appreciate the 
wealth that lies in the literary 
coffer. Yet it i s those who are 
least conscious of it that are 
going through unpleasant and 
painful experiences at first 
hand. Since fietion is a portray- 
al of life one may see life 
through fietion.

Some say that experience is 
the best school; it is also an 
expensive school and one whose 
best scholars are either fools 
or innocents. As a school it is 
overvalued.

In other affairs, the short- 
est path is praised, būt when 
it comes to knovving how to 
profit by the mistakes of 
others, experience — the sy-i 
stem by vvhich one makes the people, in fact, a great number 
mistakes himself — is praised.! of them, attend dances because

It vvould be satisfactory if they get a sort of thrill from 
all those vvho did not read, the proximity of themselves to 
thought. Būt the objection is; one another. Probably these 
that the best readers are theJare the only times they have 
best thinkers and those xvho I such opportunities. 
do not think vvith some one 
else’s head, do not ūse their There have been many cases 
own in its place. 'to show that this fact is truc-

For example, one seldom sees 
tvvo girls dancing together.

The only reasony vvhy they 
dance together, vvhen they do, 
is either because there are not 
enough of the other se^c or be
cause they vvish to attract at- 

fond tention themselves by danc- 
| ing something out of the or- 

so pale? dinary. Another reason vvhy 
vvell can 11 women are s0 anxious to go to 

dances is because there they
i have an opportunity to display
■ their govvns and forget about 
the everyday di’udgery of life.

Under the mėliovv glovv of 
Prithee, why so mute? Iow liShts and amidst rustling 

Will, vvhen speaking well can’t silks, gay colors, handsome 
men, and pretty vvomen they 
forget vvho they really are and 
live for a fevv hours in happi- 

' ness and laughter.
— Lucille Norak.

At a dance, a young man 
does not necessarily have to be 
introduced to any certain 
young lady. If he desires to 
meet her, it is considered per- 
fectly proper for him to come 
up to her and ask her for a 
dance. Then if the young lady 
has no objections, she will ac- 
cept him and thus perjiaps 
many a friendship or love 
affair has begun. Some young

Why So Pale and 
Wan?

Why so pale and 
lover ?

Prithee, why
Will, vvhen looking 

movė her,
Looking iii prevail?
Prithee, vvhy so pale?

vvan,

Wby so dūli and mute, young 
sinner?

vvin her, 
Saying nothing do ’t? 
Prithee, vvhy so mute?

Quit, quit for shame! This vvill 
not movė;

This cannot take her.
If of herself she vvill not love,

Nothing can make her: 
The devil take her!
— Sir John Suckling.

Logicians are more sėt upon 
concluding rightly, than on 
right conclusions.

John Henry Newman.

us 
at 
as 
to

though they fall at lašt 
the dark valley of death 
curses ringing in
they live longer

their 
and
men 
vvho

her d 
little

in a 
wig-

is made 
do not 
will al- 
difficult

Johnny did not likę the sub
stitute teacher. No indeed. She 
didn’t act likę old Miss Han- 
nan. Old Miss Hannan, vvho 
vvore a vvig and glasses, never 
gavo them vvork likę this. He 
was supposed to write a whole 
exercise, and such a long one 
too. He clutched his pencil 
tightly, for he vvould not sub- 
mit to the Palmer method of 
vvriting where one moved the 
vvhole arm and made such wob- 
bly circles and rows of uneven 
lines. He clutched his pencil 
and wiggled it to form the let- 
ters of the exercise.

Such tiresome work! Copy, 
copy, copy! And for a boy as 
smart as he was too. f His 
mother didn’t even have to give 
him a note when she sent him 
to the grocery store; he could 
remember everything. He was 
so smart and yet had to do 
this uninteresting work.

His hand began to hurt a 
little from the tightness of his 
grip about the pencil. Būt he 
continued to hold the pencil 
tightly: under no circumstances 
would he ūse the Palmer 
method. He paused in his writ- 
ing and looked up to where the 
substitute sat at Miss Hannan’s 
desk. She had smooth brown 
hair and it was not a wig. 
Johnny felt that»he was an 
authority on wigsj “No, that’s 
her own hair” he said to him- 
self, wearing a thoughtful 
frown. Around her shoulders 
she wore a bright green sęarf 
and as she read, one hand 
played with the knot of this 
scarf.

Johnny wondered whether 
she wasn’t one of those teach- 
ers who were just learning to 
be teachers. Severai weeks ago 
some of his friends from an- 
other room had told him that 
they had had a young teacher 
who wasn’t a real teacher yet, 
būt was going to be one after 
a while. Maybe this teacher 
was one of those — just going 
to be a teacher.

The more he considered this 
theory the more true it seemed 
to him. He began to feel sup- 
erior and experienced. She 
wasn’t a teacher yet, he could 
see that. He knew the differ
ence between a real one and 
a fake one just as he knew a 
head of real hair from a wig. 
He had had quite a few teach
ers—“in his day” he added, as 
he had pften heard his father 
say, quite a few teachers, “in 
his day”.

Miss McQue raised her eyes 
as she saw Johnny coming for- 
ward. She turned to him with 
interest as he came to her side. 
He looked at her with a sad 
little face and held up his right 
hand. “Teacher,” he said in a 
high soft voice, “my harjd 
hurts.” Miss^ McQue looked at 
the hand. It hung there in 
mid-air, dangling loosely from 
the wrist. On every limp and 
dirty little finger there was a 
blot of ink.. Miss McQue’s face 
took on a serious expression. 
Johnny assumed a serious face 
too. All in all, this was a very 
serious situation.

Then Miss McQue asked a 
funny question. She asked him 
how his left hand felt. Johnny 
had to think quickly. She might 
ask him to write that exercise 
with his left hand. “Well, that 
one don’t feel so good either,”

I wonder:
Why Frances is so very busy. 

Is it that research vvork is so 
interesting that she’s saving 
our doings for years to come?

Hovv that dusty looking spot 
could turn into such a bea-u- 
tiful moustache. I did think 
it vvas the roads out there, būt 
novv I guess it’s merely a nevv 
barber, or could it be???

deception. 
his hands 
had just

a sign of deep thought and felt 
sure of success. “He knew 
w o m e n”—another expression 
from his home. Miss Hannan /
would have laughed at him and 
have said that he was lazy, 
būt Miss McQue took it serious- 
ly. In fact, she was worried.

Suddenly Miss McQue turned 
to him, her face lit with. an 
idea. “1’11 tell you what we’ll 
do,” she said, taking Johnny 
into her confidence, “We’ll let 
you do baby work for a while. 
Your hand wont get tired on 
that.”

Johnny’s mouth opened. Baby 
work! How that phrase stung 
him—baby work! He who was 
Severai grades above kinder- 
garten and who could bring 
the groceries home vvithout a 
note. Būt of course he had to 
continue with the 
He couldn’t say that 
were well after he 
said that they hurt.

So Johnny sat down and be
gan to copy the word cat 
which Miss McQue had written 
on the board in a large round 
hand. “Let me know vvhen your 
hand gets better,” she said to 
him sympathetically.

Johnny was puzzled. Cat, 
cat, he wrote. What kind of 
a teacher was she anyhovv? 
Cat. ' She wasn’t a very smart 
teacher, cat, he could see that 
much, cat, she had believed 
everything he said. Cat. He 
could have told her a lot of 
things that were not true, cat, 
and she would have believed 
them. Cat, cat. He who could 
bring the groceries, cat, cat, 
cat, he who------- .

Two minutes later Miss 
McQue raised her eyes once 
more and saw Johnny coming 
down the aisle. He stopped at 
her desk būt did not raiše his 
hand. For a moment he stood 
there silent, biting his lower 
lip. “I think,” he began, look
ing straight into Miss McQue’š 
eyes. He paused. Dropping his 
eyes, he said, “I think my hand 
is

Why Anthony doesn’t attend 
meetings. Is it because he does 
not vvant to argue vvith thp 
vvomen? No fear, our vidk 
president is a man.

Why little Tony vvas seen 
on N. S. not long ago. Weren’t 
you afraid the Indians vvould 
get you ? ‘

If a derby vvas Stanley’s 
“suppressed desire” all along. 
I mušt ask his mama for the 
first signs.

Why Billy alvvays picked out 
some petite school marm. Do 
they have them in lovva to®?

Why Berenice B. does not 
vvrite to us. Oh, those men,

English Proverbs

better now.

On Račiai 
Difference

Everywhere we hear of »the 
vaunted superiority of Ameri
can and European civilization 
over that of the primitive man, 
or the so called savages, iri- 
habiting various parts of the 
world. This matter, of course, 
depends upon the meaning 
given the vvord “civilization” or 
rather the definition we give it.

Būt as to the primitive him- 
self vvhom most people term 
“savage”), there is no fund
amentai difference in his 
powers of sensory acuity and 
sensory discrimination than 
from that of civilized man, so- 
called. Further, there is no 
proof of any difference in me- 
mory between them.

In temperament there is the 
šame variations in primitive as 
in civilized communities. Among 
them is to be found the indolent, 
the cheerful, the energetic, the 
staid, the flighty, the hot-tem- 
pered, and even the philosophi- 
cal individual.

A grossly common error is 
the notion that primitive man 
is freer than civilized man and 
that his conduct 
control. On the 
primitive man is 
more hidebound
by sočiai regulations. His

Better have one plow going 
than two cradles. 

» ♦ ♦
He that hath no children 

doth bring them up well.
♦ ♦ ♦

A cool mouth and vvarm feet 
live long.

•,,. •> * * 1
A book that ręmains shut 

is būt a block.
♦ * ♦

One hair of a woman draws 
more than a team of oxen.

♦ >!< ♦

The thief is sorry that he 
is to be hanged, not that he 
is a thief. 

♦ ♦ ♦
The tongue of a fool carves 

a piece of his heart to all who 
šit near him. '

* * ♦ •

Discreet women have neither 
eyes nor ears. 1

♦ ♦ ♦

When vvine sinks, vvords 
svvim. 

♦ ♦ ♦ 
I ■ \ I »

is less under 
contrary, 
probably 
than vve

the 
f ar 
are 
life

is one continious round of ad- 
herence to the demands of cus- 
tom. Upon birth of children, 
he may be compelled to hand 
them over to others; traditional 
laws may strictly limit his 
choice of a wife; he may not 
be permttted to speak to cer- 
tain of his relatives; and at 
c*7*ry turn there are ceremonies 
to be performed and presents 
to be made by him that mis- 
fortune may be safely averted.

As to the control which pri
mitive folk exercises over their 
conduct, this varies enormously 
among different peoples; būt 
there are among them many in- 
stances of self-control which 
would put to shame the mem- 
bers even of our most civilized 
communities.

(that man) hovv can one keep 
them (him) avvay?

Hovv our little editor enjoyed 
herself at the Kultūros dance. 
She seemed terribly busy.

What our nevv member 
thought of our meeting. Rather 
a peppy bunch, huh, Ann— 
especially those men?

Why Eli Ess i s so active as 
a member in other clubs and 
so quiet in ours. Has Eff Ess 
something to do vvith it?

Hovv our treasurer keeps 
her affairs to herself. Yup! 
She’s a dandy svvimmer and a 
future M. D.

Why Aldona does not visit 
anymore. Avv come on, vve vvere 
kidding vvhen vve said you lived 
too far out. Būt, gee, it does 
take a fella all day to get 
there.

Whether all school teachers 
say “huh” instead of “I beg 
your pardon, fellovv member.”

— Just Me.

And it is also vvondered vvhy 
Gene’^ parlor rug is all littered 
vvith čonfetti.

When drums best, lavvs are 
dumb.

Change 
course of < ’,•<* • • 

■ d' — - M 
K * »< f «
The heart is commonly reach- 

ed not through thė reason, būt 
through the imagination, by 
mėans of direct impressions, by 
the testimony of facts and 
events, by history, by descrip- 
tion. Persona influence us, voi- 
ces mėlt us, looks subdue us, 
deeds inflame us. Many a man 
will live and die upon a dogma: 
no man vvill be a martyr for a 
conclusion.

John Henry Nevv man.
* ♦ ♦

The farther off vve place our 
aim, and the less vve desire to 
ourselves the witnesses of vvhat 
we have laboured for, the more 
wide and rich will be the mea- 
sure of our success. Men can- 
not benefit those that are with 
them as they can benefit those 
who come after them; and of 
all the pulpits from which hu- 
man voice is ever sent forth, 
there is none from vvhich it 
reaches so f ar as from the 
grave. —John Ruskin.

* ♦ ♦
The ąuestion of compulsory 

education is settled so f ar as 
Nature is concemed. Her bill 
on that ąuestion was framed 
and passed long ago. Būt, likę 
all compulsory legislation, that 
of Nature is harsh and vvaste- 
ful in its operation. Ignorance 
is visited as sharply. as wilful 
disobedience T incapacity meets 
with the šame punishment as 
srime. Nature’s discipline is not 
even a word and a blovv, and 
the blow f irsi; būt the blovv 
without the word. It is left to 
you to find out why your ears 
are boxed.

Thomas Henry Huxley

* * »>
of vveather 
fools.

is a dis-
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PRIEŽASTIS ĄR PASEKMĖ?

Gindamas prohibiciją Jungtinių Valstijų senate, 
garsusis Idaho oratorius Borah be ko kita pavartojo 
šitokį argumentų. Jisai papasakojo apie Velšių princo 
lankymąsi vargingose Anglijos mainierių trobelėse, kur 
po 12 vyrų, moterų ir vaikų gyvena vienam kambaryje 
“miegodami daikte, kaip kiaulės, apsieidami be visko, 
kas yra gražesnio gyvenime”. Ir senatorius Borah ap
kaltino dėl tų kiauliškų gyvenimo sąlygų — degtinę!

