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Vokietija Areštuoja Politinius 
Lietuvos Emigrantus

(Atlantic ano Pači Tie Photo!

Potvynis netoli Vienos, Austrijoj. Dunojaus upė užliejo geležinkelį.

Berlyno valdžia daranti tai einant neseniai 
pasirašyta su Lietuvos diktatorium, 
Voldemaru, ekonomine sutartim

RYGA, kove 7. [Chicago Tri
būne Press Service.] — Specia
liu Berlyno vyriausybės įsaky
mu policija areštavo politinius 
Lietuvos pabėgėlius, kurie bu
vo apsigyvenę Rytų Prusnose. 
Suimtieji tapo internuoti kon
centracijas stovykloje.

Tokia žinia gauta iš Kauno.

Pranešimas sako, kad Augusti
nas Voldemaras, Lietuvos dik
tatorius, prieš pasirašydamas 
ekenominę sutartį su Vokieti
ja, išsiderėjo, kad pabėgusieji į 
Rytų Prusus politiniai Lietuvos 
emigrantai butų iš ten išvaryti.

šitoks diktatoriaus Voldema- 
io žingsnis sukėlė prieš jį visas 
opozicines partijas Lietuvoje.

Slapta Lenkijos-Rumanijos militarine su
tartis prieš Lietuvą ir Rusiją

KAUNAS, kovo 7. [United atkreiptos prieš Lietuvą ir f«> 
Press.] — Vyriausybės laikraš- vietų Rusiją.
tis “Lietuvos Aidas” paskelbė Tariamoji sutartis buvus pa
dalė tariamos slaptos Lenkų- si rašyta 1928 metų spalių 1 die- 
Rumanų militarinės sutarties, ną.

‘VVorkeriai’ susiniovė Tautinių mažumų
savo konvencijoje; teisių klausimas T. 
posėdžiai nutraukti Sąjungos Taryboje

—.. ——.

Komunistų fakcijų vadai lau- Lietuvos prašymas leisti ir jai 
kią svarbių instrukcijų iš dalyvauti Tarybos diskusijo- 
Maskvos dėdžių < | se tapo atmestas

Iš New Yorko praneša:
Komunistų konvencija, kuri 

čia buvo sušaukta praeitą penk
tadieni, staiga savo posėdžius 
suspendavo.

Del ko tolesni posėdžiai buvo 
suspenduoti po to, kai konven
cija buvo jau susirinkus ir at
laikius pirmą posėdį, tikrų ži
nių nėra. Girdai tik -skelbia, 
kad pirmame posėdy tuojau ki
lus aitri kova tarp vadinamos 
daugumos frakcijos, su Loves- 
tonu, Gitlowu ir l’epperu prie
šaky, ir mažumos frakcijos, 
Fostcrio ir Bittelmano vadovau
jamos. Konvencijos tęsimas 
dėl to pasidaręs nebegalimas, 
ir dabar esą laukiama svarbių 
instrukcijų iš Maskvos.

KĮai dėl eilinių komunistų, 
tie vargšai ant rytojaus turėjo 
pasitenkinti trumpu pranešimu, 
kuri jų vadai pakabino ant kon
vencijos salės, Irving Plazza, 
durių. Pranešimas skelbė tik 
tiek, kad “šios.dienos konvenci
jos posėdis atidėtas.”

Pasikalbėjime su laikraščių 
reporteriais oifcialis komunistų 
partijos vadas, Lovestone, pri
sipažino, kad konvencija reikė
ję nutraukti, ir kad jei posė
džiai busią atnaujinti, ta.i jie 
busią laikomi Uždaromis duri
mis. Del ko konvencija “reikė
jo nutraukti,” jis atsisakė aiš
kinti.

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

I>idėjąs debesį uolumas ir šil
čiau; apie vakarą gali būt snie
go, vidutiniai mainąsis vejai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 9° ir 25° F.

šiandie saulė teka 6:15, lei
džiasi 5:17. Mėnuo teka 5:19 
ryto.

GEN EVA, Šveicarija, kovo 7.
Kalbėdamas Tautų Sąjun- 

i gos Tarybos susirinkime Dr- 
Stresemann, Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris reikalavo, 
kad butų geriau apsaugotos tau
tinių mažumų teisės.

.Jis nurodė, kad tautinės ma
žumos turinčios amžinos teisės 

įkalbėti nuosavi a. kalba, išlaiky
ki savo sielą ir savo tikėjimą, 
ir energingai priešinus nuomo
nei, kad mažumos turinčios pa
lengva asimiliuotis su viešpa
taujančia tauta, kurioje jos gy
vena.

Britų užsienio reikalų minis
teris Chambcrlain tuo klausi
mu pasakė, kad mažumų teisės 
negali būt skiriamos nuo jų 
priedermių. Tautinės mažumos 
turinčios būt lojalios, ir paro
dyti, kad jos yra lojalios, tam 
kraštui, kuriame jos gyvena.

Lietuvos prašymas, kad ir jai 
butų leista dalyvauti diskusi
jose, kai Taryba svarstys tau
tinių mažumų klausimą, buvo 
atmestas.

•Romi Dandurand, Kanados at- 
i stovas, savo ilgame raporte tau
tinių mažumų teisių klausimu 
proponavo, kad visi keturiolika 
Tarybos narių turėtų po* vieną 
atstovą mažumų komisijoje, 
vietoj dabartinės trijų narių 
komisijos.

Užgynė rodyti bolševi
kų filmą Berlyne

BERLYNAS, kovo 7. — Po
licija užgynė rodyti Berlyne 
naują bolševikų filmą, pavardy
tą “Ateities diktatūra.”

3 ' užmušti traukiniui 
užgavus automobili

LEBANON, Ind., kovo 7. — 
Pasažieirinis Big Four trauki
nys netoli nuo čia užgavo skers- 
kely automobilį ir užmušė tris 
asmenis: Charles Becką, jo žmo
ną ir J. Jaųuesą. Ketvirtas su 
jais važiavęs vyras, Carl Cross, 
pavojingai sužeistas.

Japonų studentų de
monstracija Tokio

TOKIO, Japonija, kovo 7. — 
Ryšy su nužudymu proletarų 
atstovo parlamente, Senį i Ya- 
mamoto, šiandie apie 100 To
kio universi'teto studentų komu
nistų buvo surengę demonstra
ciją. Demonstrantai buvo pa
čio universiteto vyriausybės iš
sklaidyti.

Atstovą Yamamoto nudūrė 
v

vienas naujai susikur u s i o s 
“patriotų” organizacijos narys, 
Hoikuji Kuroda vardu.

Meksikos sukilėliai
Vera Cruz sumušti

Miestas vėl federalinės valdžios 
rankose; sukilėlių vadas lai
vu pabėgęs

VERA ORUZ, Meksika, kovo 
7. — Meksikos valdžios kariuo
menė sumušė sukilėlių vado, 
gen. Jesus Maria Aguirre, jė
gas ir išvijo iš Vera Cruz mies
to. Pats gen. Aguirre esąs lai
vu pabėgęs.
Maištininkai paėmę Juarezo 

miestą
NUGALĖS, Sonora, Meksika, 

kovo 7. — Sukilėlių vadas So- 
noroj, gen. Escobar, skelbia, 
kad sukilėliai paėmę Juarezo 
miestą.
Sukilėliai suėmę federalų vadą 

gen. Almazaną
•LAiREIM), Texas, kovo 7. — 

Čia gauta pranešimas, kad su
kilėliai Saltilloje paėmę į ne
laisvę federalinės kariuomenes 
vadą gen. Almazamą.

Tomahawke sudegė 
daug namų; $500,000 

žalos /•
TOMAJIAWK, Wis., kovo 7. 

— Kilęs čia vakar gaisras pa
čiame biznio centre sunaikino 
Mitchell viešbutį ir aštuonioli- 
ką biznio ir gyvenamų namų. 
Nuostoliai! siekia per $500,000. 
Dešimt šeinių liko be pastogės.

Nesveikapročių sterili
zavimo įstatymas Iowoj

DĖS MOIiNES, lova, kovo 7. 
— Valstijos atstovų butas pri
ėmė bilių sterilizuoti [nevaisin
gus padaryti] valstijos įstaigo
se laikomus asmenis, kurie nė
ra sveiko proto-

Bi-lius dar turės būt senato 
priimtas.

Kelloggo paktas tai 
tik popiergalis

Senracingar britų užsienio mi- 
nisteric išs itarimas britų laik
raštininkų kuopoj

GENEVA, Šveicarija, kovo 7. 
— Sako, kad Si r Austen Cham- 
biędain, britų užsienio reikalų 
ministeris, Kelloggo amžinos 
taikos paktą pavadinęs tik po
piergaliu.

Penkiolikos britų laikrašti
ninkų pokyly Cbamberlain, bū
tent, paklaustas, ar jis manąs, 
kad Kelloggo paktas turėsiąs 
kokios įtakos nusiginklavimo 
klausimui, sarkastiškai atsakęs:

“O ką jus manote apie tuos 
Amerikos penkioliką kreiserių? 
Ar jus manote, kAd Jungtinės 
Valstybės siųs bent vieną jų j 
Europą Kelloggo paktui išlai
kyti, jei kuri pasirašiusių vals
tybių jį sulaužytų?”

Nors tai buvo pasakyta pri- 
vatiškai ir išimtinai britų laik
raštininkų kuopoj, žinia išėjo 
viešumon ir diplomą tunuose 
Tautų Sąjungos rateliuose pa
darė didelę sensaciją.

Belgų-francuzų su
tarties padirbėjas 

paleistas valioj
BRIUSELIS, Belgija, kovo 7. 

— Vokiečių šnipas Ailbert Frau,k 
Heine, sufabrikavęs tariamos 
slaptos Francuzų-tBelgų milita
rinės sutarties dokumentą, teis
mo įsakymu vakar buvo palei
stas iš kalėjimo.

Tik paleistas, Heine tuojau 
bandė parduoti laikraščiams 
“išimtiną interviu” su juo pa
čiu, sakydamas, kad dabar jis 
jau.esąs Belgų slaptosios žval
gybos agentas. Dviejų laikra
ščių reporteriai nuspyrė jį laip
tais žemyn, atsisakydami turėti 
su juo bet kurio reikalo.

Olandų spauda puola 
savo vyriausybę

HIAAGA, Olandija, kovo 7.— 
Olandijos laikraščiai aštriai 
kritikuoja savo vyriausybę dėl 
to, kad ji, kaip pats premjeras 
de Geer prisipažįsta, jau seniai 
žinodama apie tariamos Belgų- 
Francuzų sutarties dokumentą, 
dagi turėdama jo kopiją, leido 
jį Utrechto laikraščiui Dagblad 
paskelbti.

Olandų laikraštininkai, be 
to, priėmė rezdliuciją, įkuria 
jie reiškia Utrechto Dagblad re
daktoriui, Dr. Hitleriui, papei
kimą už sufabrikuoto doku
mento paskelbimą.

Nikaraguos maištinin
kai pabėgę i Hondurasą

MANAGUA, Nikaragua, ko
vo 7. Praneša., kad maišti
ninkų vado, gen. Sandino, vir
šilos, Porfirio Sanchez ir Si- 
mon Gonzales, su 70 maištinin
kų prasmuko pro valdžios pa
tronus ir per sieną pabėgo į 
Hondurasą, kame jie pasidavę. 
Menama, kad ir pats Sandino 
yra pabėgęs.

Bedarbių darbininkų 
riaušės Vokietijoje
BERLYNAS, kovo 7. — Įvai

riose Berlyno dalyse ir Kassely 
įvyko bedarbių riaušių ir susi
kirtimų su policija. Ypačiai aš
trus susikirtimas įvyko darbi
ninkų gyvenamoj miesto daly 
netoli nuo Koenigstor. Abiejo
se pusėse buvo daug sužeistų. 
Keletas asmenų areštuota.

Kassely riaušės buvo raito
sios policijos ir šarvuotų auto
mobilių patremptos.

Nors didžiuliai šalčiai pasi
baigė, vis dėl to darbininkai vi
soj Vokietijoj kenčia didelį var
gą. Frankfurte daug mažesnių 
fabrikų uždaryti. Burgero ge
ležies įmonės taipjau uždarytos 
ir tur būt dar be mėnesio ne
atsidarys.

Bucharinas negavo bal
so Maskvos konfe

rencijoj

BERLYNAS, kovo 7. — Iš 
Maskvos praneša, kad kova tarp 
Stalino ir jo dešiniųjų oponen
tų — Bucharino, Rykovo ir 
Tomskio — taip įaštrėjus, kad 
pastarojoj iMaskvos komunistų 
oVganizacijos konferencijoje 
Stalino adjutantas, Molotovas, 
neleidęs kalbėti daigi tokiam 
komunizmo orakului, kaip Ni- 
kalojus ^Bucharinas. Buchari
no protestai nieko nepadėję. 
Vietoj atsakymo, Molotovas lie
pęs jam eiti laukan.

Įtūžęs, bet bejėgis, Buchari
nas ir jo sekėja i demonst ra tin
gai apleidę konferenciją.

Vilkai sudraskė kunigą 
ir du palydovu

VARNA, Bulgarija, kovo 7. 
— Išbadėjusių vilkų gauja puo
lė kunigą Dimitrą Todorovą ir 
du jo palydovu, rogėmis važia
vusius namo iš turgaus Chu- 
mene. Pasibaidęs arklys apver
tė roges ir pabėgo, o išmesti 
pusny kunigas ir jo polydovai 
buvo vilkų sudraskyti-

Komunistai supjaus
tė du unijistu siuvėju
Vienas puolikų, kurio kišenėse 

rasti komunistų liu d y m a i, 
areštuotas

NEW YOBKAS, kovo 7. — 
Du darbininkai, Louis Epštein 
ir E. Gutman, abudu dresmei- 
kerių unijos nariai, kai jie ėjo 
j darbą, buvo pasaloms komu
nistų chuliganų užpulti ir pei
liais subadyti. Abudu buvo 
urnai nugabenti į ligoninę. Ep- 
s’leino padėtis yra kritinga.

Vienas puolikų, Zicarello var
du,, buvo tuojau suimtas. Jo ki-. 
senėje rado vvorkerių (komu
nistų partijos knygutę ir ko
munistinės kailiasiuvių unijos 
knygutę, taipjau komunistinių 
dresmeikerių “streiko” kortą.

Minėti Epštein ir Gutman dir
bo Rekow Drcss kompanijos 
dirbtuvėj, kuri jau kelinti me
tai turi padarius sutartį su In
ternational Ladies G a r m e n t 
Workers unija, ir kuri lodei nie
ko bendra neturi su skebine 
komunistų Needle Trades uni
ja, nei su jos tariamu dresmei
kerių streiku.

N. Y. komunistų ko
operacijos namai re- 

ceiverio rankose
NEW YORKAS, kovo 7. — 

Komunistų kooperacijos namai 
Bronxc, kuriais’ jie taip gyrėsi 
ir didžiavosi, nuėjo į receiverio 
rankas.

Receiverio pareikalavo Ne\v 
Ycrko Titje and Mortgage kom
panija, turėjusi tiems namams 
pirmus morgedžius. Kompani
ja sako, kad per ilgą laiką ne
buvę sumokėti nė nuošimčiai, ne 
taksai.

Receiveriu teismas paskyrė 
Josephą Kramerį, ir dabar tie 
kooperacijos namai, į kuriuos 
daugybė komunistams simpati
zavusių darbininkų buvo suki
šę paskutinius savo sutausotus 
centus, bus už skolas parduoti.

Katastrofingas gaisras

WINDSOR, Ontario, kovo 7.
4 Gaisre, kuris čia kilo vie

nuose dideliuose aparlmentų 
namuose, buvo sužeisti penkio
lika asmenų, jų tarpe vienas 
mirtinai.

Leidžia moterims kunigauti
MELBURNE, Australi į o j e, 

metodistų bažnyčios konferen
cija nutarė laisti ir moterims 
būti kunigais.

r
\ -

V ely kų Šventė 
Lietuvoj

Kad jūsų giminėms ir mylimiemsiems 
butų smagiau ir geriau sutikti Velykas, jus, 
be abejonės, prisidėsit pasiųsdami jiems

- “velykinio pyrago” — pinigų. Ir kada jus 
siunčiat, jus norite, kad pinigai butų išmo
kami Lietuvoje kuogreičiausia ir kad dėliai 
pasiuntimo jums butų kuopatogiausia.