Girdi, pareina tėvas namo ir parsineša 17 centų ki- 
šeniuje. Kada jo paklausė, kur jisai padėjęs kitus pini
gus, nes jisai uždirba per dieną 50 centų, tai jisai atsa
kė, kad praleidęs juos degtinės krautuvėje. “Ar jus ma
note“, tęsė toliaus senatorius Borah, “kad valdžia netu
ri pareigos ir galios apsaugoti alkanus kūdikius, kurie 
laukia, kad tėvas parneštų 50 centų maistui nupirkti?“

Išeina, sulig to iškalbingojo senatoriaus logika, kad 
jei Anglijos mainieriai, 'uždirbdami po 50 centų per die
ną, negertų degtinės, tai jie galėtų su savo šeimomis 
gražiai gyventi ir būt laimingi. Tuo gi tarpu kiekvienas 
gali suprasti, kad per dieną išmaitinti save ir savo šei
mą, nusipirkt rubus ir kitas gyvenimo Teikmenas pen
kioms dešimtims centų yra visai neįmanoma. Darbinin
kams, kurie tik tiek teuždirba ir nėra prieinamas ki
toks gyvenimas, kaip tas, kurį savo akimis matė Ang
lijos karalaitis.

Girtuokliavimas yra tokio skurdo pasekmė!

(jos bus vedėjos), du lietuviu daktaru (Jovaišą ir Bie- 
žį) ir penkis daktarus svetimtaučius. Keturi iš šitų sve
timtaučių daktarų yra katalikiško Loyolos universiteto 
profesoriai. Atrodo, kad ligoninė bus kontroliuojama 
Loyolos universiteto štabo.

Nuolatinis ligoninės gydytojų štabas sudarytas iš 
apie 40 daktarų, kurių tarpe paskelbta tik penkių lietu
vių daktarų pavardės. Kiti yra svetimtaučiai. Gydyto
jų štabo sekretorius yra Dr. J. F. Ruzic, kroatų tautos 
žmogus.

Paskui dar paduota “lankančiųjų gydytojų“ sąra
šas, kuriame iš 26 žmonių tik 7 yra lietuviai. Daktarų 
sąraše — nei nuolatiniam štabe, nei tarpe lankančių 
daktarų — nesimato Dr. Brenzos nei daugelio kitų lie
tuvių daktarų.

Lietuvių visuomenės darbuotojai, kurie aukojo li
goninei, agitavo už ją ir t. t., jokios vietos ligoninės' vy
riausybėje negavo. Jų ir vardai nebeminimi. Tai yra 
grynai kunigų ir minyškų vedama įstaiga, kuri savo 
srityje gal ir bus naudinga, bet lietuviams ji bus taip 
pat “artima“, kaip daugelis kitų ligoninių, kuriose dir
ba vienas-kitas lietuvis daktaras.

“LIETUVIŠKOS“ LIGONINĖS VEDĖJAI

Galų gale“ Draugas“ paskelbė, kaip tvarkysis ta 
“Lietuvių šv. Kryžiaus Ligoninė“, apie kurią jisai bub- 
nijo per keletą mėnesių, ragindamas žmones duoti au
kų. Pirmiausia, kas yra vyriausia ligoninės galva? Pa
sirodo, vyriausia galva yra kardinolas Mundelein.

Kai dar tik buvo prasidėjęs “vajus“ aukoms rinkti, 
“Naujienos“ statė klausimą apie tai, kam priklausys 
ligoninė: lietuviams, ar airių kontroliuojamai bižnyčios 
vyriausybei. Aiškaus atsakymo į tą klausimą nebuvo 
duota. Dabar gi iš “Dr.“ pranešimo patiriame, kad kar
dinolas Mundelein yra visiškas ligoninės “bosas“. Jisai 
paskyrė ligoninei visus viršininkus, vedėjus, daktarus 
ir t. t.; jisai, vadinasi, gali kiekvieną jų, kada nori, ir 
pašalinti. Žmonės, kurie dėjo pinigus ligoninės reika
lams, šitam dalyke neturi jokio balso.

Ką gi Mundeleinas paskyrė šios “lietuviškos“ ligo
ninės viršininkais, vedėjais ir gydytojais?

Į ekzekutyvį komitetą jisai paskyrė du lietuvių ku
nigu (Vaičiūną ir Albavičių), dvi seseris kazimierietes

nisterijos dėl kun. V. Mirono.
Mironas, senaš “pažangiečių” 

(tautininkų) šulas, yra tikybų 
departamento direktorius, bet 
prieš kiek laiko vyskupas Kuk
ta uždraudė jam, kaipo savo di- 
ocezcijos kunigui, pasilikti vals
tybės tarnyboje. Mironas {tei
kė savo tiesioginiam viršinin
kui, švietimo ministeriui, atsi
statydinimo prašymą. Ministe- 
ris atsisakė prašymą priimti, 
rasdamas, kad “niekas iš šalies 
neturi teisės reikalauti tą ar 
kitą respublikos pilietį išeiti iš 
valstybės tarnybos”.

Kadangi tečiaus Mironas ne
gali priešintis savo dvasiniam 
viršininkui,’ tai valdžia sugal
vojo duoti jam atostogas, iki 
konfliktas tarp ministerijos ir 
vyskupo bus išspręstas. “L. A.” 
rašo:

“Kadangi vyskupas Kukta 
kun. Mironui yra uždraudęs 
eiti valstybės tarnybos parei
gas, kadangi, iš kitos puses, 
švietimo ministeris nerado 
pagrindo jį iš tų pareigų pa
leisti, tai, kol dalykas išsiaiš
kins, kun. Mironui yra duotos 
atostogos.”
Bet kam tautininkų valdžia 

skiria kunigus į valstybės tar
nybą? Kunigai mokinasi “dū
šias ganyti”, jie turėtų tuo dar
bu ir užsiimti.

KOMUNISTIŠKA “LITERA
TŪRA”

Del straipsnio, tilpusio “Nau
jienose” vasario 16 d., brookly- 
niškė “Laisvė” rašo:

“Smalavirių ‘Naujienos’ už
gieda sekamai: ‘Galima pasi
džiaugti, kad lietuvių tautos, 
ypatingai josios liaudies, troš
kimas gyventi nepriklauso
mu valstybiniu gyvenimu jau 
yra išsipildęs! Tai džiaugs
mas lietuviškų menševikų.

Ypatingai, girdi, liaudis, tai 
yra, darbininkai ir valstiečiai, 
gali pasidžiaugti, kad jų troš
kimas išsipildė! Liaudis ba
dauja, liaudis kraują, lieja, 
liaudis ašarose plusta, liaudis 
kalėjime pūdoma, liaudis nak
ties tamsumoje galabojama, 
liaudis negali pasijudinti, kad 
neatsirėmus į štikus ir kar
dus kruvinų fašistų — bet 
‘Naujienos’ džiaugiasi, kad 
tos liaudies troškimas išsipil
dė! Ta liaudis, vadinasi, pati 
to viso troško!..”
“Naujienose” buvo rašyta 

apie Lietuvos žmonių troškimą, 
kad susidarytų nepriklausoma 
Lietuvos \alstybe, o “Laisvės” 
redaktorius (matyt, “pats” 
Bimba) primeta mums, kad 
mes sakę, jogei Lietuvos liaudis 
troško badauti, lieti savo krau
ją, būt pūdoma kalėjime ir būt 
galabijama fašistų štikais ir 
kardais! šitaip tas komunistų 
organas “šviečia” savo skaity
tojus.

“Naujienų” straipsnyje, be to, 
buvo kalbapia ir apie fašizmo 
diktatūrą, kaipo apie liūdną da
lyką, prieš'>lkurį Lietuvos žmo
nės kovos, iki bus atsteigta de
mokratinė tvarka. Tenai buvo 
tarp kitko pasakyta. “Dar liūd
niau yra, kad Nepriklausomos 
Lietuvos gyventojams tapo at
imta laisvė, kurią jie tikėjosi 
turėti, pasiliuosavę nuo svetimo 
jungo.” Bet Bimba, to neveizint, 
tvirtina, kad “N-os” pasakiu
sios, jogei Lietuvos žmonės 
trokško tos tvarkos, kurią jie 
šiandie turi. Argi komunistai I
jau yra pavirtę tokiais aklais 
fanatikais, kad jie gali pakęsti 
šitokius besąžiniškus falsifika
vimus savo spaudoje?
---------,----- p.------------------------

ATĖJO “Kultūros“ No. 1. 
Galima gauti “Naujienose“. 
Kaina 45 centai.

Apžvaiga j
D r. A. Mont vielas

Mildos Mirtis’
FORDAS STATYS DIRBTUVĘ 

RUSIJOJE Vienveiksmis veikalėlis vaikams.

Automobilių fabrikantas 
Henry Ford pareiškė United 
Press atstovui, kad jisai ren- 
giąsis statyti milžinišką dirbtu
vę sovietų Rusijoje. Toje dirb
tuvėje busią gaminama dau
giausia traktoriai. Jei ši įmonė 
turės pasisekimo, tai Fordas ke
tina taipjau investuoti pinigų į 
kasyklas, kelių tiesimą ir kito
kius dalykus Rusijoje. Jisai 
norįs Rusijai padėti, kadangi ji- 
sais esąs “internacionalistas”.

Detroito kapitalistas, kuris 
dabar gyvena Floridoj, sako, 
kad vieną jo planą dirbtuvės 
statymui Rusijoje sovietų val
džia atmetusi “per riesusiprati- 
mą”. Dabar esąs įteiktas Mask
vai kitas, smulkinus išdirbtas 
planas.

KUN. MIRONAS 
ATOSTOGOSE

“Lietuvos Aidas”, rašo apie 
kilusį konfliktą tarp Kaišedorių 
vyskupo Kuktos ir švietimo "mi-

Vieta: Jungtinių Valstijų didmiestis. 
Laikas: Ruduo 1928 m.

* Asmens:
Aldona 
Pranukas 
Albertukas, Aldonos brolis 
Vincukas
Rūta

, Vanda.
SCENA I

Aldonos namuose. Valgomasis kambarys. Vi
duryj didelis stalas, aplink jį daug kėdžių, ant jo 
saldainiai, sausainiai ir vaisiai. Priešakyj du lan
gu. Kairėj durys, dešinėj plati durių vieta, papuo
šta portjerom. Kairėj arti durių indų šėpa. Asloj 
divonas. Sekmadienio popietis rudenį. Uždangai 
pakilus mergaitės ir berniukai vaikštinėja ir kal
basi. Aldona triūsia prie stalo.
ALDONA. (Pažvelgus į laikrodį). Tuoj jis čia 

bus. Turėsime visi kalbėti lietuviškai, nes an
gliškai jis nė žodžio nemoka.

ALBEKTUKAS. Keista. Ar Lietuvos škuiėse an-
*) Tėvams, kurių vaikai dalyvauja vaidini

muose, patartina šis veikalėlis iš laikraščio išsi
kirpti.

------------------ ------------------ į-----,-----------
gliškai visai nemokina?

ALDONA. Sako, high-škulėse mokina, bet škulej 
kalbos neišmoksi.

ALBERTUKAS. O kaip aš išmokau? Mama sako, 
kad aš angliškai nė vieno žodžio nemokėjau.

ALDONA.’ Visi išmokome. Ir škulėj, ir visur ki
tur tik angliškai kalba. Kožnas durnius ga
li išmokti.

ALBERTUKAS. O musų pape ir mama gyvena 
Amerikoj per 20 metų — ir neišmoko. Vin
cuko tėvas tik keikti angliškai moka.

VINCUKAS. Tu nesi tokis smart, kaip manai, 
žinai kelis angliškus žodžius ir viskas. Web- 
ster’s dietionary yra tiek žodžių, kad tu ir 
pusės niekad nesuprasi.

ALBERTUKAS. Ir tu nesuprasi.
VINCUKAS. Aš ir nesigiriu. Bet ir lietuviškų ir 

angliškų žodžių aš žinau daugiau už tave.
ALBERTUKAS.-Gerai. Pažiūrėsime. Kur yra 

Webster’s dietionary? (Eina ieškoti).
ALDONA. Visai nereikia! čia ne škulė. (Skam

butis subirzgia. Visi nutyla ir žvalgosi. Al
dona atidaro duris. Pranukas įeina.

ALDONA. Heilo, Pranuk? Mes tavęs čia seniai 
laukiame. Pasidėk kotą ir kepurę.

PRANUKAS. Ką sakai?
ALDONA. Pasidėk kotą ir kepurę.
PRANUKAS. Kepurę ir ploščių aš padėsiu, bet 

jokio koto man niekas neliepė atsinešti. (Jisz 
nusivelka ir viską padeda ant kėdės).

ALDONA (Veda jį supažindindama), čia mano 
brolis Albertukas, čia Vincukas, čia Klara, 
čia Dora...
(Vieni rimtai laikosi, kiti šaiposi ir i pašo
nes kits kitam bado.)

PRANUKAS. O kur Milda?
ALDONA. Serga. Negalėjo ateiti.
PRANUKAS. Bet ji nieko apie tai nerašė man. 
ALBERTUKAS. Kad ir butų rašiusi, tu nebūtum 

supratęs... Lietuvoj angliškai škuiėse nemo
kina.

PRANUKAS. Aš nevisai suprantu tave, Alber- 
tuk. Bet Milda labai gražiai lietuviškai ra
šo. Sako, išmokusi kokioj tai lietuviškoj mo
kykloj.

ALDONA. Ji dabar hospitolyj.
PRANUKAS. O kas tas hospitalis?
ALDONA. Tokie namai, kur ligonius laiko.
ALBERTUKAS. It spells h-o-s-p-i-t-a-1.
PRANUKAS. Tu tokis juokingas, Albertuk. Lie

tuvoj tave į teatrą pastatytų.
ALBERTUKAS. Ar Lietuvoj ir teatrų yra?
PRANUKAS. O, visko yra: teatrų, muzikos, ra- 

dio, mokyklų, krautuvių, tik tokių didelių 
miestų nėra.

ALBERTUKAS. Ar ir automobilių yra? 
PRANUKAS. Yra. Tik mažiau.
ALBERTUKAS. Ar kendžių ir ice cream galima 

gauti ?
PRANUKAS. Aš nesuprantu.
ALBERTUKAS. (Eina prie stalo ir rodo.) Nugi 

šitokių. O ice cream yra šaltas ir gardus ir 
parduoda drug Storiuose ir candy stores.

PRANUKAS. Aš nesuprantu, ką tu kalbi, bet 
šituos (rodo saldainius) pas mus vadina sal
dainiais, o tą. šaltą daiktą vadina šaltakoše.

ALBERTUKAS. Paimk vieną piece ir pasakysi, 
ar pas mus ar pas jus geresnės.

PRANUKAS. Aš nesuprantu, ką tu sakai...
ALDONA. Paragauk musų saldainių. Visi imki

te saldainių. (Nešioja ir dalija. Visi valgo. 
Kiek palaukus). Gal norite krekerių? (Dalija 
sausainius.).

PRANUKAS. Šituos pas mus vadina sausainiais, 
(Rodo vaisius) o šituos vaisiais.

ALDONA. (Visiems) Dabar imkife patys! (Visi 
renkasi prie stalo ir ima kas ką nori).

ALBERTUKAS. Tai ir grammar pas jus mokina 
lietuviškai... ir teachers angliškai nemoka...

PRANUKAS. Aš nežinau, ką tu sakai. Ar ne
turite žodyno?

ALDONA. Dietionary? (Atneša Websterio žody
ną.). čia viską rasite.

PRANUKAS. (Sklaidydamas knygą) Iš šitos 
knygos. . i

ALBERTUKAS. lt spells t-e-aoh-e-r.
PRANUKAS. Nekalbėk su manim angliškai. Aš 

da nemoku.
ALBERTUKAS. Aš nekalbu, o sakau kaip spė

lioti.
PRANUKAS. Aš nežinau, kas yra sodinti. 
ALBERTUKAS. Sakau, kaip žodis rašosi. 
PRANUKAS, pasakok man raides lietuviukai. 
ALBERTUKAS. Aš nežinau ,kaip jas lietuviai 

vadina. Aš galiu parašyti (Rašo).
PRANUKAS. Reiškia t-e-a-c-h-e-r. Duokit man 

angliškai lietuvišką žodyną. Aš rasiu. (Al
dona atneša žodyną. Pranukas radęs žodį.) 
Reiškia mokytojas. (Pauža) Taip, musų 
mokytojai dėsto viską lietuviškai, kaip pas 
jus angliškai. Kaip jūsų mokytojai nekalba 
lietuviškai, taip musų—angliškai.

ALDONA. Ar teisybė, Pranuk, kad lietuviai iš
moksta parašyti bile žodį be spelinimo?

ALDONA. Rašosi s-p-e-11.
PRANUKAS. O kas yra tas spelinimas?
PRANUKAS.. Parašyk man. (Aldona parašo. 

Pranukas randa žodyne). Reiškia pasakyti 
visas žodžio raides iš eilės. (Pauža). Taip, 
lietuviai gali parašyti bile kokį žodį.

ALBERTUKAS. O kodėl tu negali. Liepi mums 
parašyti...

PRANUKAS. Lietuvių kalboj aš bile ką parašy
siu ir \nan nereikės klausti, kaip rašosi. 
Anglų kalbos taisyklių aš nežinau.

ALBERTUKAS. Kas yra taisyklė?
PRANUKAS (Ieško žodyne. Randa.) Skaityk! 
ALBERTUKAS. Bule.
ALDONA. Užteks apie kalbas. Pasakyk mums 

gerau, Pranuk, kaip tu atvažiavai.
PRANUKAS. Nieko ypatingo. Važiavome iš na

mų arkliais, paskui traukiniu iki prieplaukos, 
o toliau laivu iki Amerikos. Kliūčių daug, 
vargo nemaža, bet nieko ypatingo.

ALDONA. O kaip ten Lietuvoj? žmonės sako, 
ten labai gražu... visokių paukščių, gėlių...

PRANUKAS. (Visi susirenka klausytis). Lietu
voj gražu. Pievos, paupiai pilni įvairių gė
lių. Yra didelių girių—laužynų, pušynų, eg
lynų. žmonės renka grybus ir uogas juo
se. Nerasi tokios vietos, kad kokis nors 
paukščiukas tau nečiulbėtų. Tūli gieda ste
bėtinai gražiai. Net paprastame karklyne, 
krūmuose, laukuose randi čiulbančių paukš
tukų. Pavasarį gegutės kukuoja, garniai, 
pempės parlekia. Rudenį matome, kaip lau
kinės žąsys, gervės ir kiti paukščiai j sve
timus kraštus lekia. Paukščius girdime ir 
matome visi, nes jų tiek daug. Veversiai 
nuo pat ryto keliasi augštyn ir augštyn oran 
ir gieda taip gražiai, kad artojams muzikos 
užtenka. Laukai, kada javai suauga, ban-

# guoja kaip juros. Vakarais stebėtina tyla, 
žvaigžudučių ant dangaus daugybė. Sudai
nuoja kur bernas išjojęs arklius ganyti, su
loja kur šuo, griežlė kur girgžda...

ALDONA. O oras ar ten geras?
PRANUKAS. Puikus. Dulkių ir durnų nėra. 

Miestuose gal ir yra, bet aš mažai miestų 
mačiau. Lietuvoj jų mažai ir nedideli. Be
veik visi žmonės gyvena ūkiuose.

ALBERTUKAS. Tai kodėl Mildos neveža į Lie
tuvą? Gal ji ten pasveiktų...

ALDONA. Pervėlu. Daktarai sako, kad Milda 
mirs. Jos mama ir pinigų neturi į Lietuvą 
važiuoti.

PRANUKAS. Kas jai yra?
ALDONA. Turi consumption .
PRANUKAS. (Ima žodyną) Kas yra tas con

sumption? Parašyk man. (Aldona parašo. 
Pranukas suranda žodį.). A, tai džiova! Aš 
norėčiau ją atlankyti.

ALDONA. Gerai, Pranuk. (Deda dėžuten sal
dainių ir sausainių.) Jos mama šiandien va
žiuoja į hospitalį. Galėsi važiuoti sykiu. Nu- 
veši jai kendžių ir krekių. Pasakyk jai, kad 
mes visi ją labai mylime. Pranuk, ji tokia 
graži, gražesnė už mus visas! Taip dailiai ji 
rodydavos. Gali dainuoti.. O, kokį malonų 
balsą ji turi! Net kada ji kalba —taip sma
gu klausytis. She used to play piano, and 
violin and sing for us! Piano ir smuiką ir.., 
Kada jos tėvas mirė, motina vis leido ją mo
kintis ir muzikos ir dainuoti ir į lietuvišku 
škulę ji ėjo.
(Įeina Rūta nešina gėlių pluoštą.)

RŪTA. Aš atėjau paklausti, ar nenori kas va
žiuoti pas Mildą. Jos mama ir aš važiuojame 

ALDONA. Rūta, tu ne visus pažįsti, čia Pra-
Jis

ge

tu

kac 
kac 
dic

ka<

nukas. Jis angliškai kalbėti nemoka, 
tik dabar iš Lietuvos.

PRANUKAS. (Priėjo artyn.) Kokios gražios 
lės!

RŪTA. Taip, gražios. Ir Lietuvoj, turbut, 
rite gražių gėlių. *

PRANUKAS. Taip, gėlės gražios visur.
ALDONA. Je, Pranuk. Bet Milda gražesnė ir už 

gėles. (Pauža) Ar žinote ką? Ir mes turi
me pasiųsti Mildai gėlių. Pranukas nuneš. 
Sumeskime visi po kiek kas gali.

BALSAI. Gerai. Gerai.
(Aldona renka pinigus. Suskaitliuoja ir pa
duoda Rūtai).

ALDONA. Rūta ir Pranukas nueis pas floristą ii 
nupirks.

PRANUKAS. Kas tas floristas? (Ima žodynu 
žiūrėti.)

ALDONA. Nežiūrėk. Rūta žino. Ęikite!
(Rūta ir Pranukas išeina)

VINCUKAS. He’s funny boy. Kaip pradėjo apk 
Lietuvą kalbėti, aš ir pusės nesupratau. Vi
sokių ten paukščių ir daiktų. Gerai da, 
žodyną turėjome. Aš prašysiu papeš, 
ir man nupirktų anglišką ir lietuvišką 
tionary.

ALDONA. Iš žodyno neišmoksi.
ALBERTUKAS. (Į Vincuką) O tu sakei, 

taip daug žinai. Tu nieko nežinai!
VINCUKAS. Nesikarščiuok! Tu neini į lietuvišks 

mokyklą, o aš jau einu.
ALDONA. Į kokią mokyklą?
VINCUKAS. Į tą, kurią Milda lankė. Mus mo 

kiną lietuviškai kalbėti, skaityti, rašyti, de 
klamuoti. Kitas mokytojas mokina dainuo 
ti. Greitai turėsime koncertą, paskui teatrą 

ALDONA. Kodėl tu man nieko nesakei apie tai’ 
VINCUKAS. Aš maniau, jus nenorite, žinau 

Albertukas geriau strytais mėgsta bėgioti 
Jis sakė, kad lietuviškos kalbos jam 
kia, o dabar norėtų pasigirti, kad už 
daugiau žino.

ALDONA. Aš irgi norėčiau lankyti. Ar 
priima ?

VINCUKAS. Visus.
ALDONA. Ką ten mokina?
VINCUKAS. Aš sakiau. Dabar 'mokinamos 

linksniuoti. Mat, lietuvių kalboj yra septy
ni linksniai. Paimame žodį, sakysime, snie
gas ir sakome, sniegas, sniego, sniegui, snie
ge, sniegt;!, sniegu, sniege ir taip toliau.

ALBERTUKAS. Tu man nesakei, kad eini į šku- 
lę. Aš irgi bučiau ėjęs.

VINCUKAS. Gerai, visi galėsime eiti.
(Grįžta Rūta ir Pranukas su gėlėmis) 

ALDONA. O, kokios gražios!
(Visi renkasi, uosto gėles ir žiuri į jas).

RŪTA. Mes pasakėm, kad tai Mildai ir gavome, 
pigiai. Už pusę kainos gavome.

PRANUKAS. Aš nesakiau. Aš visai nesupratau, 
ką Rūta kalbėjo.

ALBERTUKAS. Iš kur tu ištraukei tą žodį “kai
nos” ?

RŪTA. Aš lietuvišką mokyklą lankau.
ALBERTUKAS. Don’t act so smart! Ir aš, ir 

Aldona ateisim į tavo mokyklą.
RŪTA. Labai malonu. Musų choras taip gražiai 

jau dainuoja! Lietuviškos gramatikos visi 
daug pramokome. Mes turime koncertų, te
atrų, balių, j miškus išvažiuojame...

ALDONA. Ir Milda su jumis visada buvo?
RŪTA. O, Milda visur buvo pirmutinė! Ji buv0 

aktorė, muzikantė, dainininkė. Mes visi ją 
mylėjome.

ALDONA. Pranuk, paimk kendes ir gėles ir ei
kite su Rūta. Jos mama laukia. Kad nepa
sivėlintų... Pasakyk Mildai, kad mes visi ją 
mylime.
(Rūta ir Pranukas ruošiasi eiti).

VANDA. (Įeina apsiverkšlenus. Šluosto akis). Aš 
noriu matyti Aldoną.

ALDONA. (Priėjus) O kas?
VANDA. Milda mirė...

(Visi vaikšto šen ir ten ir šluosto ašaras). 
ALDONA. Ir gėlės liko...
PRANUKAS. Ir aš nemačiau Mildos! Ir Milda 
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išnaduojo svetimtaučiai.
Teisybė., čia tik politikierių 

šauksmai. Jų mažai paisome. 
Bet kiek juose bliofo, kiek pa
sityčiojimo arba nežinios!

Na, ar ne bliofas yra pasa
kymas apie taksų sumažinimą, 
apie aldermanų, kuris pastatė 
mokyklų, apie tai, kad ėjimas 
demokratų ir republikonų poli
tikon bus naudingas visiems 
lietuviams? Ar tai nėra pasi
tyčiojimas, nes jis taikomas ma
žiausia išmanantiems apie po
litikų žmonėms? Gal kai kas 
iš lietuviškų politikierių ir pats 
tiki šauksmais, kuriuos sklei
džia. Tai rodytų jo nežinią.

Aršiausia gi šituose šauks-
pastatė mokyklų, linuose išrodo tai, kad grynai

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką mtftė ir nugirdo 
Reporteris

(Aldermanų rinkimams 
artinantis)

norite, kad JŪSŲ taksos 
butų numažintos, tai atsilanky
ki! j susirinkimą.”

“Musų aldermanas — Smitas
ar kitas
išvalė alėjas, pataisė gatves,” I asmeniški kai kurių politikie- 
etc. | rių ir jų bendrų siekiai stengia-

•parduoti” piliečiams kaip“Lietuviai, eikime į politiką, masi 
musų vienybėje galybė!” jų pačių, piliečių, nauda.