Siųskit telegramų per Naujienas. Pini
gus gauna nuo 5 iki 10 dienų.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.
L—i

LIETUVOS ŽINIOS
Kaip plaukia aukos nu- 

kentėjusiems ūki
ninkams

KAUNAS. — Be mažesnių 
aukų, kurios vėliau bus paskel
btos, šiaurės Lietuvos nukentė
jusiems ūkininkams paskuti
niuoju laiku pasirodė ir stam
besnių. Taip pa v., “Maisto” 
b-vė nukentėjusioms paaukojo 
visą vagoną mėsos (apie 3,060 
litų vertės). Žemes ūkio kope- 
ratyvų sąjunga vieną vagoną 
javų. Vartotojų bendrovių są
junga tam tikslui paaukojo vie
ną vagoną druskos. Lietuvos 
degtukų akc. b-vė 1,000 litų.

Įplaukia ir daug kitų smul
kesnių aukų. Gaunama iš dau
gelio įstaigų vaidininkų pasiža
dėjimų aukoti tam tikslui vie
ną kitą procentą iš savo algų.

Beveik visur apskrity jau su
sitverę šelpimo komitetai, kurie 
tvarko šalpimo ir aukų rinkimo 
darbus.

Lietuvoj nubaudė 60 
pašto viršininkų

KAUNAS. — Teko patirti, 
kad pašto valdyba šiomis die
nomis nubaudė 60 pašto virši
ninkų, iš viso 850 litų sumai, 
vadinasi kiekvieną po 15 litų. 
Nubaustieji yra daugiausia pro
vincijos mažų paštų viršinin
kai, kurie teturi vos po vieną 
tarnautoją ir tą patį laiškinin- 
k9-

Viši viršininkai nubausti už 
tai, kad neprisiuntė savo laiku 
pašto valdybai terminuotų ži
nių.

Trūksta darbo, daugy
bė elgetaujančiu

TELŠIAI. — Paskutiniu me
lu Telšiuose per kiemus vaikš
to daug clgctuojanČių ir darbo 
ieškančių žmonių, nuplyšusių, 
išbalusių. Pereiti metai buvo 
blogi, darbo maža, dabar į akis 
žve’gia bado šmėkla, todėl kuo
ne veltui, dažnai vien už val
gį siūlomas koki nors darką, 
kad ir sunkiausi dirbti.

Emigracija iš Lietuvos 
sausio mėnesy

KAUNAS1. — Per sausio mėn. 
iš Lietuvos į užsienį emigravo 

987 asmenys. Į Argentiną iš
važiavo — 410, Braziliją — 
206, Afriką — r22, Kanadą — 
33, Urugvajų 114, Jungi. 
Valstybes — 78, Meksiką — 3, 
Kubą 3 ir Čili — 3.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Visi tbkie “skelbimai”, kurie 
I nėra įgalioti daryti Pasaulinės 
! Parodos direktorių, prieštarau- 
! ja planams, kuriuos turi suda- 
I ręs Parodos Komitetas. Kolei 
kas Komitetas parduoda tik vie
nų dalykų - Pasaulinės Paro-

kiniuose. šis programas susi
siekti tarp Chicagos ir Los 
Angeles taps įvykintas gyveni- 
man taip greitai, kaip tik bus 
užbaigta statyti orlaivių flotili- 
ja. Tikimąsl, kad šis programas 
pradės veikti dar balandžio mė-

pastatč stotį, kuri kaštuoja 
daugiau, kaip miliqną dolerių. 
Kompanija turi savo stotis Los 
Angeles, San Diego, Phoenix, 
EI Paso, Amarilio ir daugelyje 
kitų miestų Suvienytose ValstL 
jose. -į.

Fieldo gamtos 
muzejuj

Aliejus — jis viešpatauja 
šiandie Amerikoje. Kaip jis pa
siekiama, kaip gręžiama, kokius

des certil'ikatus po $5.00, kaip 
ženklų narystės, ir kai kuriems 
žmonėms po 1,000 certifikatų, 
kaip ženklų “Founder Mcmfocr- 
ship.”

Taigi pardavinėjimus įvairių 
dalykų po priedanga Pasauli
nės Parodos Chicagoje, išsky-

žemės sluoksnius grąžtas per-: rus suminėtus aukščiau eertifi- 
skrodžia. 1 ai galima pamatyti | ]<atus, nėca įgaliotas Parodos 
Fieldo niuzejuje, kur yra iš-1 trustisų.
statytas pavyzdis aliejaus lauko Jeigu vėliau bus nutarta par- 
miniaturoje. V ortė.tų kiokvie- • (|avinėti kokius nors dalykus, 

ryšyje su paroda, tai apie tai 
bus pranešta.

Taip perspėja chicagiečius p. 
Budkley, C. P. P. informacijų 
k c i n i s i j o s pirmini n ka s.

nam pamatyti jį. Tasai pavyz- 
dis rodo aliejaus laukų prie 
Lawrenceville, III.

Pasaulinė paroda 
Chicagoj

, Kai kurie žmonės pašlavinė-1 Eksperimentinė ko- 
ja brošiūrai tęs, įvairius ženk-, legija dviem metam 
Jus, kai kuriuos mažmožius 
skelbdami, kad jie tai daro tik
slu skleisti idėją Pasaulinės Pa-| 
rodos Chicagoje 1933 metais.

praėjus

BAYER ASPIRIN 
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Aleksander įMotklejolin, 
pirmininkas eksperimentinės 
kolegijos, VVisconsin universi- 

II, lėto, turės paskaitų tenjų*%“Eks- 
i perimentinū kolegija — dviems 
metams praėjus.” I)r, Mokle- 
john papasakos apie patyrimus, 
įgytus pagalba naujų metodų 
jaunuomenės auklėjime. Jo pa
skaita bus duota Adelphi teat
re, prie Clark ir Madison gat
vių, sekmadienį, kovo 10 dienų. 
Prasidės 3:15 valanda po pietų.

I)r.

Naujos susisiekimui 
priemones

Pickvvick Greyhound

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Jeigu jus nematot '‘Bayer Kryžiaus*' 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino; 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

Bus 
| kompanija, viena didžiausių ba
lsų kompanijų pasaulyje, šiomis 
dienomis paskelbė, kad ji yra 
išdirbusi planus įrengti dau
giau kaip 100 pagelbinių stočių 
(sub-agencies) mieste St. Louis; 
ta pranešima padarė kompani
jos manadžeris svetimtaučių 

| trafikui tarnauti, p. M. J. Kel- 
son.

šių naujų sub-agentijų tiks
las yra palengvinti publikai ke
lionėse, kad nebereikėtų vykti 
į busų kompanijos centralinę 
stotį, kuri randasi prie 6-tos 
gatvės ir Morgan.

nesį šių metų.
Paskilbęs Pickwick kompani

jos naktinis busas — Night 
Coach 
sis keliauninkams busas, padarė 
galimu daiktu kombinuotę or
laivių ir busų transportacijos. 
šis naktinis važiuoti busas ne
senai buvo išstatytas Pacific 
South west Parodoje,
Beach, California. Per 
perėjo aktualiai 266,000 
nių apžiūrėdami jį, ir kiekvie
nas pripažino, kad tai esųs 20 
šimtmečio 
las.

Pickwick 
jo daugiau, 
sažierių 1928 metais. Kompani
ja užlaiko savas dirbtuves, ku
riose dirbama visi jos busai. 
Labai mažai žmonių yra girdė
ję apie kompanijas, kurios 
tų savo autams motorus ir 
čios budavotų aslas.

Pickvvick Stage System 
organizuota ir operuojama 
kiais ipat pamatais, kaip 
kuri gelžkelio kompanija, 
turi daugiau kaip 19 departa
mentų (skyrių). Jai vadovauja 
vienas gabiausių žmonių, pasi
žymėjusių susisiekime vieške
liais — p. C. F. Wren, — kuris 
yra ir kompanijos prezidentas. 
Tom Moran yra kompanijos 
vice-prezidentas ir generalis 
menedžeris, kuris transportaci
jos busais problemas žino iki 
mažmožių. Jo padėjėjas — Ho- 
\vard Morgan. Ir todėl Pick- 
wick Stage sistemai nužiūrima 
užtikrintas progresas.

Pickvvick Stage System turi 
savo centralines stotis (termi
nais). San Franci sco nesenai ji

naktinis
pirmutinis miegama-

Long 
busą 
žmo-

susisiekimo stebuk-

Stage System turė- 
kaip 4,500,000 pa-

lie
pa-

yra 
to- 
bet
Ji

■

Specialistas gydyme chroniškų ir nauju li
gų. Jei kili negalėjo jumis ižgydyti, atšilau- 
kykit pas mane. Mano pilnas ISegzamlnavi- 
maa atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsi- 
imuiu jus gydyU. sveikata jums sugryž. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iSegzaminavitno—-kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 ry!? iki 1 po pietų.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas

Tur būt labai mažai kas ži
no, kad ši kompanija yra orga
nizavusi ir Kitataučių Departa
mentų (Foreign Department) 
įvairiuose miestuose, kuris sam
do vertėjus, idant pagelbėjus 
svetimtaučiams pasiekti leng
viau vietas, į kurias jie važiuo
ja; kad tas departamentas at
sako laiškus septyniomis kalbo
mis ir nuolat rūpinasi patar
nauti svetimtaučiams keliaunin
kams. fre vienas konsulatas jau 
yra išreiškęs padėkos kompani
jai už rūpinimąsi jo atstovau
jamos tautos pasažieriais.

Jus pakviečiate vagilį vidun 
palikdami prie durų, dėžutėj 
laiškams arba kitokioj matomoj 
vietoj raštelį su pranešimu “Su
grįšiu tokiu ir tokiu laiku”. 
Taipjau kviečiate vagilius vidun 
palikdami namų raktus po gū
nia prie durų arba ant durų 
rėmų. Bukite tikri, kad durys 
yra užrakintos, pirm negu jus 
paliksite namus vienus.

Tokį perspėjimą duoda polici
jos komisionierius, Wm. F. Ru- 
ssell, šios savaitės biuletene.

giMRiii
.Su L. \ . c*

Jusų saugumui
Nekvieskite vagilių vidun pa

likdami duris savo namų neuž
rakintas, langus atdarus nakti
mis arba kada išeinate iš namų.

Pirm negu jus samdote tar
nus, tarnaites, šoferius arba 
moteris drobėms plauti, gauki
te pranešimų apie juos. Dauge
lis vagysčių papildoma todėl, 
kad reikalingų vagiliams infor
macijų suteikia ir padeda jiems 
“apsidirbti” žmones “iš vidaus”.

Nerodykite stambių pinigų 
sumų arba brangių graznų at
silankiusiems į jūsų namus 
žmonėms. Jie gali kalbėti apie 
tai, ką yra matę pas jus, ir tuo 
budu netyčiomis gali nurodyti 
vagiliams kelių į jūsų namus.

Kada jus išeinate iš namų, 
nepalikite jų taip, kad jie išrū
dytų, jogei ntimie nieko nėra; 
netraukite žemyn langų kurti
nų. Kai išeinate iš namų vaka
re, palikite švięsų poroj kam
barių, tuo budu nuduodami, buk 
namuose butų kas nors.

STIPRUS KAULAI 
DEL KŪDIKIO

Nugarą, lumbago, 
reumatizmui 

geliant

Jaučiasi garai ant nugaros

Blue Kibbon 
MaltExtract

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1-2 ir 3M0RGICIAMS 

Eighteenth Bond & Mortgage Organization 
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

Chicagos Apygardoje

■WCHICAG6WB| 
[AURORĄ and ęlgIhį 
■■ftRĄįLROAD/jBI

Po išradimo vitaminų, cod-liver aliejaus pasirodė taip 
reikalingas dėl daugelio kūdikių, kaip Saulės šviesa. Tai 
turtingas šaltinis prieš rickets-gaminančių vitaminų rei
kalingų subudavojimui stiprių kaulų.

SCOTT’S EMULSION
yra tyras cold-liver aliejus prieš rickets — pilnas 
apsąugojančiii vitaminų, kurie būtinai reikalingi 
kūdikiams išvystymui stiprių kaulų, tiesių kojų ir 
sveikų dantų. Visados duokit Scott’s Emulsion

28-11

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO
“L IT U A N Lk 
“POLONIA”

Universal Restaurant
Musų virtieniai, 
dešros ir kopusiai 
primena ' mamytės 

valgius
A. A. NORKUS.

I 750 West ?

Kompanija taipjau praneša, 
kad artimoje ateityje ji atida
rys susisiekimų oru ir busais 
tarp Los Angeles ir Chicagos. 
Ir tose kelionėse keliauninkai 
galės miegoti, kaip važiuodami 
geležinkeliais. Galite įsivaizduo
ti : kelionė iš Chicagos j Los 
Angeles- bus galima padaryti j 
viena diena ir dvi naktis. Die
nos laiku orlaiviai gabens pa- 
sažierius, o naktį busai, kuriuo
se bus įtaisytos lovos, kaip ge
riausiuose pasažieriniuose trau-

J lesiogimai į gražiausius prie 
miesčius j vakarus nuo Chi 
cagos ir Fox upes Klonyje.

Treatmcntai 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 pergulejimo.

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 1552

Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.

Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis.

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojamo paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
Rengiama visų Amerikos Lietuvių laivakorčių agen

tu Ekskursijų tiesiai
I LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

LITUANIA”Laivu
GEGUŽĖS 18 DIENĄ, 1929 M.

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

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET NEW YORK

Aurora 
EI gi n 
Batavia 
Geneva 
St. Charles 
Wheaton 
Glen EIlyn

Lombard 
Vilią l’ark 
Elinhurst 
VVestmore 
VVarrenville 
West Chicago 
VVayne

Motoriniai busai susijungia per 
Western Coach Co. (Marigold 
Linijos) su

Napervillc La Grange
I)owners Grove Ontariovilie 
Hinsdale Bloomingdalc

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

Telefonuokit Traffic

V
Puikiausias patarnavimas į vi
sus miestus ir miestelius pa
lei gražųjį šiaurinį ežero pa
kraštį ir Škokie Klonį.

Milwaukee 
Racinc 
Kenosha 
Zion 
Waukcgan 
Great Lakęs 
Lake Biuff 
Lake Forest 
Fort Sheridan

Highwood 
Highland Park 
Ravinia 
Glencoe 
Hubbard Woods 
Winnetka 
Kenilworth 
Mundelein 
Libertyville

Reguliariai vaigščiojantys bu
sai sujungia North Shore Line 
traukinius patogiose vietose su
Fox LakeChannel Lake
McHenry
Antioch
Lake Vilią
Deerfiėld

Lake Zurich 
Woodstock 
Northbrook 
Wauconda 
Gurnee 
Techny

Iš Kenosha motoriniai busai ei
na j Powers Lake, Silver Lake, 
Paddock.s Lake, Twin Lūkės ir 
Lake Geneva.

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

South Bend 
New Cariisle 
Hudson Lake 
Michigan City

įTremont
(the Duncs) 

Gary 
East Chicago

Hammond

Motoriniai busai susijungia per 
Shore Line Motor Coach Co. 
iš Michigan City stoties su
Benton Harjbor SU Joseph * 
Bridgman 
Sawyer

Lakcside 
Union Pier 
New Buffalo
Grand Beach

liesioginiais traukiniais ar mo
toriniais busais susijungimai 
su Chicago Heights, Valparai- 
so, Flint Lake ir Hobart.

Dept., Central 8280, dėl pilnų informacijų

Geriausias Patarnavimas
(irrlti plieniniai traukiniai. aknn<niiniH iiilj'Kintatt ko- 
IhiH, patyrė Jr inainlagŲM traukinių aptarnautojai, daiiK 
lialoif u btoėių, ;>i valandų tankiai vaigAčiojanebj 
traukinių aptarnaviinaN, rcguliai) HUHijuiiRiinai hii po 
vihij. bąli vaighė'io.ianeių bii»u kėliau, valgomųjų ir 
parloi'-obM'rvotion karų patarna viimiK — tai yra pui- 
Kuh aptarnavimas elekttrinių traukinių, operuojančių 
iš Clileagos vidurniicHČlo i visur, kur tik Jus pano-

i visur Chicagos Apygardoje
i rėtiimėl važiuoti, švarus —- nėra dulkių, durnų ar 

rimini. Atvažiuokit ir išvažiuokit kata tik norito. 
Nėra jokio susigrūdimo, stabdomųjų šviesų ar par- 
Idilinio rupesnio. Jmt galite pasisamdyti karų, trau
kiui ar motorini busų dėl visos partijos, jei norite 
l'lantiodami koki nors IsMiziavimų kieipkiti- i Out 

ing and Keeieation Kiireau (dėkai), kad jis pggel-
i betų Jums, 7!J W. Adams bt., Hiato 0080.
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“If you have knovvledge, let others light their candles at it”.
— Fuller.

Fred Is ContradictedBroad-Mindedness 
and Morality

It is held by most people that 
broad-mindedness is a desirable 
and rare virtue. A broad-mind- 
ed person is capable of seeing 
“both sides of a ųuestion” and 
of “tolerating” a great number 
of things vvhich others hold as 
mtolerable.