“Ilgai mus engė sveitmtau-1 Sutinku, kad gvri aldermanai, 
čiai. Gana to. Subruskime, sto- geri valdininkai yra pageidau
kime politikon visų musų nau- jami Chicagai, kaip ir bet ko
dai”... riam kitam’miestui. Bet kuo-

Tokie ir panašus obalsiai gir-1 niet tie kandidatai nebuvo “ge
dėti šiandien, aldermanų rin- ri”? Kada jie neprižadėjo auk- 
kimams artinantis Tokiais iriso kalnų? Kuomet kandidatas 
panašiais šauksmais kviečia de- aldermano ar kitai vietai ne- 
mokratų ir republikonų kl i ubai parodė krūvų “nuopelnų”? O 
mus į susirinkimus. Į tuo tarpu, kad ir pačioje musų

Suprantate: jeigu norite, kad Chicagoj, pasilieka viskas “kaip 
jūsų taksso butų sumažintos, danguj, taip ir ant žemes.” Nes 
tai dalyvaukite šaukiamam su- taip 
sirinkime! Suprantate: jeigu mokratai, žiurėjo ir žiuri į vald- 
jusų apielinkčje pastate mokyk- vietes, kaip į priemones gauti 
lą, tai dėkingi turite būti alder- algų, dažnai 
manai! Suprantate: jeigu eisi-į kyšių.
me į demokratų politiką kaip i Kai žiuri į 
lietuviai, tai busime galingi! politikierių

republikonai, kaip de-

lengvo darbo ir...

mūsiškių, lietuvių 
siekius, tai irgi 

Suprantate: iki šiol lietuviai ma-1 tenka pasakyti, kad jie ne daug 
žai dalyavvo republikonų ir de-1 skiriasi nuo kitataučių. Atsi- 
mokratų politikoje, todėl juos randa lietuvis politikierius.

to you and your customers

■■■įBar

Prašo džiabo iš didesnių bosų. 
Tie atsako: “Deliver the goods,” 
kitaip sakant, prikinkyk prie 
musų vežimo savo tautos žmo
nes. Na, ir pradeda mūsiškis 
politikierius darbuotis “'lietu
vių tautos” labui. Jau tuomet 
jūsų balsavimas už Smitą, Cro- 
we ar ką kitą bus “kėlimu lie
tuvių tautos.” %

Nejauku darosi, kada žmogus 
matai, jogei grynai asmeniniai 
tų ar kitų žmonių interesai vaiz
duojami kaip “visų lietuvių”, 
kaip “tautos” laibas. Ba tai ro
do tvirkinimą politikierių ir 
tvirkinimą žmonių.

Reporteris-

12th Street Krautu 
vė Pasididino

šeštadieny, va.sario 23 d 
atidarymas ir didelis išparda
vimas.

bus

t

Gerai žinoma lietuviams krau
tuvė, The 12th Street Store, 
pribudavojo naują budinką prie 
dabartinio ir padidino krautu
vę apie 33,000 ketvirtainių pė
dų. šeštadienio ryte bus šio 
naujo budinko celebracija ir po 
to seks didelis išpardavimas 
pigintomis kainomis.

Visos prekes yra žymiai 
pigintos ir savo kainomis
traukiančios, taip kad kiekvie
nas atsilankiusis rastų sau ko 
reikia, sutaupydamas pinigų. 
Krautuvė bus atdara ir nedėlioj 
nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Ta
tai yra labai retas atsitikimas. 
Tai yra daroma dėlto, kad no
rima duoti galimybių žmonėms

nu-

nu-
pa-

American
Standard
Lu mber — what it means

pribūti iš tolimesnių Chicagos 
apielinkių, kaip tai Gary, Ham- 
mond, Indiana Harbor, Harvey, 
Melrose Park ir iš kitur.

J. Phillipson daugelis metų 
atgal pabudavojo šešių augštų 
namą ant kampo 12-tos ir 
Halsted gatvių. Krautuvei tada 
buvo naudojama tik pirmas ir 
antras augštas, o kituose augš- 
tuose talpinosi sandelis ir olse- 
lio skyrius. Jis nė nesapnavo 
apie įrengimą krautuvės, kuri 
tarnautų visam Chicagos mies
tui, kadangi tai buvo ne vidur- 
miesty, bet ant Halsted gatves. 
Apie porą, metų vėliau krautu
vę atpirko pagarsėjęs advoka
tas p. J. Weissenbach ir Henry 
Isaacs, abu gabus biznieriai. Po 
jųdviejų vadovyste krautuvė 
pradėjo sparčiai augti: netrukus 
tapQ užimti trečias, ketvirtas, 
penktas ir, pagalios, šeštas 
augštai. Kiekvienas kampelis 
buvo užpildytas prekėmis ir vie
tos vis truko.

Tas darėsi dėlto, kad krau
tuvė davė geras prekes už že
mas kainas ir gerą patarnavi
mą. Tą jie galėjo duoti tik dėl 
savo gabumų supirkti prekes 
didelėmis apštimis, ir pirkdami 
tiktai tokias prekes, kurias pub
lika labiausia mėgsta — kitaip 
sakant: mokėdami pirkti pigiai 
ir pataikindami į žmonių skonį.

Publikos užsiganėdinimas šia 
krautuve nuolat augo. Kas mė- 
nesis dauginosi pirkėjų-kostu- 
merių skaičius ir priėjo prie to, 
kad esamasis namas pasidarė 
perankštas. Dabar pribudavojus 
naują budinką krautuvė galės 
dar labiau plėtotis ir duoti pub
likai dar geresnį pasirinkimą.

Kytoj “Naujienose” tilps di
delis skelbimas įvairių bargenų 
— skaitykit kiek tai naudingų 
prekių bus galima nusipirkti 
sutaupant pinigų.

Biznio Rep.

tralinį patikimų žinių šaltini apie 
lumberį ir jo vartojimą.

Naujoji organizacija yra prisiren
gusi rekomenduoti ypatingą lumbe- 
rį kiekvienam atsitikimui, kad susi
laukus geriausių statybos pasekmių. 
Ji kooperuos su architektoriais ir 
statytojais, kad pakelti namų koky
bę. Ji kooperuos su lumberio par
davėjais ir jų darbininkais, kad su
teikti pilną ir geresnį patarnavimą 
budavojanČiai publikai. Ji parūpins 
vietą išstatyti visokį lumberį ir pa
aiškinti tinkamą jo vartojimą. Tai 
bus vieta, kur kiekvienas užintere- 
suotas gaus ekspertų pagelbą riši
me jo statybos problemų.

Ši organizacija nėra biznio įstai
ga ir jokis fabrikantas nieko bend
ra . su ja neturės. Ji bus palaikoma 
vien tik Chicago Retail Lumber 
Dealers Association ir jos patarna
vimas bus teikiamas dykai. Chicago 
Retail Lumber Dealers Association 
yra viena iš didžiausių šios rųšies 
organizacijų šioje šalyje.

Pasak National Lumber Manufact- 
urers Association, prie kurios pri
klauso 800 tartokų, pereitą mėnesį 
minkšto medžio pareikalayjmas vir
šijo 11 nuoš. gamybą, o kietojo me
džio pareikalavimas viršijo gamybą 
3 nuoš. Todėl tūkstančiai užsakymų 
liko neišpildyta.

Pereito mėnesio šaltis ir sniegas 
laikinai sutrukdė medžių kirtimą ir 
tartokų veikimą palei Pacifiką.

Pareikalavimas Chicagoje minkš
tojo medžio 
kimąsi, kad 
miai padidės 
reikalavimas. 
Visi yardai 
lumberiu, kad 
vasario pareikalavimą. Kieto medžio 
daugiausia reikalauja automobilių in
dustrija, bet pereitą savaitę pradė
jo ateiti didesni pareikalavimai ir 
iš rakandų dirbtuvių.

lumberio padidėjo. Ti- 
šalčiams praėjus žy- 
statybos lumberio pa- 
Kainos yra pastovios.
stengiasi apsirūpinti 
galėjus patenkinti pa-

JUST1CE ELECTRIC 
LIETUVIAI 

kontuaktoriai

Vedame d r a t u ■ l 
naujas ir senas *♦’!• 
lae pigiau negu ki 
'i Parduodam fu 

rius ir ziską ele-
< trtAkų

1104 Archer Ay.
Lafavette 3533

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
VIENŲ LIETUVIŲ EKSKURSIJA TIESIAI 

. I LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ
----- : RENGIA :------

Visi Amerikos Lietuvai Laivakorčių Agentai

S. S. “LITUANIA”
GEGUŽĖS 18 DIENĄ, 1929 M.

Garbės dalyvis vice-Ronsulas P. Daužvardis 
Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
išanksto!
Del informacijų ir kitko, kreipkitės į Baltic Amerika Lini
jos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias informa
cijas, taipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET NEW MORK

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO
LITUANIA------- Kovo 2
ESTONIA — — Kovo 16

I POLONIA------- Kovo 26
I LITUANIA------- Bal. 6

UARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

I VISUR
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CHICAGOJE ATIDARYTA
LUMBERIO INSTITUTAS

Chicago Retail Lumber Dealers 
Association įkūrė naują patar

navimo biurą.

Chicagos Lumberio Institutas, nau
ja organizacija, sukurta Chicago 
Retail Luntber Dealers Association 
naudai architektųrių, statytojų, lum
berio vartotojų, namų savininkų ir 
abelnai publikai užinteresuotai, ta
po atidarytas prie 30 N. La Šalie 
St. Jo atidarymo paskelbimas sudo
mino lumberio pramonę, taipjau ir 
visą statybos industriją.

Vienas vyriausių instituto tikslų 
yra surinkti visą galimą datą, pri
taikinti ją geriausiai Chicagos yardų 
praktikai, kad suteikti publikai cen-

Keletą metų atgal labai ma
žai buvo standarizacijos lum
berio industrijoj. Didumas, 
rūšys ir pavardinimai buvo 
visai skirtingi įvairiose apy
gardose. Lumberio vartoto
jai tankiai turėdavo didelio 
vargo iki gaudavo ką jie no
ri. Bet 1926 m. • . . ačiū 
Herbert Hoover didžiąjam 
darbui, kaipo Prekybos Sek
retoriui, vadovaujančiame A- 
merikos Lumberio Kongre
se .. . liko formaliai priim
ti aiškus nacionaliai standar- 
dai kontroliuojantys lumbe- 
ijio gamybą. Pagalios^ Ameri
kos žmonės gali būti tikri 
dėl kokybes ir dydžio pirk
dami Amerikos Standard 
Lumberį. Dabar jūsų samdy
tojas, kaip ir kiekvienas ki
tas narys Chicago Retail 
Lumber Dealers Association 
užlaiko Amerikos Standard 
Lumberį.

Ką tai reiškia jums ir jūsų kostume- 
riams?
Pirma, jus galite parduoti Amerikos 
Standard Lumberį su pilniausiu tikru
mu, kad kada jis bus pristatytas, jis 
bus lygiai tokis, kokį jį esant užtik
rinta.
Antra, vardai ir ryšys yra visur vie
nodos ir nesikeičiančios. Dabar nusta
tyti vardai ir rųšys turės tą pačią ko
kybę rytoj ir daugelį busiančių metų, 
kaip kad jos yra šiandie.
Trečia, dydis visuomet bus akuratiš- 
kas. Trumpai sakant, Amerikos Stand
ard Lumberis užtikrina jūsų kostume- 
riams geriausias galimas statybos pa
sekmes. Jo nuolatinė augšta kokybė ir 
akuratiškas paskirtimas sulig rųšimis 

suteiks pilną pasitenkinimą. Jis 
padaro budavojimą labai ekono
mišką, iki minimum pašalindamas 
eikvojimą. Protingai naudojant jis 
praktiškai garantuoja ilgą gyve
nimą ir užtikimą tarnavimą.

©IKt.ftl.LD. A.

Pat. Ofljc.

KAD dar geriau pagelbėti budavojanČiai publi
kai, CRLDA įkūrė CHICAGOS LUMBERIO 

INSTITUTĄ. Vienas iš svarbiausių uždavinių šios 
naujos organizacijos bus yra prirengti rekomenda
cijas kokį lumberį vartoti kiekvienam atsitikime. 
Tik Amerikos Standard Lumberis bus pripažintas 
šiose rekomendacijose.
Jus lengvai galite matyti kaip tas bus naudinga jums 
ir jūsų kostumeliams. CHICAGO LUMBERIO IN

STITUTAS pasakys jums kokios kokybės, didumo ir rųšies lum
beris turi būti vartojamas lam tikriems tikslams ... ir Ame
rikos Standard Lumberis kiekvienoje smulkmenoje atitiks spe 
cifikacijai. Daugiau to, CRLDA garantuoja kiekvieną pėdą lum
berio, nupirkto 4r vartoto sulig CHICAGOS LUMBERIO IN
STITUTO rekomendacijomis.

HICAGO RETAIL L U M B E R DEALERS ASSOCIATION

30 NORTH LA SAULE STREET, CHICAGO

"BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimes kaip pa
sakyta "Bayer” Pakeliuose

0AYERI

Does not affect 
the Heart

Jeigu jus nematot ‘Bayer Kryžiaus’ 
uit pakelio ar ant plyskelės, jus ta 
dfK negaunate tikro Bayer Aspirino 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus '>uo
Šalčio,
'Teuritis,
Jantų skausmo.
Neuralgijos*

Kiekvienas neišardytas "Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto- 
itnui. Patogios dėžutės iš dvylikos 

plyskelių kainuoja kelis centus. Ap 
tiekininkai taipjau parduoda bonku 
■eb iš 24 ir 100 plyskelių.

Galvos skausmo 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy 
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias konąpa 
oijas.
2) RE AL ESTATE; Tūrių gerų 
bargenu visose Chicagos dalyse

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 9500

gražiausius prie
tarus nuo Chi- 
upės Klonyje.
Lombard 
Vilta Park 
Elmhurst 
Westmore 
Warrenville 
West Chicago 
Wayne

Tiesioginiai į 
miesčius ’ - 
cagos ir
Aurora
Elgin 
Batavia 
Geneva 
St. Charles 
VVheaton 
Glen Ellyn
Motoriniai busai susijungia per 
Western Coach Co. (Marigold 
Linijos) su
Naperville La Grange
Downers Grove Ontarioville 
Hinsdale Bloomingdale

Addison
Tiesioginiais traukiniais ar mo
toriniais busais susijungia su 
Exposition Park, Mooseheart, 
Yorkville, Oswego, Dundee, 
Carpentville, Yoeman City o f 
Childhood, Elgin State Hospi- 
tal, St. Charles School for 
Boys, Rockford, Belvidere ir 
daugeliu kitų vietų.