A broad-minded school teach- 
er is one vvho vvill admit that 
his pupils have a right to have 
opinions the contrary of his. 
What teacher though, will not 
admit that? Yet, whenever a 
pupil is in doubt about his 
mark, he vvill turn in, on his 
tęst paper, the opinions of the 
teacher and not his own. The 
teacher in most ceses, vvithout 
realizing it, vvill not admire the 
spirit that movės a pupil to dis- 
agree vvith her i n earnestness.

Such broad-mindedness is 
rare, not only i n teachers būt 
i n other classes of people. Hovv 
many people can an individual 
number that have changed his 
opinion on some ųuestion in 
one conver^ation. We liko to 
stiek to our opinions vvh'ether I 
vve are sure that they are right 
or not. When vve are angry 
this tendency to resist <ill rea- 
soning and argument against 
our ideas is strongly shovvn. So 
fevv of us see both sides of any- 
thing; vve see only our side. 
“Yes, that also is true”, vve ad
mit somėti mes vvith a large- 
ness that is not real, and then 
continue vvith a “būt” to prove 
that that is not true.

Toleration, the other charac-į 
teristic of broad-mindedness,1 
is often abused. Many people 
tolerate drinking. Look about 
us and see vvhat vve as citizens 
tolerate to-day: a certain num
ber of deaths each day, fights 
terrific over minor elections, 
poverty that “cries to heaven”.

Many broad-minded people 
tolerate things that are evil, 
savin# that they vvere alvvays 
so and that there is no ūse to 
fight against them. They inva- 
riably blame human nature for 
its ovvn candition and make 
humanity itself the barrier to 
betterment and change.

So vve see that it is vvith 
broad-mindedness as it is vvith 
other virtuos. Sincerity is a 
virtue until it gets confused 
vvith inųuisitiveness and gossip;! 
purity is a virtue until it leads 
to asceticism; courage is a 
virtue until it is too much 
tinged vvith boldness; persever- 
ance is a virtue until it is used 
for a mean purpose.

An excess of virtue is not 
desirable. A n excess of broad- 
mindedness usually means the 
toleration of that vvhich actual- 
ly is intolerable.

A scientist is one vvho makes 
scienco, not one vvho learns 
Science.

E, E. Slosson.
Most of our so-called reason- 

ing consists in finding argu- 
ments for going on believing 
as we already do.

J. H. Robinson.

The small figure came grace- 
fully across the slippery dance 
flodr and sat dovvn besides Fred. 
She vvas immediately surround- 
ed by a group of young men. 
They vvere the type that usually 

Į hav-a a cigarette dangling from 
j the corner of their lips, and 
vvho carry a hįp flask. Their 
hair vvas smoothed back and 
looked wet and dirty. Their 
faces vvere yellovv and greasy. 
yet, vvhen one of them smiled 
at the giri, she smiled and 
laughed in return. To her most 
of them vvere romantic Romeos, 
for beneath the povvder, her 
small and somevvhat sunken 
face vvas also of a sickly hue, 
and her hair vvhich vvas novv a 
strange blonde color, vvas a 
mediocre brovvn before it vvas 
dyed. Her thin form vvas envel- 
oped in black satin būt her eyes 
vvhere bright and her face 
vvore a look of perpetual joy. 
She was liked and knevv it.

Did these boys see the vveak 
and pitiful giri hiding in all 
that finery? Who can say? She 
knevv hovv to make herself more 
attractive than girls vvho vvere 
better endovved by nature and 
perhaps the boys cared only for 
the outvvard appearance.

Būt Fred, next to vvhom she 
had unintentionally seated her
self, vvas fully avvare of vvhat 
lay beneath the masųuerade. 
All evening, being too bashful 
to try the fevv steps he knevv 
vvith a partner, he had been 
vvatching the girls that vvere 
dancing, talking, and smoking 
and had been seeing beneath 
those gay exteriors, girls vvho 
vvere othervvise tragic charac- 
ters leading tragic lives of 
vvhich they vvere concious 
enough to make their pleasure 
riotous.

He novv looked at Margy, the 
giri next to him, and he vvas 
filled vvith sorrovv. To him that 
tiny form and sunken face 
spelled tragedy. He had longed 
to talk vvith one of these girls, 
vvanted to knovv more about 
their troubles than he could see, 
and vvanted to give advice. So 
novv, bracing himself vvith the 
remembrance that one could 
talk to any of “these kind of 
girls” vvithout an introduction, 
h e turned to her.

“Are you enjoying yourself ?”
He vvas starled in spite of 

all his preparation. Hovv vvould 
she receive this remark? Had 
he been rude? He vvas surprised 
vvhen her expression changed 
from one of slight surprise to 
one of pleasure and ease.

“Oh, sure,” she said, “Are’nt 
you ?”

So she vvould talk to him. 
That vvas comforting. He could 
speak out those thoughts that 
had come to him during the 
evening to an ear, that perhaps 
not fully appreciative, vvas at 
least a listening ear. He crossed 
his legs and assumed a posi- 
tion facing her directly.

■“I’ve been vvatching the girls 
here all evening”, he began. •

“Have you?” she said, “and 
vvhat did you see?”

Song From The Land of Heart’s Desire
The vvind blovvs out of the gates of the day, 
The vvind blovvs over the lonely of heart, 
And the lonely of heart is vvithered avvay 
While the faeries dance in a place apart, 
Shaking their milk-vvhite feet in a ring, 
Tossing their milk-vvhite arms in the air;
For they h ear the vvind laugh and murmur and sing 
Of a land vvhere even the old are fair, 
And even the vvise are merry of tongue;
Būt I heard a reed of Coolaney say,
‘When the vvind has laughed and murmured and sung, 
The lonely of heart is vvithered avvay.’

—William Butler Yeats.

Fred decided that here vvas 
an understanting ear. He vvarm- 
ed to his subject.

“I can just imagine the kind 
of lives those girls lead — all 
of them.” He did not exclude 
her, for he vvas honest, not 
galiant. “They go to vvork in 
some factory, eat cakes, milk, 
pie,' and coffee, go to dances 
several times a vveek |o get 
some man to take them out for 
a good time and something to 
eat, and go to vvork the next 
morning.”

Margy vvas listening atten- 
tively.

“They have nothing to live 
for, they don’t ta^<e care of 
themseĮves the right vvay. They 
smoke, drink, and sleep vvhen 
they do sleep, vvith their vvin- 
dovvs closed.” He paused for 
effect.

“They should get plenty of 
sleep, good and enough food, a 
certain amount of ręst and 
vvork and pleasure, vvith no ex- 
cesses vvhich ruin their health 
and make them ūgly.”

He turned to hef to see vvhat 
she vvould say. Although he had 
included her in his talk, he ra- 
ther expected her to agree vvith 
him. They alvvays did that, and 
that gavę him assurance enough 
to go on. Būt Margy turned 
avvay as if in thought. He vvas 
vvaiting for her to accuse the 
boys that vvere there of the 
šame thing he vvas accusing the 
girls of. If she did, he vvas 
ready to ansvver that he vvas 
talking only of the girls at pre- 
sent.

Margy turned back’to him. 
“Is that all you see?” she 
asked, “Does this laughter and 
joy seem to you to be just put 
on stuff and not the real 
thing?”

A trio of girls vvent by/ They 
vvere dressed in bright colors, 
had vvavy hair, rosy cheeks, 
and red lips through vvhich 
their teeth shone in vvide grins 
of amusement. As they passed, 
earnestly talking together, one 
of them burst into a loud būt 
joyful laugh in vvhich the other 
tvvo soon joined. \

Fred and Margy vvatched 
them, for the girls, unconscious 
of the pair had vvalked quite 
close to them. Margy turned to 
Fred and he turned to her. 
Something mušt be said about 
those girls. Fred began to prove 
his point.

“There”, he said vvith modest 
conviction, “permanent vvaves, 
make-up, cheap, gaudy dresses, 
and silliness.” Margy seemed at 
first to be angry būt then, 
changed and assumed an atti- 
tude of pity. \

“Did you go to high school?” 
she asked, as though the 
thought had just novv occured 
to her.

“Yes”, he said and felt a stir 
of pride. Margy, hovvever, raised 
her hands in hopelesness. “That 
explains it!” she said to the 
air about them..

For a moment Fred thought 
that their talk vvas ended and 
that Margy* vvould leave. Būt 

she began to talk to him, seem- 
ingly bound to sėt him right 
about something of vvhich he 
knevv nothing and she every- 
thing.

“Leave out the eats”, she 
said, “we eat steak, and beans, 
and soup. Novv your idea of why 
vve come to dance is all vvrong.”

Her inclusion of herself in 
the group, by the expression 
“vve”, did not suit Fred as much 
as it did vvhen it vvas he that 
had included her. He had an 
impulse to say that he had not 
meant her, that he vvas talking 
about the other girls.

“What do you vvant us girls 
to do?” she continued, “I’m ask- 
ing you, vvhat should vve do in 
the fevv evenings that vve are’nt 
too tired to step out?”

He savv his opening. Spend- 
ing leisure time profitably vvas 
one of his favorite themes next 
to Physical Culture.

“The library”, he began, 
overflovving vvith suggestions, 
“good books, the museums, lec- 
tures, gymnasiumV vvork, —- —

Būt Margy stopped his flovv 
vvith a laugh. This laugh hurt 
him more than her ūse of “vve” 
had, and he stopped, silent and 
pained.

Štili laughing, §he turned to 
him as vvith compassion and 
said, “Don’t you see nothing 
funny about that? The muse- 
um!” And she laughed. “What 
do vve vvant to go to the museum 
for? What are vve going to do 
vvith the library? We buy vvhat 
vve read; mystery stories, detec- 
tive stories, and love stories 
vvritten by people that are štili 
living and that give you a real 
thrill. We read love stories and 
then vve vvant love. We read 
adventure' stories and then vve 
vvant that. We get them both 
here. You’re an adventure to 
me. Did you think that those 
three girls that passed us vvere 
making believe they vvere hap- 
py? Not on your life! We are 
really happy here. These places 
are likę drink to us. Some of 
us drink stuff that makes you 
forget all about the hard timė 
you’re having, būt most of us, 
vvhen vve feel kind of sad and 
lonesome, just come here, or to 
some other dance and maybe go 
out vvith some fellovv, not any 
better, būt not any vvorse than 
yourself, and have a good time. 
Maybe you likę the library, the 
museum and such places, būt 
us girls never vvent to high 
school. I got As far as sixth 
grade and vve don’t likę muse
ums. You’re here for adventure 
too and if you’d only admit it 
to yourself, you’d have a much 
better time than you’re having. 
Go on, take one of those poor 
vveak girls — take that one 
vvith the red hair and purple 
dress — she smokes and drinks 
once in a vvhile. Ask her to 
dance and make love to her. 
Have a good time!”

And avvay she vvent laugh
ing, to dance vvith some dark 
haired boy vvho embraced her 
for the dance vvith a light in 
his eyes that left Fred stunned.

He felt lošt in all this crovvd. 
He had no more desire to gaze 
at the girls and analyze their 
characters.

He got up and took a seat in 
a dark corner from vvhich he 
could see a part of the hall 
and not be seen himself. He 
felt too tired to think. People 
seldom argued against him. 
What he said vvas alvvays so 
general and so commonly ac- 
cepted that no one found it 
vvorth vvhile to contradict him. 
Novv he had unexpectedly been 
contradicted by a blond and 
the feeling vvas not pleasant.

As he stood there i n a dark- 
ness vvith his confused thoughts 
he heard voices. He vvas glad 
of the diversion and looked in 
the direction from vvhich it 
came. Some distance off he 
savv a giri and young man talk
ing. She seemed to be pleading 
for something būt vvith such 
flippancy and lightness that 
Fred thought it mušt be some 
trifle. The boy, hovvever, vvas 
refusing her reąuest, vvhatever 
it vvas, vvith reassuring polite- 
ness. They came nearer to 
him and he heard vvhat they 
vvere saying.

“Well, it’s all right Bill, you 
can take me out some other 
night. I don’t mind, and Sally’s 
a nice giri anyvvay. Oh, yes 
she is, she insisted as the boy 
vvas going to protest.

“You knovv hovv it is kid,” he 
pleaded, “A guy’s got to keep 
his promises once in a vvhile. 
You vvont be mad vvill you?”

“Oh, no, Bill, it’s all right— 
it does’nt, make,,„any difference 
to me.” ; . . „ . . .■. .

Finally the 06y went away. 
The giri stood there fingering 
her long string of pearls. Fred 
gazed at her vvithout thinking, 
for she happened to be in his 
line of vision. She stood there 
ęuitely for a moment and then 
turned about so that her face 
vvas visible to Fred, of vvhom 
she vvas unavvare.

Something in her face made 
Fred abruptly attentive. He 
leaned forvvard and vvatched her 
every movė. He savv her hands 
suddenly jerk. Her pearls 
slipped off the broken string 
and pattered to the floor.

She looked dovvn helplessly, 
būt did not liend dovvn to gather 
them as he expected girls to 
do. The pearls lay about her. 
One or tvvo more fell'and all 
lay there unheeded—likę tear 
drops,

For a fevv moments Fred 
vvatched the scene. Something 
that he had lošt returned to 
him and ,when he vvent home 
that-evening his thoughts and 
ideas vvere all arranged again 
after the mix-up He breathed 
deeply and contentedly of the 
cold night air and vvalked vvith 
his shoulders back.

—J. S.

To be deeply interested. in the 
accidents of our existence, to 
enjoy keenly the mixed texture 
of human experience, rather 
leads a man to disregard pre- 
cautions and risk his neck 
against a stravv. For sūrely the 
love of living is stronger in an 
Alpine climber ropping over a 
peril, or a hunter riding merri- 
ly at a stiff fence, than in a 
creature vvho lives upon a diet 
and vvalks a measured distance 
in the interest of his constitu- 
tion. —Robert LOuis Stevenson.

Science refuses to imagine, 
refuses to believe or to be con- 
tent. It is inspired vvith only 
one motive: a curiosity to dis- 
coVer vvhat the facts are.

C. H. Ward.

ADDRESS ALL CORRESPONDENCE RELATING TO THE 
' Ja S. A. A. TO

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

Good-night! This is a job 
and a half. Why the heck don’t 
some of you do something so 
that I can spiel it out in “The 
Retreat”. My, my, some of 
our members likę Al, Norbert, 
and A. A. D. and many others 
are fading out, slovvly out of 
a perfect picture. Beally, I 
wont write anything, ’cept vvhat 
is nice. Just let Joan knovv 
about yourself, and 1’11 be right 
there.

Hey, hey, this sočiai is get- 
ting us all het up. Anyvvay, 
I’m going ’cause 1’11 betcha it’s 
goin’ to be good. Don’t tell 
anyone, būt I got a tip, 
straight from one, vvell, I 
can’t tell yah, būt here it is:

You knovv Stanley? Well, 
he’s going to do the jig. He’s 
taking private lessons already, 
I think, from a Lithirisher.

And that ain’t all, they’re 
going to elect someone to 
vvatch Betty. Get this 
straight. I heard, she eats and 
eats and eats some more. Boy, I 
vvill grab vvhen the grabbin’s 
good,' cause vvhy should that 
vvoman have my share, huh?

Let me tell yah! That com
mittee is goin’ daffy. Francus 
is goin’ to do a dance, gee, I 
forget, no, I think the name 
of it is the “Irišh Washer- 
vvoman”.

Say, and Gene is going to 
dye her hair red. I don’t knovv 
vvhether to make herself look 
Irisher, or just because she’s 
trying to make a hit vvith Ed. 
You knovv red heads are his 
vveakness, and moustaches are 
hers.

Būt, gee, fella, vvhat I can’t 
understand is vvhy someone 
vvas goin’ to send Irene an 
English-Lithuanian dictionary. 
Boy, I likę mystery; I vvas 
goin’ to be a detecative, būt 
this is beyond me. Maybe 
they’ll ask me to bring a 
Bible.

Ah, and here’s some more 
dirt. One of the neighbors 
stuck out her head, and as 
soon as the committee meeting 
at Betty’s vvas over, Helen and 
Adele from Cicero vvere seen 
in the neighborhood. 1’11 betcha 
my best green arm-band, 
they’re cooking up somethin’ 
for the sočiai too.

And, listen At the lašt 
party a lot of apples vvere left 
over, so I think the committee 
oughta, sorta, get Ed to bake 
apple pieš, and make some 
apple struddle, huh, vvhat say, 
fella?

Let me vvhisper into that 
lovely petal you^ have at the

A Greek got his civilization 
by talking and looklng, and in 
some measure a Parisian may 
štili do it./ Būt vve, vvho live 
remote from history and monu- 
ments, vve mušt read or vve 
mušt barbarize.

W. D. Hovvells

Religion is blgger than any 
church or any creed or any 
faith, and it^ business is the 
development of a vviser and 
better humanity.

E. Hendrick.

side of yer head. Listen, knovv 
vvhat vve oughta do? Get the 
ręst of the members to all do 
something so as to get that 
goofy committee to the back- 
ground. Let’s go over to that 
Gene girl’s house, and run 
things ourselves. Huh, vvhat 
say ? Boy, vve’ll make those 
neighbor/3 on Evergreen 
Avenue šit up and take notice. 
The L. S. A. A. vvill be in ses- 
sion.

Shure an’ the Students are 
vVakin’ up. Ha! you doobt me? 
Well, bring yere ear this vvay. 
Yup; the next meetin’ is a 
gonna be a sočiai meetin’ at 
Gene’s house. Novvvvhatd’- 
yethinko’that? Well, glory be 

ye mušt come, ah, ye mušt. 
Begorra, ’tis a gaila affair 
t’vvill be if ye’ll only bring 
yerself along vvid a pipe and 
yere bes’ green duds. Do not 
ye fergit, also, to phractice up 
on yere jiggin’, shmokin’, and 
dhrinkin’ — ah me, no, the 
Students could, no, vvould, 
niver do anythin’ to destroy 
the good name ye all knovv vve 
have.

Come on, you Lithuanians!! 
Shovv your Irish spirit and 
come to this sočiai. With your 
help vve’ll have a time you’ll 
never forget. Let this be a 
reunion of friends, old and 
othervvise. Meet your old 
cronies, and see hovv hard you 
can squeeze the hand of some 
of the nevver members vvhom 
you havc’nt met.

And, begorra, if you’ll come 
you’re sure to learn some
thing. Shure, and maybe it is 
somethin’ about somethin’ in 
May. And, glory be, if you’re 
vvilling to help, vve’ll all make 
the Students vvhat they never 
vvere before.

Oh, oh, is this a situation! 
‘Member our little Bernice vvho 
vvent to Urbana, so that she 
could come back and teach us 
something. Well, here’s the 
lovv-dovvn. ‘Magine, some 
foreigner vvas seen making 
eyes at her at some dinner 
dovvn there. Then later even 
his pearly teeth vvere seen, as 
if vvanting to snap at her. 
Boys, are vve going to stand for 
that? No! Only Students 
should be allovved to stare and 
shovv their teeth., Yea, and she 
vvas even seen trotting along 
at the side of a linguist, vvhat
ever kind of an animal that is. 
We should send up an expedi- 
tion to Urbana to help our 
fellovv members up there. I 
vvonder if the others at Illinois 
are K. O.???

This vvorld, after all our 
Science and Sciences, is štili a 
miracle; vvonderful, inscrutable, 
magical and more, to vvhosoever 
vvill think of it.

Thomas Carlyle.

Even in the shaggy “BoL 
shevik” breast there lurks a 
furtive desire for a šilk hat and 
a fur-trimmed overcoat, and a 
slumbering būt inextinguishable 
liking for the manners that go 
vvith the clothes, the sentiments 
that go vvith the manners, and 
the principles that support the 
sentiments. S. P. Sherman*

/
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Iš Rygos pranešama, kad Vokietijos valdžia įsakiu
si suimti gyvenančius Rytų Prūsuose Lietuvos politinius 
emigrantus ir jie tapę suimti ir uždaryti koncentracijos 
stovykloje. Šitą įsakymą Berlyno vyriausybė davusi, 
pildydama savo prižadėjimą, duotą diktatoriui Volde
marui, pasirašant prekybos sutartį tarp Lietuvos ir 
Vokietijos.

Politiniai emigrantai Rytų Prūsuose yra daugiau
sia komunistai arba komunistų įtakoje esantieji žmo
nės. Jie tenai leidžia laikraštuką ir iš tenai siuntinėja 
savo propagandą j Ameriką ir kitur. Tad, jeigu aukš- 
čiaus paminėtasai pranešimas yra teisingas, tai Lietu
vos Voldemaro ir Vokietijos Stresemanno (užsienių rei
kalų ministerio) sutarties tikslas yra išardyti komunis
tinį judėjimą emigracijoje.

Nors komunistai yra musų priešai, bet mes negali
me nepasmerkti to užpuolimo ant emigrantų griežčiau
siu budu. Kas Voldemarui galvoje, ką pabėgusieji į už
sienį žmonės kalba arba rašo? Jeigu jisai nenori, kad 
jie vestų prieš jį agitaciją užsienyje, tai tegu jisai su
grąžina kraštui tokias sąlygas, kad jie galėtų parva
žiuot namo ir tenai laisvai reikšti savo nuomones.

Negražu ir Vokietijos valdžios pusėje pritarti tokioms 
Voldemaro užmačioms. Nesinori net tikėti, kad ji butų 
taip pasielgusi, kaip sakoma toje telegramoje iš Rygos. 
Jei vokiečių užsienių reikalų ministeris davė tokią kon
cesijų Lietuvos valdžiai, tai, be abejonės, atsilyginda
mas už tą labai naudingą Vokietijai prekybos sutarti, 
kurią pasirašė Voldemaras. Del prekybos sumetimų ta
po paaukota politinių emigrantų prieglaudos teisė.

Prekybos sutartimi Lietuvos valdžia prakišo ekono
miškai, tad ji, matyt, nori atsigriebti “morališkai”, ker- 
šindama savo politiškiems priešams. Prasta yra politi
ka, kurioje vadovaujamasi kerštu.

lincų” raudonoji armija da ir praskelta galvas kokiam 
tuzinui “trockistų”. Apie šitokius mušius Minneapolise, 
New Yorke ir kitur jau buvo spaudoje pranešta.

Bet prieš kiek laiko įvyko komunistų “revoliucija” 
Clevelande, kur gavo mušti ne “trockistai”, bet “stalin- 
cai”, kurie buvo atėję “trockistų” mušti. Šitą “pasaulio 
įvykį” aprašo lietuvių kairiųjų komunistų (“apšvietie- 
čių”) organas šitaip:

“Sausio 12 d. ta opozicija (“trockistai”) suren
gė prakalbas vienam iš buvusių centro komiteto na
rių, tai yra James Cannon. Vos tik kalbėtojas pra
dėjo savo prakalbą, tai už kokių penkių minutų at- 
maršavo darbietis (“stalincas”) distrikto organiza
torius, J. Amteris, su gauja sufanatizuotų razbai- 
ninkų, kurie tuoj aus pradėjo šturmuoti susirinki- 
mą, šaukdami visokiais balsais ir koliodami biau- 
riausiajs žodžiais rengėjus ir kalbėtoją. Žinoma, 
kuomet tie žvėriški sutvėrimai, po komanda Amte- 
rio, pradėjo didžiausią betvarkę, prisiėjo prakalbą 
pertraukti. Tada pirmininkas ir kalbėtojas atsisė
do ir ramiai žiurėjo į dūkstančius triukšmadarius, 
manydami, kad visgi jiems nusibos rėkti ir bus ga
lima gražiuoju prieiti prie tvarkos. Bet apsiriko. 
Kada tiems fanatikams nusibodo rėkti gyvuliškais 
balsais ir kojomis trypti, tai jie sumanė eiti prie 
savo tikslo. Mat, jų tikslas buvo sumušti kalbėtoją, 
numesti jį nuo estrados, o gal ir iš svetainės (išmes
ti) ir pastatyti jo vieton kalbėti savo) Amteri, na, ir 
bus laimėta. Bet nabagams tas nepavyko. Nors ren
gėjai elgėsi su triukšmadariais labai mandagiai, 
prižadėdami jiems visokias koncesijas, tai yra: po 
prakalbų jie galės gauti progą apginti savo pozi
ciją kiek tik norės, kad tik jie nusiramintų ir leistų 
kalbėtojui pasakyti savo prakalbą. Bet kur jie tau 
klausys. Amteris ir jo ‘vaiskas’ buvo padarę slap
tas repeticijas ir jie būtinai norėjo pralieti kraują 
nekaltų žmonių. Bet ir jie nemažai, arba gal dau
giau, turėjo nukentėti.

“Vienas iš Amterio razbaininkų pasigriebęs 
kėdę drožė vienam iš rengėjų per galvą, o kiti puo
lėsi mušti kalbėtoją ir tada prasidėjo Tikra revo
liucija’. Rengėjai buvo priversti daryti tą patį, idant 
apgynus kalbėtoją ir patys save. Po kelių smarkių 
susikirtimų rengėjai su pagelba susirinkusios pub
likos triukšmadarius nugalėjo ir išvijo iš svetainės.” 
Apšvietiečių organas sako, kad “stalincai”, apleis

dami mūšio lauką, išsigabeno du sužeistu karžygiu, o 
svetainėje pasiliko jų pamesti lapeliai ir apie 14 sudau
žytų kėdžių. V 1

Aišku: pasaulio revoliucija jau prasidėjo, — nors 
“Clevelando fronte” jos pradžia ne visai buvo laiminga.

davo žmones tūkstančiai metų 
atgal...

žodžiu sakant, buvo klausi
mas ir klausimas pasilieka. Am
žinai gyventi mes negalėsime, 
apsieiti be senatvės, kaip nega
lime apseiti be kūdikystes. Ru
sensime ir mirsime. Kol stiprus 
gyvenkime taip, kad nereikėtų 
bereikalingų skausmų kentėti, o 
nusenę galėsime pasilsėti arba 
kiek ramiau laukti giltinės.

Medicinos mokslas jokių ste
buklų neturi ir jokių lengvų bu- 
dų niekam nesiūlo. Sveikata 
musų brangiausias turtas — pi- 
jęiu Liudu mes sveiki būti nega
lime. Kas nori būti sveikas, 
turi gerai padirbėti.

—I>r. A. J. Karalius.

Iš Malajų pranešama, kad 
milžiniškas smauglys (pitonas) 
prarijo susyk didelį briedį.

Smauglys, kaip žinia, yra di
džiausia pasaulyj angis. Neretai 
pasitaiko užtikti 30 pėdų ilgio 
smauglių.

♦ ♦ ♦

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEAT1NG

Geriausias materiolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre- 
litas visiemš.

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

4606—08 W. 22nd St.
TeL Cicero 180

VYSKUPAI BANDO SUTAIKYT KRIKŠČIONIS SU
TAUTININKAIS

MARGUMYNAI
Prieš pprų metų buvo atsira

dęs žmogus, kuris už $1,000 ža
dėjo pagaminti lietų. Per tris 
mėnesius turėdavo nukristi ne 
mažiau, kaip vienas colis lie
taus.

Lietaus dirbėjas, jeigu tik lie
taus iškrisdavo, paimdavo $1,- 
000. O jeigu ne,—jis nieko ne
pralaimėdavo. Biznis, kaip ma
tote, gan geras.

Oro Biuras sako, jog paga
minti lietų ant didelės skalės 
nėra galimybės. Tad “lietaus 
dirbėjai” mulkina tik publikų, 
kuomet jie prižada lietų paga
minti.

Tiesa, laboratorijoj dirbtinį 
lietų galima pagaminti. Bet ta
tai praktiškos vertės neturi.

Charles A. Stoops, Eastono 
(Md.) policijos viršininkas, per 
paskutinius 20 metų išvažinėjo 
175,000 mylių dviračiu.

♦ * *

Pereitais metais nuo gyvačių 
įkandimo Jungtinėse Valstijose 
mirė 27 žmonės. 

x • ♦ ♦
t 1

Per pereitus metus New Yor- 
ko miestas turėję $585,941,000 
pajamų. Bet nežiūrint to, tų 
milžiniškų pajamų nepakanka 
padengimui miesto išlaidų.

Prieš porų savaičių New Yor
ke mirė Cullen Bryant Kemp, 
kuris buvo vadinamas Columbia 
universiteto “amžinu studentu”. 
Universitete jis mokinosi 30 
metų. Per tų laikų jis baigė 
advokatūrų, inžinierystę (elekt
ros ir mechanikos), medicinų, 
aptiekoristę, gavo daktaro filo
sofijos laipsnį ir t.t.

Kemp buvo turtingų tėvų 
sūnūs. Bet jaunystėj universi
tete teko mokytis tik du metu. 
Paskui įsitraukė į biznį ir daug 
važinėjo po įvairias pasaulio 
šalis. Dviem dešimtim metų I 
metų praėjus, jis vėl surgįžo į 
Columbia universitetų, kur mo
kėsi iki pat savo mirties. Mirė 
jis turėdamas 79 metus am
žiaus.—K.
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G--. -.... G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas
900 W. 52nd Street

CHICAGO

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

NAUJIENA! Nuo 
vasario mėnesio “Gy
venime” telpa žingei
dus “Kasdieniniai už
rašai”. Čia telpa ap
rašymai iš tikro gy
venimo. Reikalaukit 
“Gyvenimo’.

NO

-The 
2>tamp L r»- “ ? 1

of Approval
guide to bui/ding satiffaction

a new
«(«■

•m’

Lietuvos arkivyskupas Skvireckas sušaukė vyskupų 
konferenciją, ir Kauno laikraščiai praneša apie ją aky
vų dalykų. “L. Žinios”, pavyzdžiui, sako, kad konferen
cija dalinai sutaikiusi krikščionis demokratus su tauti
ninkais. Jos rašo:

“Jei, iš vienos pusės, vyskupų konferencija pa
tenkino tautininkų nusistatymą ir reikalavimą pa
likti savo vietose kunigus tautininkus (kun. Tamo
šaitį ir Mironą), kuriuos krikščioniškieji vyskupai
norėjo paskirti į parapijas, tai, iš kitos pusės, krikš-
čionys gavo dideles kompensacijas — tautininkai 
pasižadėję nesiaurinti teologijos fakulteto ir duoti 
subsidijas krikščionių rankose esančioms mokyk
loms.”
Vadinasi, pasipešę ir vėl gerinasi. Čia dar kartą pa

sitvirtina, kad kova tarp krikdemų ir tautininkų yra ne 
principialė. Ir ji negali būt principialė, kadangi krikš
čionys demokratai ir tautininkai yra klerikališkos par
tijos.

Krikščionys tečiaus turi pasekėjų liaudyje, o tauti
ninkų pasekėjai yra tiktai visuomenės “viršūnėse”: tar
pe pačių stambiausiųjų ūkininkų, tarpe dvarininkų, 
aukštųjų valdininkų, karininkų ir turtingesniųjų ver
telgų. Jeigu Lietuvos liaudis nuolankiai vilks diktatū
ros jungą, tai krikdemai ne tik susitaikys su tautinin
kais, bet ir pasibučiuos. Bet kuomet žmonės ims šiauš
tis prieš diktatorius, tai ir krikdemuose pradės stiprėti 
opozicinė dvasia.

Mussolinio taika su Romos papa skatina šioje va
landoje ir Lietuvos atžagareivius ieškoti taikos. Bet nuo 
žmonių nusistatymo galų gale priklausys, ar tos dvi 
klerikalizmo šakos suaugs į daiktą, ar jiedvi bus vėl 
perskeltos.

KOMUNISTŲ “REVOLIUCIJA” CLEVELANDE

Pajauninimo 
klausimas

“Buvo klausimas ir klausi
mas pasilieka”.

Skambėjo laikraščiuose įvai
rios operacijos ir įvairus spė
liojimai apie pajauninimą; jau 
senesniems žmonėms buvo be- 
užžibanti nauja saulutė, nauja
viltis atjaunėti, bet... sensacijos
užgęso ir pasiliko gryna teisy
bė, kuri, kaip visuomet, karti ir 
šalta..

Medicinos mokslas toli nužen
gė. Šimtai ligų nugalėta, bet 
kokis rezultatas? Modernoji me
dicina, anot Dr. Warthino, pa
didino skaičių asmenų—tikusių 
ir netikusių—dažniausia netiku
sių... Daug daugiaus žmonių da
bar susilaukia senatvės, juo to- 
liaus senesnių skaičius bus dar 
didesnis.

Vienok, klausia Dr. Warthin, 
kokia nauda iš tų žmonių, kurie 
ačiū modernąjai medicinai gali 
susilaukt antros kūdikystėj? Jei 
senas žmogus dar protiškai stip- 
ras, tai gerai, bet jei ne, tai... 
Bet mes visi vis-gi norėtume 
kuoilgiausia gyventi. Tai jau 
toki musų natūra.

Pajauninimo klausimas vargi
no žmones visuose amžiuose ir 
visose šalyse. Mitologijos ga
dynėje randame įvairių įvairiau
sių būdų atjaunėti. Burtinin
kai galėdavę iš senų jaunus pa
daryta Magikai dar ir musų 
laikuose skelbiasi galintys žmo-

tai jų gerus norus. Patardavo 
jie valgyti cibulius su medum, 
gerti kokių ten šaltinių vandens, 
vartoti žuvų ikrus ir 1.1.