Telefonuokit Traffic

j vakarus 
Fox pa- 

pa-

Highwood 
Highland Park 
Ravinia 
Glencoe 
Hubbard Woods 
Winnetka 
Kenilworth 
Mundelein 
Libertyville

Puikiausias' patarnavimas į vi
sus miestus ir miestelius 
Ici gražųjį šiaurinį ežero 
krašlį ir Skokie Klonį.
Miiwaukce 
Racine 
Kenosha 
Zion 
Waukegan 
Great Lakęs 
Lake Bluff 
Lake Forest 
Fort Sheridan
Reguliariai vaigščiojantys bu
sai sujungia North Shore Line 
traukinius patogiose vietose su
Fox Lake 
Channel Lake 
McHenry 
Antioch 
Lake Vilią 
Deerfield
Iš Kenosha
na į Powers Lake, Silver Lake, 
Paddocks Lake, Twin Lakęs ir 
Lake Geneva.

Lake Zurich 
Woodstock 
Northbrook 
Wauconda 
Gurnee 
Techny.

motoriniai busai ei-

Aptarnauja industrinę apygar 
dą j pietus nuo Chicago, Dune- 
land ir Indianos ir pietinio 
Michigan ežero rezortų mies
tus.

Tremont
(the Utines) 

Gary

South Bend 
New Carlisle 
Hudson Lake
Michigan City East Chicago

Hammond

Motoriniai busai susijungia per 
Shore Line Motor Coach Co. 
iš Michigan City stoties su
Benton Harbor
St. Joseph 
Bridgman 
Sąwyer

Lakeside 
Union Pier 
New Buffalo 
Grand Beach

Tiesioginiais traukiniais ar mo
toriniais busais susijungimai 
su Chicago Heights, Valpara|- 
so, Flint Lake ir Hobart.

Dept., Central 8280, dėl pilny informacijų

Geriausias Patarnavimas visur Chicagos Apygardoje
Greiti plieniniu! traukiniui, akmenimis Išlygintas ke
lius, patyrę ir mandagus traukinių aptarnautojui, daug 
patogių stočių, 21 valandų tankiai vaigščiojunčių 
ti-uuklnių aptarnavimas, reguliari susijungimai su po 
visu šalt vaigsčloiančlų bust] keliais, valgomųjų ir 
purlor-observptlon kuru putiirnavimus tai yra pul
kus apturnavimas elekttrlnių traukinių, operuojančių 
iš Chicagos viduruiiesčio j visur, kur tik jus pano

1.......... -

rėtumėt viržluoti. ftvurųs — nfra dulkiŲ, durnų ar 
rindru. Atvažiuokit ir iftvitžhiokit kutą tik norite. 
Nčru jokio Mihlgrudlino, htabdoinųjų ivic.ų ar par- 
kiniino rupesnio. Joh galite pabl.aindyti karų, trau
kini ar motorini butui dėl visos partijos, j.i norite, 
•Muiluodami koki not* iš\ažiax imi, kreipkite- j Ont- 
tng and Recreution Burcuii (dykai), kad jit. pugvl- 
lietų jums, TJJ W. Adams St,, State 0080.

1
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NAUJIENOS, Chicago, III

Tarp Ghicagos
Lietuvių

P-lės Sadauskaitės 
mokinių koncertas
Noriu parašyti keletą žodžių

dauskaitės mokinių koncertą, 
kuris bus duotas sekmadienį, j 
vasario 24 dieną, C
salėje, prie I------ .. --------- .
gatvių.

Bus ne jos pačios, bet jos 
mokinių pasirodymas. Tai yra

> gražus darbas, nes p-lė Sadaus- 
I kaitė ne tik pati mokinasi, bet 
ir kitus mokina ir auklėja muzi
kos dvasiai. P-lė Sadauskaite 
yra ne kartą dalyvavusi xmusų 
parengimuose kaip soliste pia
nistė. Jau daugiau kaip porą 
metų ji duoda piano pamokas 
savo namuose ir Miss Eggerts 
akademijoj.,

Teko girdėt, kai kurie moki
niai šiame koncerte gaus meda
lius už darbą ir gabumus mo- 

; ksle.
Nuo savęs veliju p-lei Sadaus-

sėdės 3-čią valandą po pietų. 
Programą išpildyti padės kita 
mokytoja, p-lė Mary McGrath.

—Zosė.

Susivienijimo Jau 
nuolių pasilinks
minimo vakaras

Šis vakaras įvyks kovo 16 
Gaga parko salėje, prie 55-tos ir 

i Western Avė. Bus proga suau
gusiems ir jaunuolių kuopų na-

d.

----Gage Parko kaitei ir toliau dirbti tą gražų rjarns bendrai pasilinksminti ir 
55-tos ir Western darbą. Apie jos mikinių Pasi“ j susipažinti. ši vakarą privalėtų 

rodymą galėsime spręsti atšilau-į senesnįeji musų veikėjai 
kę į jų koncertą. s. veikėjos, kad pridavus noro

Įžanga veltui; programas pra- jaunajai kartai darbuotis ir at- 
■----------------------- -A—----------eityje užimti jų, senesniųjų vie

tas, nes paskutiniuoju laiku prie 
[Susivienijimo prisirašė ir vis 
dar rašosi gražaus jaunikio.

Bus gera muzika ir užkan
džiai, taip kad visiems atsilan- 
kusiems jaunuoliams yra užtik- 

I fintas smagus vakaras.
—Nežinomas jaunuolis.

Pirmu sykiu Amerikoje!

Sekmadienio Vakare

Vasario 24,1929
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Art. Pilkos vaidini 
me bus įdomu x

Sekmadienio vakare rengia
mės eiti į Goodman teatrą žiū
rėti Petro Vaičiūno naujo vei
kalo “Sudrumsta ramybė.” Vai
dintojai, kiek teko patirti, ža
da duoti “hot work,” nes ne 
vienas veikalas dar jiems tiek 
galimybių neduoda, kiek toji 
“Sudrumsta ramybe.” Tad juok
simės, žiūrėsime, matysime, 
verksime, o gal ir labai įdo
maus vaidinimo susilauksime. 
Beje, prašom atminti: 'pradžia 
ne lietuviškai, bet ameriokniš- 
kai — lygiai 8 vai. vak. Rep.

sergančiais, mirusiais ir šelpia 
moksleivius. Aš patarčiau vi
siems chicagiečiams priklausy
ti Joniškiečių kliubui.

Barbora Briedienė.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu

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

Lietuvis saliuninin 
kas užmuštas Biblijos Studentai

_ Penktadienis, vas. 22, 1929 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

24 Lendraites Sam
32 Radnis Matausas
42 Urbai Jeronimui

3

6
9

10
16
17
19

Bambeuka Andrėj 
Butkini G A 
Butkis Anton 
Gedrolis Frank 
Glinanska Josefina 
Kaisaitem A 
Kazuk Anna 
Knizeris Jo

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti j tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Saugokitės 'Flu
ĮSPĖJA sveikatos

• AUTORITETAI

Goodman Teatre
t., prie Art Institute 
Chicago)

artistas

STASYS PILKA
turi garbės parodyti

Petro Vaičiūno
lietuviškos dabarties ke
turių veiksmų veikalą

“SUDRUMSTOJI RAMYBĖ”
Dalyvauja (scenon pasirodymo eilėje): pp. M. 
Balsienė, B. Vaitekūnas, Stasys Pilka, P. 
Milerienė, A. Zavistaitė, Dr. K. Kliauga, J. J. 
Zolp, J. Kemėšis, K. širvis, J. Puišis ir Br.

Liutkevičius.

Pradžia 8 valandą vakare.

Įžanga: 75c., $1.01),, $1.50 ir
— Bilietai nuo 6:30 v. v. — teatro

Automobiliams prie teatro už 
parking ir apsauga.

5 I

$2.00 
kasoje —

dyką

Vienintelis art. St. Pilkos vaidinimas

Kovo-March 9,1929
Lietuvių Auditorijoj

Komp. A. Vanagaitis
Išsižios į chicagiečius su gerkle, rankoms 

ir kojoms

Dalyvauja pianistas

M. Juozavitas
Sekite garsinimus

Ką matė Pasaulio
Vergas

Maikis Ragaišis, savininkas 
užeigos adr. 5151 Archer Avė., 
nušautas. Jį nušovė jo partne
ris, su kuriuo jisai turėjo kar
tu užeigą, Walteris Levvdickis. 
Ragaišis buvo 35 metų amžiaus.

(Siakoma, kad Ragaišis sugrį
žęs namo jau po dvyliktos dik- 
čiai Įkaušęs. Supykęs deliai kc 
ten, jisai, su peiliu rankoje, 
vijęs savo žmoną Ceciliją ir 

15 metų 
Tuo laiku,

Į kai Ragaišis vijosi moterį ir 
dukterį i kiemą, Lewdickis pa
gavęs šautuvą ir šovęs- Taip 
aiškinąs Levvdickis tą nušovi
mą, v

Kalbės per Radio

Ned., Vas. 24, 1929
Iš Stoties W-0-R-D i

© Aną dieną cinu Madison gat- vyresniąją dukterį 
ve vidumiestyj. Matau, prie; mergaitę, j kiemą. 
“Union Tirust Building” būrys 
žmonių. Sustojau ir aš.

Lange pridėta ilgų ir trumpų 
šautuvų. Kitoje pusėje iškabin
ta trylika policininkų žvaigždžių 
ir surašyti vardai policininkų, 

' žuvusių Chicagoje 1928 metais 
kautynėse su banditais.

Toliaus seka atsišauKirnas į 
gyventojus, kad jie duotu dau
giau policijos turtui ir gyvas- 

• čiai apsaugoti.
Pasaulio Vergas taip supran- 

3 ta šį žiaurų banditų veikimą 
Chicagoje: ne policijos kiekis 
panaikins banditus, nes pati 
šios gadynės kapitalizmo siste
ma išauklėja daugeli banditų. 
Reikia naujos socializmo tvar
kos, kuri panaikins išnaudojimą 
ir taipjau tas priežastis, kurios 
pastumia daugelį žmonių į ban
ditų eiles.

Turime pripažinti, kad dėl 
'taip didelio banditų veikimo 
•Chicagoje yra kaltės ir pačių 
Į valdininkų. Bet didžiausia kaltė 
puola ant dabartinės išnaudoji- 
r o sistemos, kuri gamina ban
ditus.—Pasaulio Vergas.

©

O

©

Velykas 
Praleiskite

LIETUVOJE

202 meters, 1480 kilocykles

Pradžia lygiai nuo 2 vai. iki 4 
po pietų (Standard Time). Bus 
malonu pasiklausyti linksmos 
muzikos, giesmių ir kalbų. Kal
bės F. Z A VIST, temoje:

šimtai naujų susirgimų- kas
dien pranešama. Saugokis. Daug 
lengviau tos ligos išvengti, ne
gu ją pagydyti. Jei nesįrupinai 
savo vidurių valnumų, tai ne
atidėliok to ilgiau. Net jei vi
duriai ir nėra užkietėję, tai pil
nas jūsų sistemos apvalymas 
yra tikrai naudingas. Visi dak
tarai sako, • kad nieko svarbes
nio apsisaugojimui nėra.

Už pusvalandžio prieš sekan
tį valgį išgerk šaukštą Trine- 
rio Kartaus Vyno, kad paak- 
stinti virškinimą ir pagerinti 
pilną pašalinimą atmatų. Tas

malonus sutaisymas iš kaska- 
ros ir kitų žolių paakstina vi
są virškinimą ir tokiu budu su
stiprini prieš slogas ir “flu". 
Venk smarkių gyduolių, kurios 
silpnina.

Visose aptiekose, po $1.25.

BITTER 
VVINE

' StateVieša padėka

Teismo Diena
Ir bus pasikalbėjimas, Nau- 

jadienio su šviesanėšių.

Free
Mail to Jos. Triner Company, 
1333 So. Ashland Avė., Chicago, 
for free sample.
Name ..
Address
City......

Dėkavoju Joniškiečių kliubui, 
kuris surengė man vakarą sau
sio 12 dieną, 1929, ir komitetui 
— pp. Gasparaičiui, Butaučiui 
ir Rimdžiui — už pasidarbavi
mą tam vakarui. Taipjau dė- 
kavoju korespondentu i už gar
sinimą to vakaro, p-nams Sabo
niams ir p-<lei Gučaitei už iš
pildymą gražaus programo. A- 
čiu visiems- darbininkams, ku
rie pasidarbavo vakare, ir vi
sai publikai, kuri atsilankė.

Aš manau, kad Ghiagoje nė
ra nė vieno kliuibo, kuris taip 
rup|bxtųdi Isavo. narialis, kaip 
Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros Kliubas. Jie nepamiršta 
aplankyti ir suirtvminti savo ser
gančius narius, nežiūrint kaip 
ilgai iie serga. Jie rūpinasi

Jauja 8 Tūbų Elektriškai Dinamiška
ATWATER KENT RADIO

Naują 8 tūbų elektriškai dina
mišką Atwater Kent Radio Mo
delis 46, galima gauti Karaliaus 
Jokūbo mados kabinete, parody
tam kairėj pusėj, visa su įtaisy
tu Atwater Kent elektriškai di- 

. namišku kalbėtuvu, antena ir ne
mokamu įtaisymu už

$136.25
Be tūbų.

$10 jmokejus ir mažą sumą pridėjus už kny
gų vedimą, pristatom i namus Modelj 40 ar- 

‘ba Modelj 46.
Likusiai sumai sąlygos sulig išgalės.

Planuokite jau dabar grįž
ti Tėvynėn, atlankyti gi

mines, senus draugus, 
pažįstamas vietas.

VELYKINĖS EKSKURSIJOS
Asmeniškai prityrusių jūsų kalba kalbančių kelionės žinovų 

vedamos.
S. S. AMERICA ................. Išplaukia kovo 2
S. S. PRES. HARDING ..... Išplaukia kovo 13
S. S. LEVIATHAN ............ Išplaukia kovo 20

S. S. Leviathan—didžiausias pasauly laivas, plaukia per Cher- 
bourg, pristatys jumis ant sausžemio taip kad lengvai gimtinę 
pasieksite pirm švenčių.