Rūgęs pienas vienu laiku bu
vo įgavęs gerą reputacijų, bet 
greitai jo reputacija nusmuko. 
Atsirado įvairių įvairiausių mai
tinimo metodų: vieni patardavo 
valgyti tiktai žalius daiktus, ki
ti tiktai javus, treti mėsą ap
kaltino. Atsirado įvairių pusiau 
religinių fanatikų, kurie už ge
rus pinigus patardavo kas val
gyti, o kas ne, kad nesenti, vie
nok ir jų patarimai nedavė taip 
senai laukiamų rezultatų...

Musų laikuose pagarsėjo Stei- 
nacho, Vdrono.vo ir kt. operaci
jos. Jiems pasiseko laikinai 
pajauninti žiurkes ir kiti gyvū
nai. Jau kai kurie optimistai 
buvo bepradedą skelbti didelių 
naujienų: iš senų galime pada
ryti jaunus. Lengvatikiai mo
kėjo gerus pinigus, paskui net 
padekavonių laiškus rase savo 
atjaunintojams, bet labai grei
tai jie pasižiurėjo į veidrodį ir 
nusispiovę sukeikė... Dabar ši
tokios operacijos jau, taip sa
kant, iš mados išėjo.

Tyrinėtojai surado, kad musų 
kūno liaukų pakrikimas pagami
na senatvę, bet to pakrikimo

Vienas iš svarbiausių uždavinių naujo CHICAGOS

Bet daugiau negu tai. CHICAGO LUM-

LUMBER INSTITUTE

yra patarti ir rekomenduoti tinkamą vartojimą namų statybos dalykų — spe- 

cialybių ... kaip insuliacijos, wall board, stogams dengti medžiagos ir grin

dų... duoti jums ir jūsų kostumieriams pilnai patikimas žinias, kurios su

teiktų pilnų statybos patenkinimų.

BER INSTITUTE padarė pilną tyri-

nių visų statybos dalykų, kuriuos par

davinėja Chicagos ir Cook pavieto lum

bėrio pardavėjai... ir užgyrė tuos, ku-

rie atitinka jo griežtoms specifikaci-
joms. Jis priėmė čia parodytą ofisia-

lį užgirimo ženklų.

1
Nuo šio laiko šis ženklas bus matomas ant visų užgirių produktų

nes atjauninti. Ti gaila, kad 
jie patys 
jauninti...

Senovės 
patardavo 
nis kaipo vaistus nuo senatvė*.

Skaitančiajai publikai teko jau keletą kartų matyt 
žinių apie žiaurius komunistų susirėmimus viešose su
eigose. Paprastai jie įvyksta tokiu budu, kad “trockis- 
tiška” komunistų frakcija surengia prakalbas, o “stalin
ei!” frakcija atsiveda į svetainę gaują savo smarkiau-1 ni __ ____ „
šiųjų peštukų, ir šie jėga suardo mitingą. Kai kur “sta-1 Užsilikę jų receptai parodo tik

save nepajėgia pasi-

arabai, indėnai ir kt. 
vartoti įvairias šak-

priežastys—tai visa musų gyve
nimo aplinkuma. Senėjimas tu
ri tūkstančius priežasčių, apie 
kurių pašalinimų rimti moksli
ninkai visai ir negalvoja. Apie 
visokius paj atmininius gali sva
joti tiktai faktų nepaisantys po
etai ir religiniai mistikai. Mes 
dar tikrai nežinome kas yra gy
vybė, kodėl gyvas daiktas au
ga, bręsta, sęsta ir paskui mirš
ta. Sakome, senas miršta, užlei
džia savo vietų jaunam. Galime 
ir taip pasakyti, bet taip saky

šis svarbus žingsnis turi ypatingos vertes 

jums ir būdavojančiai publikai. Jus gali
te parduoti užgirius dalykus su tikrumu, 
kad jos atitiks kiekvienam reikalavimui 

savo kokybe ir patvarumu. Jus praktiš
kai galite garantuoti jūsų kostumieriams 

geras statybos pasekmes ir patenkinanti 

tarnavimą... kadangi CHICAGO LUMBER 

INSTITUTE remia kiekvieną rekomenda

ciją. • w

Tas žinksnis pilnai sutampa su pastango

mis pakelti statybos kokybę Chicagoj ir

CUARANTEED LUMBER

Cook paviete. Taip kaip Chicago Retail 
Lumbcr Dealers Association garantuoja 
kiekvienų lumbėrio pėdą, nupirktų ir var
totą sulig CHICAGO. LUMBER INSTI
TUTE rekomendacija ... taip pat ji atsa
kys už visus kitus statybos dalykus — 
specialybes, kurios turi oficiali užgirimo 
ženklą.

CHICAGO RETAIL LUMBER

30 NORTH LA SALLE STREET, CHICAGO

(P) U2». C. R L D. A
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Obesity (nutukimas)

Dr. I. E. Makar

'filis is a subject of vast im- 
portance because a large num- 
ber of people are suffering from 
this condition. Some authorities 
consider this condition as a di- 
seas-e by itself, vvhile majority 
of them say it is a symptom of 
another disease vvhich is not 
quite clear to the medical pro- 
fession. Novv comes the ąuestion 
vvhat is obesity? Obesity is a 
condition in vvhich the body has 
accumulated extra o r d i n a r y 
ąuantities of fat. It is needless 
to spend much time and space 
in describing this affliction as 
it is easily recognized by every- 
body. There are certain stand- 
ards, the Standard of height and 
vveight vvhich are in general ūse 
and can be seen ^on almost all 
scales in restaurants, drug- 
stores and gymnasiums.

These tables as seen in public 
places are convenient būt not 
absolutely adaptable to every- 
body as it does not allovv for the 
heavyvveight vvrestler and fight- 
er vvith his unusual bulk of 
museles and heavy bones, also 
of people built very broad and 
stocky as a family trait or 
characteristic of some races, 
and those people having heavy 
bodies vvith short, stocky legs 
vvho on sitting have the appear
ance of being six feet tall, būt 
on standing up, are found to be 
short. 1 am informed that Gen- , 
erai Grant vvas of that type, 
that on horseback he appeared 
to be a six footer. I

exercise. 
that the 
the care 
he can

should be prevented before 
middle age is reached.

When the patient is fat, he 
or she mušt regulate the diet, 
reduce his nourishing or fat 
producing foods, decrease 
sweets of all kinds and mušt 
not neglect his daily 
I would recommend 
patient be put under 
of his physician as
regulate the diet according to 
the needs bf thę body.

For many years past, the 
obesed public has been led to 
believe by advertisements in 
magazines and news papers, 
that it can reduce weight by 
putting secret mixtures in the 
bath or by rubbing certain sub- 
stances on the surface of the 
body. So a few years ago 
Uncle Sam came to the rescue 
of the optimistic overvveight 
who seek short cut to slim- 
ncss and declared those vaide
ly advertised nortrums as fraud 
and debarred them from the 
United States mail.

Don’t reduce weight too much.
The average vvomen of to- 

day are too thin and frail. A 
woman novvadays wishes to be 
thin and pretty and deprives 
herself of nourishment and 
proper strength that she should 
have. Lašt year 1 received a 
letter from a twenty year old 
giri telling me of her strenuous 
fight to keep down her vveight. 
She keeps a strict diet and 
exercises violently and regular- ' 
ly. After vvriting evei’ything 1 
she does and asking what more 1 
she should do, she adds a Post
Script in vvhich she gives her 
vveight and height.

According to her vveight anc 
height, she is 25 pounds under 
the average vveight of gooc 
risks accepted by Insurance 
Companfes and is about 15 
pounds under the best vveight 
of women for age and height. 
Novv vvhen we figure the aver
age vveight a person shoulc 
vveigh, we consider the length 
of the trunk or body and size 
of bones. A woman 5 feet anc 
5 inches should vveigh more 
than a man the šame height 
and age because a vvoman has 
a longer trunk and shorter 
legs. A vvoman 20 years olc 
should not 
be 10 to 
vveight. To 
the danger
the tubercle bacilli and other 
disease producing germs. The 
body resistance is greatly re- 
duced. The giri vvho vvrote this 
letter to me vvill do vvell to 
eat a little more and gain a 
little vveight and meanvvhile ex- 
eercise enough to keep her lines 
right.

permit herself to 
20 pounds under- 
do so, it increases 
of infection with

is nothing better than 
a vvell developed giri 
dovvn the 
arms and

withStreet 
shoulders, 

and shape- 
those thin

There 
to see 
vvalking 
strong
vvell rounded hips 
ly legs, instead of 
limbs and, frail appearance of 
the undervveight. My advice to 
the girls is to eat proper kind 
of food and exercise moderate- 
ly and regularly. When a doc- 
tor advises exercise, it means 
exercise to be done regularly 
and not spasmodically as spas- 
modic exercise Help to increase 
vveight.

10748 Michigan Avė.
Koseland, III.

Musų Steinpas

HALSTED ST. ROOSEVELT ROAD

/■ 11 .................................... ..........

REIKALAUKIT PAMATYTI MUSŲ 
8 PUSLAPIŲ GARSINIMĄ.

12th Street Store netiki Į pinigus 
aikvojančius didelius skelbimus, bet 
Šis metinis pranešimas buvo taip di
delis, taip svarbus, kad buvo reika- 
lirfga panaudoti 8 puslapius. Parei- 
kalaukit iš bile kurio klerko sankro
voje šio 8 puslapių garsinimo — jus 
rasite jame labai didelių jums verte
nybių.

Gausės.
GERIAU NEI LIGONINĖ
‘Trinerio Kartusis Vyiųjs yra man 
didelė pagelba. Per pastaruosius 
du metu man buvo sugedę mano 

| viduriai — nevirškino ir buvo su
kietėję. Išbuvau 4 savaites ligoni
nėje ir nebuvo geriau. Jūsų Kar
tusis Vynas pagelbėjo man.”

J. McCurdy, 
VVoodstovvn, N. J.'
i— miTti įiįri^j—

Nesišypso jo per 
5 metus

Obesity is not caused by any 
animal or bacteria or vegetable 
germ nor by any other invisible j 
sųbstance as is the case vvith j 
many diseases we have to deal 
vvith. Obesity is alvvays caused 
by something very visible, that 
is, an excess of food, in other
vvords. obesitv is caused by an . v, . . , .

’ ‘ x , j Kuomet nevirškinimas yra prakeikimasexcess oi food intake and an 
deficiency of output, būt it re- Jus juos dažnai sutinkate — 
(juires considerable foreible log- vyrus ir moteris seniau nuolat 
ical proof to convince most fat linksmus ir be galo populeriš- 
people of this fact. Many fat kus, o dabar susiraukusius ir 
people* claim, “it is just natūr
ai to be fat’’, vvhatever they 
mean by that, others say that 
vvater svvells them up, and štili i sta prakeikimu.
others say that air bloats Triner’s Bitter Wine ne vien 
them. yra įstabus tonikas teikiąs en-

It is almost i n v a r i a b 1 y orgiją virškinimo organams, bet 
brought about by too sedentary saugiausias liuosuotojas pašali-

for i

kus, o dabar susiraukusius ir 
visų vengiamus. Vienas žodis 
pasako visą istoriją. Nevirški
nimas, jei užleistas, dažnai vir-

a life, eating more carhoby 1 
drate food than is neeu_ _
combustion to maintain the 
normai heat of the body or 
irom a disease of the digest- L 
i ve organs vvhich prevents the 1 
normai digestion of carbon- 
aceous foods and their due ” 
assimilation for the reųuire- 
ments of nature The generalĮ 
health 
some 
may i 
e ve r,

triner’s 
BITTER 
WINE

may remain good for 
years and the vitality 

not be impaired. Hovv- 
as the vveight becomes 

excessive, the internal or- 
may undergo fatty infil-jgan 

tration and the obesity becomes 
troublęsome, the patient grad- 
ually lapsing into an invalid.

Vitality becomes impaired, 
the pulse is vveak, irregular and 
(piick, and in a usual vvay high 
blood pressure supervenes. The 
heart may suffer and there is 
alvvays a feeling of being un- 
fit for business or pleasure. 
Obesity is more common vvith 
women than vvith men, būt ac
cording to Dr. VVilliams, obesity 
on account of the sex differ- 
ences, i s more natūrai 
therefore less harmful t 
female than to the malu.

oA (įuick
Clean Up 

With

and 
the

Kitchen
LENZER

Treatment.
lt may be laid dovvn as 

axiom that the obesity or 
tendency to tl

an 
the 

c o n d i t i o n

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

ir 
visokio nešvaru- 

Pagamintas iš Californi-

nimui iš vidurių — lengvai 
natūraliai
mo.
jos vyno, kaskaros ir kitokių
medikalių lupsnukių. Imk šau
kštą už pusę valandos prieš 
kiekvieną valgį ir tėmyk, kaip 
jis įkaitina vidurius ir paaksti- 
na apetitą. Krakmoliniai val
giai greit pasiduoda. Gauk jų 
aptiekoj šiandie — $1.25.

Dykai
Pasiuskit Jos. Triner Company, 
1333 So. Ashland Avė., Chicago, 
dėl nemokamo sempelio.
Vardas
Adresas
Miestas Valst.

^K^PnC0UffS
PqUSH£$.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET ’

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Taupymo Kampas Vėl Kviečia Jus Atsilankyti į 
Didžiausių Vertenybių

20 Metu Sukaktuvių Išpardavimo
Paakstinti prie didžiausių pastangų musų pirmesnių Sukaktuvių pasisekimais ir musų ne
senai turėto Praplėtimo Išpardavimo, mes viską padarėme, kad šis butų musų didžiausias 
Išpardavimas! Čia yra didžiausias didumas, kuriam gali prilygti tik nepaprastas vertės da
vimas — diduhias, kuris pasireikš didžiausiose miniose, kokių dar niekad čia nebuvo. Kas 
nė butų, bet vistiek atsilankykit į šią iškilmę su tūkstančiais kitų žmonių. Jus privalote da
lyvauti šiose ekonomijose ir kuomet Velykos yra tik už. trijų savaičių, tai šis išpardavimas 
įgija dvigubo svarbumo.

Šis Išpardavimas Yra Tik Dviem Dienom—
/ i

Subatoj, Kovo 9--nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak. ir

NEDELIOJ
Kovo 10---Sankrovos vai. nuo 9 v. iki 4 v. p. piet
Musų kostumieriai neabejotinai nori, kad 12th Street Store nedėliom butų atdaras laike ne
paprastų Įvykių, kaip kad yra šis Įvykis. To Įrodymas yra pereitas sykis. ŠĮ nedėldienj — 
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet — moterims vėl duodama progos atsivesti kartu ir savo vy
rus. (Pereitų kartų daugiau vyrų buvo, negu kada mes matėm musų sankrovoj). Šis ne- 
dėldienis žada viršyti visas musų pirmesnes pastangas — mes raginam atsilankyti kaip gali
ma ankščiausia — tos valandos* taip greit bėga.

ŠTAI ČIA KELETAS IŠ TŲ VERTYBIŲ:

Naujos Ypatybės Kiekvienai dienai 
Žiūrėkit Į Laikraščius

GRAŽUS BUDUARO SLIPPE- 
RIAI DEL MOTERŲ

Praryti iš geriausios kokybės 
brocaded rayon audeklo, su ilgai 
dėvinčiais chromu pamuštais pa
dais ir kulnimis. Aptaisyti su 
plunksnų 47 C
pom-pom. .......................... W ■ V

Antras augštas

VAIKŲ “TOM SAWYER” 
MARŠKINIAI, BLIU Z ĖS'

69c
Koto stiliaus drabužiai neblun
kančių spalvų, Įvairių patternų. 
Visi yra gerai pasiūti, gerai su
kirpti ir dvigubomis siūlėmis su
siūti. Tikrai, geros vertės.

Main floor

VYRŲ $1 TVIRTI CHAMBRAY 
DARBINIAI MARŠKINIAI

Pastebėkit kaip jie yra

59c
pasiūti

Padaryti iš extra storo 
chąmbray, su dvilinkomis 
vėmis, 2 kišeniai — viskas susiū
ta trilinka siūle. Didumo 46 iki 50 
per krutinę. Didumo 14 iki 17.

Main floor

mėlyno 
ranko-

ŠILKINĖS IR RAYON 
KOJINĖS MOTERIMS

Eifel ir Burlington rųšies 
ir $1.25 vertės

27c
Puikios rųšies kojinės su tvirto
mis užkulnėmis ir viršais. Pasto
vių spalvų ir juodos. Didumo 814 
iki 10, įskaitant reguliarius didu-

fashioned kojines,

Sukaktuvių ypatybe dėl 
Subatos ir Nedėlios!

MOTERŲ $1.50 "KOJINĖS
—Gryno šilko
—Full Fashioned
—Burlington kokybės

69c
Reguliarės ir Outsizes

Niekad pirmiau šios rųšies kojinės nebuvo 
pasiūlytos už šių taip juokingai žemų kainą 
—69c. Kiekviena pora yra gera ir galima 
gauti įvairiausių špalvų. Jos yra sustiprin
tos su lieslie garter viršais, kad užtikrinti 
ilgą tarnavimą. Taupios moterys nupirks vi
sam sezonui už šią žemą kainą. Kol jų išteks.