Kiti United States Lines Laivyno laivai, plaukdami tiesiai į 
Bremen, taipgi leis jums būti savo gimtinėse vietose pirm Velykų.

Išsipirkite laivakortę ten ir atgal.
Del smulkių informacijų ir kainų klauskite jūsų vietos agentą, 

arba rašykite:

United States Lines
110 So. Dearborn St., Chicago, III. 45 Broadway, New Yorfc City

PIRMAS METINIS BALIUS
— Rengia — 

12th Ward Lithuanian American 
Democratic Organization 
Del pagelbėjimo išrinkimą aldermano 

BRYAN HARTNETT 
Subatos vakare, vasario 23 d., 1929 

Liberty Hali Svetainėj
4609-13 So. Mozart Street

Pradžia 7:30 vai. vakare įžanga 50c ypatai

Visi Chicagos pažangieji esate kviečiami. Dovanų bus $5.00 
gražiausiai porai, kuri pašoks Black Bottom.

1929 metų Modelis 40, 7 tūbų, visa elektrinė Atwater 
Kent, galima gauti Karaliaus Jokūbo mados kabinete, 
parodytam augščiau, su viskuo, Įtaisytu kalbėtuvu, tū
bomis, antena ir nemokamu įtaisymu už

$129.00

Nemokamas Demonstravimas Namuose.
Jei nori pasiklausyti savo namuose, telefonhok Boulevard 4705. Jums bus 
malonu pasiklausyti naujos elektriškai dinamiškos Atwater Kent Radios be- 
jokios prievolės iš jūsų pusės.

Mes taipgi Įgalioti pardavinėti: Majestic, Bosch, Ever- 
ready, R. A. C. Radiolas, Zenith, Freshman, Sparton, 
Colonial, Freed Eisemann.
Musų krautuvė vakarais kasdien atdara iki 9 valandos

Jos. F. BudriR, inc.
3417 So. Halsted St. Tel. Boulevard, 4705



Penktadienis, vas. 22, 19£9................ ..... .................. .
M | šių kompozitorių: Mozart, Tho-

■ I ■ Ją w m mas, Sibclius, Bocllman, čai- 
T ^*0 ,<GVSk>’ Hayden, Straiiss.

Biletų kainos ■eina nuo 50 
entų ypatai iki $1.50. Kaip dėl 
symfonijos orkestro koncerto, 
tai biletų kainos ne paprastai 
pigios. Ir todėl patartina vi
siems, kas gali, būti koncerte.

—Rep.

j

ŽINIOS
Žaisdamas nušovė 

moterį
Keturiolikos metų vaikas, 

Leon Murphy, žaisdamas revol
veriu, iššovė j j ir pataikė į kak
tų p-iai Ruth Bouvin, gyv. 1101 
N. La Šalie st. Moteriškė mirė 
vietoje.

TheEnglishColumn

NAUJIENOS, CHlčago, III.

Senam amžiui pensijos
Diphtheria
Dr. I. E. Makar

Diphtheria is an acute in-

disease of

Illinois valstijos legislaturos 
narys, R. G. Soderstrom, įnešė 
legislaturon bilių, kuris, jei tap- fectious disease of the nose and 
tų įstatymu, suteiktų seniems: throat caused by a small germ 
žmonėms, susilaukusiems 70 me-i or plant called the Diphtheria 
tų, po 5 dolerius savaitėje pa- ■ Bacillus. It is a
ramos iš valstijos, jei jie nebe- childhood occuring most often 
galėtų dirbti. Teisių komisija,! between the ages of 2 and 7 
kuriai buvo pavesta su šiuo bi-1 years būt grovvn persons are 
liumi susipažinti ir dėl jo išneš- not safe from its ravages. This 
ti rekomendaciją, didžiuma 15 is one of the diseases that may 
balsų prieš 9 užgyrė bilių. Bi- attack the šame person twice. 
lių tarpe kitų remia John Wal- When these germs (Diphthe- 
ker, Illinois Darbo Federacijos ria Bacillus) get into the nose 
prezidentas. | and throat of the pergon su-

_  sceptible to the disease, they
Paliuosavo denaturuo-1 ,n!ultiplJ 1° _rapidly that mil'

to alkoholiaus par
davėją

Prohibicijos agentai buvo 
areštavę Walterį Mathisų, hard- 
ware krautuvės savininką, 1412 
W. Madison st., už tai, kad jis 
pardavinėdavęs pabastoms de- 
naturUotą alkoholį, kurį šie pa
skiau geidavę. Mathis pardavi
nėdavo alkoholi bonkose su ant
rašte “Nuodai”. Teisėjas Ma- 
thisą paleido. Jisai pareiškė, 
kad, girdi, įstatymai leidžian
tys krautuvėms pardavinėti de
natūruotą alkoholį.

lions of them are grown in a 
few hours. The germs grow in 
masses fn the nose and throat; 
it is these mass-es that make 
up the vvhite patehes on the 
tonsil called the membrane. 
These germs produce a poison, 
whįch is absorbed into the 
system giving the symptoms of 
the disease.

It is very contagious. In 3 or 
4 days after a person has been 
exposed to another case of the 
disease, symptoms of diphtheria 
appear. The patient first com- 
plains of a sore throat. It gradu- 
ally gets worse and a mild fevei 
appears and feels very weak.

In certain cases, siekness of the 
stomaeh and vomiting are the 
first’ symptoms of the infection. 
Croup was regarded in former 
years as distinet from diphthe
ria, būt now in modern times 
croup is regarded as diphtheria. 
In nine cases out of ten, croup 
is found to be diphtheria. To 
be safe every case of croup 
mušt be treated as diphtheria 
and save the child from pos- 
sible death. »

Diphtheria is more numerous 
,in winter and spring. Infection 
is spread by direct contact 
of other siek patients, by in- 
haling the air in the siek room, 
by domestic animals especially 
cats, .and various other modes 
of infection. The disease is 
spread mainly from mouth to 
mouth. Everything touched by 
the mouth or by the discharges 
from nose, throat or mouth, is 
quite liable to be of infected 
material, and will likely be the 
means of spreading the disease.

When once introduced, diph
theria is apt to spread widely 
and rapidly. The assembling 
together of children in schools, 
Sunday schools, ’ public enter- 
tainments or play grounds etc., 
is a means by which diphthe
ria and other diseases of likę 
character are spread.

When . Diphtheria is present 
i n a community there should be 
a daily examination of every 
school pupil. When found or 
suspectcd of having diphtheria 
he is sent home to be treated 
by his family physician.

Diphtheria is readily known 
by the symptoms and with the 
help of the laboratory. Any 
competent physician or narse 
can take a cotton swab, rub 
it on the throat of the child i 
suspected of diphtheria, send it, 
to the proper laboratory or hos- 
pital and in 12 to 24 hours, be ’ 
informed whether the swab coiir 
tained any diphtheria germs.

One of the greatest discove- 
ries of modern times is the 
antidote to diphtheria poison 
known as the antitoxin. The 
prompt ūse of the antitoxin will 
not only aid in saving the life 
of the patient būt will prevent 
its spread. In small doses it is 
used to immune the patient for 
some time and in large doses 
it eures. The earlier it is given 
the less of it is needed and more 
rapid its action. Given 
promptly antitoxin savęs nearly 
every case, given late antitoxin 
save many, būt not all. No iii 
effects are experienced from 
the ūse of the antitoxin būt if 
produced they are only tem- 
porary. Let your physician ūse 
antitoxin to save your child.

10478 Michigan Avė,
k Roseland, III.

TIKIETAI I ART. ST. PILKOS 
VAIDINIMĄ

I pirmą sykį Chicagoje statomą vei
kalo “Sudrumstoji ramybė”, vasario 
24 d., Goodman teatre vaidinimą, bi
lietus iš anksto galima gauti: 

“NAUIENŲ” ofise.
UNIVERSAL STATE BANKE, 

(pas p. Stungi).
KNYGYNE “LIETUVA”
F. L. SAVICKO OFISE (726 W. 

18th St.), o tai pat pas atskirus šio 
vaidinimo rėmėjus, bei nuo 9-10 vai. 
iš ryto šaukiant telefonu Plaza 1100, 
room 334. Tikietai nuo 
$2.00.

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Jvairųs Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukec Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

75c. iki

rengia 
vasario 
Waban- 
vakare.

Penki vaikai sudegė
Hanimonde, Ind., kilo gaisras 

Ooms šeimynos namuose. Pen
ki vaikai, amžiuje nuo 4 metų 
iki 1 i, žuvo. Keturi jų žuvo 
liepsnose, vienas mirė ligoninėj. 
Ooms namas buvo 335 School 
St. Tėvai ir viena duktė apde
gė ir guli šiuo laiku ligoninėj 
kritiškoj padėty.

Jūsų saugumui

jie nebuvo 
apsaugoti.
kurios yra 
puses, turi

prirakintos prio

PRANEŠIMAI
Joniškiečių L. K. Kliubo mėne

sinis susirinkimas įvyks ateinantį 
sekmadienį, vasario 24 d., J. Grigai
čio svet., 4456 So. Western Avė., 1 
vai. po pietų. Visi Joniškiečių Kliu
bo nariai malonėkite atsilankyti Į 
Šį susirinkimą ir neužmirškite už
simokėti metinius mokesčius, taip 
pat ir posmertines.

A. Ančiutė, sekr.

Pirmyn Mišrus Choras 
draugiškų vakarėlį subatoj, 
23 d., Liuosybės svet., 1822 
šia avė. Pradžia 7:30 vai. 
Kviečiam publikų atsilankyti ir pa
remti musų chorų. Komitetas.

Kun, M. X. Mockus pradžioj kovo 
apleis Chicagą, tai jo nodėlinė pra
kalba bus paskutinė ateinantį sek
madienį, 24 vasario (Feb.), 2:30 po 
pietų, Mildos svet., 3142 S. Halsted 
St. Kalbės temoj: “Jėzus Pustynėj, 
Petras ir šėtonas”, čia paaiškės, 
kas atsitiko Jėzui pustynčje ir kokis 
buvo pirmasis popiežius. Rengia 
Liet. I^aisv. kuopa. Kviečia visus 
Komitetas

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį

Lietuves Akušerės

Vidikas-Lulevičienė

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ii- 
<ų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas ifiegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsi
imti u jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums : skauda, bet pats pasakys po 
galutino išegzaminavimo—kas jums yra.

Dr. J. fc, Zaremba
W. Jackson Blvd., netoli State St.

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. 

CHICAGO, ILLINOIS ! O . ’■
Ofiso valandos:,,nuo 10 ryto iki.l po 
oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 iki 1 po pietų.
-------------------- j----------------------------

3103 South Halsted Street
Telephone Victory 1115

CHICAGO. ILL.
Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
lau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

'ovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

20
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Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

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

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albany Avenue 

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

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė
VALANDOS:

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

Telefonas Canal 0464

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

□'ei. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

Policijos komisionierius Wm. F. 
Russell, šios savaitės biuletene 
perspėja:

“Dabokitės piktadarių, kurie 
vagia aizbaksius!

Daug raportų paskutiniuoju 
laiku pasiekė policijos departa
mentą, joge i buvę pavogti aiz- 
baksiai, todėl kad 
tinkamai Įtaisyti ir

Ledui skrynios, 
pripildomos iš oro 
būti tvirtai
grindžių arba, prie sienų, taip 
kad negalima butų jų pajudinti 
iš vietos. |

Joms apsaugoti naudokite - 
tvirtus šriubus. Prirakinkite le- 2 
dui skrynias taip, kad jų nega
lima butų išjudinti iš vietos ir 
nustumti nuo durų arba lango, 
per kurį ledas į skrynias yra 
sudedamas.

Apsaugokite duris iš kiemo J 
pusės tvirtu užraktu ir laikyki
te jas visuomet užrakintas ar
ba uždarytas velka. Padėkite 
Chicagos policijos departamen- ■ 
tui apsaugoti jus, turėdami | 
omenėje ir pildydami aukščiau 
išreikštus patarimus.”

ZUZANA KIRŠIENĖ 
Po tėvais Kigaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 21 dienų, 7:30 valandų 
ryte, 1929 m., sulaukus 33 me
tų amžiaus, gimus Šiaulių aps., 
Joniškiu parap. Amerikoj išgy
veno 6 metus. Paliko didelia
me nuliudime vyrų Kazimierų, 
pusseserę Andrijunienę, švoge- 
rį Kazimierų Andrijuną ir gi
mines, o Lietuvoj motinėle 
Barborą. Kūnas pašarvotas, 
randasi 1410 So. 49th Ct., Ci
cero, III. Del platesnių žinių 
kreipkitės 1245 So. Cicero Avė. 
Tel. Cicero 2886.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
vasario 25 dienų, 8 vai. ffrte 
iš Eudeikio koplyčios į švento 
Antano parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už veliones sielą, o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Zuzanos Kipšie- 
nes giminės, draugai ii’ pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Vyras, Pusseserė, švogeris 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. Tel. Yds 1741.

BRONISLOVAS JONAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 20 dienų, 10:30 vai. ry
te. 1929 m., sulaukęs 37 metų 
amžiaus, gimęs a. a. Bronislo
vas Chicago. III. Paliko dide
liame nuliudime sūnų George, 
tėvą Petrų, motinų Uršulę, se
serį Bernice, 2 broliu Earnest 
ir Hipolitą, dėdę 
zų, brolienę Oną 
Kūnas pašarvotas, 
Union Avenue.

Laidotuvės Įvyks subatoj va
sario 23 dienų, 8 vai. ryte iš 
namu į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Bronislovo Jonai
čio giminės, draugai ir pažĮs- 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimu.

9

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, 
Sesuo, 
Brolienė

Laidotuvėse 
borius S. P. 
Yards 1138.