MOTERŲ GRYNAI ŠILKINĖS KOJINĖS

99c '
Full
šaus, ilgam tarnavimui 
žinomos rųšies, kurios
Visokio didumo. Kol jų išteks.

chiffon svorio — šilkas nuo apačios iki vir
šų lieslie viršais. Filnai geros iš visoj šaly 
reguliariai parsidavinėja nuo $1.50 iki $1.75.

CAMEL IR LUCKY STRIKE 
CIGARETA1

Kartonas 200—už

$1.03
vienas kartonas už šią žemąTik 

kainą.
Main floor

FIG BARS
• Svaras

10c
šviežiai iškepti Fig Bars geriau
sios rųšies.

šeštas augštas

9x12 GObD SEAL CONGOLEŲM 
SOUAR'ES

36 COLIŲ SPALVUOTI CKEPES 
Sukaktuvių Ypatybė!

Tik 2,800 yardų šio audeklo už 
šia žema kaina. Grvnu šilku at
austas. Naujų ir populiariu dezai- 
nų labiausia pageidaujamų pava
sarinių spalvų. Garantuotos skal
bimui. Reguliarės vertės 77/* 
$1.25. Vardas už .......... ■ f V

WILSON’S CERTIFIED 
KUMPIAI 
25*/2C 

čieli, ar pusė, specialiai svaras 
už 25^c. 

šeštas augštas

40 COLIU SPALVUOTI 
SEMI FLAT CREPE

Gražiausių pavasario pa 11 e r n ų, 
gražiausių spalvų. Reguliariai 
parsidavinėja po $1.75. CJ 4 
Yardas . ............................. *'

$3 GRYNŲ VILNŲ CASHANA
54 colių gražus importuotas au
deklas, natūralių pilkas, rose, tan 
ir palmelto žalias. Po- 0* -i 
puliaris audeklas....... M* ■ ■ ***■*

$3 ŠILKINIS FLAT CKEPE

$1.33
10 colių gryno šilko audeklas ne- 
oapraščiausiu gražių .spalvų. Re
tas pirkinys padaro šią kainą ga
limą.

pirkinys 125 skverų — 
1.00. Extra storos kokybės, 

nauju blizgančiu* užbaigimu, 
ar karpei ų

Speciali 
verti $^ 
su 
Pasirinkimui block 
patternų.

Penktas augštas
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Tarų Ghicagos 
Lietuvių 

E2-S

“Pono” Redakto
riaus programas

Vaikščiodamas po gatves, iš
girdau viename name didelį bil
dės), ir inkile paėmė pagunda 
sužinoti, kas ten darosi. Prisė
linęs, žvilgterėjau per rakto 
skylutę, ir, žinote, ką pamačiau?

Nugi Vanago repeticijas!
Susirinkę keletas žydų, kas 

tai tampo lietuvišką armoniką, 
.Juozavitas tranko pianą, o Va
nagas šoka, kad net namas 
dreba. Pašokęs, sako prakalbą. 
Negalėjau visų sakinių girdėti,! 
tik mačiau, kaip išsižiojęs iki 
ausų rėkė: “Grigaitis! Grigai-! 
lis! Pronckus! Pronskus! Vi- 
taitis! Kvailionis! Redaktoriai! 
Ponai Redaktoriai 1” Ir taip rėk
damas įsikarščiavo, kad keletas 
ten esančių (tur būt žydai), nu
tarę ji už rankų, nutempė į 
kampą.

Už valandos jis vėl išeina į 
vidurį, jau surimtėjęs, ir dai
nuoja apie silkes, Margaritą ir 
kitas man negirdėtas dainas, 
kurių nebeatmenu, ha neturėjau į 
laiko užsiirašvti.

Norėjau pamatyti ką žydai 
darys, bet turėjau sprukti, nes 
atėjo keletas* moteriškų (tur! 
būt irgi artistės), tai bijoda
mas, kad patamsėj man ant lie-i 
žuvio neužsiliptų, turėjau nešr-! 
t i s.

Buvau nusitaręs ateinančią 
sukatą erti į siurprais parę, bet 
po šio reginio, savo nuomonę 
permianiau ir nusprendžiau ei
ti į Lietuvių Auditoriją pažiū
rėti tų Vanago šposų —T. R J

---------------- ■--------

Izmai
Ar žino kas, kiek mes turime 

visokių “izmų”? Aš klausiu to
dėl, kad žinoti visus neįstengiu. 
Aš žinau keletą, ir tai gana 
daug. Visupirma: komunizmas, 
fašizmas, patriotizmas, jėzuitiz-į 
mas, liberalizmas, klerikalizmas,1 
amerikonizmas, reumatizmas. Jtr 
daug dar yra kitokių “izmų”. 
Bet trys tų “izmų” tai tikrai su- * 
daro kaip kokią traicę, būtent 
—komunizmas, fašizmas ir reu
matizmas. Komunizmas ir fa
šizmas ėda žmonių laisvę, ardo 
visą šalį ir jos pramonę, o reu
matizmas ardo žmogaus kaulus, 
raumenis ir kitas kūno dalis.

Taigi visi šie trys “izmai” 
pusėtinai veikia į žmones. Beje, 
dar yra gerai žinomi du “iz
mai”—tai katekizmas ir milita- 
rizmas. Katekizmas — ma
žiems vaikams, o miltarizmas— 
akiplėšoms. Ir, žinoma, jei ma
žas būdamas gerai išmoksti ka
tekizmą, tai, užaugęs, dažnai 
mvli ir militarizma.

Taigi matote, gerbiamieji, 
kiek yra “izmų”. Ir dar prie! 
kiekvieno jų yra prjungtas tas 
nelaimingas dolerizmas, o ypa
tingai dabartiniu laiku. Todėl 
šiandie žmonės ne labai galvoja 
apie kitokius “izmus”, išski
riant munšainišmą, nes tas "“iz- 
mas” taip žydi, kaip pinavijos 
gegužės mėnesį.—Pustapėdis.

Klaidos pataisymas
Vakar dienos laidoje buvo 

pranešta, kad p-nia Ona Lang, 
buvusi ilgą laiką ligoninėje ir 
ten mirusi. Ji sirgo porą metų. 
Bet buvo namie, adresu 1000 
North l^aSalle Street. Ligoni
nėje ji išbuvo ti'k keturias die
nas; čia ir mirė. Laidotuvės bus 
šeštadieni, kovo 9 dieną, iš >pp. 
Eudeikių koplyčios, 3201 So. 
Auburn Avė., 1:30 valandą po 
pietų. Rep.

Antradienio “Naujienose” 
pranešta, kad susirgusi apendi
citu p-lė Sadauskaitė, buvusi 
“Studentą’ Corner” redaktorė. 
Turėjo gi būti pranešta, kad su
sirgusi p-lė Burkauskaitė 
(Burke), 6585 So. Troy St.

—Rep.

‘i

Margučio” Ponas Redaktorius

Kalbės,

ten

M. JUOZAVITAS

dainuos
A. VANAGAITIS

dainas, juoksis, šoks
d

Su Pritarimu Muzikos

EHZ M. JUOZAVITAS
• < ■ »

/ • ' * . . 'i

• ■ - I • X. • ■ . •
" i ■ <

Subatoj. 9 Kovo-March
LIETUVIŲ AUDITORIUM
3133 South Halsted Street Chicago, III.

Pradžia 8 valanda vakare
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Dramatiško Ratelio
veikimas

Ateinat} sekmadienį, kovo 10 
įvyksta 
“Audra 
Dram. 
pelnas

vaidinimas komedi- 
Giedroje”, kurį ruo- 
Ratelis ir kurio vi- 
eis pastatymui pa- 
a. a. Jono Sankuno

lietuviai labai gerai

d, 
jos v • šia 
sas
minklo ant 
kapo.

Chicagos
pažinojo velionį. Dažnai perėjo
si jo vaidinimu. Jonas Sanku- 
nas buvo vienas iš pirmųjų 
Dramos vedėjų aktyvus narys 
Dram. Ratelio, gabus aktorius 
ir režisorius. Chicagos lietu
viai turėtų laikyt kaip ir savo 
užduotimi paremti ši gražų 
Dram. Ratelio sumanymą.

O tą galima padaryt atsilan
kymu į vaidinimą. Prie to dar 
bus proga pamatyt labai juo
kingą trijų veiksmų komediją 
“Audra Giedroj’’.

Vaidintojų sąstatas susideda 
iš geriausių vietinių jėgų, taipgi 
ir art. S. Pilka duoda pagalbos.

Svarbiausias roles vaidina p.p. 
Vaitekūnas ir Buragas. Padėjė
jais yra p.p. Stasiūnas, J. J. 
Zolp, ir Pačkauskas. Moteriš
kose rolėse yra ponios Švirmic- 
kienė, Gulbinienė, P. Milerienė 
ir A. Zavistaitū.

Su tokiu sąstatu vaidinimas 
turi būt įdomus. Dram. Ratelis 
širdingai kviečia Chicagos lie
tuvius būti su jais ateinantį sek
madieni septintą valandą vaka
re, Meldažio salėje.—L. G.

Sam Lipski prieš Theresa 
Lipski, bylos No. 493312, Supe- 
rior crt., divorsas.

Charles Norbutos prieš Domi- 
nick Witkus, bylos No. B. 176,- 
861, Circuit crt.

Juzefą Budzinauskis prieš Do- 
minikas Budzinauskis, bylos No. 
493400, Superior crt., divorsas.

Frank Stanionis prieš Tony 
Willis, bylos No. 493468, Supe
rior crt., byla dėl notos $635.75.

Elizabeth Zenieckis prieš Wil- 
liam Zemeckis, bylos No. B. 
176970, Circuit crt., divorsas.

Intl. Investment Corporation 
prieš Joseph & Petronella Bei> 
natas ir Stanley Narvid ir kitus, 
bylos No. B. 177011, Circuit crt., 
byla dėl $8459.

Pelagia Kulesza prieš Stanley 
Kulesza, bylos No. 493624, Su
perior crt., reikalauja 
užlaikymo.

Elizabeth Chepaitis
John Chepaitis, bylos
177111, Circuit crt., divorsas.

Stanley Drigot prieš S. J. 
Dargush, bylos No. 493655, Su
perior crt., byla dėl notos 
$1187.25.

sitikime darau — aš užsirakiau 
Lucky. Kol gyvas busiu, niekuomet 
negausiu kito tokio paakstinimo, ko
ki gavau iš saldžiojo senojo apke
pinto Lucky kvapsnio, kuomet mes 
plūduriavome senyje Atlantike, Aš 
esu šimtaprocentinis, kuomet eina 
dalykas apie ‘Siek Lucky vieton sal
dumyno!’ Aš 'stumiu šalin dalykus, 
kurie padarytų mane sudribeliu, o 
jų vieton užsirūkau Lucky. Mano 
gyvenimas reikalauja perdaug’ veiks
mingumo, ir nepriima perdidelio šva
rumo, kuris man nereikalingas. Dar 
yra kitas dalykas kai dėl Luckies. 
Apkepinimo procesas, išvalantis ne- 
čystuinas, yra palaima mums vi
siems, kurie plaukioja jurose, Nes 
prašalina gerklės erzinimų, kuris be 
atvangos vargina tuos, ką nuolat ati
dengti sūriam orui.”

Roseland. — Amerikos Lietuvių 
Reųublikonų Kliubo 9th Wardo su
sirinkimas įvyks nedėlioj, kovo 11 
d., 7:30 vai. vakaro, K. Strumilų 
svet. šis susirinkimas labai svarbus, 
nes yra daug svarbių dalykų, kurie 
dus svarstomi. Visi nariai dalyvau
kite susirinkime. Taipgi užsimokė
kite užvilktas mokestis, kad nclik- 
Uunėt suspenduoti. —Valdyba.

Dramatiško Ratelio repeticija “Aud
ra Giedroje” įvyks šiandie, kovo 8 
d., 8 vai. vak., M. Meldažio svct. 
Visi lošėjai prašomi pribūti laiku.

A. Y ūsas.

kad

atskiro

No. E

“MANO NERVAI BUVO VISAI
NUSILPĘ”

Wil-

PRANEŠIMAI

lau. 
rie

PRANEŠU savo tautiečiams, 
darau ant ąrderio vyriš- 

siutus. Taisau senus ir va- 
Padinbu siutus tiems, ku- 

turi savo materiją tik už
$20.00. Darbas garantuotas.

JOS. M1LKIEVIČIUS 
7243 So. Aęhland Avė.

Tel. Radcliff 4395

Musų Vanagaitis
Kalbės Dainuos

šeštadienį, 9 morčiaus, vos 
Saulei nusileidus, susirinks visi 
Chicagiečiai, kurie myli Vana
gaičio juokus ir dailias, i Lie
tuvių Svetainę ant Bridgepor- 
to, pasiklausyti, ką jis iškalbūs 
ir išdainuos.

Girdėję ir matę visokių pra- 
kalbininkų, išgirsime ir Vana- 
įgaitj. Teatras mums atsibodo, 
todėl geriau eikime-į juokingus 
perstatymus. Nepraleiskime 
progos. Viena ausia nugirdau, 
kad Vanagaitis ruošiasi apie Ba
luti dainuoti, kaip jį čia vaiši
no (Jiicagoj, ir papasakos apie 
S bark į — kaip ir kada jis taps 
čempionu.

Nedarykite 9 kovo- 
Aš.

Lietuvių bylos 
teismuose

jš .Joe
176641,

Zigmas 
176642,

Svvetikas, bylos No. B.
Circuit crt., divorsas.

Louis Kitsch prieš 
Meckovice, bylos No. 
Circuit crt.

Antonette Tuma prieš Charles 
J. Tuma, bylos No. B. 176659, 
Circuit crt., divorsas.

Charles Makutenas prieš Cen
trai Mutual Insurance Co., by
los No. B. 176666, Circuit crt., 
byla dėl $10,000.

Anna Voliotis prieš Nicholas 
Voliotis, bylos No. B. 176678, 
Circuit crt., divorsas.

Emily Kenkstaitis prieš Lie
tuva L. A S. Assn., bylos No. 
493210, Superior crt., mauda
mas peticija.

K. Gaidauskis ir kiti prieš 
Boleslavv Jasudes ir Mike Abra- 
mowicz, bylos No. 493218, Su
perior crt., byla dėl $10,000.

II. N. Blaisus prieš Salvatore 
1. Francesco, bylos No. 493219, 
Superior crt., byla dėl notos 
$317.24.

Chas Zube prieš Wm. Kak
čius, bylos No. 493257, Superior 
crt., byla dėl notos $1064.

Mari Stasulis prieš Anton 
Stasulis, bylos No. 493278, Su
perior crt., divorsas.

Francus Povvis prieš E. Povvis, 
bylos No. 493305, Superior crt., 
divorsas.

SLA 109 kp„ ir 353 jaunuolių kp. 
rengia šokius kovo 9 d., 7:30 vai. 
vakare, M. Meldažio svet., 2343 W. 
22 PI. Bus pirmaęrlė muzika, ska
nus užkandžiai ir gėrimai. Bus dar 
ir kitoki pamarginimai. Taigi kvie
čiame atsilankyti skaitlingai, nes 
bus linksmas vakaras. Kviečia

Komitetas.

Dr-stė Liet. Vėl. Am. No. 1 laikys 
savo mėnesinį susirinkimų kovo 10 
d., paprastoj svetainėj — Davis Sq. 
Parke. Draugai ir draugės meldžiu 
atsilankyti j susirinkimų, nes yra 
svarbių dalykų apsvarstyti

Joe Dabulski, sekr.

Town of Lake. Dr-stė Lietuvos 
Didvyrių No. 1 laikė extra susirin
kimų vasario 27 d. apkalbėjimui 
dėl prisidėjimo prie kitos draugys
tės. Po ilgų svarstymų nutarta su
sivienyti su SLA. 122 kuopa. Dide
lė dalis narių jau išpildė aplikaci
jas. Kurie nebuvo ant pereito susi
rinkimo, kviečiami esate pribūti 
kovo 9 d. į paprastą susirinkimą ir 
išpildyti aplikacijas. ^-Valdyba

Pirmyn Mišrus Choras rengia te
atrą, kocertą ir balių, nedėlioj, ba
landžio 7 d., Spaulding svetainėj, 
prie Spaulding ir North Avė.

Meldžiam mums simpatizuojančių 
draugysčių toj dienoj nieko nereng
ti, kad nepakenktum vieni kitiems.

— Komitetas.

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.