Universal Restaurants
Musų virtieniai, 
dešros ir 1 kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS, -a*
750 West

Juozapa Ki- 
ir gimines, 

randasi 3128

Tėvas, Motina, 
Broliai, Dėdė, 
ir Giminės.

patarnauja gra- 
Mažeika, Tel.

Chicago Peoples 
Symphony Or

chestra
Ateinantį sekmadieni 2:45 v. 

po pi e t ii (Uiica-gos liaudies or
kestras duos koncertą Eighth

Avė-
Programas bus lokis* solistai 

— Ethel iReed, soprano; Ezra 
Hari man cellislas; orkestro pro-Į 

mranias susidarys iš kurinių

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

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

Phone Boulevard 7589

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
(Corn. Leavitt St.)

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

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

DR
Phone Lafayette 5820

J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

uk arais
3241 South Halsted Street 

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

Pėtnyčios.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

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

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Įvairus gydytojai

o

ana

Laidotuvės Atidėtos 
STANISLOVAS RUŠKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 17 dienų, 8 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs 50 
metų amžiaus, gimęs Mari
jampolės mieste, Suvalkų rėd. 
Paliko dideliame 
brolį Antaną. 
Baltimore, Md. 
votas, randasi

• koplyčioj, 3319
Laidotuves 

vasario 23 dieną, 2 vai. po pie
tų bus nulydėtas į Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Stanislovo Kuš
kio giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Brolis ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Mažeika, Tel. Yards 
1138.

nubudime 
kuris gyvena 
Kūnas pašar- 

S. P. Mažeikos 
Auburn Avė.
įvyks subatoj,

MOTIEJUS RAGAIŠIS’
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 21 dienų, 12 valandą 
naktį 1929 m., sulaukės 33 me
tų amžiaus, gimęs Vilniaus rė- 
dyboj, Švenčionių apskr., Vi
diškių parap., Kanešių kaimo. 
Amerikoj išgyveno 16 metų. 
Paliko dideliame' nuliudime mo
terį Ceciliją, po tėvais Rokai- 
tė, podukrę Heleną ir gimines, 
o Lietuvoj tėvelius ir brolį Ka
zimierą. Kūnas pašarvotas, 
randasi 5151 Archer Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
vasario 23 dieną. 8 vai. ryte 
iš namų į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, <> iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Motiejaus Ragai- 
šiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimu ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Moteris, Podukre 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja 
borius Eudeikis, Tel. 
1741.

J. Lulevich
Lietuviu trraboriuh 
ir balsamuotojas

Automobilių patarra 
vilnas teikiamą vi 
šokiems reikalams
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St.. 

Chicago,. III.
Tol. Victory 1116

S. D. LACHAV1CZ

ŽMOGAUS 
AKIS

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

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

OPTOMETRIST 
Phone Boulevard 6487

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Rez. Telephone Plaza 3200

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 AVest Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St. 
Hemlock 4080

Lietuvis Graborius ir 
Balauunuotojas 

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

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

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Praktikuoja 20 metai
OFISAS 

South Ashland Avė., 2 
CHICAGO, ILL. 

SPECIALISTAS DŽIOVOS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

4729 lubos
V. W. RUTKAUSKAS

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

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to-

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

Tel." Canal 617?’ VaL: 1 iki 3 P° »ict" 6 iki 8 vak>
SKYRIUS: Tel. Brunswick 1983

8238 S. Halsted St,; Namų telefonas Biunswick 0597 
Tel. Victory 4088 Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Rcsidence Tel. Fairfax 6352

Phone Franklin.2460 

Leonas S. Mikelonis 
Advokatas

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

3315 So. Halsted Street

dėl, kad priklausau

bystės.
OFISAS: 

668 W. 18th Street

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—41 po pietų, 7—8 yak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avc. 
Pullinan 5950
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Naujienų Bendro 
ves Susirinkimas
Ateinantį šeštadienį, vasario 

23 d., įvyks Naujienų Bendro
vės šėrininkų visuotinas susi
rinkimas Northwestem Masonic 
Temple, 1547 N. Leavitt St. Vi
si Bendrovės nariai yra kviečia
mi ateiti be pasivėlinimo, kad 
susirinkimas galėtų prasidėti 
lygiai 7:30 vai. vakaro.

rinkimais. Susrinkiman atsi
lankys ir patys kandidatai. Jie 
kalbės. Bus taipjau kalbėtojų 
iš šalies. Taigi visiems bus įdo
mu pasiklausyti, ir kartu pasi
tarsime, už kurį kandidatą ge
riau balsuoti. Nes kokį alder- 
maną išbalsuosime, tokį ir turė
sime. Taigi aldermano išrinki
mas priklauso nuo musų pačių 
ir musų vienybės. Todėl kvie
čiame visus Brighton Parko lie
tuvius atsilankyti į susirinki
mą, išgirsti kandidatų kalbas ir 
susipažinti su Kliubo nariais, ir 
gal kada nors kokiame reikale 
galėsime pagelbėti.

-Kliubo korespondentas.

: Iš politikos lauko

KONTRAKTORIUS
’ P. KASPAR

5022 S. Western Av. Republic 4115
Taisyk 

sučėdysi 
brangiau. 
Gali per 
mokėti.

dabar savo namą. Daug 
pinigų, nes pavasarį bus 

Įmokėti mažai tereikia.
24 menesius po biskį iž

pĮLASSIFIED APŠTį
Educational

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

Miscelhmeous
Įvairus

IR
1 Melrose Parko lietuviai pra
dėjo aktyviai dalyvauti politi
koje. Politikos reikalais rupiri- 

Lietuviu vaikas pateko bėdon. tis kiek laik°. a,,gal t^,®U°lr’ 
ganizuotas kliubas. Šio kliubo 
vardas yra: Amerikos Lietuvių viams yra reikalinga. 
Politikos Kliubas Provaiso k^įSi^maV 
Apielinkės.

North Side

Lietuvių, pp. M a k e v i ė i ų 
(gyv. 1847 W. North Avė.) vai
kas, Vincas Makevičius (ber-

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu- 

. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre- 

, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp-

naitis kokiu 15__16 metu) iš- Kliubo tikslas yra rūpintis po- kių, branzalietu ir kitų įvairenybių iŠ
‘ .. rnlv-; litikos reikalais ir niginIi lietu- tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai

f J O |>asivaikscu>tl. Gatvėje J1-; . . . .. .. kviečiami — vyrai ir moteris, reikale
Kai pastebėjo keletą pažįstamų kiek galint, eiti j politiką. kn ir gintarų atsilankyti i musų

u v * * * L’ vnnGurn Pna tyiho rainai cralitn

vaikų, kurie mėgino pradėti va
žiuot Yellow Taxi Cab automo
bilį, bet nemokėjo. Makevičiu-, 
kas, sakoma ,norėjęs pasirody
ti, kad jis nusimano apie au
tus, ir ėmęs duoti patarimų, 
kas i viki a daryti, stovėdamas 
šalygatvy. Tuo laiku pasirodė, 
policija, kurią pašaukė kaimy-! 
nai, matydami vaikų triūsą a- 
pie autą, ši areštavo vaikus, 
kartu ir Makevičiuką. Vėliau 
Makevičiuką paleido po kauci
ja. Kaltina jį už mokinimą. 
Teismas bus kovo 15 dieną.

Vietinis.

Jisai stato sau tikslu rūpintis krautuvę, 
ateinantiems miestelio valdinin-, 
kų rinkimams, kurie įvyks ki- ■ 
tą mėnesį. Visiems lietuviams' 
patartina dėtis prie šio kliubo, 
ir bendromis jėgomis stengtis 
pagerinti miestelio reikalus, o 

; tuo patimi ir savo pačių reika- 
' his. Vietinis,

Pas mus taipgi galite 
i gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
| laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Bulsiness Service

Biznio Patarnavimas
MUSŲ biznis yra aptarnauti ra

dios — tai musų pasilaikymas re
miasi tiktai ant geyumo darbo. Mes 
esame Chicagoj seniausi gyvuojanti 
aptarnavimo Co. Morrison Radio 
Co., Ravenswood 6355.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

(Apgarsinimas)

Aid. A. J. Prignano
GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir furnisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 

Tel. Victorv 9634

Financial
FinansaLPaskolos

5%% 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

192 N. Clark St.

Mes paskolinsime jums pinigų
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street
'J - u.

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

arba $300, imame legalį nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chieago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

SPORTAS
Vertas Paramos 

Kandidatas.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

ai gali ra- 
!_■ pa-

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

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

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.
REIKALINGAS barberis ant skir

tingų vakarų ir subatom po pietų. 
Patyręs. Atlyginimas geras. 1951 
Canalport avė.

Help VVanted—Femafe
Darbininkių Reikia

LIETUVE pardavėja reikalinga, 
, turinti patyrimo. Turi kalbėti len- 
I kiškai ir angliškai. Midwest Dry 
: Goods Store, 4173 Archer Avė.

REIKALINGA veiterka. Ncdėldie- 
niais nereikia dirbti. 553 W. 16 St.

REIKALINGA mergina lengvam 
namų darbui. Turi mėgti vaikus. 
Geri namai. Telefonuok Lavvndale 
9898.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Požėla risus su 
Marvinu

Kovo 25 d. Coliseume Karolis 
Požėla risis su St. Louis čem
pionu Marvinu. Marviną lietu
viams jau teko matyti Ashland 
Auditorijoj, kuomet jis įveikė- 
Banevičių. Tai yra jaunas ir 
kibai geras rišt i kas. Nėra tad 
abejonės, kad jo ristynės su 
l\>žėla bus kibai įdomios.

Vyriausioj poroj tą vakarą ri
sis pasaulio čempionas Sonnen- 
berg su Stasiuku. Be to, dar 
bus trys geros poros rišt ikų.

20-to Wardo Lietuviai balsuo
tojai, žinokit, kad ateinantį an
tradienį, Vasario 26-tą bus Al
dermanų rinkimai. Dabartinis 
šio VVardo Aldermanas A. J. 
PRIGNANO ir vėl yra kandi
datu, ir vėl ieško balsuotojų pa
ramos idant galėjus be per
traukos darbuotis šio Wardo 
piliečių gerovei.

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

1618 West j-8th Street
. 1 * . j*'

I. F. Dankowski, prez.
C. T. Dankowski, ižd.

Artinasi Sharkey-Strib- 
lingo kumštynės

Ateinantį ketvirtadienį, vasa
rio 27 d., Miami Beach, Flori
doj, lietuvis Sharkey-Žukaus- 
kas susikibs su Striblingu.

Kas išeis laimėtoju, žinoma, 
sunku pasakyti. Sprendžiant iš 
“lietų” atrodo, kad Sharkey tu
rėtų laimėti. Kad Sharkey lai- 
męs, “betuojama” 6 prieš 5. 
Tačiau ne visuomet “betais” ga
lima remtis. Sakysime, kai 
Tunney sumušė Dempsey, tai 
dauguma “betarvo” už Demp
sey.

Prieš porą dienų bpvo pra
nešta, kad Sharkey besitreni- 
ruodamas susižeidęs pirštą. A- 
pie tą susižeidimą tačiau dabar 
nieko nebekalbama. Matyti, nė
ra rimtas ir Sharkey galės fai- 
tuotis.

Aldermanas Prignano yra 
pilnai užsitarnavęs jūsų para
mos. Jis dirbo šio Wardo gero
vei per 2 metus ir išpildė vi
sus savo prižadėjimus duotus 
jums pereitais rinkimais. Jo pa
stangomis tapo sudėtos šviesos 
Halsted Gatvėje ir kitose vie
tose; jūsų ėlės buvo užlaikomos 
švariai, jūsų skundai buvo iš
klausyti ir 
reikalavimai

visi jūsų teisingi 
buvo aprūpinti.
rekomenduoja vi-
gerbuviu besirupi-

Prignano 
sos žmonių 
nančios organizacijos, kaip tai 
Municipale Balsuotojų Lyga, 
Chicago Safety Council, Halsted 
Street Business Men’s Associa- 
tion ir kitos, kurių nariai — 
piliečiai nori geresnės valdžios.

“Aldermanas A. J. Prignano 
yra geriausis Aldermanas, ko
kio 20-tas Wardas neturėjo per 
daugelį metų”—pasakė Munici- 
pal Voters League Viršininkai; 
ir tai nėra perdėta. Jūsų perei
ga yra, kad šis vyras vėl butų 
jūsų Aldermanų!

ATIDUOKIT SAVO BALSĄ 
Už

Iš politikos lauko
Aid. A. J. Prignano

Rinkimuose Vasario 26 d.

BRIGHTON PARK

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas rengia ekstra susirinki
mą sekmadienį, vasario 24-tą, 
1 vai. po pietų, Gramanto salėj, 
4535 So. Rockvvell St. Susirinki- 
man šaukiami ne vien kliubo na
riai, bet visi lietuviai piliečiai, 
kurie įdomauja šiais aldermanų

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

Užmuškit Tą Šaltį 
Apsisaugokite nuo 

Influenzos ir Plaučių 
Uždegimo 

Nešposaukite su šalčiais. Vartokite 
išbandytus ir saugius metodas kovai 

su “flu” ir šalčiais.
Medikalį viršininkai išleido perser

gėjimus prieš pasikartojimą nesenai 
siautusi “flu” epidemijos, panašios i 
antrą bangą, kuri sekė baisiąją 1928 
m. rykštę. Jie pataria kiekvienam 
nešposauti su paprastais šalčiais, ne
žiūrint kaip mažas jis nė rodytųsi.

Atlikite prideramą dalyką dabar — 
išgerkite puoduką karštos Bulgariš
kos Žolių Arbatos du sykiu į savaitę 
laike šių pavojaus mėnesių. Tai pa
gelbės gamtai greitai nuveikti šaltį 
ir apsaugos justi sistemą nuo "flu” 
pavojaus. Bulgariką Žolių Arbatą re
komenduoja visi aptiokininkai.

10% PIGIAU už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 

> bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
, Ravimas. Mes atliekame geriausj 
i darbą mieste. Kedzie 5111.