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage '2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 
' Nedėlioj pagal sutarti

Lietuvių kriaučių Skyrius 269 A. 
C. W. of A. laikys susiurinkimą ko
vo 8 d., Amalgamated Clothing na
me, pradžia 7:30 vai. vakare. Prie 
to bus geras kalbėtojas. Nariai 
dalyvaukite. K. Semaška, sekr.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 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. 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

REAL estate 
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedalioj pagal sutartį

CONTRACTORS
Bridgeport. — Draugystė Teisybės 

Mylėtojų laikys savo mėnesinį su
sirinkimą nedėlįpj, kovo 10 d., 1 v. 
po pietų, Mark’ White Sųuare svęt., 
prie 29-tds ir Sp. Halsted gat. Visi 

malonėkite būtinai laiku 
nes bus rinkimas darbi- 
konėerto ir apvaikšftioji- 
metų draugystės gyvavi-

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Labbratorija:
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

Vanago šokių vakarui, kuris 
Įvyks kovo 9 d. Lietuvių Audi
torijoj, rezervuoti bilietai par
siduoda Naujienų ir Margučio 
raštinėse. Kurie norite dalyvau
ti, būtinai įsigykite bilietus iš 
kalno, kad nereikėtų nugara 
sienas zulinti. Kainos labai po
pui iariškos.

Boatswain’s Mate Aloys A. 
son, laivo “America”, sako:

“Daugelis žmonių, pakėlė dėl 
nęs triukšmą dėlto, kad irdamasis 
atgal į laivą ‘America’, po to kai 
išgelbėjome ‘Florida’ laive išlikusius 
gyvais laivininkus, aš 
Strikes. Aš nematau 
sujudimas — juk tai 
natūraliai. Pirm kol 
me lipt iš ‘America’ 
kad mano Luckies pakelis butų pas 
mane — aš geidžiau susidrutinimo 
ir pasismaguriavimo su Luckies, ne
žiūrint kas atsitiks. Ištikro mano 
buvo tiesa. Turiu prisipažinti, kad Moterų 
jau mums surankiojus ‘Florida’ ju- nis susirinkimas įvyks nedėlioj, ko-; 
rininkus ir pradėjus grįžti atgal, ma-» j vo 10 d., Lavvler Hali, 3929 West 
no nervai visiškai susmuko. Tat aš Madison St., 1 vai. po piet. '.’iz1: 
padariau tą ką visuomet tokiame at- draugai malonėsite būtinai atsilan-

' kyti. —Sekretorius.

ma-

BUNCO PABTY K
rukiau Lucky 1 
delko čia tas 
elgiausi visai L . ., mes pradėjo- batoj, Koyo-Maich . d. 

aš patikrinau,

Bengia Dr-stė šv. Petronėlės su- 
" " * “ 1929 Chi

cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Pradžia 8 vai. vakare. 
Prizai prie durų. įžanga 59 centų.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir. 
į Pašelpinio Kliubo mėnesi-

1 vai. po piet. Vist

nnriai-rės 
susirinkti, 
ninku dėl 
mo 32-jų 
nio, kuris įvyks balandžio 7 d., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj. —Rast.

4

YOCIS

liti 
dą 
46

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

LSS 81 kuopos mitingas įvyks 
šeštadieny, kovo 9 d., nuo 8 vai. 
vakaro, Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia avė. Visi nariai prašomi at
vykti. Iš centro gauta balsavimo 

i blankūs delei Pild. Komiteto busi
mos apylinkės. —Raštininkas.

Atidarymas Lillian Beauty Shoppe 
Subatoj, Kovo-March 9 d., 1929 

2019 Canalport Avenue
Pusė bloko į rytus nuo 20-tos ir Halsted Street 

Telefonas Roosevelt 4267
Visi darbai bus atliekami pagal naujausios mados, švarus ir man
dagus patarnavimas. Laike atidarymo bus duodamos dovanos. 

Savininkė MRS.. LILLIAN SABONIS.

Banifacas Baktys
šiuo pasauliu Kovo €> clienn, 1 £> 

mėty amžiaus, gimęs ir auftęs Šaulėnų miestelyje ir gyveno Lietu- 
voj, Varnių parapijoj išgyveno 40 metų, Bagėnų kaime, kur ir pa
simirė. Paliko dideliame nubudime Lietuvoj brolį Kazimierą, duk
terį Teklę Jazdauskienę ir žentas Stanislovas Jazdauskas ir tris 
įmukus. Amerikoj paliko moterį Emiliją Baktienę, gyvenanti 4458 
So. VVood St., Chicago, BĮ., dvi dukteris: Teodorą Paplauskienę, 
Vladislavą Zinkevičienę ir žentą Juozapą Zinkevičių, du sūnūs: Mi- 
kolajus ir Banifacas, taipgi 5 anukus ir marčia Mikoliną Baktienę. 
Kūnas pašarvotas, randasi Lietuvoj, Bagėnų kaime.

Laidotuvės įvyks Kovo 9 dieną, 8:30 iš ryto. Pamaldos atsi
bus Kovo 9-tą, Apveizdos Dievo parapijos bažnyčioj, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už velionio sielą.

Visi A. A. Banifaco Bakčio ginjinės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami dalyvauti pamaldose.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Brolis, Marti, Anūkai ir Gimines.

JUOZAPAS
Persiskyrė su šiuo pasau- 
kovo 4 dieną, 11:45 valan- 
vakare, 1929 m., sulaukęs 
melų amžiaus, gimęs Tau

ragės apskr., Kaltinėnų parap., 
Bertasiškių sodžiuj, Amerikoj 
išgyveno 26 metus. Paliko di
deliame nubudime brolį Petrą, 
5 pusbrolius — Juozapą, Alek
sandrą, Kazimierą ir Jurgį 
Krenčiai ir Jokūbą Razbadaus- 
kį, 5 pusesereš — Juzefą, Pau
liną, Oną, Johaną ir Marijoną 
Krenčaites, d Lietuvoj 2 sese
ris — Oną ir Jievą ir pamotę 
Marijoną. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4G00 So. Wood St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
kovo 9 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 4 
Šv/ Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Yocio 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kvįečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Brolis, Pusbroliai 
Puseseres ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Ežerskis, Tel. Boule
vard 9277.

lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
lau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Graboriai

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

Advokatai

Phone Boulevard 4139 
A MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia dykai.
710 W. 18th Street

Carfal 3161

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

Phone Boulevard 1401

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3343 So. Halsted St.
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.‘
Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomię ”.”o 9 iki 12 ryto

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

D

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY 
4193 Archer Avė, 

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

J. Lulevich
L fotu v Ir graborius 
ir baisa muotojaa

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SU

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.
#

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

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu 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. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halsted Street 

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

Pėtnyčios.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

kambarys 206
Valandos: 9-----12, 1-----5, 6-----8:30
Sekmadieniais pa^al 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

/vairui Ugdytojai

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 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

Lietuviai Gydytojai

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

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

CRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie C“ 
bystės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174
i /S K Y R I U S : 
3238 S. Hahled St
Tel. Victory 4088

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.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880 /

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

Residence Tel. Fairfax 6352

JOHN B. BORDEN 
(Jonas liagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Pctroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg. 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St. 
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman At 
Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

Phone Boulevard 3697
3315 So. Halsted Street

graEu S-A. MONTVID, M. D
1579 Milwaukee Avenue, Room
Kampas North A ve. ir Robey

Vai.; 1 iki 3 po piet” 6 iki 8
Tel. Brunsvvick 4983

Namu telefonas Brunsvvick 0597 i 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

209 
St. 
vak.

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: I -3 po pietų, 7- 8 yak. 
Nedėliomis ir šventud, 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 Avė.
Pullmufl 5950
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Business Service
Biznio Patarnavimas

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Personai 
Asmenų Ieško

Chicagos sveikata
Chiacgos sveiikaitos departa

mento komisionierius, Ih*. Ar- 
nold Kegel, šios savaitės biule- 
lene, perspėja chi'cagiečius:

‘^Laikykite savo kūdikį, ku
ris yra jaunesnis, kaip keturių 
metų, juo toliau nuo sergamčių- 
jų tymais, o taipjau nuo žmo
nių, kurie turi žymių .šalčio, 
kadangi .šaltis gali būti anksty
vas tymų ligos: ženklas.

l)r. Kegel mato reikalų da
ryti tc'kį perspėjimų dalbartiniu 
laiku todėl, kad Chieagoje di
dėja tymų epidemija.

“Tai vienais, lai kitais me
tais pasireiškia tymų epidemi
ja,” sako Dr. Kegel. “1928 me
tais sausio mėnesį buvo rapor
tuota sveikatos departamentui 
tik 88 susirgimai tymais. O 
šiemet tą pati mėnesi buvo jau 
427 susirgimai ta liga. Vasa
rio mėnesį pereitų metų buvo 
raportuota 109 susirgimai, o 
vasario mėnesį šių melų rapor
tuota 700 susirgimų tymais.

“Tymai kūdikiams, kurie y- 
ra jaunesni, kaip keturių me
lų, turi būti skaitomi rimta li
ga. 60 nuošimčių mirimų įvyks
tančių dėl šios ligos, pasirodo 
kirpo kūdikių jaunesnių, kaip 
ketvertų metų.

“Nebūkite taip 
leidus kūdikiams 
ypata, sergančia 
miantys ‘teorija,’
gaus tymus ankščiau ar vėliau, 
ir todėl lai jie pasigauna juos 
dabar,” ]>erspeja Dr. Kegel.

“Juo ilgiau jus galite nutęsti 
laiką, kuomet kūdikis gaus ty
mus, tuo saugesnė bus jo gy
vastis. Motinos neprivalėtų lan-

paikus, kad 
susisiekti su 
tymais, re- 

jogei kūdikiai

IŠMOKĖTI PINIGAI
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

56475—O. Vasiliauskienei 
13606—A. Osinskienei 
24564—P. Narbutui 
24582—J. žemaičiui 
24591
24602—G.
24611—0.
24620—B. 
24627—M.

258—A.

Juzaitienei

M. Rimkienei 
Janulevičienei 
Petraitienei 
Navickytei 
šliauterienei 
Janonienei

124—S. Jazdavskiui 
13457—A. Nežinskiui 
23434—A. Dirdienei 
23447—D. Šimėnui 
13468—D
23890—A. Alešiunienei 
23889—P. T. Vilimui 
23873—A./ Petrauskienei 
23832—M. Meilui 
23856 J. Krasnickienei 
23859—I. Gumbaragiui 
13483—0. 
13482—M. 
23986—M. 
23973—P.
23990—U. Rukienienei 
23952—D. 
23488—V. 
24644—J. 
23719—č. 
23725—E. 
25013—K. 
23740—J.
25003—M. Fabijonavičienei 
23501—U. Dambrauskienei 
23759—E. 
23739—J. 
23738—V. 
23755—T.
23504—A. Briedžiui 
23505—B. 
23764—S. 
25004—A. 
23741—P. 
23775—P. 
22732—S. 
23736—A. 
23744—M. 
23773—K. 
23506—V. 
23769—B. 
23771—V. 
23503—L.

Rimkaitei-Trijonienei
Lesioniui
Latienei
I^aurinavičienei

Zaborui 
Savickienei 

Norkaičiui 
Uršulei 
Kraujalis 
Grigaliūnui

Drungelienei

Balaišienei 
Žaibai 
Bašinskiui 
Vitkienei

Straus 
Barborai 
Vaičiuliui 
Ulskiui 
Ziukui 
Balienei 
Vitkauskienei 
Krasauskienei 
Kasparavičiui 
Rukenckienei 
Žilienei 
Dantienei 
Tamašiunui

kyli namus, kuriuose sergama 
tymais. Jei norite atsiklausti 
apie sergančiųjų sveikatos sto
vi, tai klauskite per telefoną.

“Jeigu manytumėt, kad jūsų 
kūdikis buvo kontakte su tu- 
linčiuoju tymus, tai jus pri
valote tuojau kreiptis j savo 
daikitaiją pnaAydamii patarimo, 
kadangi jisai- galės arba apsau
goti kūdikį nuo ligos, arba ju
dėti kūdikiui persirgti tą ligą 
visai lengvai, panaudodamas se
rumą.”

KŪDIKIS NEDAVĖ RAMUMO 
PAVARGUSIAM RAŠTINĖS 

DARBININKUI

“Kai mano vyriausia kūdikis 
buvo tik kelių savaičių amžiaus, 
jo viduriukai buvo smarkiai 
užkietėję nuo mano pieno”, sa
ko Nebraska motina. “Jis tiek 
mus laikydavo be miego, kad 
mano vyras beveik miegodavo 
prie savo deskos ofise. Tada 
mano daktaras patarė duoti 
kūdikiui biskutį Castoria ir se
kamą dieną jis buvo daug ge
resnis. Jo skilvis' ir viduriukai 
pradėjo veikti gerai ir jis mus 
daugiau nebevargino.” šalinkis 
imitacijų Castoria. Fletcher pa
rašas parodo tikrą, grynai au
galų, nekenksmingą Castoria, 
kurią daktarai visur. pataria 
nuo kūdikių ir vaikų ligų, kaip 
dieglio, konstipacijos, šalčių, 
aitrumo ir tt.

[CLASSIFIEŪ APS
Educational 
Mokyklos

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

Miscellaneous
(vairus

IR

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

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

VANOS

Patogios ir gerai įrengtos, 1685 
So. ('anai Street.

Atdara kasdien nuo 12 vai. ryto 
iki 9 vai. vakare.

Business Service
Biznio Patarnaviinas

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

Abbott Construction
’ Company

5201 West Grand Avė.
Bershire 1321

GENERALIS KONTKAKTORHIS IR 
RE AL ĖSTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinlo namo 

J. A. GURSKY BROS, 
4399 West 63rd Street 

?hone Republic 7869

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

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

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANčIONIS. Sav.

Nereikia įmokėti pinigų 
10 mėnesių išmokėjimui

Mes permaliavosim jūsų karą, 
pernikeliuosime jūsų nikelius, ištie
sime fenderius ir body įlenkimus. 
Pertaisysime visą motorą, clutch, 
differential ir uždėsime naujus tai- 
rus. 10% nuolaidos — 
šį apgarsinimą. Pašaukite 
mes pasiusime žmogų 
skaitliuoti jūsų darbą.

šaukite KEYSTONE
3016-18 LAWRENCE

atsineškit 
mus ir 

dykai ap-

1210
AVĖ.

Radios

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

MUSŲ biznis yra aptarnauti ra
dios — tai musų pasilaikymas re
miasi tiktai aut gerumo darbo. Mes 
esame Chicagoj seniausi gyvuojanti 
aptarnavimo Co. Morrison Radio 
Co., Ravenswood 6355.

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 
kalbų. Tokiu budu galėsite pagerin
ti savo buvj. Del vyrų ir moterų 
privatiškos valandos, kada kas nori 
dienomis ar vakarais.
AMERICAN SCHOOL OF ENGLISII 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Va
landos nuo 9 iki 9-tos. Užsirašy-' 
k it dabar!

LIBERTY TRANSF0RME1
COMPANY

(GROSERNĖ ir restaurantas 
parsiduoda su 2 melu lysu ar 
daugiau.

'4131 So. Ashland Avė.

JUSTICE ELECTRIC
LIETUVIAI KONTKAKTORIAI

Vedame elektriką i naujus ir se
nus namus, pigiau negu kiti. Pigiai 
parduodame fixterius ir imame 

nūs mainais.
4104 Archer Avė.

Lafayette 8533

se-

PERMODEI JOJIMAS 
MOKĖK KIEK IŠGALI

Generoliškas permodcliojimas ir 
budavojimo darbas; porčiai, dabu- 
davojimas, garažai, stogai ir t. t. 
Prieinama kaina, lengvi išmokėji
mai.

OAKLEY CONSTRUCTION CO 
6224 So. Oakley Avė.

Republic 0075-6

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

Financial
Finansai-Paskolos

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St.

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

S. OSGOOD, 
West Division St., "upstairs” 

Tel. Armitage 1199 (
2281

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

HELBERG BROS-
I

Room 607
192 N. Clark St.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Paskolos suteikiama
į vien'3 dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

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

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

CHARL1S IVANAUSKAS metai 
laiko gyveno Ziegler, III. Kaip iš 
Zieglerio išvažiavo nežinau kur jis 
yra, manau kad yra West Virginia 
ba tenais žadėjo važiuot. Jis pats 
ar kas kitas malonėkite pranešti kur 
jis randas, nes aš prie jo turiu di
delį ir svarbų reikalą. Atsišaukite 
ant šio antrašo. Joe. Ivanauskas, 
Box 64, Christopher, III.