'GENERALIS kontkaktorius ir 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

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, 
telefonuokit

F. G. LUCAS & CO.,
4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107,

v į 
Paskolos suteikiama 

į viena dieną
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontrąktus

KNTERNAT1ONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION į 

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

PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeliniai rakandai, gra

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

VICTOR FIREPROOF BLDG., 
4809 Lake Street 

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

| -- o—
PARDAVIMUI rakandai, 4 kam- 

bariai, gerame ' stovyje. Važiuoju į 
Lietuvą. 4140 So. Albany avė. 2-ros 
lubos. /

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIU RADIO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška.' Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago III. Hemlock 914n.

arba

Bridgeport Painting
and Hardware Co.

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

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

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

MorgiČiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St

PARDUOSIU savo $800 Grojiklj 
Pianą su suoliuku, volelių šėpuke už 
$105, $20 įmokėt, likusius po $10 
kas mėnuo, 61,36 So. Halsted St.

r
Radios

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2 Vi nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

TIK pamislyk apie tai: $2.00 
j savaitę permaino jūsų baterinį 
setą ant šios dienos moderniško 
elektrikinio radio.

4184 Elston Avė.
. Independ. 0329

——o-----
KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 

padarys jums siutą už $20. Jus tik 
turite parūpinti materiją. Užganėdi- 
nimas yra garantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct 0506.

Personai
Asmenų Ieško

H. GADEKE
Generalis taisymas visokios rųšies 
gasinių pečių, furnisų, boilerių ir vi
rimo pečių, taipjau abelnas darbas. 
Visi užsakymai mieste ir priemies
čiuose greitai atliekami, šaukit tarp 
5 ir 6 vai. vak. 3216 W. Walnut St. 
Tel. Kedzie 1393.

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KAL
BĄ. Patobulnk savo iškalbumą. Iš
simokink gražiai rašyti ir kalbėti 
angliškai teisingai; per 3 arba 4 
mėnesius galėsite vartoti kaip savo 
kalbą. Tokiu budu galėsite pagerin
ti savo būvį. Del vyrų ir moterų 
privatiškos valandos, kada kas non 
dienomis ar vakarais.
AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Va
landos nuo 9 iki 9-tos. Užsirašy- 
kit dabar!

MUSŲ biznis yra radio aptarna
vimas. Musų pasilaikymas remiasi 
tiktai ant gerumo darbo. Mes esa
me Chicagoj seniausia gyvuojanti 
aptarnavimo co. Morrison Radio Co. 
Ravenswood 6355.

SPARTON RADIO 9 tūbų $189.50 
su Console ir garsiu kalbėtuvu, tū
bai ir tt., 8 mėnesiai už dyką ap
tarnavimas. Taipgi agentai dėl 
Crossley ir Howard radios. Radio 
aptarnavimas $2. Vigons Radio Shop 
1025 Leland Avė.. Ardmore x 3873.

Automobiles

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “svveaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonias Rijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų Rijos 38ę, 40c 
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnoniu skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidarą dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

FRANK SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St., prie Normai, 1 lubos

MES PERKAM, parduodam ir 
mainom, namus, lotus, farmas ir tt. 
Darom pirmus ir Antrus morgečius. 
Del greito ir teisingo patarnavimo 
kreipkitės prie

M. ROZENSKI & CO.
REAL ESTATE

6542 So. Westem Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 2102

1 NORTH Central Park, arti North 
Avė., — 4 flatų mūrinis, 3 metų se- 

_ numo; 4 furnasai įbudavoti. Sauk 
PARDAVIMUI delicattessen , ir' sav,n,nk* Uhesterfield 0155.

grosernė, sena, išdirbta įstaiga, Jcam-1 
pinis biznis, 5258 So. Union Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA soft drink, su na
mu, gera vieta, geras biznis, Parsi- na 
duoda pigiai, priežastis pardavimo 
liga, negalių užžiurėti biznio. Atsi-| 
šaukit į “Naujienas”, Box 1062, 

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

SAVININKAS turi parduoti tuoj 
puikų modernišką 6 ruimų bunga- 
low lietuviškoj kolonijoj. Naudokis 
proga iš to—matyk vietą. Pigi kai-

Savininkas
5742 Whipple Street 
Tel. Republic 8768

NAUJAS 5 kamb. namas, arti 
grosernė ir bu- Oak Forcst. Phimbingas vra už- 

černė, lietuvių ir kitų tautų apgy- baigtas. Viršus su grindimis, 7% 
ventoj kolionijoj. Tunu parduoti pgdų konkryto beismentas. Skal- 
greitu laiku iš priežasties ligos, byklos, furnasu šildoma, arti R. I.

3001 So. Emerald Avė. R, R# stoties, 1 dubeltavas, kitas 4
----------------------- 1---------- :--------------- karo garažas, 1% akerio (150 y302) 

PARDUODU grosemę ir saldai- Je.IIįen*U0V\nnoei*0xir V.
nių biznį. Patirsit ant vietos. 3358! Hcndrickson, 10308 S. Western avė. 
Auburn Avė. ' ............... ..... - ■■ -.................

PARSIDUODA

----------------------------------------------- s GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
PARDAVIMUI 2 kėdžių barber- šildomas, kaina $28,000, 2 karų ga- 

galima tuojaus ražas, visi flatai išrenduoti, įplau
kų į metus $2,500, $8,000 įmokėt — 

i 2061 Birchwood, kampas Hoyne Avė. 
Tel. Hollycourt 1913.

nė. Visi fixtures, 
iškraustyti. 2956 Van Buren St.

PARSIDUODA 2 krėslų barbernė 
su visais įrengimais. 3531 S. Halsted 
St.

PARDUOSIU savo išdirbtą biznį 
— kendžių ir mokykloms reikmenų 
krautuvę. Priežastis pardavimo — 
turiu du bizniu. Parduosiu už tei
singą pasiūlymą, nes noriu būtinai 
laike trijų dienų šitą vietą parduo
ti — pirmutinis laimės. Nepraleis
kite progos. Mr. Pralle, 3812 South 
Ix)we Avė. Tel. Boulevard 2186.

PRIIMTAS Į MAINUS
Tai turiu parduoti tuojaus 5 kam

bariu mūrinį bungalovv, 3745 W. 
61 riace. 3 metų senumo, furnasu 
apšildomas, stikliniai ir dratiniai 
porčiai, 2 karų garažas su šviesa ir 
vandeniu.. Mainysiu ar parduosiu už 
pinigus. Jos. W. Hough and Son, 
4213 S. Halsted St.

EXTRA MAINAI
PARSIDUODA grosernė labai ge

roj vietoj; parduosiu pigiai kam 
hutų reikalinga. Parduosiu forničius 
sykiu, yra 4 šviesus ruimai. Yra vi
sa vigada. Malonėkit kreiptis: 900 
W. 37th St. Phone Boulevard 1233.

PARDAVIMUI Meat Markei, cash 
biznis, ant biznio gatvės, pigiai. 
4550% So. Kedzie Avė. Lafayette 
6083.

EXTRA Bargenas. Parsiduoda bu- 
Černė ir grosernė. Savininkas eina 
į kitą biznį. 2638 W. 69 St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Parduosiu arba mainysiu ant 
automobilio ar loto. Aš turiu tris 
biznius. Atsišaukit greitai. Pirmas 
pasiūlymas nebus atmestas. Chas. 
Radwell, 6110 S. State St.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bizni, namelį 2 

ar 3 flatų, ant farmos, loto, biznio, 
ar kitokios nuosavybes. 2031 W. 
35th St., Lafayette 0909.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

44 AKERIŲ arti Elgin, prie 
bulvaro, gera žemė, visi budin- 
kai, sykiu su 8 kambarių mo
dernišku namu. Parsiduoda pi
giai, tik $5,000 įmokėti.

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

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

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir

IŠSIMAINO puikus bizniavas kam
pinis muro namas, namo paranku- 
mai vėliausios mados, parduosiu pi
giai, arba mainysiu ant didelio 
apartment namo, bungalo\v, biznia- 
vų lotų, furniture storo, hardware 
Storo, arba kas ką turit.

IŠSIMAINO kampinis bungalow, 
fumiso šiluma, parduosiu už $8,500 
arba mainysiu ant seno namo senoj 
apielinkėj, arba ant lotų, nepaisant 
vietos, arba primsiu bučemę 
po pirmą įmokėjimą.

IŠSIMAINO 2 namai, vienas 
niavas narnas, antras private 
inas, nam . 
mainysiu ant farmos ne 
Chicagos kaip 50 ar 70

IŠSIMAINO 2jų flatų 
mas, 4 ir 5 kambariai 
namo kaina nužeminta, priimsiu lo
tus, bučemę, restaurantą, automo
bilių kaipo pirmą įmokejimą.

IŠSIMAINO 
mas Brighton 
bizniavo namo 
apielinkės.

IŠSIMAINO 
muro namas su 
cago Lawn, namo kaina labai nu
žeminta, mainysiu ant 
niavo namo su bizniu, 
tu ar bungalow.

IŠSIMAINO puikus 
Illinois, 50x155, mainysiu ant auto
mobilio.

PROGA farmeriams, įsigyti pui
kią farmą, 
valstijoj, 
arba

Su virš 
kitės pas

F. G. LUCAS & CO.

lotus

kai-

biz- 
na- 

kaina už abudu $11,500, 
toliaus nuo 
myliu.
puikus na
šu garažų,

2jų flatų muro na- 
Parke, mainysiu ant 
su bizniu, nepaisant

4rių flatų naujas
4 karų garažu, Chi-

nedidelio biz- 
arba 2jų fla-

lotas Aurora.

40 akerių Wisconsino 
priimsiu. nedideli namą 
kaipo pirmą {mokėjimą. , 

minėtais reikalais kreip-

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

įtaisyta taip ir kitos farmos.
$500 įmokėk, gausi namą 4147 S. 

Princeton avė., dviejų flatų medi
nis, 6—6 kambarių, elektra ir mau
dynės — $3500. Norma! 1900.

Atyda Biznieriams

Business bervice
Biznio Pataraavimas

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Berkshire 1321 
MR. PARIS.

PAIEŠKAU savo brolį Kazimierą 
Puroną. Prašau greit atsišaukti; yra 
labai svarbus reikalas.

Jonas Puronas.
75 N. Broadvvay, Aurora, III.

PAIEŠKAU Mr. Victor or Mrs. 
Anna Bochulis. Kas žinote, malonė
kite pranešti, busiu labai dėkingas.

Praneškit į Naujienų ofisą.

SPECIALIS BARGENAS
'28 Studebaker Dict. sėd. geram 

stovy ......................................  $595
’28 Pontiac Landau sėd., mažai 

vartotas ................................. $595
’27 Chandler sėd., big six, geram 

padėjime .../...................
’28 Essex sėd. kaip naujas
’26 Buick sėd. 2 durų mast
’27 Hudson brougham, 

stovy ..............................
*27 Dodge sėd, velourų išmuštas $325
’26 Chandler special 6 ............... $295
’26 Jewett Coach su naujais ta- 

jerais, bargenas ................... $250
’24 Hudson Coach bėga gerai, 

bargenas

........ $595
....... $595
....... $450

geram
......... $495

FLORENCE COUNTY 
WISCONSIN 

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

MR. SHUIRMANN 
MERTON R. FISH AND < 

4119 Broadvvay, 
Bittersweet 6180

ir arti 
įtaisy- 
ir tt.

co.

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Visas darbas garantuotas. Mes einam 
visur Chicagoj ir priemiesčiuose.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

________For Kent________
KAMPINIS Storas pasirenduoja 

dėl aptiekus; buvo aptieka per 40 
metų. Niekad nebuvo tuščias pir
miau. 671 W. 14th St.

$95
50 kitų karų pasirinkimui. 

McDERMOTT MOTOR ŠALĘS CO. 
7136 So. Halsted St. Triangle 9330

Miscellaneous
Įvairus

CUMBERLAND COUNTY
313% akrų apdirbamos ant dide- 

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

geroms sąlvgoms.
KAINA $55 UŽ AKERĮ. 
Su $4,000 gali nupirkti.

A. J. PARKS, 
2915 Irving Park

tų
pirk

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

Fumishėd Rooms
PASIRENDAVOJA moderniškas 

kambarys dėl vieno arba 2 vyrų. 
11156 Indiana Avė. 2 lubos. Pull- 
man 8433*

VANOS
Real Estate For Sale

Namai-žemė Pardavimui

Patogios ir gerai įrengtos, 
So. Canal street.

Atdara kasdien nuo 12 vai. 
iki 9 vai. vkkare.

1635

ryto

PARSIDUODA namas arba mai
nysiu ant bučemės, 2 fl. po 5 kam
barius, garu apšildomas, 2 karų ga
ražas, netoli Marųuette Park. 5931 
S. Albany avė.

Pardavimui bizniavus namas ant 
71st ir Westem avė. Storas, ruimai 
užpakalyje ir 6 kambariai ant vir
šaus, tile bathroom, viskas vėliau
sios mados ištaisyta, garažas dviem 
mašinom. Kam reikalinga, tegul pa
siskubina, nes tokia proga ilgai ne- 
sitęs.

2 FLATŲ muro namas, 6—5 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 
mūrinis garažas 2 mašinom. Kaina 
$8,500.

5 RUIMŲ mūrinis bungalow, fur
nasu šildomas, kaina $7,200, $1,000 
įmokėti.

5 RUIMŲ naujas mūrinis bunga- 
low. Kaina $6,950, $500 įmokėti.

Taip pat t išriti visokių mainų ir 
baigmių. Bu«voju namus ant už
sakymo. Kam reikalingas kontrak- 
torrus, kreipkitės pas mane, dykai 
duosiu aprokavimą.

John G. Mežlaiškis 
2453 W. 71st Street

. Republic 4537

PARDAVIMUI kampiniai storai 
ir ofisai, 2028-30 So. Halsted St., 
kampas Canalport avc. Bargenas 
So, Chicago 0659.