Mes turime apie 75 riešuto 
medžio “Console” Radio setų 
atlikusių iš šio sezono gamintų 
ir mes labai norime turėti vie
tą dėl ateinančio sezono.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

NAUJAS 5 kamb. namas, arti 
Oak Forest. Plumbingas yra už
baigtas. Viršus su grindimis, 7’Zi 
Pėdų konkryto beisinentas. Skal
byklos, furnasu Šildoma, arti R. L 
R. R. stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 
karo garažas, 1% akerio (150><302) 
ant cementuoto kelio, $9,000. V. 
Hendrickson, 10308 S. Western avė.

Help VVanted—Female
Reikia

MOTERIS sudynus mazgoti, paty
rusi, E. Olson, 4169 S. Halsted St.

Šitie setai yra Standard ir 
turi paprastą LIBERTY GA
RANTIJĄ. Šitie setai visi yra 
elektrikiniai,, nereikia jokių ba
terijų, nei chemikalų. Cone kal- 
bėtuvas. -Gražiausia riešuto ka
binetas. Pilnai įrengtas su tū
bais. Nieko daugiau nereikės 
pirkti. Kol dar yra, $65.00.

FLORENCE COUNTY 
WISCONSIN 

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

MR. SHUIRMANN 
MERTON R. FISH AND 

4119 Broadway, 
Bittersweet 6180

ir arti 
įtaisy- 
ir tt.

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas, kaina $28,000, 2 karų ga
ražas, visi flatai išrenduoti, įplau
kų į metus $2,500, $8,000 jmokėt — 
2061 Birchvvood, kampas Hoyne Avė. 
Tel. Hollycourt 1913.

co. REZIDENCIJŲ
NAMAI IR LOTAI

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia Subatomis atdara iki 5 vai.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

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

Kreipkitės kas dieną nuo 10 ii ry- 
iki 4 vai. po piety.

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

to

PATYRĘ vyrai reikalingi prie be- 
lavimo presso. Apex Iron & Meta 
Co., 4000 Wentworth Avė.

------ a----- - .

“CORE” dirbėjai, Muskegan, Mich, 
Nuvažiavimas apmokėtas. Už darbą 
nereikia mokėti. Samuelsohn’s, 603 
W. Madison St. t- 

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

REIKALINGAS senas žmogus dirb
ti prie restorane.* 3457 S. Halsted 
St.

-O

UŽDIRBK PINIGŲ LIUOSAME 
LAIKE

Mes turime puikiausią propozici
ją dėl vyrų, kurie nori uždirbt nuo 
$101 iki $50 į .savaitę, dirbdami tik 
dalį laiko. Darbas yra lengvas ir 
malonus ir turi galimybės prie pa
stovios pozicijos. Kreipkitės tuo
jaus. Central District Furniture Co., 
3621 S. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.50 ir augš., krėslai 

$2.25 ir augš., lovos $3.00 ir augš., 
virtuvės stalai $4.00 ir augš., Ice 
boxai $10.00 ir augš., karpetai $1.89 
ir augš., linoleum visokio didumo 
pigus—2 kavalkų Parlor setas, ver
tas $125.00, tik $30.00, 3 kavalkų 
Parlor setas $18.00. Atsineškite ši
tą skelbimą—tai vertas $5.00.
VICTOR FIRE PROOF STORAGE 

4809 W. Lake Street

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios ryšies 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.

GROJIKUS^ PIANAS kaip naujas 
$800, turiu parduot, kaina $150. 
Mokant ant syk, arba $25, -dabar ir 
$10 per mėnesį. Matyk/ Adolph 
Shultz, 6186 So. Halsted St. 1-mas 
floras.

$800 GROJIKUS Pianas, parduo
siu už $165. Priežastis pardavimo tu
rime persikelti j kita vieta gyven
ti. 6219 So. California Avė.

Ramios
TIK pamislyk apie tai: $2.00 

į savaitę permaino jūsų baterinį 
setą ant šios dienos moderniško 
elektrikinio radio.

4184 Elston Avė.
Independ. 0329

SPARTON RADIO 9 tūbų $189.50 
sti Console ir garsiu kalbėtuvu, tū
bai ir tt., 3 mėnesiai už dyką ap
tarnavimas. Taipgi agentai dėl 
Crossley ir Hovvard radios. Radio 
aptarnavimas $2. Vigons Radio Shop 
1025 Leland Avė.. Ardmore 8873.

LIBERTY TRANSFORMER
COMPANY

123 N. Sangamon St.

Pinigai su pašto užsakymais

Automobiles
’28 Hudson Broughnm—puštom bnilt
’27 Chandier
’28 5 pasažierhj Buick
’2« “

27
27

coaeh .......................... ..
Essox coupe . ..............................
Pontiac Landau sėd., mažai var
totas ................................................
Essex sėd., kaip naujas ...............
Hudson Broughani, geram stovy
Dodgo sėd., velouru išmuštas ....
MeDEHMOTT MOTOR SALES CO.

7130 So. Halsted St., Triangle 9330

$705
$395

$1195
$350
$595
$595
$495
$325

1928 Elcar Sedanas, važiuotas 
3,000 mylių. Parduosiu pigiai ar 
mainysiu, šauk Triangle 3387.

Miscellaneous for Sale
________

PARDUOSIU šunį, German Police 
veislės, 1 metų senumo, labai geras 
namų sai'gas, 5447 N. Austin Avė. 
Tel. Pencicola 1255.

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

FRANK SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 83 St., pi*ie Normai, 1 lubos

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

Pristatom, GOVALIS—Canal 2311

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, 
pertaisyti katilai ir fumisai, grotos 
—vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė.

Tel. Victory 9634

PARDAVIMUI delikatessen krau
tuvė, gera vieta, geras biznis. Par
siduoda pigiai, 5956 So. Racine Av.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė arba paieškau partnerio, gera 
vieta ir geras biznis — atsišaukę 
negailėsite. Priežastį patirsite vie
toj. 4463 Archer Avė. Tel. Lafayette 
3746.

PARSIDUODA pigiai bučernė, 
biznis išdirbtas per daug metų. 
Priežastis senatvė, išvažiuoju Lietu
von, 258 W. 117 St.

PARSIDUODA “Chili and Lunch 
Room”; vieta pęie mokyklos. Ženo- 
tiems aukso mainos. Priežastį par
davimo patirsit ant vietos. K. C. 
Sliauteris, 3518 So. Wallace St.

RESTORANAS pardavimui; gerai 
įrengtas, prie fabrikų, geras biznis. 
Didelė priežastis pardavimui. Par
duosiu pigiai, jeigu ims tuojaus.

827 Reess St.
Mahawk 2141

PARDAVIMUI bizniavas lotas 
53x125, N. W. kampas 71-mos ir 
Talman avė. Pribrendęs dėl buda
vojimo. Apkainuota marketo kaina 
$12,500. Savininkas Prospect 5144.

PARDAVIMUI pigiai poolruimis, 
su 4 stalais; naujas radio, pigi ren- 
da, tirštai apgyventa lietuvių. Biz
nis išdirbtas. 12117 S. Halsted St. 
-------------------------1—:--------- -—-------

PARSIDUODA Dry Goods Storas, 
taipgi kendžių, tabako ir smulkme
nų. Pigiai. Nebrangi rei a, tik $30.

226 W. 47th Street

PARDAVIMUI Barbemė. Pilnai 
rengta 3 kėdės, balti fixtures, dėl 
igos parduosiu pigiai, ant išmokė

jimo arba mainysiu ant loto, auto- 
mobiliaus. Ką jus turite ?

3042 W. 63rd Street

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, kornams daržinė ir garažas. 
Dabartinis savininkas nėra farme- 
ris, jis nori mainyti ant kitokios 
savasties, arba finansuos kurie pirk
tų geroms sąlvgoms.

KAINA $55 UŽ AKERI. 
Su $4,000 gali nupirkti.

A. J. PARKS, 
2915 Irving Park

120 AKRŲ produktyviška pieni
ninkystės farma Woodstock, III. Iš- 
renduosiu, parduosiu arba mainysiu 
geroj vietoj miesto nuosavybės su 
1 morgičių. Savininkas Stewart 2148

PARDAVIMUI arba mainymui ant 
Chicagos nuosavybės 120 akerų far
ma, nauji budinkai, rugiai ir 
čiai pasėti, gera žemė. Rašyk 
viškai dėl pilnų informacijų.

ANTON POCEVICZ 
R. 6, Box 30 
Manston, Wis.

Exchange—Mainai

kvie- 
lielu-

MAINININKAI JAU PAVASARIS
Kas tik ką turite mainyti. Kas 

turi farmas, lotus, taip ir visokius 
biznius, mažus namus mainyti ant 
didelių, didelius ant mažų. Mes tu
rime visokių mainų. Nepagailėkit 5 
centų dėl telefono, jums gali atneš
ti šimtus.

C. P. SUROMSKIS CO. 
3352 So. Halsted St.

Chicago, ,111, 
Tel. Yards 6751 
Antras Ofisas: 

JUSTICE PARK, ILL. 
Archer and Kean Avenue 
Tel. Willow Springs 10

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

Real Estate For Sale
______Narnai-Žeme^Pardavimui____

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, 6—6 kamb., aukštas beis- 
mentas, elektra ir gasas; 2 karų 
garažas. Gera vieta, arti 2 strytka- 
rių linijų. Kaina $5500. 4642 South 
Paulina St.

PABDAVIMUI grosernė arba mai
nymui ant namo. 7359 S. Paulina 
Str.

i
7805 Union Avė moderniškas 5 ir 

6—2 flatų budinkas, garu apšildo
mas, miegojimui porčiai, didelis lo
tas, 2 blokai nuo geležinkelio Illi
nois stoties, $14,000. Sąlygos pri
taikomos pagal noro. Stewart 5926.

MODERNIŠKAS 2 flatų, 6722 S 
Maplevvood Avė. 6 ir 6 kambariai. 
Karštu vandeniu šildomi. l'A stovyj. 
Naujai dekoruota. įdėtas linoleum 
virtuvėj ir pantry. Naujas karpetas 
ant laiptų. Labai žema kaina. Gali
ma matyti nedėldieniais arba tele- 
fonuokit savininkui Fairfax 7449.

LABAI pigiai parduosiu arba mai
nysiu 2 namus. Vienas West PulL 
mane. Savininkas: 929 W. 35th PI. 
Te). Boulevard 7447.

NAŠLĖ parduos modemišką
2 apartmentų budinką 5 ir 5 
kambariai, miegojimui porčiai,
3 karų garažas, pusė 'bloko nuo 
Garfiold Parko, Warren Blvd. 
Kaina $18,000, — $5,000 gali 
pir<k'ti. Šauk Nevada 8794.

PARSIDUODA kampinis namas 
pigiai, su bizniu ar be biznio. Prieš 
Tautiškų kapinių geito, gera vieta, 
čystas oras, gerai įrengtas, elektra, 
gasas, vanduo. Savininkas duos mor- 
gečius. Galima matyti kasdien. Ga
li atsišaukti ir ageptai. ĄLEX 
PLACE, 82nd ir Keane Avė., Willow 
Springs, III.

PARDAVIMUI 3 augščių biznia- 
vas namas, 5 flatai ir krautuvė, 
taipgi 2 karų garadžius.

1926 Canalport Avenue

PARDUOS arba mainys murini 
namą su štoru, 6 kambarių flatas, 2 
karų garadžius. Biznis, dabar Ice 
Cream Parlor. Parduosiu arba mai
nysiu su bizniu arba vienų namą. 
Taipgi turiu 2 bizniavus lotus ant 
Ashland avė. Mainysiu ant nedide
lio namo. 7251 So. Ashland Avė.

MURO 6 kambarių bungalow. šil
tu vandeniu apšildoma, ekstra dide
li kambariai, Marųuette Manor.

6219 So. California Avė.

UŽBAIGIANT pardavima nuosa
vybės 2 storai ir S flatai. Atsišau
kite j krautuvę 2058 W. 22nd Place 
ir Hoyne Avė.

Mes turime ant rankų keletą pa- 
rinktinių Wilmette ir North Shore 
rezidencijų praperčių. Mes pagel- 
bėsime jums pasistatyti namą. Taip
jau farmos ir North Shore akrai. 
Susižinokite su mumis šiandie — 
\Vilmette galima pasidaryti užtekti
nai pinigų. Pasimatykit su mumis 
šiandie.

J. H. Schaffer and Co.
803 Ridge Avė., 

Wilmette
Tel. Wilmette 364

TURIU PARDUOT TUOJAUS
Savo gražiausi 6 kambarių bun- 

galow, lietuvių apielinkėj. Kaina 
$10,200; verta daug daugiau. Par
duosiu arba mainysiu North Sidėj 
į bungalovv ar 2 flatų. Lotas 26%>< 
125 pėdų; 2 karų garažas. Matyk ši
tą tuojaus. Savininkas

5742 So. Whipp1e St.
arba telefonuok Republic 8768

EXTRA PROGA
2 aukštų muro namas, krautuvė ir 
4 kambariai ir 6 kambarių moder
niškas flatas viršuj. Garu šildomas, 
geroj apielinkėj, parduosiu anna mai
nysiu ant lottį, privatiško namo, 
farmos ar ką turite. Agentams ko- 
mišss

Tel. Lafayette 4294

BIZNIAVI lotai išsimaino ant 
prapertės biznio arba farmos. Agen
tams komisas. Lafayette 6036.

PARDAVIMUI dviejų augštų mū
rinis bizniavas namas, kartu su 
bizniu — bučernė ir grosernė. Sena 
išdirbta vieta, cash. Greitam par
davimui, nebrangiai, išvažiuoju Lie
tuvon. Box 1063, 1739 S. Halsted St.

KAMPINIS bizniavas namas par
davimui arba parendavojimui. Ge
riausia vieta dėl bučemės arba ke
pyklos, 6 pagyvenimui kambariai, 
garu šildomi, 2 karų garadžius. Sa
vininkas ant vietos. A. Kasputis, 
5701 S. Carpenter St.

PARDUODU pigiai 6 kambarių 
namą 3410 So. Auburn Avė., stiklo 
porčiai, beismantas, maudynė, 2 karų 
garadžius, išvažiuoju ant ūkės. Ast
rauskas, 3400 S. Auburn Avė.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas po 5 kambarius, mūri
nis 
tas 
me

garadžius dėl 3 karų, tuščias lo- 
prie šalės. Namas randasi gera- 
stovyje.

1585 So. 50th Avenue 
Cicero, III.

2 FLATŲ — su anglišku beise- 
mentu, 6-5-3 kambarių, lotas 37%x- 
125, garažas, turiu parduot iš prie
žasties mirties.

’ Savininkas
2616 W. 55th St.

BARGENAS 6 FLATAI
Mūrinis 5542 So. Aberdeen St., 2 

po 5 kamb., 4 po 6 kamb., pečiais 
ir fumisu apšildomi: 50 per 125 pė
dų lotas. Visi išrenduoti, 2 karų 
garažas, $4,000 įmokėti, arba mai
nysiu ant Cottage arba 2 flatų na
mo. Kaina $22,000 Savininkas

5314 So. May St.
NAMAS HARVEY, ILL.

Bargenas nuo $3500 iki $14,500—• 
pripažinta, kad tai yra bargenai, 
lengvi išmokėjimai. Priimsime lo
ta kaipo pirmą įmokėjimą. Imk 
Illinois Central trūkį iki 154tos gat
vės. Dirbk ir gyvenk Harvey. Fa
brikai dirba dieną ir naktį. Patele
fonuok, mes sutiksim ant stoties su 
mašina.

C. R. CRAIG Jr., 
159th St. and Marshfield Avė. .

Tel. Harvey 1130
PARSIDUODA 2 flatų namas po 

6 kambarius kiekvienas, 3 karų ga
ražas, kainavo $20,000, greitu lai
ku parduosiu už $19,000, 5512 N. 
Sawyer Avė. Juniper 7027.
NAUJAS OCTAGON PRIEŠAKIS*
Muro bungalovv, modemiškas, 5 

kambarių, garu apšildomas — ver- 
čios $10,000 už $7750, priimsiu lo
tą kaipo jmokėjimą arba pabudavo- 
siu ant jūsų loto, kokio norėsite sti
liaus, ar flatų bildingą, su mažu 
įmokėjimu. Kambarys 1161

53 W. Jackson Blv.
PARSIDUODA bizniavas lotas, 

geras dėl bučemės, grosemės ar 
geležinio. Vertas $3,000, už $1,000 
45th ir Western. Kreipkitės pas 
JOE LILEIKA, 3818 So. Sacra- 
mento Avė.

CALUMET arti 60-tos moderniš
kas 6 apartmentų, visi po 5 kamba
rius, kaina tik $26,000. Mes turim 
daugybę bargenų. (Scherer), II. J. 
Coleman, 4705 S. State St. Drc: ei 
1800.

DVEJŲ flatų — f'-čios ir Camp
bell, 2 karų garažas 5 ir 6 kamba
rių; pigiai. Šauk savininką V.’m. 
Van Oeyen, 2416 Smalley Ct. Eel- 
mont 1716.




